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POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014 

 

1. Predstavitev 
 

Matična št: 5063094 000 

ID za DDV:SI17119324 

Ustanoviteljica: Občina Trbovlje 

TR pri UJP: 01329-6030924721 

Pravni status: javni zavod 

Odgovorna oseba: Tatjana Jevševar, mag. posl. in ekon. ved 

Pomočnici direktorice: strokovna vodja Amira Hajdarevič, dr. med. spec. druž. med., pomočnica za zdravstveno 
nego Zdenka Deželak, dipl. med. sestra 

Zdravstveni dom Trbovlje opravlja za področje Trbovelj in delno tudi celotnega Zasavja skladno z Zakonom o 
zdravstvenem varstvu naslednje dejavnosti: 

• Osnovno zdravstveno dejavnost za odrasle in mladino za področje Trbovelj:  

v sklopu te dejavnosti deluje sedem splošnih ambulant in v okviru le-teh štiri referenčne ambulante, splošna 
ambulanta v Domu upokojencev Franc Salamon ter enoti DU Prebold in otroško-šolski dispanzer, v okviru 
katerega delujeta dve kurativni in dve preventivni ambulanti, dispanzer za žene, patronažna služba s službo 
nege na domu in dispanzer medicine dela, prometa in športa. 

• Specialistično ambulantno dejavnost za področje celotnega Zasavja:  

v okviru katere deluje otološka, dermatološka, okulistična, psihiatrična in pedopsihiatrična ambulanta. Za 
celotno Zasavje v okviru ZD Trbovlje deluje še razvojna ambulanta v otroško-šolskem dispanzerju, 
logopedska služba, služba nujne medicinske pomoči z nujnimi reševalnimi prevozi, mentalno higienski 
dispanzer in center za zdravljenje odvisnosti. 

• Zobozdravstvena dejavnost za področje Trbovelj: 

zajema štiri zobne ambulante za odrasle in tri zobozdravstvene ambulante za otroke in mladino. V sklopu 
te službe deluje za celotno Zasavje še 1, 5 tima ortodontske ambulante in rentgensko slikanje zob. 
Zobozdravstvena služba za otroke opravlja tudi zobozdravstveno vzgojno dejavnost. 
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• Reševalna služba za področje Trbovelj, ki opravlja nujne in ne nujne reševalne prevoze, prevoze 
onkoloških ter dializnih bolnikov. 

2. Poslanstvo in vizija 
 

Zdravstveni dom Trbovlje je eden izmed največjih in najsodobnejših zdravstvenih ustanov v Sloveniji – zato je 
za vse uporabnike zdravstvenih storitev zagotovo najboljša izbira!« 

Poslanstvo zdravstvenega doma je v preprečevanju obolevnosti in ohranjanju zdravja (zdravstvena vzgoja in 
preventivna dejavnost) in zdravljenje občanov, kar je v predpisih opredeljeno kot opravljanje zdravstvene 
dejavnosti na primarnem nivoju, z upoštevanjem vseh sodobnih terapevtskih in diagnostičnih postopkov. 
Zdravstveno dejavnost bo zdravstveni dom opravljal pretežno za občane Občine Trbovlje in v specialističnih 
dejavnostih za vse prebivalce Zasavja. Pri tem se bo povezoval tudi z ostalimi zdravstvenimi ustanovami zaradi 
celovitejšega zadovoljevanja potreb občanov. 

Vizija zdravstvenega doma se nanaša na doseganje naslednjih ciljev: 

� zdravstveni dom bo nujna sestavina sistema javnega zdravstvenega varstva in si bo še naprej prizadeval 
za ohranitev obstoječega in še boljšega nivoja preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi storitvami na 
primarnem nivoju, 

� ohranil in okrepil bo določene specialistično ambulantne dejavnosti z domačimi ali gostujočimi specialisti, 
� ohranil bo in po možnosti širil zdravstvene dejavnosti na področjih, kjer bo izkazana potreba prebivalstva, 
� skrbel bo za racionalnost diagnostičnih in terapevtskih postopkov ter smotrno uporabo zdravstvenih 

storitev, 
� skrbel bo za racionalno porabo sredstev za nabavo materiala in surovin ter za korektne in dobre odnose z 

dobavitelji, 
� zagotavljal bo stabilno finančno ekonomsko poslovanje in bo tako poslovno uspešen zavod, 
� ohranil oziroma še izboljšal bo sodelovanje z ZZZS in skrbel za zadovoljstvo zavarovancev, 
� skrbel bo za izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih in skrbel za strokovno in osebnostno rast zaposlenih 

ter oskrbel za ohranitev dolgoročno stabilne zaposlitve zaposlenih, 
� zagotavljal in podpiral bo strokovni in kadrovski razvoj zavoda, 
� izboljšal bo kakovost dela in pridobil ISO standard za kakovost, 
� investiral bo v izboljšanje pogojev za delo in v novo sodobno opremo, 
� pridobil dodatne programe in dodatne tržne vire prihodkov, 
� o svojem delu bo redno poročal ustanovitelju in z njim korektno sodeloval. 
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3. Zakonske podlage za delovanje zavoda 

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:  
� Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: 

U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),  
� Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 

36/04,80/04,23/05,15/2008,23/2008,58/2008,77/2008),  
� Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1, 63/2003 

Odl.US: U-I-291-00-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/2006, 72/2006-
UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008,49/2010, 107/2010),  

� Določila Splošnega dogovora za leto 2014 z aneksi in 
� Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 z ZZZS z Aneksi. 

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

� Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –uradno prečiščeno besedilo),  
� Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-1253),  
� 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, 124/08,58/10,60/10, 104/10),  

� Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni 
list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08 
in 58/10, 104/10)  

� Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list 
RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07, 112/09.58/10),  

� Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
(Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07, 48/09 in 58/10),  

� 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. člena Zakona o računovodstvu 
(Uradni list RS, št. 117/02, 134/03),  

� Zakon o uravnoteženju javnih financ (Ur. list RS, št. 40/12, 55/12, 96/12, 104/12 in 105/12). 
 

c) Pravne osnove, ki so vplivale na poslovanje zavoda v letu 2014: 
Pravne osnove, ki so vplivale na poslovanje Zdravstvenega doma Trbovlje, so bile v letu  2014 naslednje: 

� Splošni dogovor za leto 2014, 
� Pogodba o opravljanju zdravstvenih storitev za leto 2014 sklenjena z ZZZS z aneksom, s katerim nam 

je bilo priznano dodatno 0,2 tima splošne ambulante za DUFS oz. DU Prebold od 14. 2. 2014 dalje in 
referenčna ambulanta od 1. 9. 2014 dalje,  

� varčevalni ukrepi, zaradi stabilizacije zdravstvenega sistema, sprejeti na državnem nivoju, ki so 
vsebovali znižanje v višini 5,5 % mesečnih prihodkov s stani ZZZS  od 1. 1. 2013 dalje, ki so se 
nadaljevali tudi v letu 2014, 

� izvajanje sanacijskih ukrepov za stabilizacijo poslovanja ZD Trbovlje, ki smo jih sprejeli, v okviru 
finančnega načrta za leto 2014, na svetu zavoda 
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� Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2014 in Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2014, kar 

je vplivalo na plačilo vseh avansov ZZZS v letu 2014 in je pomembno prispevalo k boljši likvidnostni 
situaciji v zavodu.  
 
 

Osnovna značilnost poslovanja v letu 2014 je bila odpravljena negotovost v zvezi s priznavanjem prihodkov s 
strani ZZZS, zato je bilo nekoliko lažje upravljati poslovanje zavoda. Oteževalna okoliščina poslovanja zavoda 
v letu 2014 pa je bilo nenehno slabšanje ekonomske situacije v Trbovljah in propadanje podjetij, kar je zniževalo 
povpraševanje po zdravstvenih storitvah, zmanjševalo plačilno sposobnost prebivalcev in s tem povpraševanje 
po samoplačniških storitvah. Na navedena področja smo usmerjali velike napore in tako nam je uspelo preseči 
načrtovane prihodke iz tržne dejavnosti kar za 10,3 %, kar je ob teh pogojih velik uspeh! Uspešno smo 
nadaljevali z izvajanjem varčevalnih ukrepov na vseh področjih in hkrati uspešno izvajali investicijsko dejavnost, 
saj nam je uspelo porabiti neporabljena sredstva amortizacije iz leta 2012 in 2013 skoraj v celoti. Uspeli smo 
povečati prihodke prejete od Ministrstev kar za 28,8 % v primerjavi z lanskim letom in tudi ustanoviteljica je 
prispevala kar 115.634 EUR za nabavo urgentnega reševalnega vozila, za kar smo ji še posebej hvaležni. Uspeli 
smo odpraviti tudi večino kadrovskih potreb, kar je prispevalo k stabilnosti izvajanja zdravstvenih storitev.    
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4. Poslovanje v letu 2014 
 

Zaradi vsega navedenega je rezultat poslovanja v letu 2014 pozitiven in je tako višina finančnega izida - razlika 
med prihodki in odhodki po mesecih naslednja: 

Mesec 
Finančni izid 

v EUR 
 

  2013 2014 

januar -10.276,83 -1.537,61 

februar -5.391,67 -12.104,32 

marec 7.980,81 10.870,00 

april -24.653,00 -7.141,65 

maj -14.280,98 3.554,42 

junij -6.215,98 -6.964,65 

julij 18.243,97 -571,90 

avgust 23.015,34 2.694,40 

september 5.506,30 20.797,90 

oktober 25.008,65 6.410,22 

november 4.477,89 -25.413,34 

december -20.784,16 80.520,62 

december – 
ustavna odločba -228.452,52  

I. Skupaj  2.630,34 71.114,09 

II. Skupaj  -205.038,02  

 

Iz tabele je razvidno, da je bil učinek uveljavljenih dodatnih prihodkov in realiziranih varčevalnih ukrepov 
postopen in pozitiven, saj se je negativen finančni izid zniževal in je bil ob koncu leta 2014 pozitiven v višini 
71.114,09 EUR.  

Vsekakor smo se vsi zaposleni v ZD Trbovlje celo leto zelo trudili, da bi poslovanje v letu 2014, z varčevalnimi 
ukrepi in povečevanjem prihodkov, stabilizirali tako, da bi ob koncu leta realizirali pozitiven finančni rezultat.  
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Vse kar je bilo odvisno od nas, je bilo storjeno in sicer: 

� kljub znižanim cenam zdravstvenih storitev za 5,5 %, ki so se uporabljale tudi v letu 2014 in s tem 
znižanjem priznanih prihodkov, nam je uspelo realizirati oziroma celo preseči lanske celotne prihodke 
za 1,2 % in od tega prihodke za OZZ za 2,5 %, prihodke od ministrstev za 28,8 % in prihodke od podjetij 
za 10,3 %. Navedeno je posledica uspešno uveljavljenih dodatnih programov s strani ZZZS in 
povečanje tržnih dejavnosti, kar je še posebno velik uspeh ob znani ekonomski situaciji v Trbovljah! 

� z varčevalnimi ukrepi in reorganizacijo dela smo znižali stroške dela kar za 7,2 % v primerjavi z lanskim 
letom, 

� uspešno smo zapolnili kadrovske vrzeli na večini področij, kamor pa v bodoče prihajajo naši štipendisti 
in specializanti, 

� žal pa nam ni uspelo, enako kot nobenemu zdravstvenemu zavodu v Sloveniji, pridobiti prihodke za 
pokrivanje izplačil za odpravo ¾ plačnih nesorazmerij, zato ostaja nepokrit del izgube iz preteklih let iz 
tega naslova. Preko Združenja zdravstvenih zavodov bo, v imenu zdravstvenih zavodov, v letu 2015 
vložena tožba za pokrivanje navedenih stroškov dela in upamo, da bo uspešno zaključena. 
 

Zaradi navedenega lahko optimistično vstopamo v leto 2015, saj smo od 1. 1. 2015 dalje že uveljavili dodatno 
0,15 tima za splošno ambulanto v DUFS oz. enoti Prebold, dodatno referenčno ambulanto, povečanje priznanih 
sredstev za amortizacijo za 20 % in možnost plačila preseganja programov v specialističnih ambulantah do 10 
%.  Vse navedeno bo prispevalo k še uspešnejšemu poslovanju ZD Trbovlje v letu 2015 v  primerjavi z letom 
2014. Z vsemi navedenimi ukrepi smo v letu 2014 in bomo v naslednjih treh letih dosledno uresničili sanacijski 
program, ki smo si ga zastavili februarja 2014 in tako pokrili vso izgubo iz preteklih let.    

Iz tabele 4 je razvidno, da so bili celotni prihodki višji za 1,2 % od preteklega leta oziroma so bili celo za 4,8 % 
višji od načrtovanih, kar je izjemen uspeh, ob upoštevanju zaostrenega financiranja s strani ZZZS. Navedeno je 
posledica relativno dobre realizacije delovnega programa in realizacije dodatnega programa v okulistični 
ambulanti. Še posebej je potrebno pohvaliti okulistično ambulanto, ki je ponovno realizirala dodaten program iz 
naslova nerealiziranega delovnega programa v pedopsihiatrični ambulanti, za kar ji izrekam posebno zahvalo in 
ji iskreno čestitam! 

Ob pregledu virov pridobivanja prihodkov, ki so prikazani v tabeli 6 lahko ugotovimo, da smo uspeli realizirati 
načrtovan prihodek s strani ZZZS oziroma preseči kar za 5,5 % ali za 207 tisoč EUR, kar je posledica uspešno 
uveljavljenih dodatnih programov. Prav tako smo povečali prihodke prejetih od Ministrstev kar za 28,8 % v 
primerjavi s planiranimi in v primerjavi z lansko realizacijo. Zelo pomembno je tudi povečanje prihodkov s strani 
pravnih oseb in sicer kar za 10,3 % v primerjavi s planiranimi in v primerjavi z lansko realizacijo, kar je ob dani 
ekonomski situaciji v občini izjemen uspeh in velika zasluga prizadevanjem ekipe Dispanzerja medicine dela, za 
kar jim izrekam posebno pohvalo. Poudarila bi še izjemen posluh občine Trbovlje kot ustanoviteljice našega 
zavoda, saj je tudi letos sofinancirala naše investicije in sicer urgentni reševalni avtomobil v višini 115.634 EUR, 
za kar se ji iskreno zahvaljujemo. 

Zelo pomembni so podatki o realiziranem denarnem toku v tabeli 5, kjer je viden rezultat naših velikih naporov 
glede zagotavljanja likvidnosti zavoda. Dejstvo je, da nam je uspelo realizirati višek prilivov nad odlivi v višini 37 
tisoč EUR v letu 2014 in z upoštevanjem salda iz leta 2013 celo v višini 171 tisoč EUR. V letu 2014 nismo  
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imeli nobenih likvidnostnih težav in smo bili celo leto solventni. Denarni tok smo uravnavali z zelo natančno 
načrtovanimi nabavami blaga, storitev, vzdrževanja in nabav opreme. 

Ob vsem navedenim pa je potrebno upoštevati, da smo do konca leta zaključili naslednja večja vzdrževalna 
dela: 

� dokončno sanacijo vseh prostorov v otroško šolskem dispanzerju 
� uredili novo ordinacijo za pedopsihiatrinjo v prostorih OŠD, 
� uredili nova prostora za DMS, ki delata v preventivi OŠD in konziljarni prostor za zdravnike v OŠD. 

 

Iz tabele 7 je razvidno gibanje posameznih stroškov v letu 2014 glede na lansko leto in finančni načrt za leto 
2014.  

Stroški blaga, materiala in storitev so se v letu 2014 povečali v primerjavi z načrtovano višino za 3,6 %, ki pa 
so bili še vedno nižji v primerjavi z letom 2012 za 15,5 %. Razlog je v tem, da smo ob koncu leta 2013 in v letu 
2014 pridobili nove referenčne ambulante in povečanje splošne ambulante v DUFS, s katerimi se povečujejo 
stroški laboratorija. Prav tako se je povečala dejavnost ortodontije in s tem večji stroški zobozdravstvenega 
materiala. Torej gre za upravičeno povečanje teh stroškov in v bistvu za realno znižanje v primerjavi s preteklimi 
leti. Povečali so se v bistvu tisti materialni stroški, ki so odvisni od velikega povpraševanja po zdravstvenih 
storitvah s strani uporabnikov npr. zdravila, zobozdravstveni material, laboratorijski material ipd. Višji je strošek 
porabe vode, zaradi dodatnih ukrepov pri preprečevanju pojava legionele. Preseženi so tudi stroški vzdrževanja, 
saj smo obnovo OŠD izvedli en mesec prej kot je bilo načrtovano, saj nam je to dopuščala likvidnost in tudi naša 
specializantka pedopsihiatrije je že v mesecu decembru opravila strokovni izpit, zato je bilo nujno potrebno 
najkasneje do 5. 1. 2015 dokončno urediti ordinacijo za njeno delo. 

Stroški dela, so bili realizirani za 0,9 % nižji od planiranih kljub temu, kar je skladno z ZIPRS1314. Ker smo v 
letu 2013 postali učna ustanova, smo celo leto zaposlovali  pripravnike različnih zdravstvenih poklicev.  

Pri zaposlovanju smo dosledno upoštevali zakonsko omejitev in dosegli 1 % znižanja zaposlenih v primerjavi z 
lanskim letom kljub temu, da smo uspeli povečati priznano število zaposlenih s strani ZZZS kar za 1,9 % v 
primerjavi z lanskim letom zaradi uspešne uveljavitve širitev dejavnosti.    

Obračunana amortizacija je višja glede na lansko realizacijo za 1,9 %, ker nam je ZZZS v letu 2014 povišal 
priznane prihodke tudi za ta namen. Del stroškov obračunane AM v višini 2.529,41 EUR, smo pokrili iz  donacij. 
Del stroškov obračunane AM v višini 112.657,05 EUR smo pokrili v breme obveznosti za sredstva prejeta v 
upravljanje, od tega je v višini 5.781,70 EUR obračunana amortizacija nabavljenega reševalnega vozila, ki nam 
ga je v letu 2014 sofinancirala Občina Trbovlje. Tako je v stroških upoštevana celotna višina stroškov 
amortizacije, ki nam je bila priznana v cenah zdravstvenih  storitev v letu 2014 in znaša 161.220,58 EUR. 
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Ponosni smo, da  smo uspeli realizirati odhodke za nabavo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev 
v višini 375.479,42 EUR, v kateri je vključen celotni znesek reševalnega vozila v višini 177.420,26 EUR, Občina 
Trbovlje nam ga je sofinancirala v višini 115.634 EUR – razliko smo pokrili iz neporabljenih amortizacijskih 
sredstev iz leta 2012, ki so znašala  107.262,97 EUR, in neporabljenih amortizacijskih sredstev iz leta 2013 v 
višini 152.582,45 EUR. Ostala so nam še neporabljena amortizacijska sredstva iz preteklih let v višini 166.949,43 
EUR in od tega iz leta 2013 v višini 5.728,85 EUR ter v celoti iz leta 2014, kar znaša 161.220,58 EUR, kar pa 
nam bi, v primeru celotne porabe v letu 2014, poslabšalo likvidnostno situacijo in s tem solventnost zavoda.  
Nabave OS in DI so po vrstah razvidne iz tabel 11 in 12.  

5. Realizacija delovnega programa 

Podatki o realizaciji delovnega programa in realiziranega števila pregledov po posameznih službah prikazujejo 
podatki v tabelah 1 in 2, ki kažejo, da smo v letu 2014 v skoraj v vseh službah presegli planiran program.  Uspeli 
smo tudi povečali glavarino, kar je tudi prispevalo k prihodku v letu 2014.  

Kar se tiče oskrbe naših uporabnikov z zdravstvenimi storitvami z optimizmom vstopamo v leto 2015, ker smo v 
preteklih treh letih uspeli pridobiti nekaj nosilcev dejavnosti v službah, kjer smo imeli doslej izjemne kadrovske 
težave in sicer: 

� z zdravniki smo uspeli zapolniti vse splošne ambulante, ambulanto v DUFS in del urgentne ambulante, 
� po dolgih letih smo zaposlili specialistko iz ortodontije v ortodontski ambulanti, 
� zaposlili smo psihiatra in tako imamo obe psihiatrični ambulanti zasedeni z ustreznim kadrom ter tudi v 

celoti priznan program s strani ZZZS, 
� po dolgih letih iskanja, smo zaposlili rtg ing. za slikanje zob in sicer s sodelovanjem bolnišnice, saj je 

zaposlen v vsaki ustanovi za polovični delovni čas, kolikor nam je priznano z normativi za to dejavnost, 
� zaposlili smo psihologinjo in tako nadomestili upokojeno sodelavko s tem, da smo že dobili potrjeno 

ustrezno specializacijo od 1. 9. 2013 dalje, ki pa jo moramo žal financirati sami, 
� uspešno je zaključila specializacijo naša pedopsihiatrinja in tako je Zasavje prvič dobilo svojega 

specialista iz tega področje in na ta način bodo tudi nižji stroški dosedanjih pogodbenih sodelavcev iz 
tega področja, 

� zaradi polnih timov, smo začeli z novima dejavnostma in sicer s pedikuro na domu in samoplačniškimi 
storitvami v ortodontski ambulanti. 
 

Naši zdravstveni timi so torej večinoma polni in zato lahko pričakujemo dobro realizacijo zdravstvenih storitev in 
stabilno zdravstveno oskrbo naših uporabnikov v prihodnosti.  

6. Ostale posebnosti pri delovanju 

Tudi v letu 2014 so se nadaljevali različni inšpekcijski nadzori po posameznih področjih našega delovanja in 
sicer: 

� nadzori zdravstvene inšpektorice in 
� finančni nadzori zaračunavanja storitev v različnih ambulantah. 
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Uspešno smo odpravili pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene in poudariti velja, da jih je bilo zelo malo, zato 
čestitam vsem zaposlenim, katerih delo je bilo nadzorovano!  

Enako kot preteklo leto je pomembna značilnost leta 2014 tudi upoštevanje določil Zakona o uravnoteženju 
javnih financ, ki nam je povzročil veliko dela in tudi nevšečnosti z zunanjimi sodelavci pri urejanju pogodbenih 
razmerij v skladu z navedenim zakonom. Pri tem je potrebno poudariti, da smo še naprej zniževali število 
zunanjih sodelavcev. 

Nadaljevali smo sodelovanje z našimi uporabniki in sicer: z elektronskim anketiranjem in naročanjem v vseh 
ambulantah in vzpostavili sistem e-računov, posodobili nabavno funkcijo, posodobili kadrovsko funkcijo in 
dokončno vzpostavili »izposojevalnico knjig« v sodelovanju s Knjižnico Toneta Seliškarja v čakalnici splošnih 
ambulant in otroško šolskega dispanzerja.  

V letu 2013 smo uradno postali učna ustanova za usposabljanje dijakov in študentov medicinskih smeri, na kar 
smo zelo ponosni, saj smo tudi v letu 2014 usposobili nekaj dijakov in študentov različnih zdravstvenih smeri. 

Ne manjka nam volje za realizacijo zastavljenih ciljev, težave pa nam povzročajo negotove razmere v naši državi, 
in se vsemu prilagoditi na kar najboljši način, vendar pa ne moremo razumeti neodzivnost MZ in ZZZS v zvezi z 
izplačilom tretje četrtine nesorazmerij.  

Pričakujemo, da bomo s tožbo preko Združenja zdravstvenih zavodov v letu 2015 uspeli pridobiti dodatna 
sredstva za kritje omenjenih stroškov, ki so posledica nezakonitega ravnanja države nikakor pa našega 
ravnanja!  

7. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH V LETU 2014 

1. Zdravstveni dom Trbovlje opravlja zdravstvene storitve osnovne zdravstvene dejavnosti skladno z 
Zakonom o zdravstveni dejavnosti, Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev sklenjeno z 
ZZZS za leto 2014 z aneksi in Strategijo in vizijo zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v Občini 
Trbovlje, ki se nanaša na dejavnost ZD Trbovlje za leto 2014. 

 

2. Z zgoraj navedenimi zakonskimi podlagami so opredeljeni dolgoročni cilji Zdravstvenega doma Trbovlje, 
za katere menimo, da smo jih objektivnim težavam, realizirali. 

 

3. Letni cilji Zdravstvenega doma Trbovlje so opredeljeni s sprejetim delovnim programom za tekoče leto, 
ki ima podlago v Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev sklenjeno z ZZZS z ustreznimi 
aneksi. Delovni program smo v letu 2014 v večini realizirali in poleg tega opravili še dodaten program v 
okulistični ambulanti, kjer so realizirali izpad programa pedopsihiatrične ambulante. 

 

4. Uspešnost realizacije delovnega programa smo dodatno pojasnili tudi z nekaterimi fizičnimi kazalci 
oziroma podatki o realizaciji delovnega programa in številu realiziranih pregledov po posameznih 
službah, ki pa kažejo, da smo v celoti uspešno uresničili dolgoročne in kratkoročne cilje delovanja našega 
zavoda z že omenjenimi anomalijami v nekaterih službah. Uspešnost poslovanja smo prav tako  
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dodatno pojasnili z izračunom kazalnikov: gospodarnosti, obračanja sredstev, stanja investiranja, 
sestave sredstev, sestave obveznosti do virov sredstev, kratkoročne likvidnosti in dolgoročne likvidnosti.  

 

5. V letu 2014 smo v celoti oskrbeli vse naše uporabnike, ki so obiskali naš zavod in zapolnili nekatera 
nezasedena delovna mesta zdravnikov. Povečali smo tudi našo tržno dejavnost in s tem razširili ponudbo 
naših storitev. Glede na navedeno pričakujemo uspešno realizacijo delovnega programa tudi v letu 2015 
s tem, da bodo motnje pri izvajanju le-tega čim manjše in čakalne dobe čim krajše. Vsekakor si 
prizadevamo, da bi bili naši uporabniki z našimi storitvami in odnosom do njih, kar najbolj zadovoljni. 

 

6. Finančni plan za leto 2014 je bil presežen za 4,8 % ali za 221 tisoč EUR zaradi uspešno realiziranega 
delovnega programa. Realizirani poslovni odhodki so bili višji od planiranih za 3,3 %. Stroški blaga, 
materiala in storitev pa so bili višji od planiranih za 16,3 % zaradi uvedbe nekaterih novih dejavnosti in 
razširitve že obstoječih dejavnosti. Obračunana amortizacija v stroških je bila za 5,2 % višja od 
načrtovane, zaradi ugotovljene dejanske višine tovrstnih stroškov v cenah zdravstvenih storitev. Stroški 
dela  so bili nižji od načrtovanih za 0,9 %, kar je posledica reorganizacije in zaposlitve nekaterih nosilcev 
dejavnosti. Kljub povečanju priznanega programa in s tem priznanega števila zaposlenih še vedno število 
zaposlenih v našem zavodu ne dosega števila priznanega z normativi in standardi oziroma Pogodbo z 
ZZZS, kar je razvidno iz tabele 9, ki kaže, da je število zaposlenih  ne dosega priznanega števila kar za 
3,2 %! Vsekakor lahko ugotovimo, da je bilo naše poslovanje v letu 2014 uspešno in učinkovito še 
posebej, če upoštevamo, da smo ob tem celo povečali število zaposlenih in realizirali oziroma celo 
presegli načrtovan delovni program v nekaterih dejavnostih. 
 

7. Naša ocena gospodarnosti in učinkovitosti je izražena v tabeli 13 Pregled kazalnikov poslovanja v letu 
2014 kjer smo prikazali izračun vseh kazalnikov za leta 2011, 2012, 2013 in 2014.  
 

8. Vzpostavitev notranjega finančnega nadzora skladno s 53. členom  Zakona o računovodstvu izvajamo s 
strani zunanjih notranjih revizorjev že od leta 2006 dalje. V letu 2014 je bil izveden pregled celotnega 
poslovanja s strani revizijske družbe, ki nam jo je izbrala Občina Trbovlje.  
 

9. Menimo, da smo zastavljene cilje v letu 2014 dosegli in celo presegli, kar je razvidno iz obrazložitev in 
podatkov iz tabel v letnem poročilu. 

 

10. Poslovanje ZD Trbovlje v letu 2014 je imelo, kljub nekaterim kadrovskim težavam, ugodne posledice na 
socialno ekonomsko okolje v katerem delujemo, saj smo cilje, ki smo jih zastavili, tudi uresničili. 
 

11. Iz analize kadrovanja in že omenjenih kadrovskih težav ugotavljamo, da smo večino kadrovskih težav v 
letu 2014 odpravili, saj smo zaposlili kar nekaj novih nosilcev dejavnosti.  

           Nezasedena delovna mesta ostajajo:  

� zdravnik v Centru za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti, na katerem bomo v naslednjih letih 
zaposlili našega štipendista; 

� pediater v OŠD, za katerega se trudimo pridobiti specializacijo, saj smo, na podlagi številnih razpisov 
tega delovnega mesta ugotovili, da teh specialistov ni na voljo, 
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� na mestih zdravnikov specialistov, kjer imamo normirano manj kot 0,5 nosilca in jih bomo lahko zapolnili 

le v sodelovanju z drugimi zdravstvenimi zavodi (otološka, dermatološka, ortodontska in razvojna 
ambulanta ter dispanzer za medicino dela).  

 

Poudariti želimo, da že nekaj let vodimo dolgoročno kadrovsko politiko na vseh področjih in sicer s 
podeljevanjem štipendij in financiranjem dodatnega izobraževanja zaposlenih. Prav tako smo v letu 2014 podelili 
štipendijo domačinki iz 4. letnika medicinske fakultete. Smo tudi učna ustanova, kjer se lahko usposabljajo 
študentje visoke zdravstvene šole  in medicinske fakultete. Tako spoznavajo našo ustanovo, njene potrebe in 
možnosti za zaposlitev. 

Prepričani smo, kar se trudimo dokazati z našim delom, da je Zdravstveni dom Trbovlje dolgoročno sposoben 
zagotavljati vse storitve primarnega zdravstvenega varstva občankam in občanom Občine Trbovlje in za 
nekatere dejavnosti tudi celotnega Zasavja. Dokazali smo tudi, da znamo, kljub kadrovskim težavam, še dodatno 
razvijati in širiti svojo dejavnost. Kot potrditev temu so pridobitve novih dejavnosti, ki smo jih uspeli uveljaviti v 
letih 2012, 2013, 2014 in tudi v letu 2015! Iz podatkov o številu zaposlenih, iz podatkov o nabavah opreme in 
investicijskem vzdrževanju, iz podatkov o realizaciji delovnega programa in tudi iz podatkov o višini naših 
prihodkov v zadnjih letih je razvidno, da rastemo in se razvijamo, kljub težkim časom in okolju, v katerem delamo. 
Dokazujemo tudi, da zmoremo racionalno poslovati in uspešno zagotavljati vse zdravstvene storitve, ki si jih 
zastavimo – torej nam naši uporabniki in ustanoviteljica lahko zaupajo! 

Zdravstveni dom Trbovlje postaja vse bolj pomembna ustanova v našem kraju, ne samo zaradi dejavnosti, ki jo 
opravlja, ampak tudi kot delodajalec, ki je zaenkrat sposoben dolgoročno zagotavljati  stabilna delovna mesta 
vsem svojim zaposlenim.  

Za vse zaposlene v našem zavodu je bilo leto 2014 leto razvoja, organizacijskih sprememb in 
racionalizacij. Pa vendar smo vse navedeno prenašali z zaupanjem in razumevanjem, za kar se vsem 
iskreno zahvaljujem s prošnjo, da z velikim elanom stopate tudi v leto 2015, ki bo brez dvoma 
nadaljevanje vaše uspešne poti! 

Vsekakor vam bo lažje, ker so se vam pridružili nekateri novi sodelavci. Želim si, da bi složno premagali 
vse težave, ki vam jih prinaša izjemno nestabilno okolje, v katerem delate. Vsem se najlepše zahvaljujem 
za sodelovanje, razumevanje in hvala, ker sem bila lahko vaša sodelavka! Želim vam uspešno delo še 
naprej in SREČNO! 

 

Pripravila: 
Tatjana Jevševar, mag. ekon. in posl. ved  
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POROČILO STROKOVNE VODJE ZA LETO 2014 

 
V ZD Trbovlje smo si v letu 2014 prizadevali doseči načrtovani obseg programa dela ter najbolje izkoristiti 
prostorske, kadrovske in medicinske vire. V letu 2014 smo nadaljevali z varčevalnimi ukrepi, ki smo jih prejeli 
že v letu 2012. Z izvajanjem vseh obstoječih zdravstvenih dejavnosti in maksimalnimi napori vseh 
zaposlenih, nam je uspelo realizirati zastavljeni delovni program. 
 

1. Realizacija delovnega programa v letu 2014 
 

Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS 
   
Delovni program za leto 2014 po posameznih službah temelji na Pogodbi o opravljanju zdravstvenih 
storitvah z ZZZS za leto 2014. Poleg že obstoječih zdravstvenih dejavnosti smo v letu 2014 pridobili 
naslednje uveljavljene dejavnosti: 
 

� 0,2 tima splošne ambulante za DUFS, enota Prebold od 1.4.2014 
� 1 referenčna ambulanta od 1.9.2014 

 
 Realizacija delovnega programa po pogodbi z ZZZS v letu 2014 

 
V letu 2014 smo imeli gostujoče zdravnike še v Dispanzerju medicine dela, prometa in športa, Centru za 
zdravljenje odvisnosti, otološki, dermatološki, razvojni in pedopsihiatrični ambulanti. Decembra 2014 je naša 
zdravnica opravila specialistični izpit iz pedopsihiatrije, s tem je kadrovsko oskrbljena pedopsihiatrična 
ambulanta. Naš cilj je popolna zasedba vseh zdravstvenih timov. 
 
V zdravstvenem varstvu odraslih je bil načrtovani delovni program iz kurative presežen za  4,3%. V 
ambulantah splošne medicine in referenčnih ambulantah je skupna realizacija preventivnega programa 
presežena za 89,5%. Skupno število opredeljenih pacientov  je bilo po stanju na dan 31.12.2014 12.413 
(31.12.2013 - 12.473). 
 
V otroško-šolskem dispanzerju je realizacija delovnega programa iz kurative dosežena z indeksom 71,0, 
preventivni pregledi so realizirani z indeksom 95,9. Skupno število opredeljenih pacientov je bilo po stanju 
na dan 31.12.2014 3.496 (31.12.2013 - 3.506). 
 
V dispanzerju za žene je dosežen indeks za preventiven preglede žensk in mladostnic 99,6 in pri realizaciji 
kurativnega programa je dosežen indeks 82,8. Število opredeljenih pacientov  je bilo po stanju na dan 
31.12.2014 5.350 (31.12.2013 - 5.428). 

 
V pedopsihiatrični ambulanti je realizacija programa po točkah ZZZS dosežena z indeksom 60,8. 
 
V psihološki službi otroško-šolskega dispanzerja  je realizacija delovnega programa presežena za 3,0%. 

 
V mentalno-higienskem dispanzerju je realizacija delovnega programa po točkah ZZZS dosežena z 
indeksom 93,6. Psiholog  je realiziral delovni program  z indeksom 73,2. Realizacija obeh programov je 
slabša v primerjavi z lanskim letom na račun večje bolniške odsotnosti psihiatrov, psihologinja je v letu 2014 
pričela z opravljanjem specializacije. 
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Klub za zdravljenje alkoholikov je realiziral program z indeksom 87,0  
 
Patronažna služba z indeksom 102,8 in Nega bolnika na domu z indeksom 104,9 sta uspešno realizirali 
zastavljeni delovni program. 
 
V dermatološki ambulanti je program po točkah ZZZS  realiziran z indeksom 89,8, v otološki ambulanti 
je dosežena realizacija programa po točkah ZZZS 114,9. 
 
V okulistični ambulanti je realiziran program z indeksom 103,4. 
 
V DMPŠ po normativu ZZZS in zaposlenimi za praktično polovični delovni čas je dosežena realizacija 
delovnega programa z indeksom 100,9. 
 
V ortodontski ambulanti je večje število novih primerov za 41,5%, program je realiziran z indeksom 98,5. 
 
V zobozdravstvenem varstvu otrok je realiziran delovni program z indeksom 103,4, v zobozdravstvenem 
varstvu odraslih pa z indeksom 99,3. Skupno število opredeljenih pacientov v zobozdravstvenem 
varstvu je bilo po stanju na dan 31.12.2014 9.652 (31.12.2013 - 9.201). 
 
V reševalni službi je še vedno trend preseganja nenujnih prevozov s spremljevalcem z indeksom 149,3. 
Sanitetni prevozi za dializo so realizirani z indeksom 60,2. Krepko so se povišali prevozi za SBT, dosežen 
je indeks 188,0. Ostali sanitetni prevozi so realizirani z indeksom 105,0. 
 
V laboratorijski dejavnosti je opazen izrazit porast realizacije programa, pri osnovnih laboratorijskih 
preiskavah je dosežen indeks 217,0, pri biokemičnih 373,5. Doseženi  skupni indeks za laboratorijske 
preiskave je 283,9. Prekoračitev je dosežena na račun referenčnih ambulant. 
 
V zdravstveno vzgojni dejavnosti je bil  program  realiziran z indeksom 100,0. Skupno je bilo opravljenih 
41 delavnic, največ krajših, ki se izvajajo na enem srečanju (življenjski slog, test hoje, dejavniki tveganja, 
podpora pri spoprijemanju z depresijo).  
 
V nujni medicinski pomoči je bilo opravljenih skupno 475 intervencij in oskrbljeno 479 pacientov. 42 
intervencij je bilo opravljenih na območju občine Hrastnik, 12 intervencij na območju občine Zagorje in 1 
intervencija v litijskem območju. Opravljenih je bilo 12 postopkov oživljanja, 7 pacientov je bilo intubiranih.  
 

 
2. Uveljavljanje dodatnih tržnih dejavnosti  

 
V ZD Trbovlje uvajamo samoplačniške dejavnosti, s katerimi našim uporabnikom nudimo storitve, ki niso 
zajete v Pravilih OZZ. V letu 2014 smo pričeli z izvajanjem pedikure na domu, kar je dobrodošla storitev za 
veliko število težje pokretnih in nepokretnih pacientov. Z nakupom aparata za merjenje gleženjskega  
indeksa našim uporabnikom omogočamo s preprosto in poceni metodo pravočasno odkrivanje motenj v 
prekrvavitvi spodnjih okončin in bolezni perifernega arterijskega sistema. 
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3. Izvajanje strokovnih nadzorov v letu 2014 

 
V letu 2014 je ZZZS Ljubljana opravila 5 rednih nadzorov v ZD Trbovlje. Finančni nadzor je opravljen 
16.7.2014 v psihiatriji, pregledanih je bilo 40 zavarovanih oseb. V treh primerih so ugotovljene nepravilnosti 
pri obračunu storitev, ki posledično niso bile priznane.  
 
Finančno-medicinski nadzor je 22.8.2014 opravljen v splošni ambulanti VIII, nadzorovani zdravnik Žiga 
Sotler, dr.med. V nadzoru je bilo zajetih 40 bolnikov, ugotovljenih je bilo veliko število kratkih obiskov, ki so 
bili utemeljeni na osnovi zapiskov v medicinski dokumentaciji. V dveh primerih niso bili priznani obračuni, 
ker iz medicinske dokumentacije  niso bili razvidni podatki o opravljenih storitvah. 
 
Nadzor, ki obravnava pravice zavarovanih oseb je 29.9.2014 opravljen v Otroško-šolskem dispanzerju. V 
nadzornem postopku je pregledano 19 potrdil o upravičenosti do potnih stroškov-spremstva. Na enem 
potrdilu ni bila izpolnjena rubrika vrsta prevoza, kar ni predstavljalo nobenih negativnih finančnih posledic 
za ZZZS. V nadzornem postopku je pregledano tudi Potrdilo o upravičenosti zadržanosti od dela, ki je bilo 
izdano že v letu 2013, kjer je bilo ugotovljena nepravilnost, saj je predmetno potrdilo bilo izdano za nego 
otroka, starejšega od 18 let. 
 
Administrativni nadzor ZZZS je  17.10.2014 in 22.10.2014 opravljen v Centru za preprečevanje in zdravljenje 
odvisnosti od drog. Ugotavljali so skladnost ordinacijskih časov s pogodbo o izvajanju programa 
zdravstvenih storitev med ZZZS in izvajalcem. Ugotavljali so tudi ali izvajalec zavarovanim osebam nudi 
storitve v ordinacijskem času in če je zagotovljeno zadostno število delujočih ambulant skladno s pogodbeno 
dogovorjenimi programi. Ugotovljeno je bilo, da ordinacijski časi niso bili objavljeni, objavljen je bil urnik 
podeljevanja substitucijske terapije. V času nadzora sta  bili v ambulanti prisotni medicinska sestra in tehnik 
zdravstvene nege, zdravniki niso bili prisotni. V CPZOPD delajo »zunanji« zdravniki po pogodbi, pri katerih 
je ugotovljeno prekrivanje njihovega ordinacijskega časa z ordinacijskim časom v ZD Trbovlje. Ugotovljeno 
je, da izvajalec zagotavlja 1,75 tima za vse tri vrste kadra (zdravnik specialist, psihiater in psiholog), vendar 
so timi po kadrih nekoliko drugače razporejeni.  
 
Administrativni nadzor ZZZS je bil 22. 12. 2014  opravljen  v ambulanti DSO enota Prebold, kjer so ugotovili 
kršitev člena Splošnega dogovora o izvajalcih nenujnih reševalnih prevozov, ko izvajalec prevozov ni 
najbližji oz. nima sedeža v kraju naročnika.  
 
Zdravstveni inšpektorat RS  je 14.2.2014 opravil inšpekcijski nadzor v dislocirani ambulanti DSO Trbovlje. 
Preverjali so izvajanje določil Zakona o nalezljivih boleznih, prijavljanje nalezljivih bolezni in posebne ukrepe 
za njihovo preprečevanje in obvladovanje. Pri inšpekcijskem nadzoru niso ugotavljali nepravilnosti in je 
postopek ustavljen. 

 
Zdravniška zbornica Slovenije je  na pobudo pokojničnega brata, ki je podvomil o ustreznosti 
obravnave pri postavljanju diagnoze in začetnem zdravljenju, 13.10.2014 opravila ekspertni strokovni 
nadzor zaradi razjasnitve okoliščin obravnave pokojne pacientke  Romane Strah. Pri ekspertnem strokovnim 
nadzorom je ugotovljeno, da pri obravnavanju pokojnice ni prišlo do strokovnih napak ne na primarni ne na 
sekundarni ravni.  
 

V letu 2014 so bili od planiranih šestih, opravljeni trije interni strokovni nadzori. Plan ni bil realiziran zaradi težav 
pri formiranju  senata in daljše odsotnosti nadzorovanih zdravnikov in zobozdravnikov. 
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Interni strokovni nadzor je opravljen v SA VI. pri zdravnici Galini Cerar, dr.med. spec. druž. med. Komisija za 
interni strokovni nadzor je priporočila, da se opravi predčasni interni strokovni nadzor s katerim bo preverila 
uspešnost in učinkovitost  odpravljanja napak.  
 
Pri internem strokovnem nadzoru v zobni tehniki je bilo predlagano, da se v prihodnje nadzor dela skupaj z 
nadzorom v zobni ambulanti.  
 
V psihiatrični ambulanti pri Valerij Melaniču, dr.med. spec. psih.  je  bilo ugotovljeno več nepravilnosti, zaradi 
katerih je komisija za interni strokovni nadzor predlagala ponovitev internega strokovnega nadzora. Ta je bil 
opravljen v mesecu januarju 2015. 
 

4. Spremljanje zadovoljstva pacientov  
 
Eno glavnih načel celostnega obvladovanja kakovosti v dejavnostih javnega sektorja je usmerjenost k 
uporabnikom storitev. Nenehno je treba spremljati in opazovati, kako so naši pacienti zadovoljni z našimi 
storitvami. Spremljanje zadovoljstva pacientov v ZD Trbovlje poteka na naslednje načine: 
 

� analiza prejetih pohval, 
� anketno merjenje zadovoljstva pacientov (portal) in 
� analiza pritožb oziroma zahtev za kršitev pacientovih pravic: spremljanje in analiza pisnih in telefonskih 

zahtevkov pacientov skladno z veljavno zakonodajo, Zakonom o pacientovih pravicah. 
 

V letu 2014 smo uvedli novost pošiljanja pohval in pritožb preko naše spletne strani in preko t. i. računalniškega 
kotička, ki smo ga s sponzorskimi sredstvi namestili v službi splošne medicine. Na ta način smo posodobili 
sistem posredovanja pohval in pritožb in  uporabnikom naših storitev dali možnost, da jih lahko posredujejo od 
doma, kar jim zagotavlja nepristranskost in zasebnost. Prav zato so se med pritožbami pojavila tudi različna 
vprašanja uporabnikov, kar povečuje povezanost in izboljšuje komunikacijo med uporabniki in našim zavodom. 
 
V letu 2014 smo po pošti, preko spletne strani, v knjigah pohval in pritožb prejeli 21 pritožb in 8 pohval. Pohvale 
so se nanašale na odnos zaposlenih do pacientov ter na  njihovo strokovnost in prizadevanje. 
 
Ugotavljamo, da se število pritožb ne povečuje. Kljub temu smo  pri poročilu številu upoštevali tudi vprašanja 
pacientov glede organizacije dela, zamenjave izbranega zdravnika ter vprašanja, ki se nanašajo na delovni čas 
in delovanje naše spletne strani, ki  je  povzročala težave pri naročanju.  
Pacientom smo posredovali pisne odgovore z obrazložitvijo opisanih dogodkov oz. situacij, z nekaterimi  smo 
se tudi osebno pogovorili  in se jim za neljube dogodke tudi opravičili.  
 
Ugotovili smo, da se je ena tretjina pritožb nanašala na probleme pri komunikaciji med pacienti in zdravstvenimi 
delavci, zato bomo v bodoče  na  strokovnih usposabljanjih in izobraževanjih več pozornosti  
posvetili temam komunikacije med pacienti in zdravstvenimi delavci, reševanja konfliktov ter »izgorelosti« med 
zdravstvenimi delavci.  
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Pri analizi anketnega merjena zadovoljstva pacientov, ki se izvaja preko portala, smo ugotovili majhno  število 
anketiranih. V službah, ki imajo opredeljeno število pacientov, je število izpolnjenih anket 1% ali manj na vse 
opredeljene paciente. Takšni podatki niso relevantni za resno analizo. V  prihodnje se bomo zato ponovno 
odločili za izvajanje anket o zadovoljstvu pacientov ob obiskih v ambulantah. 
 

5. Spremljanje zadovoljstva zaposlenih  
 

V ZD Trbovlje izvajamo anketiranje zaposlenih. Z analizo anket spremljamo zadovoljstvo zaposlenih in 
ocenjujemo t.i. klimo v zavodu. V anketi je 9 vprašanj, ki se ocenjujejo z minimalno oceno 1 in maksimalno oceno 
5. 
 
V letu 2014 so ocene višje v primerjavi z letom 2013, povprečna ocene se je iz 3,55 povišala na 4,04.  
Pri ocenjevanju delovnega časa se je povprečna ocena povišala iz 3,67 na 4,04. Uvedba elektronskega 
evidentiranja delovnega časa je po prvotnih negativnih reakcijah sprejeta kot pravičen in objektiven način 
beleženja prisotnosti zaposlenih po posameznih službah. Sodelovanje z vodstvom je ocenjeno boljše – iz 
povprečne ocene 3,62  se je zvišalo na 4,02. Povprečna ocena medsebojnih odnosov v službi je porasla iz 3,62 
na 4,00, povprečna ocena o medsebojnih odnosih v zavodu je porasla iz 3,07 na 3,72. Način dela (4,13), 
opremljenost (4,30), urejenost (4,23), cilji in strategija zavoda (4,11) so ocenjeni zelo dobro. Organizacija dela 
je ocenjena z 3,83, kar je rezultat kadrovskih težav, največkrat povzročenih z bolniškimi odsotnostmi. 
 
Z višjo povprečno oceno (4,04) smo zadovoljni, še posebej z višjo oceno v medsebojnih odnosih v službah 
(4,00). To kaže na boljšo« klimo«, vzdušje, kar je eden od pogojev za kvalitetno oskrbo uporabnikov naših 
storitev. 

 
6. Strokovno izobraževanje  

 
Redno strokovno izobraževanje je pogoj za opravljanje zdravstvene dejavnosti in poslanstva učne baze za 
visokošolski in univerzitetni nivo izobraževanja zdravstvenega kadra. 
 
V ZD Trbovlje skrbimo za redno strokovno izpopolnjevanje vseh zaposlenih, ki se izvaja po planu, ki ga v 
posameznih službah pripravijo vodje služb v sodelovanju zaposlenih, upoštevajoč njihove želje po osebnem 
strokovnem izobraževanju in potreb službe za strokovno in kakovostno izvajanje dejavnosti. Ob tem poskušamo 
biti racionalni, posameznega izobraževanja se udeleži eden zaposleni, ki potem vse novosti  na internih 
srečanjih posreduje ostalim zaposlenim. 
 
V letu 2014 je realiziranih skupaj 185 dni strokovnega izpopolnjevanja, kar je manj kot v letu 2013 (263). Za 37 
dni je bila manjša realizacija v Službi splošne medicine, kar je posledica pomanjkanja časa ob 
preobremenjenosti z rednim delom in nadomeščanjem zaradi bolniških odsotnosti.  
 

7. Razvojne usmeritve  
 
Želimo ostati eden izmed največjih in najsodobnejših zdravstvenih ustanov na primarnem zdravstvenem nivoju 
in aktivno sodelovati pri oblikovanju zdravstvene politike občine ustanoviteljice. 
 
Kakovost zdravstvenih storitev bomo zviševali z načrtovano kadrovsko politiko, rednim strokovnim 
izpopolnjevanjem vseh zaposlenih, spodbujanjem dodatnega izobraževanja, dobrimi medsebojnimi odnosi in  
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stalnim negovanjem prijaznih in človeških odnosov do vseh uporabnikov naših storitev. Z dobro organizacijo 
dela bomo omogočili čim boljšo časovno dostopnost uporabnikom zdravstvenih storitev. 
 
Želimo nadaljevati poslanstvo učne baze za vse nivoje izobraževanja zdravstvenega kadra. 
 
Z urejenostjo prostorov bomo omogočili dobro počutje tako zaposlenih kot uporabnikov. S posodabljanjem 
medicinske in medicinske opreme bomo zviševali kakovost dela.  
 
                                                                                                                 
 
Strokovni vodja: 
Amira Hajdarevič, dr. med. spec. druž. med. 
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RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014 
 

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se upoštevajo določila Zakona 
o računovodstvu, Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, 
Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu in Navodil 
o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, Pravilnik 
o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter Slovenskimi 
računovodskimi standardi. 

Računovodsko poročilo vsebuje naslednja pojasnila in priloge: 
a) Bilanca stanja  
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev  
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil  
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov EKN 
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka   
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov EKN 
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov  
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti  

 

A. POJASNILA BILANCE STANJA za leto 2014 
 

1. SREDSTVA 
 

a) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 
so v letu 2014 vrednostno višja za 95.286 EUR ali za 5,8 % v primerjavi s preteklim letom, zaradi novih nabav 
opreme in obračunane amortizacije v letu 2014. Obračun amortizacije in redni odpis smo opravili skladno s 
Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev. 

b) Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve 
so v letu 2014 vrednostno nižja za 125.162 EUR ali za 15,7 % v primerjavi z lanskim letom predvsem zaradi 
nižjih kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta. Dejstvo je, da nam je, v letu 2014 vse 
avanse, ki so se nanašali na leto 2014, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije po pogodbi nakazal že v 
letu 2014 (za razliko iz preteklih let, ko nam je del sredstev nakazal šele v naslednjem letu!) in tako so bile na 
dan 31. 12. 2014 nižje terjatve do ZZZS v primerjavi s preteklim letom.   
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c) Zaloge 
Vrednost zalog zdravstvenega materiala je na dan 31. 12. 2014 znašala 16.848,76 EUR in so vrednostno višje 
za 9.555 EUR v primerjavi s preteklim letom. Material, ki se je naročil po 15.12.2014 je bil na zalogi, saj se je 
porabil v letu 2015.  

2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 

d) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 
so v tekočem letu nižje za 91.884 EUR ali za 15,2 % v primerjavi s preteklim letom in sicer  zaradi nižjih 
kratkoročnih obveznosti do zaposlenih, upoštevana je samo plača za mesec december 2014 brez odprave tretje 
četrtine plačnih nesorazmerij, ki smo jih zaradi ustavne odločbe morali knjižiti med obveznosti v letu 2013, 
izplačati prvi obrok v letu 2014, drugega pa v letu 2015. Med obveznosti do zaposlenih so bile na koncu leta 
2014 knjižene tudi dve odpravnini ob upokojitvi, ki pa so bile izplačane v letu 2015.  

e) Lastni  viri in dolgoročne obveznosti 
so višji za 71.563 EUR ali za 3,9 % predvsem zaradi ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki v letu 2014 
in obračuna amortizacije. 

B. POJASNILA IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV za leto 2014 
 
Podatki v tem izkazu se nanašajo na celotno poslovanje Zdravstvenega doma Trbovlje v letu 2014. Pri 
ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo nastanka  poslovnega dogodka. Prihodki in odhodki 
so razčlenjeni v skladu s SRS in enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike. 
 

1. PRIHODKI 
 

a) celotni prihodki so višji za 55.757 EUR ali za 1,2 % v primerjavi s preteklim letom, razlog je v pridobitvi 
še ene referenčne ambulante, ambulante v Socialnovarstvenem zavodu Prebold ter celotnih 
vkalkuliranih stroškov za izplačilo odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij v letu 2013.  
 

    Od tega so: 

� prihodki od poslovanja so višji za 59.158 EUR ali za 1,3 % v primerjavi s preteklim letom, zaradi višjih 
prihodkov od prodaje proizvodov in storitev ter odobrenih novih dejavnosti s strani ZZZS.  

 

� finančni prihodki  so nižji za 2.209 EUR zaradi nižjih depozitov na računu pri UJP in poslovnih bankah 
kot lansko leto, saj v letu 2014 nismo imele vezave depozitov pri bankah in od septembra 2014 dalje 
zakonsko nismo bili več upravičeni do prejemanja EZR obresti.  

 

� drugi prihodki so nižji za 1.297 EUR v primerjavi s preteklim letom in vsebujejo prejete odškodnine od 
zavarovalnic, prihodke za specializacije in pripravništva zdravstvenih delavcev in prejete provizije 
zavarovalnic za prostovoljno zdravstveno zavarovanje. 
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2. ODHODKI 

 
b) celotni odhodki so nižji za 220.395 EUR ali za 4,4 %, saj gre samo za vkalkulirane stroške plače za 

mesec december 2014 in brez stroškov za odpravo tretje četrtine plačnih nesorazmerij zaposlenim v 
višini 207.668,36 EUR, saj smo jih v celoti vkalkulirali v stroške leta 2013. 
 

    Od tega so: 

� stroški blaga, materiala in storitev  višji za 43.667 EUR ali za 3,7 % v primerjavi z lanskim letom 
predvsem zaradi višjih stroškov porabljene vode (upoštevanje ukrepov za zaščito pred legionelo!), 
uporabe dragih zdravil v patronažni službi (obravnava bolj strokovno zahtevnih pacientov, zaradi 
krajšanja ležalne dobe v bolnišnicah) ter zobozdravstvena materiala (posledica pridobljenega 0,56 
dodatnega tima za ortodontijo od 1. 9. 2013 dalje). Na vseh ostalih področjih porabe materiala in storitev 
smo še naprej uspešno izvajali varčevalne ukrepe in pomembno znižali stroške. 
 

� stroški dela so bili nižji za 257.063 EUR ali za 7,2 %. Razlog je v zmanjšanju plačila prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja – KAD premij, brez vkalkuliranih stroškov za odpravo tretje 
četrtine plačnih nesorazmerij, saj smo jih upoštevali v letu 2013 ter brez vkalkuliranih stroškov za razliko 
regresa skupaj z zamudnimi obrestmi iz leta 2012, kar je bilo upoštevano v stroških leta 2013. Stroški 
bruto plač so bili v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 nižji kar za 8,0 %. 

 

� stroški amortizacije so bili višji za 2.909 EUR ali za 1,8 % v primerjavi z lanskim letom. Del stroškov AM 
v višini 2.529,41 EUR,  smo pokrili iz  donacij. Del stroškov AM v višini 112.657,05 EUR smo pokrili v 
breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, od tega je v višini 5.781,70 EUR obračunana 
amortizacija nabavljenega reševalnega vozila, ki nam ga je v letu 2014 sofinancirala Občina Trbovlje. 
Tako je v stroških upoštevana celotna višina stroškov amortizacije, ki je  bila priznana v cenah 
zdravstvenih  storitev v letu 2014 in znaša 161.220,58 EUR. 

 

� drugi stroški so bili nižji za 9.798 EUR v primerjavi s preteklim letom, zaradi nižjega stroška nakupa 
delovne zaščitne obleke, ki je bila večinoma nabavljena že v letu 2013. 
 

� finančni odhodki so v letu 2014 znašali 35 EUR. 
 

� drugi odhodki so znašali 1.480 EUR in od tega so stroški denarnih kazni s strani Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, znašali  1.373 EUR. 
 

� prevrednotovalni poslovni odhodki so bili nižji za 1.585 EUR v primerjavi z letom 2013 in so bili oblikovani 
skladno z metodologijo odpisa terjatev in sprejetim inventurnim elaboratom na svetu zavoda.  

 

� presežek prihodkov nad odhodki je bil realiziran v višini 71.114 EUR in se namenja v celoti za pokrivanje 
izgub iz preteklih let.  
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C. POJASNILA IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV  DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 
DENARNEGA TOKA za leto 2014 
 

Prav tako kot podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov, ki smo ga pojasnili v prejšnji točki, se tudi podatki Izkaza 
prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka nanašajo na celotno poslovanje 
zavoda v letu 2014 z razliko, da se pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov upošteva načelo denarnega toka kar 
pomeni, da se prihodek ali odhodek prizna, ko sta izpolnjena naslednja pogoja: 

� poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodka oziroma odhodka, je nastal in 
� denar ali njegov ustreznik je prejet ali plačan. 
 

Na podlagi navedenega ugotavljamo naslednje: 

1. PRIHODKI  
 

a) celotni prihodki so znašali 5.142.967 EUR in so višji za 303.584 EUR oziroma za 6,3 % v primerjavi s 
preteklim letom. 
 

Od tega: 

� prihodki za izvajanje javne službe so znašali 4.950.023 EUR in so višji za 294.015 EUR ali za 6,3 %. 
Razlog je v plačilu vseh avansov v letu 2014, ki nam po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje 
pripada za leto 2014 ter v sofinanciranju reševalnega vozila Občine Trbovlje v višini 115.634 EUR.  
 

� prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so znašali 192.944 EUR in so višji za 9.569 EUR ali za 5,2 
% v primerjavi z lanskim letom, kljub veliki ekonomski krizi v naši občini.  

 

2. ODHODKI 
 

b) celotni odhodki  so znašali 5.106.381 EUR in so bili višji za 319.988 EUR oziroma za 
     6,7 % v primerjavi s preteklim letom, saj smo v začetku leta 2014 izplačali prvi obrok odprave tretje   
četrtine plačnih nesorazmerij. 
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 Od tega: 

� odhodki za izvajanje javne službe so znašali 4.929.318 EUR in so bili višji za 318.383 EUR oziroma za 
6,9 %. Šlo je za izplačilo prvega obroka odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij, za kar nismo prejeli 
nobenih denarnih sredstev, nabavili nov zdravniški avto, reševalno vozilo s sofinanciranjem Občine 
Trbovlje, prenovili otroško šolski dispanzer za potrebe pedopsihiatrije ter nabavili opremo v višini 92.992 
EUR. 

 

� odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so znašali 177.063 EUR in so bili nekoliko višji za 
1.605 EUR ali za 0,9 % v primerjavi s preteklim letom. V primerjavi s preteklim letom je razlog v izplačilu 
prvega obroka odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij.   
 

� presežek prihodkov nad odhodki je bil realiziran v višini 36.586 EUR in sicer je ugotovljen pozitiven 
finančni izid v obeh dejavnostih, saj smo skozi celo leto 2014 zelo skrbno načrtovali odhodke in s tem 
odlive finančnih sredstev.  

 

D. POJASNILA IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH 
DEJAVNOSTI ZA LETO 2014 

 

Postavke v navedenem izkazu zajemajo celotno poslovanje našega zavoda razčlenjeno na prihodke in odhodke 
javne službe in tržne dejavnosti. V postavkah tržne dejavnosti smo zajeli prihodke in odhodke: dispanzerja za 
medicino dela, poslovanja s podjetji, plačila samoplačnikov, doplačila pacientov za zdravstvene storitve in 
prihodke od najemnin. Ostali prihodki so prihodki za izvajanje javne službe. Strukturni delež prihodkov tržne 
dejavnosti v celotnih prihodkih znaša 3,4 %, ki se je, v primerjavi s preteklim letom, povečal za 0,1 odstotno 
točko, kar je, ob upoštevanju ekonomske krize v Trbovljah, velik uspeh.  
 
Kljub veliki konkurenci na področju samoplačniških zdravstvenih storitev, nam je v letu 2014 uspelo povečati 
prihodek tudi iz tržne dejavnosti. Omeniti velja, da smo, na področju tržne dejavnosti, zaradi velikih pritiskov 
konkurence na trgu, v kalkulacijah teh cen upoštevali le minimalen strošek amortizacije. Na ta način smo ohranili 
konkurenčnost in tako realizirali prihodke v prikazani višini. Zavedamo pa se, da naveden ukrep dolgoročno ne 
vzdrži, zato moramo še večje  napore vlagati v povečanje obsega opravljenih storitev v tržni dejavnosti. 
 
Na področju javne službe je potrebno še naprej pridobivati nove dejavnosti ali povečanje priznanega deleža za 
obstoječe dejavnosti in še posebej na tistih področjih, na katerih smo, kot mesto in regija, podhranjeni.  
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E. RAZKRITJA RAČUNOVODSKIH INFORMACIJ 

 
� V letu 2014 smo uporabili interna sodila pri razmejevanju prihodkov in odhodkov na dejavnost javne 

službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev, ki smo jih izdelali na podlagi priporočil Ministrstva za 
zdravje RS 15. 12. 2010. 

� Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali. 
� Razloge za dosežen finančni izid poslovanja v letu 2014 smo navedli v pojasnilih bilance stanja in izkaza 

prihodkov in odhodkov ter ostalih predhodnih pojasnilih. 
� Na dan 31. 12. 2014 smo imeli zaloge zdravstvenega materiala v višini 16.848,76 EUR. 
� Podatke o stanju neporavnanih terjatev in razloge za neplačilo smo navedli v predloženem inventurnem 

elaboratu. 
� Neporavnanih zapadlih obveznosti ni bilo, saj smo imeli vse leto 2014 relativno ugodno likvidnostno 

situacijo oziroma zagotovljeno solventnost skozi celo leto tako, da smo redno poravnavali vse svoje 
obveznosti. 

� Odhodki za nabavo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev so znašali 375.479,42 EUR, v 
katerem je vključen celotni znesek reševalnega vozila v višini 177.420,26 EUR, Občina Trbovlje nam 
ga je sofinancirala v višini 115.634 EUR – razliko smo pokrili iz neporabljenih amortizacijskih sredstev 
iz leta 2012, ki so znašala  107.262,97 EUR, in neporabljenih amortizacijskih sredstev iz leta 2013 v 
višini 152.582,45 EUR. Ostala so nam še neporabljena amortizacijska sredstva iz preteklih let v višini 
166.949,43 EUR in od tega iz leta 2013 v višini 5.728,85 EUR ter v celoti iz leta 2014, kar znaša 
161.220,58 EUR, kar pa nam bi, v primeru celotne porabe v letu 2014, poslabšalo likvidnostno situacijo 
in s tem solventnost zavoda.   

� Delež stalnih sredstev v sredstvih se je v letu 2014 povečal za 6,2 % v primerjavi z lanskim letom, zaradi 
višje vrednosti novih nabav opreme in vlaganj v poslovne prostore. 

� Izven bilančno vodimo vrednost finančnih zavarovanj poslov iz izvedenih postopkov javnih naročil. Na 
dan 31. 12. 2014 je bilo stanje navedenih finančnih zavarovanj v višini 29.690,05 EUR.  

� Druge predstavitve: inventurni elaborat je obravnaval svet zavoda na korespondenčni seji dne, 06. 02. 
2015. Odpisanih OS praviloma ne uporabljamo in jih posredujemo v uničenje.  

 

 Vodja UAD 
 Dijana Kovačič, dipl. ekon.  
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Tabela 1          

PREGLED IZVRŠITVE DELOVNEGA PROGRAMA PO DELOVNIH ENOTAH  
 
 

          

                   

ENOTA 
   DELOVNI PROGRAM 

ZA LETO 2014                           
Realizacija  INDEKS INDEKS  

   2014  na ANEKS 
                  

1         2 3 4=(3:2)*100 5=(3:1)*100 

         
1. OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO       
a) Število K-jev iz storitev        
SPLOŠNA AMBULANTA I       
 Štev. opredeljenih oseb na dan   31.12.2014  2.135   

 
Štev. oseb. preventive - referenčna 
amb. 

 
referenčna 
amb.      

 ZZZS:št.K 

preventiva - 
referenčna 
amb. 

referenčna 
amb.  4.604,00 10.648,00 231,3  

  kurativa   25.057,00 27.722,90 110,6  
 OSTALO     21,10   
SPLOŠNA AMBULANTA II       
 Štev. opredeljenih oseb na dan   31.12.2014  1.977   

 
Štev. oseb 
preventive 

preventiva - 
referenčna 
amb.       

 ZZZS:št.K 

preventiva - 
referenčna 
amb.   4.604,00 8.814,00 191,4  

  kurativa   25.057,00 28.846,00 115,1  
 OSTALO     1,50   
SPLOŠNA AMBULANTA III       
 Štev. opredeljenih oseb na dan   31.12.2014  1.853   
 Štev.oseb preventive   197 199   
 Štev. pac. preven. razlika    0   
 ZZZS:št.K preventiva   2.340,00 2.619,00 111,9  
  kurativa   25.057,00 25.884,15 103,3  
 OSTALO        
SPLOŠNA AMBULANTA IV       
 Štev. opredeljenih oseb na dan   31.12.2014  2.087   

 
Štev. oseb. preventiv - referenčna 
amb.       

 ZZZS:št.K preventiva 
referenčna 
amb.  4.604,00 9.758,00 211,9  

  kurativa   25.056,00 26.428,00 105,5  

 

 
 
OSTALO     12,40   

SPLOŠNA AMBULANTA V       
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Štev. opredeljenih oseb na dan   31.12.2014  1.578   

 Štev. oseb preventive   158 151   
 Štev. pac. preven. razlika    7   
 ZZZS:št.K preventiva   1.876,00 2.031,00 108,3  
  kurativa   25.056,00 27.053,90 108,0  
 OSTALO        
SPLOŠNA AMBULANTA VI       
 Štev. opredeljenih oseb na dan   31.12.2014  1.650   

 
Štev. oseb preventive-referenčna 
amb.       

 ZZZS:št.K 

preventiva-
referenčna 
amb.   5.318,00 4.918,00 92,5  

  kurativa   25.056,00 23.059,60 92,0  
 OSTALO     7,20   
SPLOŠNA AMBULANTA VII DUFS       
 Štev. opredeljenih oseb na dan   31.12.2014  356   
 ZZZS kurativa   23.181,00 22.025,20 95,0  
SPLOŠNA AMBULANTA VIII       
 Štev. opredeljenih oseb na dan   31.12.2014  777   
 Štev. oseb preventive   76 67   
 Štev. pac. preven. razlika    9   
 ZZZS:št.K preventiva   902,00 883,00 97,9  
  kurativa   25.056,00 26.087,65 104,1  
 OSTALO     13,20   
SKUPAJ SPLOŠNE AMBULANTE       
 Štev. opredeljenih oseb na dan   31.12.2014  12.413   
 Štev. oseb preventive   600 417   
 Štev. pac. preven. razlika    183   
 ZZZS:št.K preventiva   20.937,00 39.671,00 189,5  
  kurativa   198.576,00 207.107,40 104,3  
 OSTALO     55,40   
 CEPLJENJE SMP    651,00   
         
         
         
OTROŠKO-ŠOLSKI DISPANZER       
 Štev. opredeljenih oseb na dan   31.12.2014  3.496   
 ZZZS:št.K preventiva   28.147,00 26.999,75 95,9  
  kurativa   91.704,00 65.139,35 71,0  
 OSTALO     26,35   
 CEPLJENJE SMP    300,00   
DISPANZER ZA ŽENE        
 Štev. opredeljenih oseb na dan   31.12.2014  5.350   

 
 
ZZZS:št.K preventiva   1.343,00 1.338,00 99,6  

  kurativa   30.770,00 25.478,65 82,8  
 OSTALO     27,75   
SKUPAJ ŠTEVILO K-jev v       
OSNOVNO ZDRAV. DEJAVNOSTI       
 ZZZS    371.477,00 365.734,15 98,5  
 OSTALO     109,50   
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CEPLJENJE SMP    909,00   

RAZVOJNA AMBULANTA - EVIDENČNO   PAVŠAL 2.541,63   
CENTER ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ       
a)Štev. točk iz storitev dežurstvo   PAVŠAL    
b)Število primerov    435 378 86,9  
PEDOPSIHIATER   ANEKS     
 Število pregledov prvi 17 533 19 111,8 3,6 
   ponovni 169 1.157 105 62,1 9,1 
 SKUPAJ PREGLEDI  186 1.690 124 66,7 7,3 
 ZZZS      točke  6.930,00 19.140,00 4.216,10 60,8 22,0 
 OSTALO točke       
PSIHOLOŠKA SLUŽBA V       
OTROŠKO-ŠOLSKEM DISPANZERJU       
 ZZZS    21.942,00 22.591,96 103,0  
 OSTALO        
MENTALNO-HIG.DISP.        
 Število pregledov prvi  795 890 111,9  
   ponovni  5.535 5.200 93,9  
 SKUPAJ PREGLEDI   6.330 6.090 96,2  
 ZZZS      točke   75.918,00 71.031,34 93,6  
 OSTALO točke       
PSIHOLOG         
 ZZZS    15.798,00 11.558,46 73,2  
 OSTALO     2.376,00   
KLUB ZA ZDRAVLJENJE ALKOHOLIKOV       
 ZZZS    1.800,00 1.566,00 87,0  
PATRONAŽA        
 ZZZS    83.931,00 86.278,16 102,8  
 OSTALO        
NEGA BOLNIKA NA DOMU       
 ZZZS    38.178,00 40.043,10 104,9  
 OSTALO        
DERMATOLOG        
 Število pregledov prvi  1.069 1.234 115,4  
 ZZZS       točk ponovni  1.490 1.343 90,1  
 SKUPAJ PREGLEDI   2.559 2.577 100,7  
 ZZZS       točk   13.541,00 12.161,30 89,8  
 OSTALO točk    436,33   
OTOLOG         
 Število pregledov prvi  952 1.107 116,3  
 ZZZS       točk ponovni  754 822 109,0  

 

 
 
SKUPAJ PREGLEDI   1.706 1.929 113,1  

 ZZZS       točk   13.665,00 15.698,78 114,9  
 OSTALO točk    16,36   
 
 
OKULIST    ANEKS     
 Število pregledov prvi 1.846 5.433 1.690,0 91,5 31,1 
 ZZZS       točk ponovni 4.717 2.700 4.211 89,3 156,0 
 SKUPAJ PREGLEDI  6.563 8.133 5.901 89,9 72,6 
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 ZZZS       točk  73.633,00 56.922,00 75.915,05 103,1 133,4 
 OSTALO točk       
CENTER ZA PREPREČEVANJE IN       
ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI   PAVŠAL    
Dispanzer medicine dela:        
Po normativu ZZZS    31.000,00 31.264,29 100,9  
MRLIŠKO-PREGLEDNA SLUŽBA   8.000,00 7.470,00 93,4  
         
SKUPAJ ŠTEVILO TOČK        
 Število spec. pregledov   17.344 16.621 95,8  
 ZZZS       točk   345.336,00 341.060,25 98,8  
 OSTALO točk   39.000,00 41.562,98 106,6  
ZDRAVSTVENA VZGOJA        
 ZZZS    PAVŠAL 9.701,00   
2. ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO       
a) Število točk iz storitev        
ORTODONT         
 ZZZS število novih primerov   94 133 141,5  
         število zaključenih primerov   55 45 81,8  
 ZZZS    97.149,00 95.662,36 98,5  
 OSTALO     417,41   
OTR.-ZOB. AMB. I        
 Štev. opredeljenih oseb  na dan  31.12.2014  1.585   
 ZZZS    32.060,00 34.150,26 106,5  
 OSTALO     333,33   
OTR.-ZOB. AMB  II        
 Štev. opredeljenih oseb na dan        31.12.2014  1.036   
 ZZZS    32.060,00 32.656,34 101,9  
 OSTALO     124,65   
OTR.ZOB. AMB.  III        
 Štev. opredeljenih oseb na dan        31.12.2014  953   
 ZZZS    32.060,00 32.637,80 101,8  
 OSTALO     212,07   
ZOBNA AMBULANTA III        
 Štev. opredeljenih oseb na dan        31.12.2014  2.008   
 ZZZS    47.339,00 46.502,26 98,2  
 OSTALO     162,43   
ZOBNA AMBULANTA IV        
 Štev. opredeljenih oseb na dan        31.12.2014  1.460   
 ZZZS    47.339,00 47.254,83 99,8  
 OSTALO     67,23   
ZOBNA AMBULANTA V        

 

 
 
Štev. opredeljenih oseb na dan        31.12.2014  1.544   

 ZZZS    47.339,00 47.385,13 100,1  
 OSTALO     27,62   
ZOBNA AMBULANTA VI        

 
 
Štev. opredeljenih oseb na dan        31.12.2014  1.066   

 ZZZS    47.339,00 46.895,38 99,1  
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 OSTALO     213,19   
         
PANOREX         
 OSTALO    2.905,00 2.785,74 95,9  
SKUPAJ ZOBNE AMBULANTE       
 Štev. opredeljenih oseb na dan        31.12.2014  9.652   
 ZZZS    385.590,00 383.144,36 99,4  
 OSTALO    2.905,00 4.343,67 149,5  
ŠOLSKA PREVENTIVA    PAVŠAL 8.382,99   
3. REŠEVALNA SLUŽBA        
  Število KM        

 ZZZS       
NUJNI 
PREVOZI   PAVŠAL 29.417   

 ZZZS       
NENUJNI 
PREVOZI       

  

s 
spremljevalcem 
- točke   104.433 155.965 149,3  

 DIALIZA  
sanitetni 
prevozi - točke   44.457 26.767 60,2  

 PREVOZI BOLNICA - točke   5.500 10.340 188,0  
 SANITETNI PREVOZI - ostali - točke   155.458 163.249 105,0  
 SAMOPLAČNIKI    481        
4. LABORATORIJ        
 OSNOVNI    29.609,00 64.251,25 217,0  
 BIOKEMIJA    22.089,00 82.509,48 373,5  
 SKUPAJ     51.698,00 146.760,73 283,9  
 Od tega:     261,38   
 SAMOPLAČNIKI       
5. FIZIOTERAPIJA    55.910,00 2.106,56 3,8  
6. ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE       
 delavnica - zdravo hujšanje   2 2   
 delavnica - da, opuščam kajenje   2 2   
 delavnica - zdrava prehrana   3 3   
 delavnica - telesna dej. gibanje   3 3   
 krajša delavnica-življenjski slog   9 8   
 krajša delavnica - test hoje 1x   8 9   
 krajša delavnica - dejav. tveganja   8 8   
 ind.svet."da,opuščam kajenje   4 4   
 Delavnica - podpora pri spoprijemanju z depresijo  2 2   
 SKUPAJ     41 41 100,0  
      0   
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Tabela 2 

ŠTEVILO OPRAVLJENIH PREGLEDOV  
       

       

          

ENOTA Realiz. število pregledov Realiz. število pregledov 

    2013     2014   

  prvi ponovni sistem. prvi ponovni sistem. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Splošne ambulante 25850 39568  31490 33592  

Zdr. obiski v RD  382   273  

Otroški dispanzer 4450 4572  4175 4083  

Od tega:       

   sist. pregl. dojen.   907   799 

   sist. pregl. 2,3,5l.,18 mes.   624   707 

   sist. pregl. riz. otrok 71 329  94 351  

   cepljenja   836   776 

Šolski dispanzer 4909 5209  4574 5485  

Od tega:       

       

   sist. pregl. 1,3,5,8,18l., sr. šole   773   720 

   vstop v šolo   158   141 

   pregl. pred letovanjem   66   8 

   ostali namen. pregl.   148   137 

   cepljenja   821   713 

Psihol. sl. za otroke 902 452  645 521  

Ginekološki dispanzer 2882 3188  2771 2799  

Patronaža preventiva 678 450  860 630  

Patronaža kurativa 418 4744  450 4018  

Nega bolnika  4041   3782  
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ENOTA Realiz. število pregledov Realiz. število pregledov 

    2013     2014   

  prvi ponovni sistem. prvi ponovni sistem. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Otr. gin. amb. 335 420  296 353  

Otološka amb. 988 779  1109 824  

Dermatološka amb. 972 1284  1246 1355  

Okulistična amb. 1894 4018  1694 4231  

Pedopsih. amb. 12 122  9 105  

Mentalnohig. disp.:       

 psihiater 970 5444  891 5201  

 psiholog 902 452  645 359  

Otroškošol. zobozdr. 2950 3149 1533 3120 3203 1378 

   število plomb   2627   3060 

Ortodont. amb. 259 3847  312 4118  

Zobozdr. za odrasle 2269 5557  2810 5365  

   število plomb   4361   4533 

   snemne in fiksne prot.   1279   945 

Medicina dela       

   pregl. pred zaposl. 242   248   

   period. in obd. pregl. 363   460   

   kontrol. pregl. 29   32   

   pregl. šoferjev amater. 352   379   

   EKG 602   695   

   okvirna analiz in ocena del. mesta 25   14   

   pregled (DD1, DD1A) 23   46   

   ogled delovnega mesta 1      

Zdrav. vzgoja štev. pred. 45   45   

Klub za zdrav. alkoh.  619    536 
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Tabela 3     

     

     

RAZMERJE PREGLEDOV V AMBULANTAH  
     

AMBULANTA 

OBISKI SKUPAJ 

Od tega:  RAZMERJE 

 PRVI PONOVNI PONOVNI:PRVI 

1 2 3 4 5=4:3 

     

1. SPLOŠNE AMBULANTE     

     

SA I 9.173 3.524 5.649 1:1,60 

SA II 9.606 3.224 6.382 1:1,98 

SA III 9.483 2.501 6.982 1:2,79 

SA IV 8.355 4.925 3.430 1:0,70 

SA V 8.301 3.639 4.662 1:1,28 

SA VI 7.570 5.026 2.544 1:0,51 

SA VII - DUFS 4.528 2.903 1.625 1:0,51 

SA VIII 8.066 5.748 2.318 1:0,40 

     

SKUPAJ SA 65.082 31.490 33.592 1:1,07 

     

2. OTROŠKI DISPANZER - kurativa     

     

prim.dr. Tomaž Vahtar 74 53 21 1:0,40 

dr. Marjeta Opresnik Pešec 2.310 1.175 1.135 1:0,97 

dr. Suzana Justinek 3.045 1.553 1.492 1:0,96 

dr. Manca Jerman 2.829 1.394 1.435 1:1,03 

     

SKUPAJ OTROŠKI DISPANZER 8.258 4.175 4.083 1:0,98 

     

3. ŠOLSKI DISPANZER - kurativa     

     

prim. dr. Tomaž Vahtar 101 59 42 1:0,71 

dr. Marjeta Opresnik Pešec 2.855 1.282 1.573 1:1,23 

dr. Suzana Justinek 4.779 2.120 2.659 1:1,25 

dr. Manca Jerman 2.324 1.113 1.211 1:1,09 

     

SKUPAJ ŠOLSKI DISPANZER 10.059 4.574 5.485 1:1,20 
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Tabela 4 

 

OSNOVNI PODATKI O USPEŠNOSTI POSLOVANJA  

 Podatki v tisoč EUR.  

ELEMENT Realizac. Realizac. Fin. plan Realizac. INDEKS INDEKS INDEKS 
 2012 2013 2014 2014    

1 2 3 4 5 6=(5:2)*100 7=(5:3)*100 8=(5:4)*100 
I. PRIHODEK 4.983 4.751 4.585 4.806 96,4 101,2 104,8 

        
 A. Poslovni odhodki 4.940 4.954 4.584 4.733 95,8 95,5 103,3 

        
Stroški blaga, mat. in storitve 1.461 1.192 1.062 1.235 84,5 103,6 116,3 

     Amortizacija 189 158 153 161 85,2 101,9 105,2 
     Stroški dela 3.263 3.571 3.344 3.313 101,5 92,8 99,1 
     Ostali drugi stroški 27 33 25 24 88,9 72,7 96,0 

        
B. Finančni odhodki 0 0 0 0    

        
C. Drugi odhodki 1 0 0 1 100,0   

        
D. Prevrednotovalni posl. odhodki 2 2 1 1 50,0 50,0 100,0 

        
II. PRESEŽEK PRIH./ODH. 40 -205 0 71 177,5   
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Tabela 5 

REALIZIRAN DENARNI TOK  

Podatki v tisoč EUR. 

ELEMENT     Realiz. Realiz. Fin. plan Realiz. INDEKS INDEKS INDEKS 

      2012 2013 2014 2014      

1     2 3 4 5 6=(5:2)*100  7=(5:3)*100 8=(5:4)*100 

          

I. PRIHODKI SKUPAJ  4.992 4.839 4.790 5.143 103,0 106,3 107,4 

 1. PRIHODKI JAVNIH SREDSTEV 4.748 4.656 4.607 4.950 104,3 106,3 107,4 

    - sredstva iz držav. proračuna  1 1 1 0 0,0 0,0 0,0 

    - občinska sred. za tek. porabo  26 24 24 21 80,8 87,5 87,5 

    - občinska  sred. za investicije   30 35 116 116 386,7 331,4 100,0 

    - sredstva  iz skladov soc. zav. 3.958 3.917 3.806 4.116 104,0 105,1 108,1 

    - sredstva jav. skladov za tek. porabo 84 51 51 85 101,2 166,7 166,7 

    - prejete obresti  2 2 2 0 0,0 0,0 0,0 

    - drugi prihodki javnih sredstev 641 622 603 610 95,2 98,1 101,2 

    - prejete donacije  6 4 4 1 16,7 25,0 25,0 

    - kapitalski prihodki (prodaja rešilca)    1    

 2. PRIHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI 244 183 183 193 79,1 105,5 105,5 

    - prihodki od prodaje storitev  221 160 160 170 76,9 106,3 106,3 

    - prihodki od najemnin  23 23 23 23 100,0 100,0 100,0 

         

II. ODHODKI SKUPAJ  4.911 4.786 4.924 5.106 104,0 106,7 103,7 

 1. ODHODKI JAVNE SLUŽBE 4.679 4.611 4.759 4.929 105,3 106,9 103,6 

    - plače in izdatki zaposlenim  2.703 2.868 2.900 2.936 108,6 102,4 101,2 

    - prispevki za socialno varnost 443 437 441 436 98,4 99,8 98,9 

    - izdatki za blago in storitve 1.388 1.149 1.149 1.172 84,4 102,0 102,0 

    - transferi posameznikom  5 5 5 5 100,0 100,0 100,0 

    - investicijski odhodki  140 152 264 380 271,4 250,0 143,9 

2. ODHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI 232 175 165 177 76,3 101,1 107,3 

    - plače in izdatki zaposlenim 138 113 105 114 82,6 100,9 108,6 

    - prispevki za socialno varnost 23 17 15 17 73,9 100,0 113,3 

    - izdatki za blago in storitve 71 45 45 46 64,8 102,2 102,2 

          

III. RAZLIKA PRIHODKI - ODHODKI 81 53 -134 37    

Z upoštevanjem salda preteklega leta   134 0 171    
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Tabela 6 

VIRI PRIDOBIVANJA PRIHODKA  

Podatki v tisoč EUR. 

VIRI PRIHODKA Realiz. Realiz. Fin. plan Realiz. INDEKS INDEKS INDEKS 
  2012 2013 2014 2014    

1  2 3 4 5 6=(5:2)*100 7=(5:3)*100 8=(5:4)*100 

         
Prihodek od OZZ  4.064 3.871 3.762 3.969 97,7 102,5 105,5 
         
Prihodek od PZZ  609 616 597 597 98,0 96,9 100,0 
         
Prihodek od ministrstev  59 59 59 76 128,8 128,8 128,8 
         
Prihodek od občin  59 61 22 22 37,3 36,1 100,0 
         
Prihodek od pravnih oseb  98 78 78 86 87,8 110,3 110,3 
         
Prihodek od samoplačnikov  77 53 55 46 59,7 86,8 83,6 
         
Prihodek od doplačil  1 2 2 2 200,0 100,0 100,0 
         
Drugi prihodki  16 11 10 8 50,0 72,7 80,0 
         
SKUPAJ  4.983 4.751 4.585 4.806 96,4 101,2 104,8 
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Tabela 7 

ANALITIČNI PREGLED ODHODKOV  

ELEMENT  Realiz. 2013 Fin. plan 2014 Realiz. 2014 INDEKS  INDEKS  

1 2 3 4 5 = (4:2)*100 6=(4:3)*100 

ODHODKI            

POSLOVNI ODHODKI            

Strokovna literatura 4.685 4.500 5.822 124,3 129,4 

Porabljena voda 16.195 16.000 26.205 161,8 163,8 

Mat. za popravilo in vzdrževanje 54.769 50.000 52.939 96,7 105,9 

Zdravila 56.685 55.000 85.458 150,8 155,4 

Obvezilni material 19.947 20.000 16.189 81,2 80,9 

Laboratorijski mat. 66.228 67.000 71.076 107,3 106,1 

Zobozdravstveni mat.  76.603 77.000 90.729 118,4 117,8 

Mat. za dezinfekcijo 7.963 8.000 10.925 137,2 136,6 

Mat. za osebno higieno 6.907 7.000 6.743 97,6 96,3 

Drug sanitetni mat. 44.654 44.000 47.701 106,8 108,4 

Pisar. mat. 16.388 15.000 19.717 120,3 131,4 

Ogrevanje 50.454 49.000 40.487 80,2 82,6 

Čistilni mat. 5.491 4.000 3.373 61,4 84,3 

Drug por. mat. 13.202 11.000 12.091 91,6 109,9 

Porab. elektr. energije 26.327 26.000 22.998 87,4 88,5 

Porabljen plin, bencin 39.727 40.000 37.735 95,0 94,3 

Odpisi drobnega inventarja 8.733 8.500 11.493 131,6 135,2 

Poraba nadomestnih delov 18.340 18.000 21.973 119,8 122,1 

Prevozne storitve 7.712 8.000 8.550 110,9 106,9 

Stroški telefona 24.829 25.000 22.491 90,6 90,0 

PTT stroški 13.290 13.000 13.903 104,6 106,9 

Storitve vzdrževanja 104.883 70.000 109.546 104,4 156,5 

Najemnina 13.512 14.000 15.045 111,3 107,5 

Zdrav. stor. drugih zavodov 208.730 200.000 204.458 98,0 102,2 

Intelekt stor., stor. AOP 23.520 24.000 26.529 112,8 110,5 

Druge neproizv. storitve 55.988 40.000 42.352 75,6 105,9 

Odvoz smeti, dimnik. stor. 10.181 10.000 7.896 77,6 79,0 

Stroški varstva pri delu 17.864 14.000 12.155 68,0 86,8 

Dnevnice za strok. izpopolnjevanje 5.699 5.700 5.503 96,6 96,5 

Pot. str. za strok. izpopolnjevanje 6.599 6.500 8.775 133,0 135,0 

Stroški kotizacij, specializacij 36.126 28.000 31.528 87,3 112,6 

Amortizacija 158.311 153.000 161.221 101,8 105,4 

Stroški revizij, arbitraž 2.000 2.000 3.679 184,0 184,0 

Stroški upravljanja stanovanj 2.296 2.500 2.011 87,6 80,4 

Prost. dod. pok. zavarovanje-KAD 27.702 25.000 14.014 50,6 56,1 

 4.240 2.500 3.025 71,3 121,0 
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Sejnine 

Dnevnice za sl. pot. 311 500 404 130,0 80,8 

Pot. str. za sl. pot. 4.898 5.000 4.285 87,5 85,7 

Prevoz na delo 106.665 107.000 108.097 101,3 101,0 

Stroški reprezentance 2.684 2.500 1.918 71,5 76,7 

Str. regres. prehrane 96.125 95.000 95.041 98,9 100,0 

Zavarovalne premije 13.064 13.500 8.584 65,7 63,6 

Štipendije 4.857 5.000 4.747 97,7 94,9 

Prispevki delodajalca iz plač 435.981 407.000 425.544 97,6 104,6 

Članarine, razpisi objave 3.288 3.300 3.136 95,3 95,0 

Takse, sodni stroški 596 600 402 67,5 67,1 

Stroški bančnih storitev 672 700 656 97,6 93,8 

Pogodbe o delu 69.547 70.000 70.638 101,6 100,9 

Dajatve na pogodbeno delo 51.141 50.000 59.846 117,0 119,7 

Prisp. za stavb. zemljišče  3.057 5.000 3.032 99,2 60,6 

Prisp. za zaposlovanje invalidov 0 0 0     

SKUPAJ  2.049.668 1.928.300 2.062.670 100,6 107,0 

            

Bruto OD  2.903.832 2.655.700 2.670.545 92,0 100,6 

POSLOVNI ODHODKI SKUPAJ   4.953.500 4.584.000 4.733.216 95,6 103,3 

            

FINANČNI ODHODKI  2 0 35     

            

DRUGI ODHODKI  38 0 1.480     

            

PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI  2.341 1.000 756 32,3 75,6 

            

ODHODKI SKUPAJ  4.955.881 4.585.000 4.735.486 95,6 103,3 

            

PRESEŽEK PRIH. - ODH.  -205.038 0 71.114     
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Tabela 8 

PREGLED OBRAČUNANIH BRUTO PLAČ PO OBLIKAH DELA  

  

ELEMENTI     SKUPAJ Redno Nadure Dežurstvo     
      delo      
1       2 3 4 5     

                    
Povprečno število zaposlenih         

2013    126,1       
2014    125,8       

Indeks 2014/13   99,8       
 
Povprečno število delavcev iz ur        

2013    122,5       
2014    124,4       

Indeks 2014/13   101,6       
 
Obračunane bruto plače v EUR        

2013    2.591.037 2.413.499 59.886 117.652    
2014    2.591.993 2.388.397 74.026 129.570    

Indeks 2014/13   100,0 99,0 123,6 110,1    
 
Struktura plač v %          

2013    100 93,2 2,3 4,5    
2014    100 92,1 2,9 5,0    

            
 

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega v EUR  Povprečna mesečna bruto plača na del. iz ur v EUR 
2013       1.712,29          1.762,61        
2014       1.717,00          1.736,33        

 
 
Indeks 2014/13     100,3     98,5     
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Tabela 9 

PODATKI O STANJU ZAPOSLENIH  

Kadri Stanje  Plan Stanje  Indeks  Indeks  
  31.12.2013 2014 31.12.2014 2014/PLAN 2014/13 

ZDRAVSTVENI DELAVCI - SKUPAJ 103,2 101,7 101,95 100,2 98,8 
Zdravniki in zobozdravniki 26 27 25 92,6 96,2 
Zdravniki  17 18,5 17 91,9 100,0 
Specialisti 11 12,5 13 104,0 118,2 
Zdravniki           
Specializanti 4 4 3 75,0 75,0 
Pripravniki in sekundariji 2 2 1 50,0 50,0 
Zobozdravniki 9 8,5 8 94,1 88,9 
Specialisti 1 1,5 1 66,7 100,0 
Zobozdravniki 8 7 7 100,0 87,5 
Specializanti           
Zdravstvene nega 56 53,5 55,75 104,2 99,6 
Medicinske sestre (dms, vms, babice) 15 15 15 100,0 100,0 
Tehniki zdravstvene nege 36 34 36 105,9 100,0 
Pripravniki zdravstvene nege           
Ostali (ZOBOTEHNIKI) 5 4,5 4,75     
OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI 6,2 6,2 6,2 100,0 100,0 
Klinični psihologi specialisti 1   1   100,0 
Medicinski biokemiki specialisti           
Fizioterapevti, nevrofizioterapevti 1,2 1,2 1,2 100,0 100,0 
Univ. dipl. inženir laborat. biomedicine  1 1 1 100,0 100,0 
Laboratorijski tehniki 3 4 3 75,0 100,0 
Pripravniki ostali zdravstveni delavci           
Ostali (RTG ING.)           
ZDRAVSTVENI SODELAVCI 15 15 15 100,0 100,0 
Socialni delavci           
Logopedi           
Defektologi           
Psihologi 1 1 1 100,0 100,0 
Vozniki reševalci, SMS-reševalci 14 14 14 100,0 100,0 
Pripravniki zdravstveni sodelavci           
Ostali           
NEZDRAVSTVENI DELAVCI  20 20 20 100,0 100,0 
Področje informatike 0,5 0,5 0,5 100,0 100,0 
Ekonomsko področje 7 7 7 100,0 100,0 
Kadrovsko-pravno in splošno področje 2 2 2 100,0 100,0 
Področje tehničnega vzdrževanja 10 10 10 100,0 100,0 
Ostalo 0,5 0,5 0,5 100,0 100,0 
SKUPAJ ZAPOSLENI 123,2 121,7 121,95 100,2 99,0 
Priznano št. zaposlenih po normativih 123,63 124,23 125,96 101,4 101,9 
Indeks realizacije št. zaposl./normativi 99,7 98,0 96,8     
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V podatku o številu zaposlenih niso vsebovani kadri, ki nadomeščajo odsotne zaposlene,    
zaradi porodniškega dopusta, boleznine nad 30 dni in pripravniki.   

 

  



 

42 

 

 

Tabela 10 

PRIKAZ OPRAVLJENIH UR PO OBLIKAH DELA  

 

OBLIKA DELA Realizacija INDEKS Struktura v % 
 2013 2014  2013 2014 
1 2 3 4=(3:2)*100 5 6 

A. REDNO DELO 246.723 247.562 100,3 92,7 91,1 
      
1. Ure dela 193.479 193.257 99,9 72,7 71,1 
2. Izostanki v breme ZD 53.244 54.304 102,0 20,0 20,0 
      
Praznične ure 9.942 7.759 78,0   
RLD 32.248 32.630 101,2   
Izredno plačan dopust 392 263 67,1   
Študijski dopust 0 72 0,0   
Strokovno izpopolnjevanje 1.681 1.790 106,5   
Specializacija 2.129 3.235 151,9   
Boleznina do 30 dni 6.130 7.564 123,4   
Nesreča pri delu 212 192 90,6   
Nesreča izven dela 510 800 156,9   
      
B. NADURE 9.062 12.108 133,6 3,4 4,5 
      
1. Nadure 3.572 5.664 158,6   
2. Dežurstvo 5.490 6.444 117,4   
      
SKUPAJ (A+B) 255.785 259.670 101,5 96,1 95,5 
      
C. IZOSTANKI V BREME DRUGIH 10.300 12.174 118,2 3,9 4,5 
      
1. Nega in spremstvo 344 208 60,5   
2. Porodni dopust 6.238 4.784 76,7   
3. Boleznina nad 30 dni 3.695 7.110 192,4   
4. ZPIZ 0 0 0,0   
5. Poškodbe izven dela 0 56 0,0   
6. Krvodajalstvo 23 16 69,6   
      
VSE SKUPAJ 266.085 271.844 102,2 100,0 100,0 
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Tabela 11 

SEZNAM NABAVLJENIH OSNOVNIH SREDSTEV  

 

Naziv osnovnega sredstva 
Stroškovno 
mesto Vrednost OS 

Datum 
nabave 

OS. VOZILO VOLKSWAGEN GOLF zdr. obiski 19.383,88 13.1.2014 
RAČUNALNIK DZŽ- zdr. 730,91 15.1.2014 
RAČUNALNIK otr. disp. 730,91 15.1.2014 
RAČUNALNIK admin. OŠD 730,92 15.1.2014 
OPREMA VOZILA VOLKS. GOLF zdr. obiski 1.952,00 16.1.2014 
VTG APARAT DMD 5.321,79 23.1.2014 
RAČUNALNIK direktor 886,69 5.2.2014 
KART. PREDALNIK S 5 PREDALI spl. amb.5 578,83 9.2.2014 
KART. PREDALNIK S 5 PREDALI spl. amb.5 578,82 9.2.2014 
KART. PREDALNIK S 5 PREDALI spl. amb.5 578,82 9.2.2014 
KART. PREDALNIK S 5 PREDALI spl. amb.5 578,82 9.2.2014 
KART. PREDALNIK S 5 PREDALI spl. amb.5 578,82 9.2.2014 
KART. PREDALNIK S 5 PREDALI spl. amb.5 578,82 9.2.2014 
MIZNA PLOŠČA L OBL. POLKROŽNA spl. amb.5 500,86 9.2.2014 
DRSNA VRATA spl. amb.5 966,27 9.2.2014 
PLOŠČA KERROCK Z UMIVALNIKOM spl. amb.5 836,34 9.2.2014 
PLOŠČA KERROCK S POM. KORITOM spl. amb.5 509,13 9.2.2014 
KART. PREDALNIK S 4 DVOJ. PREDALI ŠZA 3 984,07 9.2.2014 
SVETILKA NAGLAVNA otol. amb. 1.295,36 14.2.2014 
KUHINJSKI SESTAV 180/60/200 G. Martuljek 987,82 20.2.2014 
RAČUNALNIK Amb. Prebold 878,12 26.2.2014 
RAČUNALNIK Amb. Prebold 878,12 26.2.2014 
AVDIOMETER DMD 5.084,85 27.2.2014 
dodatni uporabni za POŠTNO KNJIGO UAD 63,33 28.2.2014 
PRIKLJUČNI KABLI za avdiometer DMD 673,02 7.3.2014 
PROGR.: KADROVSKA EVIDENCA tajništvo 1.826,70 31.3.2014 
EKG - CARDIOVIT AT-101 Amb. Prebold 2.435,60 28.3.2014 
PR.: MATERIALNO POSLOVANJE UAD 3.540,19 26.3.2014 
RAČUNALNIK UAD-fin. knj. 878,10 29.4.2014 
instalacija prog. Kadrovska evidenca tajništvo 375,08 30.4.2014 
Dograditve programa ZD 1.667,67 30.4.2014 
Uporabniški del modula FTH ZD 2.396,42 30.4.2014 
PARNI ČISTILEC STEAMER zob. tehnika 1.327,40 1.4.2014 
KLIMA konz. s. SA 779,39 12.5.2014 
KLIMA reš. p. v ZD 779,39 12.5.2014 
RAČUNALNIK UAD-os.doh. 878,10 9.5.2014 
RAČUNALNIK UAD-blag. 878,11 9.5.2014 
RAČUNALNIK UAD-fakt. 878,11 9.5.2014 
Dograditve programa ZD 1.570,78 31.5.2014 
DISK ZA STREŽNIK server 607,38 12.6.2014 
DISK ZA STREŽNIK server 607,38 12.6.2014 
DISK ZA STREŽNIK server 607,38 12.6.2014 
MIZA PREGLEDNA spl. amb.5 1.503,99 20.6.2014 
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MIZA PREGLEDNA spl. amb.5 1.503,99 20.6.2014 
izdelava OPPN za potrebe ZD zgradba 4.479,56 30.6.2014 
RAČUNALNIK spl. amb.2 748,71 3.7.2014 
Dograditve programa ZD 1.082,74 10.7.2014 
SUZUKI SX4 zdr. obiski 15.049,99 15.7.2014 
TONOMETER okul. amb. 12.118,33 2.7.2014 
ZOBOZDR. STROJ ŠZA 3 22.691,51 7.7.2014 
nalepke za suzuki sx4 zdr. obiski 426,23 24.7.2014 
Dograditve programa ZD 1.452,07 31.7.2014 
RAČUNALNIK CZPOD 879,62 8.9.2014 
AGREGAT trofazni ZD 1.625,06 4.9.2014 
REŠEVALNO VOZILO NMP 177.420,26 12.9.2014 
TEHTNICA ELEKTROMEHANSKA spl. amb.5 760,64 30.9.2014 
BRUSILNI APARAT triton at PEDIKURA 1.548,18 8.10.2014 
RECIPROC SILVER ZA 4 1.295,74 10.10.2014 
APARAT x-smart plus ZA 4 1.265,53 10.10.2014 
RAČUNALNIK REF. ZD.VZ. 728,04 27.10.2014 
PROJEKTOR Epson sejna soba 726,31 23.10.2014 
LOKATOR APEX ZA 4 998,60 20.10.2014 
STOL TERAPEVTSKI ZA 6 555,32 17.12.2014 
KUHINJA ČAJNA odmor osebja OŠD 1.236,63 22.12.2014 
PROGRAM PRO 4 - Poštna knjiga UAD 2.095,83 19.12.2014 
ADAPTACIJA PROSTOROV OŠD OŠD 15.014,66 31.12.2014 
    
 SKUPAJ: 336.108,04  
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Tabela 12 

SEZNAM NABAVLJENEGA DROBNEGA INVENTARJA  

    
Naziv osnovnega sredstva Stroškovno mesto Vrednost DI Datum nabave 

TISKALNIK spl. amb.6 136,64 15.1.2014 
ZRCALNA KONTAKTNA LEČA očesna amb. 389,7 24.1.2014 
OXIMETER NMP 353,16 4.2.2014 
PLOŠČA NA KP5pr60 spl. amb.5 198,45 9.2.2014 
PIS. PREDALNIK, 4 PREDALI spl. amb.5 324,85 9.2.2014 
POLICA ZA RAČUNALNIK spl. amb.5 41,35 9.2.2014 
IZVLEČNA POLICA ZA TASTATURO spl. amb.5 50,8 9.2.2014 
ALUMINJASTI L NOSILEC spl. amb.5 23,62 9.2.2014 
VISEČA OMARICA, ODPRTA spl. amb.5 363,83 9.2.2014 
ZAPORA KOTNA spl. amb.5 73,24 9.2.2014 
PREDALNIK S 4 PREDALI spl. amb.5 335,47 9.2.2014 
ZAPORA FRONTA spl. amb.5 57,88 9.2.2014 
OMARICA NIZKA spl. amb.5 159,47 9.2.2014 
PLOŠČA NA NIZKIH OMARICAH spl. amb.5 80,32 9.2.2014 
STENA POLNA UT spl. amb.5 322,49 9.2.2014 
STENA POLNA UT spl. amb.5 379,19 9.2.2014 
STENA POLNA UT spl. amb.5 379,18 9.2.2014 
ALUMIN. NOSILEC VODILA DRS.VRAT spl. amb.5 356,75 9.2.2014 
GARDER. STENA, 3 OBEŠALNIKI spl. amb.5 89,78 9.2.2014 
OMARICA ZA UMIVALNIK spl. amb.5 150,02 9.2.2014 
PREDALNIK S 4 PREDALI spl. amb.5 328,39 9.2.2014 
PREDALNIK S 4 PREDALI spl. amb.5 328,39 9.2.2014 
ZAPORA RAVNA spl. amb.5 37,79 9.2.2014 
OMARICA ZA POM.KORITO, KOTNA spl. amb.5 152,38 9.2.2014 
OMARICA PODPULTNA spl. amb.5 167,75 9.2.2014 
ZAPORA FRONTA spl. amb.5 50,79 9.2.2014 
VISEČA OMARICA, 3POLICE spl. amb.5 129,95 9.2.2014 
VISEČA OMARICA, 3POLICE spl. amb.5 145,29 9.2.2014 
VISEČA OMARICA, 3POLICE spl. amb.5 145,3 9.2.2014 
VISEČA OMARICA, 2POLICI spl. amb.5 170,1 9.2.2014 
VISEČA OMARICA, 2POLICI, KOTNA spl. amb.5 121,67 9.2.2014 
ZAPORA FRONTA spl. amb.5 48,43 9.2.2014 
ZAPORA FRONTA spl. amb.5 57,88 9.2.2014 
OMARA VISOKA DVODELNA spl. amb.5 263,42 9.2.2014 
GARDER. STENA, 3 OBEŠALNIKI spl. amb.5 89,78 9.2.2014 
POLKROŽNE ODPRTE POLICE spl. amb.5 128,76 9.2.2014 
OMARICA ZA UMIVALNIK spl. amb.5 141,75 9.2.2014 
PREDALNIK S 4 PREDALI spl. amb.5 311,85 9.2.2014 
PLOŠČA KERROCK, POLKROŽNA spl. amb.5 487,86 9.2.2014 
ZAPORA spl. amb.5 23,63 9.2.2014 
OMARA SRED., IZVLEČNI OBEŠALNIK spl. amb.5 231,53 9.2.2014 
PLOŠČA NA GOS80/40 spl. amb.5 43,71 9.2.2014 
OMARA SREDNJA, 4POLICE spl. amb.5 214,99 9.2.2014 
OMARA SREDNJA, 4POLICE spl. amb.5 214,99 9.2.2014 
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PLOŠČA NA OMS80/40 spl. amb.5 87,41 9.2.2014 
MIZA PISALNA spl. amb.5 486,68 9.2.2014 
POLICA ZA RAČUNALNIK spl. amb.5 41,35 9.2.2014 
IZVLEČNA POLICA ZA TASTATURO spl. amb.5 50,79 9.2.2014 
PIS. PREDALNIK, 4PREDALI spl. amb.5 352,01 9.2.2014 
VRATA ZA DOSTOP DO INŠTALACIJ spl. amb.5 49,61 9.2.2014 
VRATA ZA DOSTOP DO INŠTALACIJ spl. amb.5 49,62 9.2.2014 
OMARICA NIZKA, 1PREDAL,1IZVL.P. spl. amb.5 232,7 9.2.2014 
OMARICA NIZKA, 2POLICI spl. amb.5 186,64 9.2.2014 
OMARICA NIZKA, 2POLICI spl. amb.5 186,65 9.2.2014 
PREDALNIK S 4PREDALI spl. amb.5 335,48 9.2.2014 
PREDALNIK S 4PREDALI spl. amb.5 335,48 9.2.2014 
PLOŠČA NA OMN80/50 IN PR4/40/50 spl. amb.5 157,11 9.2.2014 
VIS. OMARICA, ODPRTA spl. amb.5 363,83 9.2.2014 
PLOŠČA NA KP4 ŠZA 3 75,56 9.2.2014 
DVIŽNO OKOVJE VRAT ZA VIS.OM. ŠZA 3 214,96 9.2.2014 
OTOSKOP šol. disp. 211,64 14.2.2014 
STOL KONFERENČNI sejna soba 31,23 12.2.2014 
STOL KONFERENČNI sejna soba 31,23 12.2.2014 
STOL KONFERENČNI sejna soba 31,23 12.2.2014 
STOL KONFERENČNI sejna soba 31,23 12.2.2014 
STOL KONFERENČNI sejna soba 31,23 12.2.2014 
STOL KONFERENČNI sejna soba 31,23 12.2.2014 
STOL KONFERENČNI sejna soba 31,23 12.2.2014 
STOL KONFERENČNI sejna soba 31,23 12.2.2014 
STOL KONFERENČNI sejna soba 31,23 12.2.2014 
STOL KONFERENČNI sejna soba 31,23 12.2.2014 
STOL KONFERENČNI sejna soba 31,23 12.2.2014 
STOL KONFERENČNI sejna soba 31,23 12.2.2014 
STOL KONFERENČNI sejna soba 31,23 12.2.2014 
STOL KONFERENČNI sejna soba 31,23 12.2.2014 
STOL KONFERENČNI sejna soba 31,24 12.2.2014 
STOL KONFERENČNI sejna soba 31,24 12.2.2014 
STOL KONFERENČNI sejna soba 31,24 12.2.2014 
STOL KONFERENČNI sejna soba 31,24 12.2.2014 
STOL KONFERENČNI sejna soba 31,24 12.2.2014 
STOL KONFERENČNI sejna soba 31,24 12.2.2014 
OMARA 88/51/230 G. Martuljek 387,8 20.2.2014 
PEČICA VGRADNA G. Martuljek 259,39 20.2.2014 
HLADILNIK G. Martuljek 350,73 20.2.2014 
POMIVALNI STROJ G. Martuljek 284,97 20.2.2014 
FONENDOSKOP Amb. Prebold 59,84 25.2.2014 
OTOSKOP Amb. Prebold 211,64 25.2.2014 
TISKALNIK Amb. Prebold 136,65 26.2.2014 
OKSIMETER PULZNI NAPRSTNI spl. amb.1 47,44 28.2.2014 
OKSIMETER PULZNI NAPRSTNI spl. amb.2 47,44 28.2.2014 
TISKALNIK spl. amb.8 136,65 3.3.2014 
TISKALNIK vodja UAD 192,69 5.3.2014 
OKSIMETER PULZNI NAPRSTNI spl. amb.3 47,44 7.3.2014 
OKSIMETER PULZNI NAPRSTNI spl. amb.4 47,44 7.3.2014 
OKSIMETER PULZNI NAPRSTNI spl. amb.5 47,44 7.3.2014 
OKSIMETER PULZNI NAPRSTNI spl. amb.6 47,44 7.3.2014 
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OKSIMETER PULZNI NAPRSTNI spl. amb.8 47,44 7.3.2014 
ČITALNIK Amb. Prebold 153,44 21.2.2014 
ČITALNIK Amb. Prebold 153,45 21.2.2014 
TORBA ZDRAVNIŠKA Amb. Prebold 330,01 25.3.2014 
NAS NAPRAVA ZA SHRANJ.PODAT. server 332,92 25.3.2014 
TISKALNIK UAD-os. doh. 217,99 31.3.2014 
MOBITEL SAMSUNG GALAXY J. Novak 49,91 6.3.2014 
MOBITEL NK APPLE IPHONE Darko Hribar 498,78 4.3.2014 
MOBITEL NK APPLE IPHONE T. Jevševar 498,78 4.3.2014 
MOBITEL GALAXY NOTE Danilo Tošić 459,97 26.3.2014 
MOBITEL NK SAMSUNG XCOVER reš. post. 1,00 6.3.2014 
MOBITEL NK SAMSUNG XCOVER reš. post. 1,00 6.3.2014 
MOBITEL NK SAMSUNG XCOVER reš. post. 1,00 6.3.2014 
MOBITEL NK SAMSUNG XCOVER reš. post. 1,00 6.3.2014 
MOBITEL NK SAMSUNG XCOVER NMP 0,99 6.3.2014 
TISKALNIK admin. OŠD 136,65 7.4.2014 
TISKALNIK spl. amb.2 136,65 7.4.2014 
TISKALNIK spl. amb.4 136,65 7.4.2014 
INKUBATOR CULTURA M laborat. 276,50 7.4.2014 
KALKULATOR OLYMPIA UAD-blag. 115,48 11.4.2014 
STEKLO POVEČEVALNO zob. tehnika 58,89 18.4.2014 
PULT kartot. OŠD 187,54 22.5.2014 
PULT kartot. OŠD 320,15 22.5.2014 
OMARA PODPULTNA kartot. OŠD 167,46 22.5.2014 
OMARA PODPULTNA kartot. OŠD 113,87 22.5.2014 
PREDALNIK kartot. OŠD 182,18 22.5.2014 
PREDALNIK kartot. OŠD 182,18 22.5.2014 
PULT zobna amb.5 113,32 22.5.2014 
OMARA zobna amb.5 95,99 22.5.2014 
OMARA zobna amb.5 95,99 22.5.2014 
POLICA ZIDNA zobna amb.5 86,66 22.5.2014 
MASKA zobna amb.5 86,66 22.5.2014 
STENA GARDEROBNA refer. amb.  26,65 22.5.2014 
UNIČEVALEC DOKUM. UAD 329,72 21.5.2014 
OMARA ARHIVSKA psiholog OD 205,99 16.6.2014 
ČITALNIK lab. OŠD 153,44 16.6.2014 
TEHTNICA ELEKTRONSKA patronaža 317,85 18.6.2014 
NOSILEC ZA PAPIR- za pregl. mizo spl. amb.5 54,37 20.6.2014 
NOSILEC ZA PAPIR- za pregl. mizo spl. amb.5 54,37 20.6.2014 
ČITALNIK amb. DUFS 183,89 3.7.2014 
TISKALNIK UAD-fin. knj. 117,13 7.8.2014 
HLADILNIK - Coolstar Amb. Prebold 99,81 29.8.2014 
KAMERA CZPOD 341,38 3.9.2014 
OTOSKOP Riester OŠD 312,15 16.9.2014 
OTOSKOP Riester NMP 224,46 16.9.2014 
RADIATOR električni ZD 39,83 30.9.2014 
DIKTAFON Philips psih. amb. 213,66 9.9.2014 
DIKTAFON Philips psih. amb. 213,67 9.9.2014 
DIKTAFON profesionalni digitalni pedopsih. amb. 655,71 2.10.2014 
DIKTAFON profesionalni digitalni OŠD 655,71 2.10.2014 
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KOVČEK ZA BRUSILNI APARAT PEDIKURA 418,59 8.10.2014 
ČITALNIK Gemalto SA 6 153,44 13.10.2014 
ČITALNIK Gemalto vzdržev. AOP 153,44 13.10.2014 
ČITALNIK Gemalto vzdržev. AOP 153,45 13.10.2014 
POLICA za monitor SA 2 21,92 3.10.2014 
STENA GARDEROBNA ŠZ čakalnica 85,24 3.10.2014 
STENA GARDEROBNA ŠZ čakalnica 85,25 3.10.2014 
POLICA na konzolah OTR. LAB. 38,97 3.10.2014 
TISKALNIK HP LJ P1102W SA 5 143,96 13.11.2014 
TISKALNIK HP COLOR LJ tajništvo 242,34 13.11.2014 
JEDILNA MIZA vratarnica 163,66 28.11.2014 
PLOŠČA vratarnica 53,7 28.11.2014 
OMARA PODPULTNA vratarnica 92,08 28.11.2014 
TISKALNIK HP COLOR LJ glavna med. s. 242,34 1.12.2014 
ZUNANJI DISK vodja UAD 76,11 16.12.2014 
PLOŠČA DOMINO  kuhinja UAD 199,63 16.12.2014 
ZUNANJI DISK vodja UAD 76,11 29.12.2014 
MIZA KLUBSKA M1 50/50/60 odmor osebja OŠD 96,03 22.12.2014 
MIZA KLUBSKA M2 100/50/60 odmor osebja OŠD 121,48 22.12.2014 
MIZA PISALNA 210/80/75 admin. OŠD 255,68 22.12.2014 
MIZA PISALNA 140/80+fi60 psiholog OD 262,63 22.12.2014 
MIZA PISALNA 200/230/75 logoped+del. terap. 328,57 22.12.2014 
MIZA PISALNA 200/230/75 PPA 328,57 22.12.2014 
MIZA PISALNA 120/70/75 zdravniška soba 134,21 22.12.2014 
MIZA KONFERENČNA 150/100/75 zdravniška soba 237,17 22.12.2014 
MIZA PISALNA 130/80/75 sestra od 153,87 22.12.2014 
MIZA PISALNA 130/80/75 sestra od 153,87 22.12.2014 
MIZA PISALNA 140/50/75 sestra od 128,42 22.12.2014 
MIZA PISALNA 175/50/75 sestra od 136,52 22.12.2014 
MIZA PREKLOP fi80 POLKROG psiholog OD 107,6 22.12.2014 
MIZA KLUBSKA fi60 PPA 111,07 22.12.2014 
OMARA SREDNJA 80/40/150 admin. OŠD 186,26 22.12.2014 
OMARA SREDNJA 80/34/40 admin. OŠD 186,26 22.12.2014 
OMARA VISOKA 40/80/220 sestra od 189,73 22.12.2014 
OMARA VISOKA 40/80/220 sestra od 189,73 22.12.2014 
OMARA VISOKA 40/80/220 sestra od 189,73 22.12.2014 
OMARA NIZKA 80/40/80 psiholog OD 108,75 22.12.2014 
OMARA NIZKA 80/40/80 psiholog OD 108,75 22.12.2014 
OMARA VISOKA 80/50/220 psiholog OD 203,61 22.12.2014 
OMARA VISOKA 80/50/220 psiholog OD 203,61 22.12.2014 
OMARA VISOKA 80/50/220 logoped+del. terap. 203,61 22.12.2014 
OMARA VISOKA 80/50/220 logoped+del. terap. 203,61 22.12.2014 
OMARA VISOKA 100/40/220 PPA 203,61 22.12.2014 
OMARA NIZKA 100/40/75 PPA 131,89 22.12.2014 
OMARA NIZKA 100/40/120 PPA 152,71 22.12.2014 
OMARA VISOKA 100/60-40/220 zdravniška soba 203,62 22.12.2014 
OMARA VISEČA 120/34/40 PPA 83,3 22.12.2014 
OMARA VISEČA 60/40/100 logoped+del. terap. 77,52 22.12.2014 
POLICA 120/32/34 psiholog OD 39,34 22.12.2014 
STENA GARDEROBNA 50/170 psiholog OD 57,84 22.12.2014 
STENA GARDEROBNA 50/170 logoped+del. terap. 57,84 22.12.2014 
STENA GARDEROBNA 50/170 PPA 57,84 22.12.2014 
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STENA GARDEROBNA 50/170 admin. OŠD 57,84 22.12.2014 
PREDALNIK  40/60/60 logoped+del. terap. 145,77 22.12.2014 
PREDALNIK  40/60/60 logoped+del. terap. 145,77 22.12.2014 
PREDALNIK  40/60/60 psiholog OD 145,77 22.12.2014 
PREDALNIK  40/60/60 admin. OŠD 145,77 22.12.2014 
PREDALNIK  40/60/60 PPA 145,77 22.12.2014 
PREDALNIK  40/60/60 sestra od 145,77 22.12.2014 
PREDALNIK  40/60/60 sestra od 145,77 22.12.2014 
PRUČKA OBLAZINJENA logoped+del. terap. 113,39 22.12.2014 
PREDALNIK KARTOTEČNI 1321/411/622 logoped+del. terap. 259,15 22.12.2014 
PREDALNIK KARTOTEČNI 711-411-622 psiholog OD 207,1 22.12.2014 
OMARA KOVINSKA  admin. OŠD 226,76 22.12.2014 
OMARA TERAPEVTSKA logoped+del. terap. 444,26 22.12.2014 
PANEL IZ PLUTE PPA 173,54 22.12.2014 
PANEL IZ PLUTE logoped+del.terap. 173,54 22.12.2014 
OGLEDALO logoped+del. terap. 312,37 22.12.2014 
STOL TERAPEVTSKI OTROŠKI logoped+del. terap. 416,49 22.12.2014 
STOL PISARNIŠKI logoped+del. terap. 189,74 22.12.2014 
STOL PISARNIŠKI psiholog OD 189,74 22.12.2014 
STOL PISARNIŠKI admin. OŠD 189,74 22.12.2014 
STOL PISARNIŠKI PPA 189,74 22.12.2014 
STOL PISARNIŠKI sestra od 189,74 22.12.2014 
STOL PISARNIŠKI glavna med. s. 189,74 22.12.2014 
STOL FLUO psiholog OD 120,32 22.12.2014 
STOL FLUO psiholog OD 120,32 22.12.2014 
STOL FLUO psiholog OD 120,32 22.12.2014 
STOL FLUO logoped+del. terap. 120,32 22.12.2014 
STOL FLUO logoped+del. terap. 120,32 22.12.2014 
STOL FLUO logoped+del. terap. 120,32 22.12.2014 
STOL FLUO PPA 120,32 22.12.2014 
STOL FLUO PPA 120,32 22.12.2014 
STOL FLUO PPA 120,32 22.12.2014 
STOLČEK psiholog OD 43,97 22.12.2014 
STOLČEK psiholog OD 43,97 22.12.2014 
STOLČEK psiholog OD 43,97 22.12.2014 
STOLČEK PPA 43,97 22.12.2014 
STOLČEK PPA 43,97 22.12.2014 
STOL PISARNIŠKI zdravniška soba 157,33 22.12.2014 
STOL PISARNIŠKI zdravniška soba 157,33 22.12.2014 
STOL PISARNIŠKI zdravniška soba 157,33 22.12.2014 
STOL PISARNIŠKI zdravniška soba 157,33 22.12.2014 
STOL PISARNIŠKI zdravniška soba 157,33 22.12.2014 
STOL PISARNIŠKI zdravniška soba 157,33 22.12.2014 
STOL PISARNIŠKI zdravniška soba 157,33 22.12.2014 
PODSTAVEK ZA RAČUNALNIK logoped+del. terap. 40,49 22.12.2014 
PODSTAVEK ZA RAČUNALNIK psiholog OD 40,49 22.12.2014 
PODSTAVEK ZA RAČUNALNIK admin. OŠD 40,49 22.12.2014 
PODSTAVEK ZA RAČUNALNIK zdravniška soba 40,49 22.12.2014 
PODSTAVEK ZA RAČUNALNIK sestra od 40,49 22.12.2014 
PODSTAVEK ZA RAČUNALNIK sestra od 40,49 22.12.2014 
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STENA GARDEROBNA hodnik/avla OŠD 96,01 22.12.2014 
    
 SKUPAJ: 39.371,38  
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Tabela 13 

PREGLED KAZALNIKOV POSLOVANJA  

 

KAZALNIK  Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 INDEKS INDEKS INDEKS 
1 2 3 4 5 6=(5:4)*100 7=(5:3)*100 8=(5:2)*100 
I. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI         
1. Celotna gospodarnost  0,95 1,01 0,96 1,02 105,9 100,5 106,8 
2. Gospodarnost poslovanja  0,93 0,99 0,94 1,00 106,0 100,6 107,1 
        
II. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV        
1. Hitrost obračanja vseh sredstev  1,89 1,95 1,94 1,98 102,0 101,5 104,7 
        
III. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA        
1. Stopnja osnovnosti investiranja  0,75 0,65 0,63 0,67 107,1 103,1 89,4 
2. Stopnja dolgoročnosti investiranja  0,80 0,69 0,67 0,72 106,7 103,7 89,5 
        
IV. KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV        
1. Delež stalnih sredstev  0,80 0,69 0,67 0,72 106,7 103,7 89,5 
2. Delež krožečih sredstev  0,20 0,31 0,33 0,28 86,4 91,7 142,2 
3. Razmerje sredstev  3,91 2,23 2,04 2,52 123,5 112,9 64,4 
4. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev 0,57 0,65 0,67 0,67 99,7 103,2 117,7 
5. Koeficient pokritosti osnovnih sredstev 1,13 1,29 1,20 1,18 97,9 91,1 104,0 
        
V. KAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO       
     VIROV SREDSTEV         
1. Kazalnik samofinanciranja  0,85 0,83 0,75 0,79 104,9 94,9 92,7 
2. Kazalnik zadolženosti  0,15 0,17 0,25 0,21 85,2 124,8 141,5 
3. Razmerje med lastnimi in tujimi viri  5,82 4,85 3,02 3,71 123,1 76,5 63,8 
4. Stopnja dolgoročnosti financiranja  0,86 0,83 0,75 0,79 104,8 95,0 91,7 
        
VI. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI       
1. Hitri koeficient  1,09 1,11 0,88 1,11 126,9 100,1 101,9 
2. Pospešeni koeficient  1,41 1,84 1,32 1,31 99,4 71,3 93,0 
3. Kratkoročni koeficient  1,42 1,84 1,33 1,34 101,0 73,1 94,7 
        
VII. KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI       
1. Kazalnik pokritja I. stopnje  1,08 1,20 1,12 1,10 98,3 91,7 101,9 
2. Kazalnik pokritja II. stopnje  1,08 1,21 1,12 1,10 98,2 91,1 102,0 
3. Kazalnik pokritja III. stopnje  1,08 1,21 1,12 1,09 97,7 90,2 101,0 
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ZAKLJUČNI DEL 

 

Letno poročilo Zdravstvenega doma Trbovlje se sprejema na 22. redni seji Sveta zavoda Zdravstvenega doma 
Trbovlje, dne 04.03.2015. 
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OBRAZCI ODDANI NA AJPES 

  


