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UVOD 
   
Osebna izkaznica zavoda 
   

Naziv javnega zavoda: 

 

ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE 

  

Sedeţ javnega zavoda:  Goliev trg 3, 8210 Trebnje 

  

Matična številka:   5054583 

  

Davčna številka:                  99797275 

  

Številka prorač. uporabnika:       92487 

  

Številka podračuna pri UJP: 01330-6030924866 

  

Številka transakcijskega računa: 01330-6030924866 

  

Telefonska številka:  07 / 348 - 17 – 40 

  

Šifra dejavnosti:  86.210 

  

Elektronski naslov:    zd.trebnje@siol.net 

zlajpah.elizabeta@zd-tr.si 

galic.suzana@zd-tr.si 

pavlin.slavica@zd-tr.si 

Spletna stran:                                          http://www.zd-tr.si/si/ 

  

Ustanovitelj:                                          OBČINA TREBNJE 

Datum ustanovitve:  

 27.05.1991 

 

mailto:zlajpah.elizabeta@zd-tr.si
mailto:galic.suzana@zd-tr.si
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DDDeeejjjaaavvvnnnooossstttiii   
 

Področje dela javnega zavoda Zdravstvenega doma izhaja iz Odloka o ustanovitvi. 

Zavod je v letu 2008 opravljal osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega: 

 

a) Osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v  

- splošnih ambulantah, 

-       specialistična ambulantna dejavnost, 

- ambulanti v socialnovarstvenem zavodu, 

- otroškem dispanzerju, 

- šolskem dispanzerju, 

- dispanzerju za medicino, dela, prometa in športa, 

- dispanzerju za ţene, 

- fizioterapiji in delovni terapiji 

- dispanzerju za mentalno zdravje (logoped), 

- patronaţni sluţbi, 

- laboratoriju. 

b) Zobozdravstvena dejavnost, ki se izvaja v 

- zobozdravstveni ambulanti za odrasle  

- zobozdravstveni ambulanti za mladino, 

- ambulanti za ortodontijo. 

c) Reševalno sluţbo 

- nenujni reševalni prevozi, 

- prevozi na in z  dialize, 

- prevozi bolnikov na obsevanja in kemoterapijo na Onkološki inštitut Ljubljana 

d) Izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in nujne medicinske 

pomoči 

 

f) Izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov: 

- za odraslo populacijo,  

- programa zdravstvene  vzgoje za otroke in šolsko mladino, 

- programa zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino ter  

- programa šole za starše. 
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OOOrrrgggaaannniii   zzzaaavvvooodddaaa   
 

1. SVET ZAVODA  

Zavod upravlja svet zavoda. Svet zavoda šteje 9 članov: 

- 5 članov, ki jih imenuje ustanovitelj 

- 1 člana, ki ga imenuje ZZZS izmed zavarovancev oz. uporabnikov 

- 3 člane, ki jih izvolijo delavci izmed zaposlenih delavcev. 

 

Predstavniki ustanovitelja: dr. Joţe Korbar 

Majda Ivanov, dipl.upr.org. 

mag. Ciril Pevec 

Joţe Jevnikar, univ.dipl.prav.  

mag. Nataša Slavič, dipl.ekon. 

  

Predstavnik Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije: 

Marta Strmec, univ.dipl.prav. 

  

Predstavniki delavcev zavoda: Zdenko Šalda, dr.med., spec.med.dela., prom. in 

športa 

Darinka Oštir Mevţelj, dipl.ing.lab.biomed. 

Mateja Zajc, dipl.med.sr. 

 

Svet zavoda je v letu 2008 vodil g. Zdenko Šalda, dr.med., spec.mdpš. 

 

2. DIREKTORICA JAVNEGA 

ZAVODA 

Elizabeta ŢLAJPAH, dr.med., spec.spl.med. 

  

3. STROKOVNI SVET Vsi redno zaposleni zdravniki in zobozdravniki, 

glavna sestra zavoda (strokovni vodja VII) in 

vodja laboratorija. 
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OOOrrrgggaaannniiizzzaaaccciiijjjaaa   zzzaaavvvooodddaaa   

ADMINISTRATIVNO – 

TEHNIČNA SLUŢBA 

SPLOŠNA IN DISPANZERSKA ZDR. 

SLUŢBA Z REŠEVALNO IN 

PATRONAŢNO SLUŢBO 
ZOBOZDRAVSTVENA 

SLUŢBA 

LABORATORIJSKA 

SLUŢBA 

GLAVNA SESTRA 

ZAVODA 

(STROKOVNI 

VODJA VII) 

POMOČNIK 

DIREKTORJA 

TAJNIŠTVO 

FINANCE IN 

RAČUNOVODSTVO 

VZDRŢEVANJE 

Koordinacija dela: 

VMS, DMS 

ZDRAVSTVENI TEHNIKI 

ČISTILKE, PERICA - 

LIKARICA 

VODJA 

LABORATORIJSKE 

SLUŢBE 

LABORATORIJ 

VODJA ZOBOZDRAVSTVENE 

SLUŢBE 

ZOBNA AMB. ZA ODRASLE 

ZOBNA AMB. ZA MLADINO 

ZOBNA AMB. ORTODONT 

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ 

ZOBNI RTG 

AMB. SPLOŠNE MEDICINE 

VODJA NMP 

NMP 

PATRONAŢA 

VODJA REŠEV.  SLUŢBE 

REŠEVALNA SLUŢBA 

OTROŠKI DISPANZER 

ŠOLSKI DISPANZER 

DISP. ZA MED. DELA, PROMETA IN ŠPORTA 

DISPANZER ZA ŢENE 

FIZIOTERAPIJA 

LOGOPED 

SPREJEMNA PISARNA 

DIREKTOR - STROKOVNI VODJA 
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VVVooodddssstttvvvooo   zzzaaavvvooodddaaa   
 

 

Odgovorna oseba javnega zavoda 

Zdravstvenega doma Trebnje je 

 

direktorica 

ELIZABETA ŢLAJPAH, dr.med., 

spec.spl.med. 

  

Pomočnica direktorice za ekonomsko področje  Suzana Galič, univ.dipl.ekon. 

  

Glavna sestra zavoda (Strokovni vodja VII) Darja Vidmar, dipl.med.sr. 

  

Vodja računovodske sluţbe Slavica Pavlin 

  

Vodja zdravstvene postaje Mirna Bojana Tratar, dr.med., spec.druţ.med. 

  

Vodja zdravstvene postaje Mokronog Marta Pančur, dr.med., spec.druţ.med. 

  

Vodja NMP Bogomir Humar, dr.med., spec.spl.med. 

 

Vodja zobozdravstvene sluţbe 

 

/ 

 

Vodja laboratorija 

 

Darinka Oštir Mevţelj, dipl.ing.lab.biomed. 

  

Vodja reševalne sluţbe Frenk Jenkole, zdr. tehnik - reševalec 
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POSLOVNO 
POROČILO 
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Poročilo o doseţenih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa 

drţavnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseţenih ciljih in 

rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Ur. l. RS 12/2001, 10/2006, 8/2007: 

 

 
POSLOVNO POROČILO MORA VSEBOVATI NASLEDNJA POJASNILA: 
 

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda; 

2. Dolgoročne cilje zavoda, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja zavoda 

oziroma področnih strategij in nacionalnih programov; 

3. Letne cilje zavoda, zastavljene v obrazloţitvi finančnega načrta zavoda oz. v letnem 

programu dela; 

4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne 

kazalce (indikatorje), določene v obrazloţitvi finančnega načrta zavoda oz. v letnem 

programu dela po posameznih področjih dejavnosti; 

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa 

dela; 

6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseţenimi cilji iz poročila 

preteklega leta oz. več preteklih let; 

7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in 

merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma ţupan in ukrepe za izboljšanje 

učinkovitosti ter kvalitete poslovanja zavoda; 

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ; 

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseţeni, zakaj cilji niso bili 

doseţeni.  

10. Oceno učinkov poslovanja zavoda na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, 

socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora; 

11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o 

investicijskih vlaganjih. 
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111...   ZZZaaakkkooonnnssskkkeee   iiinnn   dddrrruuugggeee   ppprrraaavvvnnneee   pppooodddlllaaagggeee,,,   kkkiii   pppooojjjaaasssnnnjjjuuujjjeeejjjooo   

dddeeelllooovvvnnnooo   pppooodddrrrooočččjjjeee   zzzaaavvvooodddaaa   
 

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov 

 

1 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), 

2 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05), 

3 Zakon o zdravniški sluţbi (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), 

4 Določila Splošnega dogovora za leto 2007 in 2008 ter Področnega dogovora za zdravstvene domove 

in zasebno zdravstveno dejavnost za leto 2007 in 2008 z aneksi, 

5 Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2008 

 

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila 

 

1 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06- ZJZP, 

14/07-ZSPDPO, 109/08), 

2 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C), 

3 Navodilo o pripravi zaključnega računa drţavnega in občinskega proračuna ter metodologije za 

pripravo poročila o doseţenih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna 

(Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07), 

4 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), 

5 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 

6 (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) 

7 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), 

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

(Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07), 

9 Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih proračunov (Uradni 

list RS, 46/03), 

10 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. člena Zakona o računovodstvu 

(Uradni list RS, št. 117/02, 134/03), 
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c) Interni akti zavoda 

1 Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Trebnje, z dne 27.05.1991; 

2 Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje; 

3 Pravilnik o računovodstvu; 

4 Pravilnik o popisu, 

5 Pravilnik o evidentiranju delovnega časa, 

6 Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, 

7 Pravilnik o blagajniškem poslovanju, 

8 Pravilnik o notranji reviziji, 

9 Pravilnik o javnem naročanju, 

10 Program dela zavoda s finančnim načrtom za leto 2008, 

11 Navodilo o beleţenju delovnih ur. 

 

 

222...   DDDooolllgggooorrrooočččnnniii   ccciiillljjjiii   zzzaaavvvooodddaaa  

 

Zdravstveni dom Trebnje bo tudi v prihodnje naravnan k takemu razvoju, da bo v prihodnje povečeval 

kakovost svojih dejavnosti, iskal in razvijal nova trţišča na storitvenem področju, hkrati pa razvijal svoje lastne 

zmogljivosti, potrebne za izvajanje planiranih dejavnosti, ki se kaţejo v neizkoriščenih človeških virih, 

metodah dela in vodenju. 

 

Poslovna strategija delovanja zavoda:  

1 Ohraniti obliko in vsebino dejavnosti javnega zavoda, 

2 Krepitev partnerskih odnosov z ustanovitelji zavoda in plačniki storitev (predvsem ZZZS), 

3 Ozavestiti skrb in odgovornost za zdravje v druţbi in pri posamezniku, 

4 Organizirati dostopen, kakovosten in dolgoročno vzdrţevan sistem zdravstvenega varstva, 

5 Na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti zagotavljati celovit sistem kakovosti, spodbujati kulturo 

kakovosti in varnosti ter partnerski odnos z uporabniki zdravstvenih storitev, 

6 Načrtovanje, izvajanje, nadzor in izboljševanje delovnih postopkov z namenom izboljševanja ponudbe 

zdravstvenih storitev in večanja zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev, 

7 Nenehno strokovno in splošno  izpopolnjevanje zaposlenih in ustvarjanje takega vzdušja v zavodu, da 

bodo zaposleni čimbolj zadovoljni, 

8 Ohranjanje ugleda Zdravstvenega doma Trebnje in dela zdravstvenih delavcev v širši skupnosti 

9 Doseganje čimboljših poslovnih rezultatov, 

10 Posodobitev zdravstvenega informacijskega sistema, 

11 Zagotoviti ustrezne delovne pogoje za vse zaposlene. 
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333...   LLLeeetttnnniii   ccciiillljjjiii   zzzaaavvvooodddaaa,,,   kkkiii   iiizzzhhhaaajjjaaajjjooo   iiizzz   ssstttrrraaattteeeššškkkiiihhh   ccciiillljjjeeevvv   
 

 

Poglavitni cilj zavoda je, da izpolni predvsem tiste obveznosti in pogodbene programe, ki jih vsako 

leto s pogodbo dogovori z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Osnovna 

zahteva do vseh sluţb zavoda je bila dosledna in kvalitetna izvedba delovnega programa ter 

doseganje zastavljenih parametrov, da ne bi prihajalo do negativnih poračunov in zmanjševanja 

rednih programov in sredstev. To je pomembno predvsem zato, ker večino prihodka zavod 

pridobiva na podlagi pogodbe, ki jo vsako leto sklene z ZZZS. 

 

Realizirati delovni program: pri sklenjeni pogodbi med zavodom ZZZS so smernice in cilji zavoda 

doseči in izpolniti pogodbeni program storitev, ki je dogovorjen med zavodom in ZZZS: 

 v ambulanti splošne medicine, otroškem in šolskem dispanzerju poleg kurativnega opraviti tudi 

preventivni program in stremeti k čim večjemu številu oseb, ki bodo opredeljeni pri izbranemu 

zdravniku; 

 potrebno je opraviti predvideno število preventivnih pregledov v dispanzerju za ţenske; 

 pri napotitvah na sekundarni nivo upoštevati republiško povprečje, v skladu s splošnim dogovorom 

zmanjšati število predpisanih zdravil ter zmanjšati stroške laboratorijskih preiskav oz. količino teh 

prilagoditi priznanim izhodiščem ZZZS; 

 doseči dogovorjeno razmerje med nego in protetiko v zobozdravstvu, ki je sedaj dogovorjeno v 

razmerju 50 % protetike in 50 % nege, v mladinskem zobozdravstvu pa razmerje 90% nege in 

zdravljenja ter 10% protetike; 

 realizirati program nujne medicinske pomoči, nenujnih reševalnih prevozov, pri dializnih prevozih 

pa opraviti program prevozov v celoti. Pri tem je uvedena tudi tako imenovana startnina do 

določenih razdalj. Posebej je potrebno voditi nenujne reševalne prevoze onkoloških bolnikov; 

 na področjih, kjer ni pri pogodbenem razmerju z ZZZS določen glavarinski sistem, je potrebno 

doseči plan storitev; 

 potrebno je izvajati programe zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo (delavnice pri preventivnih 

pregledih); 

 dosledno evidentirati storitve, dodatno zaračunljivi materiali itd. 

 

Zavod pa pridobiva del storitev na trgu in sicer predvsem na podlagi opravljenih storitev v 

dispanzerju za medicino dela, prometa in športa, del pa tudi na področju zobozdravstva ter v okviru 

drugih ambulant in dispanzerjev. Pri tem je pomembno, da zavod dosledno evidentira opravljene 

storitve, ločeno zaračunljivi material ter evidentira in fakturira druge storitve, ki jih pridobi na trgu. Iz 

tega izhaja, da je cilj zavoda tudi povečanje števila opravljenih storitev za neposredne plačnike – 

storitve opravljene na trgu. 
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444...   OOOccceeennnaaa   uuussspppeeehhhaaa   ppprrriii   dddooossseeegggaaannnjjjuuu   zzzaaassstttaaavvvllljjjeeennniiihhh   ccciiillljjjeeevvv   
   

444...111   RRReeeaaallliiizzzaaaccciiijjjaaa   llleeetttnnniiihhh   ccciiillljjjeeevvv   
   
Kazalci izhajajo iz ciljev in smernic, ki so bili določeni v programu dela in finančnem načrtu za leto 

2008. 

 

Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 2 in 3 v poslovnem poročilu 

 

LETNI CILJ: 

 

Ohraniti obliko in vsebino dejavnosti javnega zavoda v skladu z demografsko 

– socialnimi značilnostmi in zdravstvenimi potrebami populacije 

 

REALIZIRANE NALOGE: izvajanje zdravstvene sluţbe splošne oziroma druţinske medicine, zdravstvenega 

varstva otrok in mladine, zdravstvenega varstva ţensk, medicine dela, prometa in športa, odraslega in 

mladinskega zobozdravstva, patronaţe, fizioterapije, logopedskih storitev, sluţba nujne medicinske pomoči 

ter deţurne sluţbe, izvajanje zdravstvenovzgojnih programov za odraslo populacijo, programov zdravstvene  

in zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino ter programa šole za starše 

 

NEREALIZIRANE NALOGE:   Izvajanje zobozdravstva za odrasle- podeljena koncesija z dne 01.10.2008.  

Na ohranitev obstoječega obsega dejavnosti imajo velik vpliv dogajanja in  spremembe v druţbeno 

političnem in ekonomskem okolju, na katere pa kot javni zavod nimamo neposrednega vpliva. Podeljevanja 

koncesij in s tem prenos zdravstvenih programov v zasebništvo lahko povzročijo zmanjšan obseg dejavnosti 

v ZD Trebnje, kar pa ima lahko neposredni finančni vpliv na poslovanje zavoda. 

 

LETNI CILJ: 

 

Povečevanje učinkovitosti promocije zdravja ter okrepitev izvajanja 

preventivnih zdravstvenih programov 

 

REALIZIRANE NALOGE:  Izvedene zdravstveno vzgojne delavnice za odrasle, otroke in mladino ter 

izvajanje programa »šola za starše« 

 

NEREALIZIRANE NALOGE:   / 

 

LETNI CILJ: 

 

Dosegati čim boljše poslovne rezultate in čim hitrejše prilagajanje 

spremembam v nacionalni zdravstveni politiki; 

 

REALIZIRANE NALOGE: Poglavitni cilj našega zavoda izhaja iz pogodbe z Zavodom za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki zavodu nalaga izpolnitev obveznosti iz delovnih programov. 

 

NEREALIZIRANE NALOGE:  / 

 

LETNI CILJ: 

 

Na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti zagotavljati celovit sistem kakovosti, 

spodbujati kulturo kakovosti in varnosti ter partnerski odnos s pacienti in 

drugimi uporabniki 

 

REALIZIRANE NALOGE: NADALJEVANJE IZVEDBE PROJEKTA ISO 9001:2000  

ZD Trebnje je začel s projektom kakovosti  ISO 9001:2000 v letu 2007, v okviru katerega smo k 

sodelovanju povabili tudi pooblaščeno podjetje. V prvi polovici leta 2008 smo pospešeno pripravljali 

aktivnosti povezane s Projektom ISO 9001:2000.  

 

NEREALIZIRANE NALOGE: Za leto 2008 smo načrtovali pridobitev certifikata za sistem vodenja kakovosti 

ISO 9001:2000. Glede na velik obseg aktivnosti, ki so potekale v okviru adaptacije zdravstvenega doma smo 

se odločili in sami nadaljevali s sistematičnim urejanjem internih dokumentov z namenom usklajenosti z 
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zakonskimi podlagami, boljše pravočasne obveščenosti, izboljšanja usklajenosti delovanja in organiziranosti 

ter sledljivosti dokumentov z namenom, da se tako pripravimo na pridobitev certifikata za vpeljevanje 

kakovosti ISO 9001:2000 v letu 2009. 

 

LETNI CILJ: 

 

Izvajati nenehno strokovno in splošno izpopolnjevanje zaposlenih ter 

ustvarjanje zadovoljstva zaposlenih 

 

REALIZIRANE NALOGE: 

 zdravnica je po programu izvajanja specializacije iz druţinske medicine opravljala kroţenja. 

 

 Zdravnica uspešno končala podiplomski študij Druţinske dinamike II., s katerim je pridobila naziv 

»druţinski psihoterapevt«. 

 

 višja fizioterapevtka je v začetku leta 2008 zaključila izobraţevanje na Visoki zdravstveni šoli.  

 

 na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani so v začetku leta 2008 zaključile izobraţevanje štiri delavke, 

ki so s študijem pridobile visokošolsko izobrazbo  

 

 voznik-reševalec je zaključil izobraţevanje in pridobil srednješolsko izobrazbo zdravstvene smeri 

 

 NMP: vsi zdravniki, medicinske sestre, vozniki-reševalci, ki sodelujejo v izvajanju sluţbe nujne 

medicinske pomoči, so se udeleţili strokovnega predavanja oz. tečaj »BTLS«, ki smo ga izvedli v 

aprilu 2008.  

 

 V sodelovanju s pooblaščenim podjetjem smo v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu 

(UL RS 56/99) in Zakonom o varstvu pred poţarom (UL RS 3/07) smo izvedli usposabljanje vseh 

zaposlenih za varno in zdravo delo ter poţarno varnost s preizkusi znanja, v letu 2008 smo izvedli 

tudi 22 preventivnih obdobnih pregledov zaposlenih. 

 

 kontinuirano udeleţevanje zaposlenih na seminarjih, tečajih, simpozijih ter kongresih v skladu s 

kolektivno pogodb ter finančnimi zmoţnostmi zavoda. 

 

 Glede na ugotovitve izvedene ankete o zadovoljstvu zaposlenih v preteklem letu smo za področje 

kjer je bilo zadovoljstvo zaposlenih ocenjeno z nizko oceno organizirali izobraţevanje oz. delavnice 

na tematiko »komunikacija in medsebojni odnosi« 

 

NEREALIZIRANE NALOGE:   / 

 

LETNI CILJ: 

 

Ohraniti ugled javnega zavoda 

 

REALIZIRANE NALOGE: izvedena anketa o Zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev 

 

NEREALIZIRANE NALOGE:   / 

 

LETNI CILJ: 

 

Takšna Strategija nadaljnjega razvoja in rasti zavoda, ki bo sledila potrebam 

okolja in uporabnikov storitev 

 

REALIZIRANE NALOGE:  

 Poglavitna strategija zavoda v letu 2008 je bila ohranitev obstoječega obsega dejavnosti v mreţi 

primarne zdravstvene dejavnosti v Občinah Trebnje, Šentrupert in Mokronog – Trebelno.  

 Uvajanje naročanja uporabnikov zdravstvenih storitev na pregled k izbranemu 

zdravniku/pediatru/zdravniku šolske medicine in ginekologu. 

 

NEREALIZIRANE NALOGE:   / 
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LETNI CILJ: 

 

Načrtovane zaposlitve  

 

REALIZIRANE NALOGE:  

 zaposlitev dveh medicinskih sester 

 zaposlitev med. sestra - pripravnica 

NEREALIZIRANE NALOGE:  Zavod ni uspel zaposliti zdravnika za delo v splošni ambulanti, zdravstvenega 

tehnika-reševalca za delo v reševalni sluţbi in ortodonta. 

 

LETNI CILJ: 

 

Pri sklenjeni pogodbi med zavodom in ZZZS so smernice in cilji zavoda 

doseči in izpolniti pogodbeni program storitev, ki je dogovorjen med zavodom 

in ZZZS 

 

REALIZIRANE NALOGE: uspešna realizacija programa skoraj v vseh dejavnostih 

 

NEREALIZIRANE NALOGE:  / 
 

LETNI CILJ: 

 

Opravljanje storitev in drugih dejavnosti pri pridobivanju prihodka 

 

 

REALIZIRANE NALOGE: ohraniti število opravljenih storitev do neposrednih plačnikov v dispanzerju 

medicine dela, prometa in športa; 

 

NEREALIZIRANE NALOGE:  povečati št. opravljenih storitev za neposredne plačnike v zobozdravstvu - 

podeljena koncesija in s tem posledično zmanjšanje programa zobozdravstva za odrasle, kar je bil tudi razlog 

za nerealizacijo zastavljenega cilja. 

 

LETNI CILJ: 

 

Naloge zavoda so tudi prilagoditev poslovanja in dela v zavodu glede na 

spremembe zakonodaje 

 

REALIZIRANE NALOGE:  

 uvedba novega plačnega sistema za javni sektor 

 izdelava registra tveganj za javni zavod – v teku 

 uskladitev in posodobitev akta o sistemizaciji delovnih mest, da bo ustrezal zahtevam spremenjene 

zakonodaje na področju plačnega sistema za javni sektor 

 

NEREALIZIRANE NALOGE:  / 

 

LETNI CILJ: 

 

Izpolnitev plana investicij in investicijskega vzdrţevanja ter nabave osnovnih 

sredstev 

 

REALIZIRANE NALOGE: razvidno v prilogi 6 in prilogi 7 

 

NEREALIZIRANE NALOGE:  razvidno v prilogi 6 in prilogi 7  

 

LETNI CILJ: 

 

Uvajanje novih programov  

 

REALIZIRANE NALOGE:  

 nadaljevanje razvoja informacijskega sistema v zavodu, 

 uvedba računalniške aplikacije za potne naloge 

NEREALIZIRANE NALOGE:    

 zdravstveno vzgojne delavnice za sladkorne bolnike 

 računalniška aplikacija za kadrovsko evidenco in materialno skladiščno poslovanje 
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LETNI CILJ: 

 

Notranja revizijska sluţba  

REALIZIRANE NALOGE:  

Sklenjena je bila pogodba s pooblaščenim revizorjem. V okviru izvedbe notranje revizije smo se odločili, da 

najprej vzpostavimo »register tveganj javnega zavoda«, po njegovi vzpostavitvi (april oz. maj 2009) pa 

bomo opravili revizijo poslovanja za leto 2008. 

 

NEREALIZIRANE NALOGE:  / 

 

   

444...222   RRReeeaaallliiizzzaaaccciiijjjaaa   dddeeelllooovvvnnneeegggaaa   ppprrrooogggrrraaammmaaa   
   
...222...111   GGGlllaaavvvnnneee   zzznnnaaačččiiilllnnnooossstttiii   pppooogggooodddbbbeee   zzz   ZZZZZZZZZSSS   
 

Osnovna zahteva do vseh organizacijskih enot zavoda je bila dosledna in kvalitetna izvedba 

delovnega programa ter doseganje zastavljenih parametrov, da ne bi prihajalo do negativnih 

poračunov in zmanjševanja rednih programov in sredstev. 

 

Kriteriji in določbe za izvedbo delovnega programa so opredeljeni s Pogodbo o izvajanju programa 

zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2008. 

Pogodba med našim zavodom in ZZZS je bila sklenjena v novembru 2008 z veljavnostjo od 

01.04.2008 dalje. V obdobju od 01.01 do 31.3.2008 je bila v veljavi pogodba, ki je bila veljavna za 

leto 2007. 

 

Pogodba opredeljuje obseg programa po dejavnostih, vrednost programa in izhodiščne cene 

storitev, medsebojne obveznosti pogodbenih strank, posebna določila pogodbe, ordinacijske čase 

izvajanja programa in čakalne dobe za zavarovane osebe Zavoda. 

 

V ZD Trebnje je v letu 2008 v okviru programov, ki so financirani s pogodbo ZZZS, prišlo do 

nekaterih sprememb v obsegu dejavnosti. Do korekcije plana je prišlo s 01.10.2008 zaradi odhoda 

zobozdravnika v zasebništvo in s tem do zmanjšanja programa zobozdravstva za odrasle za 0,5 

tima.  

 

V primerjavi s Pogodbo iz leta 2007 izhajajo naslednje spremembe: 

 povečanje timov v splošni ambulanti za 0,54; 

 zmanjšanje tima v splošni ambulanti v socialnem  zavodu za 0,04; 

 povečanje tima v dispanzerju za ţene za 0,07; 

 povečanje tima v fizioterapiji za 0,5 tima; 

 dejavnost NMP se je zdruţila z deţurno sluţbo in nujnimi reševalnimi prevozi. 

 

Glavni vir prihodka, ki ga Zdravstveni dom Trebnje ustvari, je pridobljen na osnovi pogodbe z 

ZZZS.  
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444...222...333   UUUrrreeesssnnniiičččeeevvvaaannnjjjeee   ppplllaaannniiirrraaannneeegggaaa   fffiiizzziiičččnnneeegggaaa   ooobbbssseeegggaaa   dddeeelllaaa   vvv   llleeetttuuu   222000000888   

dddooo   ZZZZZZZZZSSS   iiinnn   ooossstttaaallliiihhh   ppplllaaačččnnniiikkkooovvv   
 

Obseg programov zdravstvenih storitev v ZD Trebnje – OSNOVNA DEJAVNOST 

 
SPLOŠNE AMBULANTE  I. – III. / 2008 IV. – IX. / 2008 X. – XII. / 2008 PLAN I-XII/2008 

ŠT. KOLIČNIKOV IZ OBISKOV – SPLOŠNA 

AMBULANTA 

202.312 217.155 217.155 213.444 

KURATIVA 190.934 205.586 205.586 201.923 

PREVENTIVA 11.378 11.569 11.569 11.521 

DOGOVORJEN OBSEG PROGRAMA – 

ŠT.TIMOV 

7,36 7,9 7,9  

    

SPLOŠNA AMBULANTA V  DOMU 
STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE 

I. – III. / 2008 IV. – IX. / 2008 X. – XII. / 2008 PLAN I-XII/2008 

ŠT. KOLIČNIKOV IZ OBISKOV  15.393 14.294 14.294 14.569 

DOGOVORJEN OBSEG PROGRAMA – 

ŠT.TIMOV 

0,56 0,52 0,52  

OTROŠKI DISPANZER I. – III. / 2008 IV. – IX. / 2008 X. – XII. / 2008 PLAN I-XII/2008 

 

ŠT. KOLIČNIKOV IZ OBISKOV 39.478 39.478 39.478 39.478 

KURATIVA 20.502 20.502 20.502 20.502 

PREVENTIVA 18.976 18.976 18.976 18.976 

DOGOVORJEN OBSEG PROGRAMA – 

ŠT.TIMOV  

       

- kurativa: 0,74 0,74 0,74  

- preventiva: 0,39 0,39 0,39  

ŠOLSKI DISPANZER I. – III. / 2008 IV. – IX. / 2008 X. – XII. / 2008 PLAN I-XII/2008 

 

ŠT. KOLIČNIKOV IZ OBISKOV 39.048 38.860 38.860 38.907 

KURATIVA 26.043 26.320 26.320 26.251 

PREVENTIVA 13.005 12.540 12.540 12.656 

DOGOVORJEN OBSEG PROGRAMA – 

ŠT.TIMOV  

       

- kurativa: 0,94 0,95 0,95  

- preventiva: 0,28 0,27 0,27  

 

DISPANZER ZA ŢENE 

I. – III. / 2008 IV. – IX. / 2008 X. – XII. / 2008 PLAN I-XII/2008 

 

ŠT. KOLIČNIKOV IZ OBISKOV 29.194 31.238 31.238 30.728 

KURATIVA 27.806 29.800 29.800 29.302 

PREVENTIVA 1.388 1.438 1.438 1.426 

DOGOVORJEN OBSEG PROGRAMA – 

ŠT.TIMOV – kurativa in preventiva: 

1,00 1,07 1,07  

PATRONAŢNA SLUŢBA I. – III. / 2008 IV. – IX. / 2008 X. – XII. / 2008 PLAN I-XII/2008 

 

ŠT. KOLIČNIKOV IZ OBISKOV 128.365 128.365 128.365 128.365 

DOGOVORJEN OBSEG PROGRAMA – 

ŠT.TIMOV: 

7,80 7,80 7,80  
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FIZIOTERAPIJA I. – III. / 2008 IV. – IX. / 2008 X. – XII. / 2008 PLAN I-XII/2008 

 

ŠT. KOLIČNIKOV IZ OBISKOV 29.765 29.765 39.066 32.090 

Fizioterapija (št. primerov)   647  

Minimalno število primerov   600  

DOGOVORJEN OBSEG PROGRAMA – 

ŠT.TIMOV: 

1,60 1,60 2,10  

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE 
(LOGOPED) 

I. – III. / 2008 IV. – IX. / 2008 X. – XII. / 2008 PLAN I-XII/2008 

ŠT. KOLIČNIKOV IZ OBISKOV 20.480 20.480 20.480 20.480 

DOGOVORJEN OBSEG PROGRAMA – 

ŠT.TIMOV 

1,00 1,00 1,00  

 

ZDRAVSTVENA VZGOJA:  

Program zdravstvene vzgoje za otroke in šolarje in  Program izvajanja materinske šole se je v pogodbi 

2008 oblikoval od 01.04.2008 do 31.12.2008 na ravni iz pogodb 2007. Izvajalci  o realizaciji 

programa dvakrat letno na ustreznih obrazcih poročamo ZZZS-ju. Program je načrtovan in izvajan v 

pavšalu, zato storitev ne zaračunavamo posebej. 

 

 

Tabela 3: Obseg programov zdravstvenih storitev v ZD Trebnje – ZOBOZDRAVSTVENA 

DEJAVNOST 

 
ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE I. – III. / 2008 IV. – IX. / 

2008 

X. – XII. / 2008 PLAN I-XII/2008 

 

ŠT. KOLIČNIKOV IZ OBISKOV 103.199 103.199 79.530 97.282 

DOGOVORJEN OBSEG PROGRAMA – 

ŠT.TIMOV: 

2,18 2,18 1,68*  

ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO I. – III. / 2008 IV. – IX. / 

2008 

X. – XII. / 2008 PLAN I-XII/2008 

 

ŠT. KOLIČNIKOV IZ OBISKOV 38.472 38.472 38.472 38.472 

DOGOVORJEN OBSEG PROGRAMA – 

ŠT.TIMOV: 

1,20 1,20 1,20  

PEDONTOLOGIJA I. – III. / 2008 IV. – IX. / 

2008 

X. – XII. / 2008 PLAN I-XII/2008 

 

ŠT. KOLIČNIKOV IZ OBISKOV 3.507 3.506 3.506 3.506 

DOGOVORJEN OBSEG PROGRAMA – 

ŠT.TIMOV: 

0,10 0,10 0,10  

ORTODONONT I. – III. / 2008 IV. – IX. / 

2008 

X. – XII. / 2008 PLAN I-XII/2008 

 

ŠT. KOLIČNIKOV IZ OBISKOV 36.742 36.742 36.742 36.742 

DOGOVORJEN OBSEG PROGRAMA – 

ŠT.TIMOV: 

0,59 0,59 0,59  
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Program v zobozdravstveni dejavnosti za odrasle se praviloma realizira v razmerju (31. člen 

Področnega dogovora 2008): 

 50% nega in zdravljenje; 

 50% protetika. 

 

 

*Z dnem 01.10.2008 je bila zobozdravniku iz zobozdravstvene ambulante za odrasle podeljena 

koncesija za opravljanje programa odraslega zobozdravstva.  

 

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA:  

V okviru dejavnosti pedontologije za skupinsko zobozdravstveno vzgojno delo se je del programa 

načrtoval in izvajal v pavšalu, vendar največ v polovičnem obsegu programa za te dejavnosti. 

 

Dejavnost zobozdravstvene vzgoje je bila od 01.04.2008 do 31.12.2008 izvajana in načrtovana na 

ravni plana iz pogodbe za leto 2007. Te storitve so obračunane v pavšalu. Podlaga za določitev 

programa plačanega v pavšalu je predloţen program preventivnega in zdravstvenovzgojnega dela. 

O vsebini in obsegu opravljenega programa naš zavod dvakrat letno poroča na ZZZS. 

 

 

Obseg programov zdravstvenih storitev v ZD Trebnje – REŠEVALNI PREVOZI 

 
NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI I. – III. / 2008 IV. – IX. / 

2008 

X. – XII. / 2008 PLAN I-XII/2008 

  71.611 71.611 71.611 71.611 

DOGOVORJEN OBSEG PROGRAMA – 

ŠT.TIMOV: 

0,72 0,72 0,72  

 

Nenujni reševalni prevozi se načrtujejo v številu timov. 

 

Za prevoz vsakega bolnika (tudi, če je prepeljanih več oseb sočasno) se poleg dejansko prevoţenih 

kilometrov (v točkah) obračuna še štartnina v obsegu 30 točk. 

 

Za določitev kilometrov, ki so podlaga za obračun opravljenih reševalnih prevozov v točkah, se 

uporablja Telefonski imenik Slovenije (TIS), oz. dejanska razdalja, če jo zavod verodostojno 

dokaţe. 

 

 

NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI 

onkoloških bolnikov na kemoterapijo in obsevanja na Onkološki inštitut Ljubljana 

 

 

Prevozi onkoloških bolnikov na kemoterapijo in obsevanja na Onkološki inštitut Ljubljana se 

načrtuje in obračunava v številu kilometrov, vendar ločeno od ostalih nenujnih reševalnih prevozov. 

Nenujni reševalni prevozi onkoloških bolnikov se   obračunavajo po metodologiji, ki je enaka kot za 

prevoze na/iz dialize, ni pa potrebno ZZZS-ju prilagati vnaprejšnjih seznamov. 
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NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI 

bolnikov na/z dialize 
 

 

Število kilometrov za nenujne reševalne prevoze bolnikov na in iz dialize se načrtuje in obračunava 

ločeno od ostalih nenujnih reševalnih prevozov, in sicer po vnaprej pripravljenem poimenskem 

seznamu bolnikov in številu kilometrov, ki jih lahko za vsakega bolnika obračuna. 

 

Zavod prevoze načrtuje in obračunava na podlagi seznama oseb in v številu kilometrov, ki za 

posamezno zavarovano osebo predstavljajo razdaljo med njenim bivališčem in dializnim centrom. 

Za vsak prevoz se obračuna tudi štartnina in sicer: 

- v višini 8 km za razdalje do vključno 10 km 

-in 16 km za razdalje nad 10 km. 

 

Razdalja med bivališčem zavarovane osebe  in dializnim centrom se določi na podlagi Telefonskega 

imenika Slovenije, ob upoštevanju najhitrejše poti in priporočilom za uporabo avtoceste. 

 

Ob spremembi seznama oseb, le tega zavod posreduje v potrditev ZZZS-ju še pred obračunom.  

Podlaga za obračun je potrjen seznam oseb in obračunskih razdalj. 

 

Ne more pa se obračunavati reševalnega prevoza za razdaljo, ki jo prevozi brez bolnika. 

 

 

 

 

Obseg programov zdravstvenih storitev v ZD Trebnje – NUJNA MEDICINSKA POMOČ (NMP + 

deţurna sluţba + nujni reševalni prevozi) 
 

NUJNA MEDICINSKA POMOČ (NMP) 

 

Dejavnost nujne medicinske pomoči ni standardizirana. Od 01.04.2008 dalje dejavnost NMP 

vključuje tudi deţurno sluţbo in nujne reševalne prevoze. 

 

 

 

Dodatna priloga 1: realizacija delovnega programa (glej str. 55) 

 

 



Zdravstveni dom Trebnje - LETNO POROČILO ZA LETO 2008 21 

444...222...333   RRReeeaaallliiizzzaaaccciiijjjaaa   ppprrrooogggrrraaammmaaa   zzzaaa   llleeetttooo   222000000888   gggllleeedddeee   nnnaaa      ppplllaaannn   zzzaaa   llleeetttooo   222000000888   iiinnn   ooobbbrrraaazzzllloooţţţiiittteeevvv   ooodddssstttooopppaaannnjjj   
 

PROGRAM            NAČRTOVANO V OBDOBJU               REALIZACIJA V OBDOBJU INDEKSI, ki se nanašajo 

                       01.01. - 31.12.2008                      01.01. - 31.12.2007 na realizirane točke 

                  ZZZS  ZZZS + OSTALI                 ZZZS   ZZZS + OSTALI real ZZZS 08/ 

  TOČKE napot. TOČKE napot. TOČKE napot. TOČKE napot. načrt ZZZS 08 

SPLOŠNA AMBULANTA 213.444       229.305 1870 229.748   107 

PREVENTIVA 11.521       11.955   11.955   104 

KURATIVA 201.923       217.350   217.793   108 

DSO 14.569       14.826 16 14.826   102 

OTROŠKI DISPANZER 39.478       42.475       108 

KURATIVA 20.502       21.722 257 21.722   106 

PREVENTIVA 18.976       20.753   20.753   109 

ŠOLSKI DISPANZER 38.907       30.924       79 

KURATIVA 26.251       20.003 173 20.003   76 

PREVENTIVA 12.656       10.921   10.921   86 

DISPANZER ZA ŢENE 30.728       36.042       117 

KURATIVA 29.302       34.601   36.056   118 

PREVENTIVA 1.426       1.441       101 

FIZIOTERAPIJA 32.090       33.028   33.709   103 

PATRONAŢA 128.365       184.464   184.464   144 

D.ZA MENT.ZDR.(LOGOPED) 20.480       21.216   21.216   104 

ZDR. VZGOJA ZA ODRASLE                   

DEL.ZDR.HUJ. 2       2   2   100 

DEL.OPUŠČ.K. 1               0 

IND.SVET.OP.K.                   

DEL.ZDR.PREH. 2       1   1   50 

DEL.TEL.DEJ. 2       2   2   100 

IND.SVET.ALK                   

K.D.ŢIV.SLOG 8       11   11   138 

K.D.TEST H. 8       8   8   100 

K.D.DEJ.TV. 8       10   10   125 

ZOBOZDRAVSTVO - ODRASLI 97282       100.402   105.293   103 

ZOBOZDRAVSTVO - MLADINA 38472       37.905   38.717   99 

ORTODONT 36742       36.966   36.986   101 

PEDONTOLOG 3506       4.079   4.079   116 

PREVOZI NA/Z DIALIZE DEJ.KM       121.715   121.715     

PREVOZI ONKOLOŠKI IN. LJ. DEJ.KM       46.543   46.543     

NENUJNI PREVOZI 71.611       113.991   114.894   159 

NUJNI PREVOZI PAVŠAL       48.297   49.179     
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 Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2007 in Pogodbe 2008 v cenah 01.04.2007 in 01.04.2008 v EUR ter deleži 

posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo 

 
zp. Št. DEJAVNOST POGODBA 2007 V EUR % POGODBA 2008 V EUR % 

1. SPLOŠNE AMBULANTE  740.814,00 29,0% 832.670,00 30,6% 

2.  SA V SOCIALNEM ZAVODU (DSO 

TREBNJE) 

57.778,00 2,3% 56.160,00 2,1% 

3. OTROŠKI DISPANZER 127.208,00 5,0% 132.588,00 4,9% 

4. ŠOLSKI DISPANZER 134.295,00 5,3% 139.758,00 5,1% 

5. DISPANZER ZA ŢENE 121.218,00 4,7% 137.808,00 5,1% 

6. OSN. DEJ. ZDRAVSTVENA VZGOJA 11.057,00 0,4% 19.478,00 0,7% 

 
7. FIZIOTERAPIJA 51.379,00 2,0% 54.717,00 2,0% 

8. (DISP. ZA MENTALNO ZDRAVJE) -

LOGOPED 

33.357,00 1,3% 35.480,00 1,3% 

9. PATRONAŢA 235.625,00 9,2% 251.220,00 9,2% 

 
10. Delavnica "ţivljenjski slog" 1.094,00  972,00  

11. Delavnica test hoje 1.849,00  1.345,00  

12. delavnica "dejavniki tveganja" 769,00  550,00  

13. Delavnica "zdrava prehrana" 1.032,00  734,00  

14. Delavnica "zdravo hujšanje" 2.908,00  2.554,00  

15. Delavnica "telesna dejavnost-GIBANJE" 2.046,00  1.277,00  

16. Delavnica "opuščam kajenje" 510,00  485,00  

17. Individualno svetovanje opuščanje kajenja -  378,00  

 
18. ZOBOZDRAVSTVO-ODRASLI 228.721,00 8,9% 

238.607,00
1

  
8,8% 

19. ZOBOZDRAVSTVO-MLADINA 98.508,00 3,9% 102.679,00 3,8% 

20. PEDONTOLOG 8.706,00 0,3% 9.074,00 0,3% 

21. ORTODONT 75.836,00 3,0% 79.083,00 2,9% 

 
22. REŠEVALNI PREVOZI-NUJNI (pavšal) 101.527,00 4,0% - - 

23. REŠEVALNI PREVOZI-NENUJNI  33.915,00 1,3% 35.891,00 1,3% 

24. DIALIZNI PREVOZI 92.966,00 3,6% 74.001,00 2,7% 

25. ONKOLOŠKI PREVOZI 24.672,00 1,0% 14.008,00 0,5% 

 
26. ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA 23.162,00 0,9% 24.085,00 0,9% 

27. NMP 115.113,00 4,5% 472.208,00 17,4% 

28. 
DEŢURNA SLUŢBA

2
 

230.610,00 9,0% - - 

 
 SKUPAJ 2.556.675,00 100% 2.717.810,00 100,0% 

 
 

 

 

                                                 
1
 S 01.10.2008 prišlo do spremembe plana zaradi odhoda zobozdravnika v zasebništvo, kar pomeni, da smo izgubili tudi 

del programa v dejavnosti zobozdravstva za odrasle. 
2
 načrtovanje dežurne službe ni primerljivo po letih, saj se od 01.04.2008 dalje načrtuje v okviru nujne medicinske 

pomoči skupaj z nujnimi reševalnimi prevozi 
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DELEŢI POSAMEZNIH DEJAVNOSTI V PRIMERJAVI S CELOTNO 

DEJAVNOSTJO 2008

OTROŠKI DISPANZER

6%ŠOLSKI DISPANZER

6%

 SA V SOCIALNEM ZAVODU

3%

SPLOŠNE AMBULANTE 

38%

DISPANZER ZA ŢENE

6%

LOGOPED

2%

FIZIOTERAPIJA

2%

PATRONAŢA

11%

ZOBOZDRAVSTVO-ODRASLI

11%

ZOBOZDRAVSTVO-MLADINA

5%

ONKOLOŠKI

1%

DIALIZA

3%

REŠEVALNI PREVOZI-NENUJNI 

(točke)

2%

REŠEVALNI PREVOZI-NUJNI 

(pavšal)

0%

PEDONTOLOG

0%

ORTODONT

4%

 
 

 

Zavod pridobiva tudi del storitev na trgu, to je v okviru zobozdravstvene dejavnosti in ostalih enot 

zavoda, še posebej pa naj poudarimo opravljene storitve v Dispanzerju za medicino dela, prometa 

in športa. Pri tem je pomembno, da zavod dosledno evidentira opravljene storitve, ločeno 

zaračunljivi material ter evidentira in fakturira druge storitve, ki jih pridobi na trgu. 

 

 

Tabela: Opravljene storitve v Dispanzerju za medicino dela, prometa in športa v letih  2007 in  

2008  

 
DEJAVNOST          REALIZIRANO 2007         REALIZIRANO 2008         INEDKS 2008/2007 

  
Št. 

primerov 

 
točke 

 
PRIHODEK 

V EUR 

 
Št. 

primerov 

 
točke 

 
PRIHODEK 

V EUR 

 
Št. 

primerov 

 
točke 

 
PRIHODEK 

V EUR 

MEDICINA 
DELA, 

PROMETA IN 
ŠPORTA 

 
3.414 

 
126.993 

 
212.691,00 

 
3.931 

 
141.379 

 
235.235,00 

 
115% 

 
111% 

 
111% 
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444...333   PPPooossslllooovvvnnniii   iiizzziiiddd   
   

Tabela 7: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov 

 

 LETO 2007 LETO 2008 INDEKS 08/07 

PRIHODKI 3.047.650 3.421.571 112% 

ODHODKI 3.011.219 3.457.062 115% 

POSLOVNI IZID 36.431 - 35.491 - 

DELEŢ IZGUBE / PRESEŢKA V CELOTNEM 

PRIHODKU 
 - 35.491  

 

 

Dodatna priloga 4 - Izkaz prihodkov in odhodkov (glej str.58 ) 

 

 

555...   NNNaaassstttaaannneeekkk   mmmooorrreeebbbiiitttnnniiihhh   nnneeedddooopppuuussstttnnniiihhh   aaallliii   nnneeeppprrriiičččaaakkkooovvvaaannniiihhh   

pppooosssllleeedddiiiccc   ppprrriii   iiizzzvvvaaajjjaaannnjjjuuu   ppprrrooogggrrraaammmaaa   
   

*Z dnem 01.10.2008 je bila zobozdravniku iz zobozdravstvene ambulante za odrasle podeljena 

koncesija za opravljanje programa odraslega zobozdravstva.  

 

V skladu z Dogovorom 2008 in 55. členom Področnega dogovora 2008 se pogodbe z novimi 

zasebniki (koncesionarji)  sklepajo na podlagi razpisa programov, obstoječim izvajalcem (ZD)  pa 

ZZZS ponudi sklenitev pogodbe, v kateri na novo ob upoštevanju  novih zasebnikov s koncesijo, 

opredeli obseg in vrednotenje programa. 

 

Pri prehodu nosilca tima iz javnega zavoda v zasebno koncesijsko dejavnost se ob sklenitvi 

pogodbe s koncesionarjem preneseta tudi program in pripadajoča ekipa v skladu s 56. členom 

Področnega dogovora 2008.  

 

Zaradi bolezni in daljše bolniške odsotnosti zobozdravnik ob prehodu v koncesijo ni vzel celotnega 

tima. Zobozdravstvena asistentka je ostala v zavodu, zobotehnične storitve pa je plačeval v 

dogovorjenem obsegu po pogodbi. 
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666...   OOOccceeennnaaa   uuussspppeeehhhaaa   ppprrriii   dddooossseeegggaaannnjjjuuu   zzzaaassstttaaavvvllljjjeeennniiihhh   ccciiillljjjeeevvv   

   
666...111   PPPrrriiimmmeeerrrjjjaaavvvaaa   dddooossseeeţţţeeennniiihhh   ccciiillljjjeeevvv   iiizzz   ppprrreeettteeekkkllliiihhh   llleeettt   –––   

rrreeeaaallliiizzzaaaccciiijjjaaa   ppprrrooogggrrraaammmooovvv   ZZZZZZZZZSSS   
 

aaa)))   OOOSSSNNNOOOVVVNNNAAA   DDDEEEJJJAAAVVVNNNOOOSSSTTT   –––KKK---jjjiii    
DEJAVNOST Doseţen  % 

REALIZACIJE 

Leto 2003 

Doseţen  % 

REALIZACIJE 

Leto 2004 

Doseţen  % 

REALIZACIJE 

Leto 2005 

Doseţen  % 

REALIZACIJE 

Leto 2006  

Doseţen  % 

REALIZACIJE 

Leto 2007  

Doseţen  % 

REALIZACIJE 

Leto 2008 

 

1/ SPLOŠNE 

AMBULANTE  

 
107% 

 
108% 

 
103% 

 
103% 

 
107 % 

 

107 % 

 

a) PREVENTIVA 

 
102% 

 
98% 

 
90% 

 
100% 

 
104 % 

 

104 % 

 

b) KURATIVA 

 

107% 

 

108% 

 

104% 

 

103% 

 

107 % 

 

108 % 

 

2/ OTROŠKI 

DISPANZER 

 
108% 

 
110% 

 
97% 

 
98% 

 
100 % 

 

108 % 

 

a) PREVENTIVA 

 
100% 

 
95% 

 
89% 

 
108% 

102 % 109 % 

 

b) KURATIVA 

 
115% 

 
125% 

 
106% 

 
90% 

 
98 % 

 

106 % 

 

3/ ŠOLSKI 

DISPANZER 

 

90% 

 

95% 

 

87% 

 

86% 

 

91 % 
 

79 % 

 

a) PREVENTIVA 

 

93% 

 

101% 

 

82% 

 

102% 

 

97 % 
 

86 % 

 

b) KURATIVA 

 
87% 

 
92% 

 
90% 

 
78% 

 
88 % 

 

76 % 

 

4/ DISPANZER ZA 

ŢENSKE 

 

136% 
(0,80 tima) 

 

139% 
(0,80 tima) 

 

121% 
(0,90 tima) 

 

115% 
(1 tim) 

 

108 % 
 

117 % 

 

a) PREVENTIVA 

 

 / 

 

/  

 

133% 

 

99% 

104 % 101 % 

 

b) KURATIVA 

  

136% 

 

139%  

 

120% 

 

116% 

108 % 118 % 

   
KKKAAAZZZAAALLLCCCIII   OOOPPPRRRAAAVVVLLLJJJEEENNNEEEGGGAAA   DDDEEELLLAAA   –––    ooosssnnnooovvvnnnaaa   zzzdddrrraaavvvssstttvvveeennnaaa   dddeeejjjaaavvvnnnooosssttt   

SPLOŠNE 

AMBULANTE 
pregledi in obiski 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

Prvi kurativni 

pregled 

 

21.469 

 

21.892 

 

21.072 

 

19.927 

 

20.845 

 

19.426 

 

Ponovni kurativni 

pregled 

 

22.955 

 

23.123 

 

21.214 

 

21.041 

 

21.652 

 

20.726 

 

 

Obseţni pregled 

 

180 

 

217 

 

196 

 

213 

 

205 

 

231 

 

Preventivni pregled 

 

980 

 

963 

 

790 

 

793 

 

983 

 

913 

 

Kratek obisk 

 

15.062 

 

16.699 

 

17.684 

 

18.513 

 

20.421 

 

27.542 

Laţje dostopni hišni 

obisk 

 

653 

 

439 

 

495 

 

532 

 

593 

 

 

620 

Teţje dostopni hišni 

obisk 

 

87 

 

53 

 

85 

 

87 

 

74 

 

71 
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CEPLJENJE - GRIPA 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
število cepljenj 

 
1.329 

 
1.256 

 
1.624 

 
1.452 

 
1.304 

 
1.281 

 
ŠT. CEPLJENJ (GRIPA) PO LETIH

1.329
1.256

1.624

1.452

1.304 1.281

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2003 2004 2005 2006 2007 2008

število cepljenj

 
 

Cepljenja v  
SA / 

deţurna 
sluţba   v 

ZD Trebnje 

Cepljenje 
proti davici 
in tetanusu 

Cepljenje proti 
klopnemu 

meningoencefalitisu 

Zaščita z 
imunoglobini 

proti 
tetanusu 

Cepljenje 
proti 

Hepatitisu B 

Cepljenje proti 
pnevmokoknim 

okuţbam 

Cepljenje 
proti 

okuţbam s 
humanimi 

virusi 
papiloma 

1. odmerek 
 

198 23 - 2 - - 

2. odmerek 
 

83 17 - 2 - 1 

3. odmerek 
 

70 17 -  - 1 

Revakcinacija 
 

43 40 -  - - 

SKUPAJ 
CEPLJENJA 

 

394 97 27 4 43 2 

 

 

SPLOŠNA 
AMBULANTA V 

DSO   
obiski 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
Število obiskov 

 
3.296 

 
2.899 

 
3.622 

 
3.553 

 
3.537 

 
3.912 

 
 
 

ŠT. OBISKOV V SPL. AMB. V DSO TREBNJE

0
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1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Število

obiskov
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PREDŠOLSKI 
DISPANZER 

pregledi in obiski 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

Prvi kurativni 
pregled 

3.784 3.909 3.353 3.026 3.153 3.211 
 
 

Ponovni kurativni 
pregled 

1.559 1.651 1.481 1.230 1.277 1.481 

Obseţni pregled 22 53 33 26 29 34 

Preventivni 
pregled otroka 

1.464 1.405 1.301 1.421 1.424 1.524 

Kratek obisk 830 851 786 754 859 761 

Pregled pred 
cepljenjem 

329 342 282 314 348 342 

Cepljenje 
predšolskega 
otroka 

899 860 814 858 892 974 

Namenski pregled 
dojenčka 

193 164 165 175 186 203 

Pregled otroka 
pred vstopom v 
vrtec 

145 125 125 100 98 157 

 

 
 

ŠOLSKI 
DISPANZER 

pregledi in obiski 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

Prvi kurativni 
pregled 

3.490 3.652 3.541 3.136 3.577 3.124 
 

 
Ponovni kurativni 
pregled 

1.324 1.437 1.557 1.423 1.483 1.247 

Obseţni pregled 30 27 40 25 36 34 

Preventivni 
pregled šolarja 

1.000 1.035 746 951 1.058 684 

Kratki preventivni 
pregled 

228 234 326 312 150 438 

Kratek obisk 1.213 1.320 1.306 1.275 1.298 1.036 

Pregled pred 
cepljenjem 

704 651 622 501 304 326 

Cepljenje 
šolskega otroka 

1.240 1.429 917 801 618 927 

Pregled šolarjev 
po sistematiki 

193 134 75 62 38 57 
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DISPANZER ZA 
ŢENSKE 

pregledi in obiski 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

Prvi kurativni gin. 
pregled 

1.682 1.681 1.604 1.708 1.712 1.616 

Ponovni kurativni gin. 
pregled 

187 262 217 185 222 156 

Kontracepcijsko 
svetovanje 

191 183 201 219 212 178 

Klinični pregled dojk 405 385 353 226 255 231 

Prvi sist. pregled 
nosečnice 

188 195 192 226 211 223 

Ponovni sist. pregled 
nosečnice 

616 904 888 1.050 1.129 1.296 

 

   
bbb)))   OOOSSSNNNOOOVVVNNNAAA   DDDEEEJJJAAAVVVNNNOOOSSSTTT   –––tttooočččkkkeee   

DEJAVNOST Doseţen  % 

REALIZACIJE 

Leto 2004 

Doseţen  % 

REALIZACIJE 

Leto 2005 

Doseţen  % 

REALIZACIJE 

Leto 2006  

Doseţen  % 

REALIZACIJE 

Leto 2007  

Doseţen  % 

REALIZACIJE 

Leto 2008 

FIZIOTERAPIJA 121% 115% 107% 116 % 103 % 

LOGOPED 103% 102% 101% 100 %  104 % 

PATRONAŢA 134% 133% 138% 137 % 144 % 

   
KKKAAAZZZAAALLLCCCIII   OOOPPPRRRAAAVVVLLLJJJEEENNNEEEGGGAAA   DDDEEELLLAAA   –––    ooosssnnnooovvvnnnaaa   zzzdddrrraaavvvssstttvvveeennnaaa   dddeeejjjaaavvvnnnooosssttt   

   
 

DEJAVNOST 
pregledi in obiski 

2004 2005 2006 2007 2008 

 
FIZIOTERAPIJA 

 
4.401 

 
4.456 

 
3.907 

 
4.482 

 
4.710 

 
PATRONAŢA 

 
11.602 

 
12.003 

 
12.560 

 
12.527 

 
13.210 

 
LOGOPED 

 
1.417 

 
1.401 

 
1.390 

 
1.287 

 
1.223 
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ccc)))   ZZZOOOBBBOOOZZZDDDRRRAAAVVVSSSTTTVVVEEENNNAAA   DDDEEEJJJAAAVVVNNNOOOSSSTTT   

DEJAVNOST Doseţen  % 

REALIZACIJE 

Leto 2004 

Doseţen  % 

REALIZACIJE 

Leto 2005 

Doseţen  % 

REALIZACIJE 

Leto 2006  

Doseţen  % 

REALIZACIJE 

Leto 2007  

Doseţen  % 

REALIZACIJE 

Leto 2008 

Zobozdravstvo – 

ODRASLI 

120% 102% 98% 99 % 103 % 

Zobozdravstvo –  

MLADINA 

79% 106% 104% 95 % 99  % 

PEDONTOLOG 54% 65% 85% 76 % 116 % 

ORTODONT 104% 86% 102% 106 % 101 % 

   
 

KKKAAAZZZAAALLLCCCIII   OOOPPPRRRAAAVVVLLLJJJEEENNNEEEGGGAAA   DDDEEELLLAAA   –––    zzzooobbbooozzzdddrrraaavvvssstttvvveeennnaaa   dddeeejjjaaavvvnnnooosssttt    
 

DEJAVNOST 
     

pregledi in obiski leto 2004 leto 2005 leto 2006 leto 2007 2008 

 
ODRASLI – NEGA 

 
7.058 

 
5.425 

 
4.672 

 
5.026 

 
4.592 

 
ODRASLI – PROTETIKA 

 
1.115 

 
815 

 
717 

 
814 

 
741 

 
MLADINA – NEGA 

 
5.728 

 
4.779 

 
4.335 

 
3.134 

 

 
2.906 

 
MLADINA – 
PROTETIKA 

 
3 

 
6 

 
1 

 
2 

 
0 
 

 
PEDONTOLOGIJA 

 
632 

 
710 

 
639 

 
631 

 
724 

 
ORTODONTIJA 

 
2.972 

 
3.060 

 
3.103 

 
3.576 

 
3.602 

   
   
   
ddd)))   RRREEEŠŠŠEEEVVVAAALLLNNNIII   PPPRRREEEVVVOOOZZZIII   

DEJAVNOST Doseţen  % 

REALIZACIJE 

Leto 2004 

Doseţen  % 

REALIZACIJE 

Leto 2005 

Doseţen  % 

REALIZACIJE 

Leto 2006  

Doseţen  % 

REALIZACIJE 

Leto 2007  

Doseţen  % 

REALIZACIJE 

Leto 2008  

NENUJNI 

reševalni prevozi - 

točke 

 
105% 

 
162% 

 
158% 

 

140 % 

 

159 % 

DIALIZNI 

PREVOZI 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 

100 % 

 

100 % 

ONKOLOŠKI 

PREVOZI 

 
/ 

 
/ 

 
100% 

 

100 % 

 

100 % 
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KKKAAAZZZAAALLLCCCIII   OOOPPPRRRAAAVVVLLLJJJEEENNNEEEGGGAAA   DDDEEELLLAAA   –––    rrreee šššeeevvvaaalllnnniii   ppprrreeevvvooozzziii   

   
 

DEJAVNOST 
Število prepeljanih 

oseb 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 
NENUJNI REŠEVALNI 

PREVOZI 

 
*/ 

 
*/ 

 
*/ 

 
*/ 

 
839 

 
980 

 
DIALIZNI PREVOZI 

 

 
*/ 

 
*/ 

 
*/ 

 
*/ 

 
2.852 

 
2.109 

 
ONKOLOŠKI 

PREVOZI 

 
*/ 

 
*/ 

 
*/ 

 
*/ 

 
209 

 
327 

   
* Opomba: Zaradi spremenjenega načina beleţenja števila prepeljanih oseb podatki iz preteklih let 

niso primerljivi s podatki v letu 2007. 

   
   
   
eee)))   DDDEEEJJJAAAVVVNNNOOOSSSTTTIII,,,   KKKIII   SSSEEE   PPPLLLAAAČČČUUUJJJEEEJJJOOO   VVV   PPPAAAVVVŠŠŠAAALLLUUU   

 zdravstvena vzgoja – odrasla populacija, 

 zobozdravstvena vzgoja, 

 zdravstvena vzgoja - šolarji, 

 nujna medicinska pomoč, 

 šola za starše. 
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ZZZDDDRRRAAAVVVSSSTTTVVVEEENNNOOOVVVZZZGGGOOOJJJNNNEEE   DDDEEELLLAAAVVVNNNIIICCCEEE   ZZZAAA   OOODDDRRRAAASSSLLLEEE   
   
Najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji so bolezni srca in oţilja, ki poleg visoke prezgodnje smrtnosti povzročajo 

tudi slabšo kvaliteto ţivljenja.   
   
Dejavniki tveganja, na katere najbolj vpliva naš ţivljenjski slog, so nepravilna prehrana, premalo gibanja, 

prekomerna telesna teţa, kajenje, prekomerno uţivanje alkohola, stres, zvišan krvni tlak, zvišan holesterol in 

zvišan sladkor v krvi.   
   
Da bi ljudje spoznali, da lahko za svoje zdravje na preprost način veliko storijo sami, smo jim v Zdravstvenem 

domu Trebnje v okviru CINDI Slovenije omogočili udeleţbo v programih svetovanja za zdravje. 

   

   
   
 

Nacionalni program primarne preventive za preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni v ZD Trebnje 

poteka ţe sedmo leto. V tem okviru potekajo naslednji programi:   
 

111    sssppprrreeemmmiiinnnjjjaaannnjjjeee   ţţţiiivvvllljjjeeennnjjjssskkkeeegggaaa   ssslllooogggaaa   

222    dddeeelllaaavvvnnniiicccaaa   zzzdddrrraaavvveee   ppprrreeehhhrrraaannneee   

333    dddeeelllaaavvvnnniiicccaaa   zzzdddrrraaavvveeegggaaa   hhhuuujjjšššaaannnjjjaaa   

444    dddeeelllaaavvvnnniiicccaaa   ttteeellleeesssnnneee   dddeeejjjaaavvvnnnooossstttiii    

555    dddeeelllaaavvvnnniiicccaaa   ooo   dddeeejjjaaavvvnnniiikkkiiihhh   tttvvveeegggaaannnjjjaaa   
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Vrsta zdravstvenovzgojnega dela planirani obseg v 
letu 2008 

Realizacija I-
XII/2008 

% Realizacije  za 
leto 2008 

Delavnica "življenjski slog" 

 
8 11 138% 

Delavnica test hoje  
 

8 8 100% 

Delavnica "dejavniki tveganja" 

 
8 10 125% 

Delavnica "zdrava prehrana" 2 1 50% 

Delavnica "zdravo hujšanje" 2 2 100% 

Delavnica "telesna dejavnost" 2 2 100% 

Delavnica "opuščam kajenje" 1 0 0% 

SKUPAJ 31 34 110% 

Delavnica "ind. svet. OPKAJ" 10 individualno svetovanje 

Delavnica "ind. svet. Za tveganje pitja alkohola) 2 individualno svetovanje 

 

 

Planiranih je bilo 31 delavnic, izvedenih pa 34, kar pomeni realizacijo v višini 110% (v preteklem 

letu 88%, v letu 2006 pa 76%). 

 

Realizacija izvedenih delavnic je odvisna od motiviranosti populacije za zdrav način življenja, ki je 

še vedno majhna, vendar je odziv spodbuden. V povprečju se na vabilo k udeležbi v preventivnih 

delavnicah odzove 25% vabljenih (v letu 2007 20%). 

 

Programi zdravstvenovzgojnih delavnic potekajo po smernicah CINDI Slovenije, vendar pa je pri 

izvajanju posameznih delavnic zelo pomembna kreativnost izvajalca in prilagajanje udeležencem 

delavnic. 

 

Pri realizaciji programa moramo usklajevati termine uporabe sejne sobe in telovadnice v ZD 

Trebnje, ki sta namenjeni izvajanju zdravstvenovzogjnih programov. 

 

Poleg obveznega zdravstvenovzgojnega programa pa smo v letu 2008 promocijsko izvedeli tudi dve 

delavnici »test hoje na dva kilometra« za prebivalce občin Trebnje, Šentrupert in Mokronog-

Trebelno, in sicer ob svetovnem dnevu gibanja in svetovnem dnevu hoje (maj in oktober 2008). Na 

željo udeležencev Univerze za tretje življenjsko obdobje smo izvedli tudi tečaj NORDIJSKE HOJE. 

Večkrat letno pa so potekala tudi predavanja o zdravem načinu življenja v sodelovanju z OZRK 

Trebnje. 

 

Pripravili: 

Branka Glivar, dms 

Mojca Mihevc, dms 
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ŠŠŠOOOLLLAAA   ZZZAAA   SSSTTTAAARRRŠŠŠEEE   
   

Šola za starše je zdravstvena vzgojna oblika dela, s katero nosečnice in njihove partnerje pouči o 

vseh vprašanjih fizične in psihične higiene med nosečnostjo, o kompleksnem dogajanju med 

nosečnostjo in porodom in o negi novorojenčka. 

 

Zdravstvena vzgoja je metoda dela v zdravstvenem varstvu ţensk v zvezi z nosečnostjo, porodom in 

materinstvom. Nosečnost je obdobje, ko so ţenske izredno motivirane in dovzetne za nasvete in 

učenje. Prizadevajo si, da bi bile čim bolj poučene o tem kako ohraniti svoje zdravje in roditi 

zdravega otroka. Zdravstveni delavci moramo ta čas motiviranosti izkoristiti  in ţenskam in 

njihovim partnerjem posredovati čim več znanja.  

 

Šola za starše je pomembna za promocijo zdravja  in aktivno skrb za zdravje in zdravje potomcev 

za prvič in ponovno noseče ţenske in njihove partnerje ter za posebej ogroţane skupine nosečnic 

(mladostnice, socialno ekonomsko ogroţane nosečnice, nosečnice z zdravstvenimi tveganji itd.) 

 

Organizirana, skupinska oblika vzgoje nosečnic in njihovih partnerjev poteka v Šoli za starše tudi v 

Zdravstvenem domu v Trebnjem. Občina Trebnje je vključena v projekt Svetovne zdravstvene 

organizacije ZDRAVA MESTA s projektom »Trebnje zdrava občina in občina dobrih 

medčloveških odnosov«. V okviru tega projekta se izvaja devet programov in eden izmed njih je 

tudi  ŠOLA ZA STARŠE. Šola poteka v sejni sobi  v Zdravstvenem domu v Trebnjem, v 

popoldanskih urah. Ob uvedbi timske oblike dela (od leta 1999) smo iz tradicionalne oblike prešli 

na sodobno zdravstveno vzgojo.  

 

Timski model organiziranja se je v zdravstveni negi razvil v petdesetih letih iz spoznanja, da 

potrebuje stroka za učinkovitejše delovanje drugačen način organiziranja kot je delitev del in nalog 

in da posameznik zaradi napredka stroke ne mora obvladati celotnega znanja. To nalogo lahko 

prevzame le skupina, tim enakovrednih strokovnjakov, v katerega vsak prispeva glede na svoje 

znanje, izkušnje in sposobnosti in je za svoj prispevek tudi odgovoren.  

 

Za uspešno timsko delo je zelo pomembna komunikacija. Komunikacija je kroţni proces oddajanja 

in sprejemanja sporočil med osebami. Uspešna komunikacija je odvisna od pošiljatelja pa tudi od 

prejemnika sporočil. Za vzpostavitev pozitivnega medsebojnega odnosa je zelo pomembno  

besedno komuniciranje. Kako je sporočilo izraţeno, je odvisno od osebnosti tistega, ki sporoča, 

njegovega odnosa do teme in vsebine pogovora ter njegovega odnosa do poslušalca.  

 

Predavanje večine predavateljev poteka izven rednega delovnega časa. Oblika dela je skupinska, kot 

tečaj. Metode dela so: predavanja, razgovor, demonstracija, aktivne vaje. Vsi predavatelji 

uporabljamo avdiovizualno tehnologijo. Zdravstveno vzgojno gradivo se udeleţencem razdeli v 

pisni obliki. Občasno pripravimo prispevke za lokalne medije. 
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V letu 2008 so v Šo1i za starše v ZD Trebnje predavali: 

 

1. Zdravnik-specialist ginekologije in porodništva: Jana Zajc, dr.med., spec.gin.in porod. 

2. Zdravnik-specialist pediater: Andreja Humar-Ţgank, dr.med., spec.pediater 

3. Diplomirani medicinski sestri: Majda Gačnik, Kristina Novak 

4. Zobozdravnik: Bokun A. Marjetka, dr.dent.med., spec.otr.prevent.stom. 

5 .Zobna asistentka: Sever Bernarda 

6. Magister psihologinje: Hudoklin Mateja 

7. Diplomirana socialna delavka: Vrabec Mateja 

8. Diplomirana fizioterapevtka: Darinka Kocjan 

 

 

Program, vsebina in cilji izvajanja šoli za starše: 

 

I. srečanje: predavanje diplomirane medicinske sestre: 

Vsebina: oploditev in rast ter razvoj ploda, zdrav način ţivljenja nosečnice (prehrana, obleka in 

obutev, osebna higiena, delo, rekreacija, potovanje), bolezni v nosečnosti (nosečnostne toksikoze, 

neskladnost krvnih faktorjev, krvavitve, nosečnostna sladkorna bolezen), telesna in duševna 

priprava na porod-dihanje med porodom. 

Cilj:  bodoče starše seznaniti in jih motivirati za zdrav način ţivljenja nosečnice ter jih telesno in 

duševno pripraviti na porod. 

 

II. srečanje: predavanje zdravnika-specialista ginekologije in porodništva: 

Vsebina: seznanitev bodočih staršev  o znakih začetka poroda, o tem, kdaj je pravi čas za odhod v 

porodnišnico. Dobijo informacijo o poteku poroda, o dogajanju v porodnišnici in porodni sobi. 

Podane so informacije o moţnih zapletih in ukrepih, če bi porod potekal brez strokovne pomoči. 

Očetom, ki bodo prisostvovali porodu, so posredovane informacije o njihovi vlogi v času poroda. 

Seznanjeni so tudi o dogajanju pri ţenski v zgodnjem poporodnem obdobju. 

Cilj:  bodoče starše seznaniti o poteku poroda in dogajanju v porodni sobi. 

 

III. srečanje: predavanje diplomirane medicinske sestre: 

Vsebina: priprava sobe, posteljice, garderobe in ostalih pripomočkov za novorojenčka. Praktično 

prikaţemo (na lutki) umivanje in kopanje otroka. Seznanimo bodoče starše o posebnostih 

novorojenčka: videz (teţa, dolţina), koţa (barva,..), oči (vnetje, škiljenje), usta (bele obloge, soor), 

prsi, trebuh (nega popka), spolovilo, odvajanje blata, urina, bruhanje (polivanje), otrokovo spanje, 

refleksi (iskalni, sesalni, poţiralni), čutila (vid, sluh, vonj), sprehodi, sončenje, pestovanje. 

Cilj:  naučiti bodoče starše ravnanja z novorojenčkom. 

 

IV. srečanje:  predavanje zobozdravnice in zobne asistentke 

     Vsebina:     -  pravilno čiščenje zob, 

1 ustna higiena, 

2 pomen ţvečenja hrane, 

3 pomen pravilne prehrane, 

4 seznanitev s preprečevanjem ortodontskih anomalij, 

5 odpravljanje razvad (sesanje prsta, dude in stekleničke),  

6  pomen dojenja za razvoj otrokovih čeljusti. 

Cilj:  večja skrb bodočih staršev za nego svojih in otrokovih zob.  

 

V. srečanje: predavanje zdravnika-specialista pediatra: 

Vsebina: prehrana dojenčka. Tema je predstavljena v dveh delih. V predavanju bodoče starše 

seznanimo z najprimernejšo prehrano v prvem letu otrokove starosti. Poudarek je na dojenju kot 
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najboljšemu načinu hranjenja otrok v prvih šestih mesecih ţivljenja. Beseda teče tudi o uvajanju 

mešane hrane v otrokov jedilnik po šestem mesecu starosti in o hranjenju otrok z umetnimi 

mlečnimi pripravki. Po predavanju sledi ogled videokasete o dojenju in nato razgovor. 

Cilj: namen predavanja je promocija dojenja, da bi se bodoče mamice v čim večjem številu odločale 

za ta naraven in najboljši način hranjenja otroka in da bi se v primeru teţav obračale na strokovne 

delavce za nasvete. 

 

VI. srečanje: predavanje diplomirane medicinske sestre: 

Vsebina:     - spremembe na telesu otročnice, 

                   - higiena in prehrana otročnice, 

                   - delo in počitek otročnice (vloga očeta), 

                   - kontracepcija po porodu, 

                   - poporodna telovadba. 

Cilj:  bodoče starše se pripravi na kvalitetno ţivljenje po porodu. 

 
Poročilo o obisku v Šoli za starše v ZD Trebnje za leto 2008 

   

  ţenske moški  skupaj  

1. tečaj- priprava na porod  27 14 41 

2. tečaj- priprava na porod  20 13 33 

3. tečaj- priprava na porod 30 15 45 

4. tečaj- priprava na porod 20 18 38 

5. tečaj- priprava na porod 24 18 42 

6. tečaj- priprava na porod 20 15 35 

1. tečaj- zgodnja nosečnost 4 3 7 

2. tečaj- zgodnja nosečnost 8 3 11 

  153 99 252 

 

Število udeleţencev v Šoli za starše v ZD Trebnje se je v letu 2008 povečalo za 73 slušateljev v 

primerjavi z letom 2007, kar predstavlja 41 % - no povečanje.  

 

Šola za starše v ZD Trebnje poteka v popoldanskem času, da se tudi časovno čim bolj prilagodimo 

uporabnikom. Predavanja, razgovori in demonstracije potekajo v sejni sobi zdravstvenega doma, 

telovadba za udeleţenke pa v prostorih telovadnice fizioterapije. 

 

Kakovost je pomemben element sodobne zdravstvene nege. Sodba o kakovosti je odvisna od 

posameznikove osveščenosti, izkušenj, pričakovanj in prepoznanih meril kakovosti. Zagotavljanje 

kakovosti je novejše področje tako v zdravstveni negi kot v zdravstvu nasploh. V Sloveniji smo v 

prizadevanju za boljšo kakovost dela še precej na začetku dolge poti. Medicinska sestra nastopa na 

vseh ravneh zdravstvenega varstva. Moţnosti, da se njeno delo kritično oceni, je zelo veliko. 

Pogosto je od njenih postopkov odvisna stopnja zadovoljstva uporabnikov zdravstvenega varstva. 

Delo, ki ga opravljajo za ljudi, zahteva popolno predanost in visoko profesionalno usposobljenost. 

Zdravstvena nega bo kakovostna, če bo orientirana k bolniku, v reševanje njegovih problemov in 

usmerjena v nenehno izboljševanje kakovosti (Kadivec, 1998). Medicinske sestre in drugi 

zdravstveni delavci bi si pri svojem delu morali pogosto zastavljati vprašanje, ali naredijo dovolj za 

svoje paciente, ali izvajajo kakovostno zdravstveno varstvo. Nekateri od teh kaj hitro dobijo 

pozitiven odgovor. Vendar pa taka pavšalna, subjektivna ocena ni dovolj. Potreben je profesionalen, 

organiziran in strokovni pristop. 

Ker so udeleţenci šole za starše izrazili ţeljo, da bi organizirali obisk v novomeško porodnišnico, 

smo program v letu 2008 dopolnili z ogledom le-te. 
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Ob kontinuiranem spremljanju kakovosti dela Šole za starše v letu 2008 lahko povzamem, da so 

slušatelji (nosečnice in bodoči očetje) delo šole ocenili zelo pozitivno. S pridobitvijo večje 

predavalnice v ZD Trebnjem so se pogoji dela zelo izboljšali. Bodoči starši si ţelijo več praktičnih 

vaj iz nege dojenčka (na lutki), zato bo v bodoče potrebno razširiti dejavnost šole tudi s 

predlaganimi vsebinami. To pa zahteva več dodatnih sredstev za opremo in delovanje šole. 

 

 

pripravila: Majda Gačnik, DMS 

   
 

ZZZOOOBBBOOOZZZDDDRRRAAAVVVSSSTTTVVVEEENNNAAA   VVVZZZGGGOOOJJJAAA   

Zdravstvena vzgoja je tista, ki si prizadeva, da bi vsak posameznik, pa tudi druţba, sprejel zdravje 

za največjo vrednoto, si izoblikoval pozitivna stališča do zdravja in jih tudi uresničeval v ţivljenju. 

Zdravje je za človeka, tako za odraslega kot za otroka, posebna vrednota, zato se ga mora ţe kmalu 

začeti zavedati, ga ljubiti, spoštovati in čuvati. 

Zobozdravstvena vzgoja je kombinacija izobraţevalnih in vzgojnih dejavnosti, katerih cilj je 

doseči, da ljudje ţelijo biti zdravi, vedo, kako ostanejo zdravi, ter da poiščejo pomoč takoj, ko jo 

potrebujejo. 

 
V ZD Trebnje izvajamo zobozdravstveno vzgojo v preventivnem kabinetu, sodelujemo z 

osnovnimi šolami in njihovimi podruţnicami ter vzgojno-varstvenimi ustanovami.  

Cilji zobozdravstvene vzgoje: 

 poučiti otroke, učence o dejavnikih škodljivih za ustno in zobno zdravje; 

 oblikovati pozitivne navade za ohranitev zdravja zob in ustne votline; 

 razviti pri otroku, učencu ustrezne higienske navade; 

 motivirati otroke, učence za redne obiske pri zobozdravniku; 

 zmanjšati ali odstraniti strah pred zobozdravnikom; 

 motivirati otroke, učence, da uporablja ustrezne pripomočke za zobno in ustno higieno; 

 razviti otrokovo, učenčevo zavest in sposobnost, da bo izboljšal lastno ustno in zobno zdravje in  

 razviti pri otrocih, učencih odnos in odgovornost do lastnega zdravja zob in ustne votline. 

 

V preventivno zobozdravstveno vzgojo v letu 2008 so bili vključeni učenci, osnovnošolci  v občini 

Trebnje, Šentrupert in Mokronog – Trebelno,  otroci, ki so bili s strani izbranega zobozdravnika 

napoteni v preventivni kabinet,  otroci 4 in 5 – letni otroci iz Vzgojno varstvenega zavoda – vrtec 

Trebnje, nosečnice v sklopu »šole za starše« ter tri letni in pet letni otrok s starši ob sistematskem 

pregledu. 

 

 

Preventivna zobozdravstvena oskrba otrok Vzgojno varstvenega zavoda – vrtec Trebnje. 

 

V mesecu februarju 2008 so potekali sistematski zobozdravstveni pregledi otrok vzgojno-

varstvenega zavoda vrtec Trebnje.  Pri 79 otrocih je bil opravljen preventivni zobozdravstveni 

pregled, zaradi odsotnosti pa se pregleda ni udeleţilo 13 otrok. Tako je bilo v primerjavi s preteklim 

letom pregledanih 23 otrok več. 
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Pri izvajanju pregledov smo pozornost namenili ustni negi, zdravstvenem stanju mlečnih zob, 

ortodontskim nepravilnostim ter poškodbam zobovja. O ugotovitvah o zobozdravstvenem stanju 

otrok smo obvestili tudi njihove starše (ob zaključku pregleda smo otrokom vročili obvestila za 

starše) ter vzgojno-varstveni zavod. 

 

Ustno nego smo ocenjevali z ocenami:  

- dobro (34 otrok, skoraj vsi so brez zobne gnilobe),  

- srednje (31 otrok, ugotovljena slaba ustna nega, ki se izvaja občasno, nezadostno in 

nenatančno), 

-  slabo (14 otrok, ugotovljeno, da imajo karies).  

- ortodontske nepravilnosti ima 16 otrok,  

- poškodba mlečnih zob (1 otrok). 

 

Ugotovljeno je bilo, da je od 79 preventivno pregledanih otrok 30 otrok brez zobne gnilobe, brez 

ortodontskih nepravilnostih in z dobro ustno higieno. 

 

Zobozdravstveno stanje – KARIES: 

 

Število otrok 79 

Karies mlečnih zob 181 

Ekstrakcija mlečnih zob 0 

Zalivka 42 

Ortodontske nepravilnosti 16 

Poškodba zobovja 1 

Brez kariesa 30 

Ustna nega dobra dobra srednja 

 34 31 14 

Karies + Ekstrakcija + plomba 223 

 

 

Ugotavljamo, da INDEX KARIESA OSEB, ki odstotkovno  pove splošno karies frekvenco, znaša 

62 %, kar pomeni, da ima 62 % pregledanih otrok karies. 

 

Povprečni KARIES INDEX, ki prikazuje povprečje v % na eno pregledano osebo in znaša 2,8 % na 

otroka. To pomeni, da ima vsak od 79 pregledanih otrok povprečno 2,8 kariozna ali plombirana 

zoba. 

 

INDEX SANACIJE KARIESA znaša 18,8 % in pomeni % plombiranih zob oz. pove, da ima 18,8 

% otrok delno sanirane zobe. 

 

Ob zaključku izvajanja preventive si bomo tudi v prihodnje prizadevali za zmanjšanje števila 

primerov zobne gnilobe pri otrocih. Zastavljeni cilj bomo skušali doseči tudi s pomočjo učenja 

ščetkanja zob po vsakem obroku v sodelovanju vzgojiteljic in preventivne sestre. 

 

 

 

      Marjetka Bokun, dr.dent.med.,  

spec.otroške preventive 
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Predavanja v osnovnih šolah  

 

Potekajo vsako šolsko leto, zajeta je populacija učencev v prvem in drugem razredu osnovnih šol v 

občini Trebnje, Šentrupert in Mokronog – Trebelno. Predavanja potekajo v obliki individualnih in 

skupinskih navodil glede pravilne ustne higiene, pravilne prehrane, higiene ortodontskih aparatov, 

demonstracije in praktičnega izvajanja pravilnega čiščenja zob. Zobozdravstvena asistentka skupaj s 

predavanji preverja tudi ustreznost pripomočkov za izvajanje ustne higiene v vzgojno varstvenih 

zavodu in osnovnih šolah. 

 

 

Tekmovanje za čiste zobe – »ZDRAV OTROŠKI NASMEH« 

Tekmovanje za zdrave in čiste zobe poteka v okviru preventivnega zobozdravstvnega varstva otrok 

Osnovnih šol v občini Trebnje, Šentrupert in Mokronog –Trebelno med učenci od prvega do petega 

razreda devetletke.  

Namen akcije je, da otrokom neprisiljeno privzgojimo navado rednega in pravilnega čiščenja zob, 

ter jih motiviramo za zdrav način prehranjevanja. 

Ob začetku šolskega leta seznanimo vodstvo šole, učitelje, vzgojitelje in učence o vrsti in poteku 

tekmovanja. Učenci si vsak dan doma in v šoli skrbno čistijo zobe in se zdravo prehranjujejo. 

Preventivna medicinska sestra jih je enkrat mesečno obiskala v razredu , jim naredila kontrolo 

čistosti zob s testno tabletko in zabeleţila rezultate. 

Obiski preventivne zobozdravstvene asistentke na osnovnih šolah pa ni namenjeno le tekmovanju 

za čiste zobe, preventivna zobozdravstvena asistentka učencem kontinuirano izvaja fluorizacijo. 

 

Preventivni kabinet 

 

V preventivni kabinet, ki je namenjen individualni preventivni dejavnosti, napotijo zobozdravniki 

tiste otroke in njihove starše, ki potrebujejo pomoč pri izvajanju pravilne ustne higiene.  Otrokom in 

staršem zobozdravstvena asistentka predstavi enake teme, kot jih predstavlja na predavanjih ob 

obiskih osnovnih šol. 

Obiski v preventivnem kabinetu potekajo toliko časa, dokler se otrok ne nauči pravilno skrbeti za 

oralno zdravje. Ob končanem obiskovanju preventivnega kabineta dobi vsak otrok potrdilo o 

opravljenem »tečaju ustne higiene«.  

 

V letu 2008 so preventivni zobozdravstveni kabinet obiskali 204 otroci. Odziv na tako preventivno 

delo je iz leta v leto večji, kar pove tudi podatek, da je v letu 2008 obiskalo preventivni kabinet 

skoraj trikrat več otrok kot leta 2007. 

 

 

OBISK V PREVENTIVNEM KABINETU Št. obiskov 

2007 70 

2008 204 

 

 

                         Bernarda Sever, zobozdravstvena asistentka  
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NNNUUUJJJNNNAAA   MMMEEEDDDIIICCCIIINNNSSSKKKAAA   PPPOOOMMMOOOČČČ   

 
 

 »Sluţba NMP, ki je sestavni del mreţe javne zdravstvene sluţbe na primarni in sekundarni ravni 

zdravstvene dejavnosti, je organizirana za zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih prevozov 

poškodovanih in obolelih oseb na območju Republike Slovenije« (Pravilnik o sluţbi nujne medicinske 

pomoči, Ur.l. RS, št. 106/2008). 

 

Sluţba NMP je v našem zavodu organizirana kot del obstoječe deţurne sluţbe (ekipa je določena z 

vnaprejšnjim razporedom) in ob redni ambulantni dejavnosti (vnaprej določena ekipa iz zaposlenih, ki so 

trenutno prisotni na delu v splošnih ambulantah) in vključuje tudi prevoz z nujnimi reševalnimi vozili za 

prevoz bolnikov v enoti B. 

 

»Nujna medicinska pomoč je izvajanje nujnih ukrepov ekip za izvajanje NMP pri osebi, ki je zaradi 

poškodbe ali bolezni neposredno ţivljenjsko ogroţena oziroma pri kateri bi glede na zdravstveno stanje v 

kratkem lahko prišlo do takšne ogroţenosti.« (Pravilnik o sluţbi nujne medicinske pomoči, Ur.l. RS, št. 

106/2008). 

 

V našem zavodu deluje enota B – organizacijska oblika sluţbe NMP v osnovni zdravstveni dejavnosti in je 

sestavljena iz: 

 zdravnika, 

 zdravstvenega tehnika in 

 voznika nujnega reševalnega vozila. 

 

 

 

ANALIZA DELA ENOTE NMP ZD TREBNJE PO PROTOKOLIH NUJNIH 

INTERVENCIJ V LETU 2008 

 

 

Čeprav je delo enote NMP je v večini preteklega leta potekalo v precej neurejenem okolju: motnje 

zaradi gradnje, delovanje na drugih lokacijah, premeščanje opreme, teţja dostopnost prostorov s 

strani uporabnikov in zdravstvenega osebja, je bilo delo uspešno opravljeno. 

 

V letu 2008 smo v naši enoti opravili 302 nujni intervenciji. Število intervencij se je v primerjavi s 

predhodnim letom nekoliko zmanjšalo (za 24), vendar je še vedno v območju priporočenih 

normativov. Na terenu smo imeli 244 posredovanj, v ambulanti NMP pa 58. 

 

Tabela: Število intervencij 
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Število intervencij po posameznih mesecih se je gibalo od 15 (dec) do 33 (avg). 

 

Tabela: Število intervencij po posameznih mesecih v letih 2004,2005, 2006, 2007 in 2008 
 JAN. FEBR

. 
MAR. APR. MAJ JUN. JUL. AVG. SEP. OKT. NOV. DEC. skupaj 

2004 13 11 14 10 24 24 17 17 17 12 18 14 191 

2005 14 16 17 14 34 18 18 31 19 20 21 14 236 

2006 18 18 23 23 25 28 28 16 23 34 27 22 285 

2007 10 23 11 29 39 38 37 28 29 26 31 25 326 

2008 25 30 16 27 27 23 31 33 26 27 22 15 302 
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Tudi v minulem letu izstopa tretje tromesečje, ko je zaradi številnejših urgentnih primerov in 

dopustov organizacija dela NMP še bolj zahtevna. 

 

Zaradi bolezni smo posredovali v 185 primerih, 103 krat smo nudili NMP v nesrečah: klicali so nas 

na 46 prometnih nesreč, 57 intervencij je bilo zaradi poškodb izven prometa (doma, v delovnih 

organizacijah, delo v gozdu, športne aktivnosti…), 13 intervencij so zahtevale zastrupitve( 

alkohol,zdravila, droge…), enkrat smo na kraju nesreče doţiveli odklonitev NMP. 

 

Tabela: Število intervencij v letih 2004,2005, 2006, 2007 in 2008 

 
ŠTEVILO 

INTERVENCIJ 
BOLEZNI POŠKODBE ZASTRUPITVE OSTALO 

(laţ.klici, 
nepotr.inte

r.) 

SKUPAJ 

LETO 2004 106 71 9 5 191 

LETO 2005 138 90 6 2 236 

LETO 2006 170 99 14 2 285 

LETO 2007 200 109 16 1 326 

LETO 2008 185 103 13 1 302 
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V prometnih nesrečah smo NMP nudili 61 poškodovancem, kar je enako kot lani. 9 krat smo imeli 

nesreče z več poškodovanci. Najštevilčnejši sta bili ţelezniška nesreča z 5 poškodovanimi in 

avtomobilska z 4 poškodovanimi.  

 

Oskrbeli smo 185 bolnikov, 118 poškodovancev in 13 zastrupljenih (316). 

 

Tabela: Število oskrbljenih bolnikov in poškodovanih po posameznih mesecih v letu 2008 

 
 JAN. FEBR. MAR. APR. MAJ JUN. JUL. AVG. SEP. OKT. NOV. DEC. skupaj 

2008 25 34 16 28 28 23 34 33 27 27 26 15 316 

 

 

Z urgentnim vozilom in v spremstvu ekipe smo predvsem v SB Novo mesto odpeljali 223  

bolnikov. 103 smo jih predali na kirurškem oddelku, 86 na internem oddelku. Po ustrezni oskrbi 

smo domov odpustili 70 bolnikov in poškodovanih. V UKC Ljubljana smo na sodobno zdravljenje 

srčnega infarkta odpeljali 8 bolnikov, na  trombolizo po moţganski kapi pa enega.   

Nobeno od 6 oţivljanj ni bilo uspešno: največkrat je šlo za dolge dostopne čase na oddaljenih 

lokacijah in zakasnele klice. 

 

V skladu s Pravilnikom o nujni medicinski pomoči (Ur. l. RS, št. 106/2008) v spodnji tabeli 

prikazujemo doseganje nekaterih ključnih normativov za ocenjevanje enot nujne medicinske 

pomoči: 

 

 

Tabela: Normativi za ocenjevanje enot nujne medicinske pomoči 

 
MERILO NORMATIV ZD TREBNJE 

 

ODZIVNI ČAS 

(čas od sprejema klica do prihoda na mesto intervencije) 

 

pod 12 min 
 

11,7 min 

 

ŠTEVILO INTERVENCIJ na 1000 prebivalcev 

(Občina Trebnje, Šentrupert in Mokronog – Trebelno = 

18.900 prebivalcev) 

 

8-20 
 

15,9 

 

DELEŢ OŢIVLJANJ  med vsemi intervencijami 
 

1 % ali več 
 

1,9 % 
 

USPEŠNOST OŢIVLJANJ 
 

nad 20 % 
 

0 % 

 

 

 

 

 

Pripravil: Bogomir Humar, dr.med., spe.spl.med., vodja NMP 
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777...   OOOccceeennnaaa   gggooossspppooodddaaarrrnnnooossstttiii   iiinnn   uuučččiiinnnkkkooovvviiitttooossstttiii   pppooossslllooovvvaaannnjjjaaa   

   
Ocenjujemo, da je zavod pri doseganju zastavljenih ciljev (predvsem realizacija programa 

predpisanega s pogodbo ZZZS) iz leta v leto uspešnejši.  

Poleg zagotavljanja kakovostnih storitev za uporabnike zdravstvenih storitev pa uvajamo vedno več 

dodatnih programov zanje (naročanje uporabnikov zdravstvenih storitev na pregled k izbranemu 

zdravniku/pediatru/zdravniku šolske medicine in ginekologu)  ter skrbimo, da je delovanje zavoda vidno 

in prepoznano v okolju ter v medijih (obveščanje uporabnikov zdravstvenih storitev preko spletne 

strani zavoda, preko lokalnih časopisov, obveščanje v čakalnicah preko avdio-video naprav,… 

 

Odgovorno izpolnjujemo zakonske obveznosti na vseh področjih našega delovanja. Dobro 

delo in kakovostno izvajanje naše dejavnosti potrjujejo tudi rezultati opravljenih anket med 

uporabniki zdravstvenih storitev in zaposlenimi. 

 

Naše storitve smo v letu 2008 izvajali v skladu s predpisanimi standardi pristojnih ministrstev, 

zaposlenim pa zagotavljali vse pravice po zakonu in kolektivni pogodbi.  

 

   

777...111   FFFiiinnnaaannnčččnnniii   kkkaaazzzaaalllnnniiikkkiii   pppooossslllooovvvaaannnjjjaaa   
   

KAZALNIK LETO 2007 LETO 2008 

Kazalnik gospodarnosti 1,01 0,99 

Kazalnik amortizacije v celotnem prihodku 0,56 0,06 

Stopnja odpisanosti opreme 0,78 0,81 

Dnevi vezave zalog materiala
3
 - - 

Deleţ terjatev v celotnem prihodku 0,02 0,07 

 

Kazalnik  gospodarnosti = celotni prihodki 

            celotni odhodki 

 

Koeficient celotne gospodarnosti je razmerje med vsemi prihodki in odhodki, ustvarjenimi v 

poslovnem letu v zavodu.   

Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca 1 ali večja od 1. 

 

Kazalnik gospodarnosti dobimo z razmerjem med celotnimi prihodki (AOP 870) in celotnimi 

odhodki (AOP 888) iz bilance uspeha. 

 

Kazalnik  amortizacije: za izračun se upošteva predpostavka 100 % realizacije programov. 

 

Stopnja odpisanosti opreme: upoštevamo podatek AOP 007 popravek vrednosti opreme in drugih 

opredmetenih osnovnih sredstev in podatek AOP 006 oprema in druga opredmetena osnovna 

sredstva. 

 

Deleţ terjatev v celotnem prihodku: gre za razmerje med terjatvami in celotnim prihodkom. 

                                                 
3
 Zavod ne vodi zalog. 
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777...222   KKKaaazzzaaalllnnniiikkkiii   kkkaaakkkooovvvooossstttiii   
 

 

Zahteve makroekonomskega okolja in globalne druţbe vplivajo na spremembe in delovanje 

Zdravstvenega doma Trebnje ter tako zahtevajo proţnost, hitrost in ustreznost našega odzivanja na 

potrebe uporabnikov zdravstvenih storitev ter kakovost pri ponujanju zdravstvenih storitev. 

 

Zavedamo se, da dobra organizacija, kakovostno opravljeno delo ter zadovoljni zaposleni omogočajo 

uspešno uresničevanje zastavljenih ciljev zavoda. 

 

V zavodu spremljajo  kakovost našega dela z izvedbo ankete o zadovoljstvu uporabnikov 

zdravstvenih storitev in zadovoljstvom zaposlenih. 

 

Ankete o zadovoljstvu uporabnikov in zaposlenih smo izvedli v februarju 2009, do oddaje tega 

poročila pa podatki še niso bili v celotni obdelani.   
   

   

888...   OOOccceeeaaannnaaa   nnnoootttrrraaannnjjjeeegggaaa   nnnaaadddzzzooorrraaa   jjjaaavvvnnniiihhh   fffiiinnnaaannnccc   
 

 

Javni zavod Zdravstveni dom Trebnje po Zakonu o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in nadaljnje 

spremembe) ni dolţan ustanoviti lastne revizijske sluţbe, je pa v tem zakonu določena obveznost 

notranjega revidiranja. 

 

V skladu z 12. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora 

javnih financ (Ur. l. RS, št. 72/2002), ki določa da lahko proračunski uporabniki za izvajanje 

notranjih revizijskih storitev najamejo tudi zunanje izvajalce, smo sklenili s pooblaščenim 

podjetjem pogodbo o notranji reviziji in svetovanju.  

 

Ţe nekaj let zapored je naš javni zavod pristopil k skupnemu javnemu razpisu Zdruţenja 

zdravstvenih zavodov Slovenije za izvedbo notranje revizije. Po izvedbi skupnega javnega razpisa 

so bila za posamezne zavode izbrana revizijska podjetja, ki so opravila notranjo revizijo oziroma 

nadzor nad sistemskimi rešitvami in tekoče preverjanje zakonitosti, pravilnosti in smotrnosti 

poslovanja ter delovanja zavoda.  

 

Namen notranjega revidiranja je: 

 preiskovanje in ovrednotenje ustreznosti in uspešnosti delovanja sistema notranjih kontrol v 

zavodu ter kakovosti notranjega kontroliranja, 

 zagotavljanje zanesljivih in neoporečnih informacij, 

 zagotavljanje skladnosti z usmeritvami, načrti ter zakonskimi in drugimi predpisi, 

 varovanje premoţenja, 

 zagotavljanje gospodarne, uspešne in učinkovite uporabe dejavnikov ter 

 doseganje zastavljenih namenov in ciljev v zvezi s poslovanjem oz. programi. 

 

Predmet notranjega revidiranja: 

 Zavod je na podlagi lastne ocene tveganja vnaprej opredelil predmet notranjega revidiranja 

za zadevno leto in sicer: 

 plače, osebne prejemke, povračila stroškov dela; 

 nabave blaga, storitev in gradenj; 
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 avtorske in podjemne pogodbe; 

 blagajniško poslovanje; 

 popis osnovnih sredstev. 

 

Transparentnost je ena od temeljnih načel poslovanja javnih zavodov. Naloga notranjega 

kontroliranja in notranjega revidiranja je preverjanje smotrnosti porabe sredstev ter  urejenosti 

poslovanja kot posrednega proračunskega uporabnika javnih sredstev, z uporabo enotne 

metodologije in enakosti postopkov. 

 

V vseh letih revidiranja je bila ocena zadovoljivosti stanja in delovanja notranjih kontrol ocenjena z 

oceno zadovoljujoče, ravno zato pa smo v okviru izvedbe notranje revizije za leto 2008 odločili, da 

najprej vzpostavimo »register tveganj javnega zavoda«, po njegovi vzpostavitvi pa bomo opravili 

revizijo poslovanja za leto 2008. Načrtujemo, da bo register tveganj izdelan do konca marca 2009, 

takoj za tem pa načrtujemo izvedbo notranje revizije in sicer revidiranje tistih področij, ki bodo v 

registru tveganj ocenjeni kot visoko tveganje. 

 

V skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ k Navodilu o 

pripravi zaključnega računa drţavnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo 

poročila o doseţenih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, 10. člen 

točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06) smo izdelali tudi Izjavo o oceni 

notranjega nadzora javnih financ. 
 

 

999...   PPPooojjjaaasssnnniiilllaaa   nnnaaa   pppooodddrrrooočččjjjiiihhh,,,   kkkjjjeeerrr   zzzaaassstttaaavvvllljjjeeennniii   ccciiillljjjiii   nnniiisssooo   bbbiiillliii   

dddooossseeeţţţeeennniii   
 

 
Obseg programov dogovorjenih s Pogodbo 2008 je bil praktično v vseh dejavnostih doseţen oz. 

preseţen. 

 

Preventivni program v šolskem dispanzerju je v celoti realiziran glede na populacijo šolskih otrok v 

šolskem letu. Kurativni pregledi otrok in šolarjev pa so bili opravljeni in evidentirani v splošnih 

ambulantah. 

 

 

 

111000...   OOOccceeennnaaa   uuučččiiinnnkkkooovvv   pppooossslllooovvvaaannnjjjaaa   nnnaaa   dddrrruuugggaaa   pppooodddrrrooočččjjjaaa   
 

 

Status zdravstvenih domov je urejen z Zakonom o zavodih (Ur.l. RS., št. 12/91 in nadaljnje 

spremembe).  V 1. členu  navedenega zakona so zavodi opredeljeni kot organizacije, ki se med 

drugim ustanovijo tudi za opravljanje dejavnosti zdravstva, katere cilj ni pridobivanje dobička.  
 

Podrobneje ureja delovanje zdravstvenih zavodov Zakon o zdravstveni dejavnosti, usmeritve 

njihovega delovanja pa določata Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slovenije  

in Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

 

Izvajanje zdravstvene dejavnosti v zdravstvenih domovih je tudi v svetovnem merilu primer 

uspešnega vzorca izvajanja zdravstvene dejavnosti in organizacijske povezanosti vseh nosilcev 

javne zdravstvene službe na primarni ravni. Zdravstveni dom mora zato tudi v prihodnje ostati 

osrednji izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe. Zdravstveni 
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domovi morajo tudi ohrani vsebino dela, ki jim jo nalaga Zakon o zdravstveni dejavnosti v 9. členu 

v takem obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje.  

 

 

Zdravstveni dom Trebnje je danes neprofitni javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo, ki 

izvaja storitve osnovnega zdravstvenega varstva tako s preventivnega kot s kurativnega področja. 

Uporabnike naših storitev usmerjamo na pot, ki vodi do zdravega, zadovoljnega in zmeraj daljšega 

življenja posameznika. 

 

Zavod zagotavlja izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni vsem prebivalcem na območju 

treh občin in sicer Trebnje, Šentrupert in Mokronog – Trebelno, to je 222 naselij oz. 317 km
2 

ozemlja. Število prebivalcev na tem področju je cca. 18.700. Omogoča celovitost in dostopnost, je 

nosilec nekaterih dejavnosti (nujna  medicinska pomoč), ki morajo biti organizirane v javnih 

zavodih ter zagotavlja kakovostno koordinacijo vseh interesov in nalog z enim samim ciljem, 

zagotoviti kakovostno in učinkovito zdravstveno varstvo vseh občanov. 

 

Prednosti Zdravstvenega doma Trebnje: 

 je uveljavljena in preizkušena oblika delovanja in izvajanja dejavnosti zdravstvenega 

varstva na primarni ravni; 

 na enem mestu nudi vsem dostopno in (ne le prostorsko, ampak tudi) organizacijsko ter 

strokovno vodeno izvajanje zdravstvene dejavnosti; 

 zagotavlja enako dostopnost za vse zavarovance oz. socialne skupine in predstavlja 

uravnoteženost zdravstvene ravni z zdravstvenimi potrebami, 

 zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo, 

 javnost ima nadzor in vpliv na delo in poslovanje zavoda (lastništvo občine, sodelovanje v 

organih zavoda, soglasje k imenovanju direktorja, letno poročanje ustanovitelju, …) 

 je nosilec obrambnih priprav, izvaja dežurstva na javnih prireditvah, 

 nudi zaposlitev  80-tim zaposlenim, itd. 

 

Izvajanje storitev zdravstvenega varstva je organizirano v naslednjih enotah: 

 ZD Trebnje 

 ZP Mirna 

 ZP Mokronog 

 Splošna ambulanta v Domu starejših občanov Trebnje 

 

Zavod in okolje: 

1. družbeno-politični pomen:  javni zdravstveni zavod je zelo pomemben dejavnik obstoja in 

razvoja. 

2. Demografski premiki s staranjem prebivalstva: povečuje se obseg potreb po zdravstvenih 

storitvah starejšega dela prebivalstva. 

3. Povečana stopnja informiranosti: prinaša večjo skrb za lastno zdravje, v okviru katerega se 

v našem zavodu izvajamo različne zdravstvene aktivnosti (telovadba za zdravo in obolelo 

hrbtenico,…). 

4. zavod sodeluje tudi z lokalnimi humanitarnimi društvi (Humanitarno društvo Taja, Društvo 

Sožitje Trebnje, Društvom revmatikom Slovenije,…) in po svojih močeh prispeva k 

njihovemu delovanju (brezplačna uporaba telovadnice,…). 

5. Spremembe v financiranju zdravstvenega sistema: vplivajo na spremembe prihodka in 

finančnega rezultata. 

6. Nejasna politika podeljevanja koncesij: vpliva na oteženo izvajanje kadrovske politike in 

poslovnih odločitev glede dolgoročnih naložb, 
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111111...   DDDrrruuugggaaa   pppooojjjaaasssnnniiilllaaa,,,   kkkiii   vvvssseeebbbuuujjjeeejjjooo   aaannnaaallliiizzzooo   kkkaaadddrrrooovvvaaannnjjjaaa   iiinnn   

kkkaaadddrrrooovvvssskkkeee   pppooollliiitttiiikkkeee   iiinnn   pppooorrrooočččiiilllooo   ooo   iiinnnvvveeessstttiiiccciiijjjssskkkiiihhh   vvvlllaaagggaaannnjjjiiihhh   

   
111111...111   AAAnnnaaallliiizzzaaa   kkkaaadddrrrooovvvaaannnjjjaaa   iiinnn   kkkaaadddrrrooovvvssskkkeee   pppooollliiitttiiikkkeee   
 

Dodatna priloga 3 – Spremljanje kadrov (glej str. 57) 
 
 

Struktura zaposlenih delavcev po stopnjah izobrazbe na dan 31.12. v letih 2004, 2005, 2006, 2007 in 

2008 je bila naslednja: 

 
Stopnja izobrazbe: Leto 

2004 
Leto 
2005 

Leto 
2006 

Leto 
2007 

Leto 
2008 

VII. STOPNJA IZOBRAZBE-SKUPAJ: 20 22 21 24 28 

Zdravnik 11 11 11 12 12 

Zobozdravnik 4 5 4 4 3 

Diplomirana medicinska sestra 2 3 3 5 9 

Diplomirani fizioterapevt 1 1 1 1 2 

Dipl.inţ.laborat.biomedicine 1 1 1 1 1 

Logoped 1 1 1 1 1 

VI. STOPNJA IZOBRAZBE-SKUPAJ: 10 10 10 8 2 

Višja medicinska sestra 8 8 8 6 1 

Fizioterapevt 1 1 1 1 0 

Delovni terapevt 1 1 1 1 1 

Višji laboratorijski tehnik     0 0 0 

V. STOPNJA IZOBRAZBE-SKUPAJ: 28 29 26 28 32 

Zdravstveni tehnik 22 22 20 22 25 

Laboratorijski tehnik 2 3 2 2 3 

Zobotehnik 4 4 4 4 4 

NEZDRAV.DELAVCI IN PRIPRAV. 14 14 16 16 14 

SKUPAJ: 72 75 73 76 76 

   

KADROVSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH V ZD PO LETIH
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111111...222   PPPooorrrooočččiiilllooo   ooo   iiinnnvvveeessstttiiiccciiijjjssskkkiiihhh   vvvlllaaagggaaannnjjjiiihhh   
   

AAA)))   NNNAAABBBAAAVVVAAA   OOOSSSNNNOOOVVVNNNIIIHHH   SSSRRREEEDDDSSSTTTEEEVVV   VVV   LLLEEETTTUUU   222000000888   

Nadzidava juţnega trakta-dano v uporabo   1.152.756,01 

Investicije v teku   85.902,28 

   

   

Računalniki, program.oprema, tiskalniki:     

Računalniki  4x 3.984,00 

Tiskalniki 2x 1.555,20 

Stabilizator za uravn.elektr.energ.  1.989,12 

UPS 3000VA napajalnik   2x  2.740,80 

Račun.program - komunik.modul za hemat.analizator  1.960,80 

Skupaj  12.229,92 

   

   

Prevozna sredstva:     

Avto VW Caddy  13.900,00 

Avto Renault Modus Elan  12.343,45 

Skupaj  26.243,45 

   

   

Pohištvena oprema:     

Nove splošne amb. (stoli, pohištvo)  59.872,10 

Dodatna oprema v SA III  6.564,00 

Dodatna oprema amb. MD  6.276,00 

Pohištvo v pralnici  2.256,00 

Garderobne omare  2x  504,00 

Skupaj  75.472,10 

   

   

Preureditev sejne sobe:     

Projektor, ojačevalec, mešalna miza  2.798,40 

   

   

Ostale večje nabave:     

Pulzni oksimeter 2x  1.335,60 

Mize terapevtske R65   5X  1.657,92 

Ultrazvočni čistilec DTH 8510  2.293,20 

Mikromotor Pwergripe   2x  3.933,00 

Kompresor Cattani  1.796,40 

Reanimacijski kovček  1.000,00 

Tehtnica otroška medicinska  600,00 

Model skeleton (na fiziot.)  586,80 

Ostalo (čitalniki KZZ,Pipeta,Radijska postaja,mobitel,…)  2.284,43 
Drobni inventar (škarje,merilniki RR, klešče, ledvičke 
RF,…)  8.536,98 

Skupaj  24.024,33 

   

SKUPAJ NABAVE LETA 2008   1.379.426,49 
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BBB)))   VVVEEEČČČJJJEEE   IIINNNVVVEEESSSTTTIIICCCIIIJJJEEE   VVV   LLLEEETTTUUU   222000000888   IIINNN   IIINNNVVVEEESSSTTTIIICCCIIIJJJSSSKKKIII   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM   

   
 

V našem javnem zavodu Zdravstvenem domu Trebnje od začetka leta 2008 potekajo dela v zvezi z 

adaptacijo in nadzidavo zdravstvenega doma. Z navedeno investicijo ţelimo zaradi zastarelosti 

koncepta organizacije prostorov (ozki hodniki, stopnice), potreb po več prostora (čakalnice, povezane 

z ordinacijami, previjalnice, ambulanta za nujno medicinsko pomoč s spremljajočimi prostori) ter 

ureditve dostopa funkcionalno oviranim osebam v vse sluţbe zdravstvenega doma zagotoviti za 

uporabnike zdravstvenih storitev sodobne,  primernejše in funkcionalnejše prostore ter kakovostnejšo 

zdravstveno oskrbo. V ta namen je bilo potrebno predvideti:   
 posodobitev splošne zdravstvene sluţbe z zagotovitvijo takih prostorskih moţnosti, ki 

bodo omogočale normalno delovanje / povečane ordinacije, sestrske sobe s kartotečnimi 

omarami, previjalnice, čakalnice; 

 zagotovitev preglednosti in dostopnosti za hendikepirane osebe (dvigalo, dostopne rampe, 

povezovalne hodnike) ter funkcionalno povezanost vseh dejavnosti; 

 ureditev sodobne ambulante za nujno medicinsko pomoč  z vsemi spremljajočimi prostori 

na enem mestu in s tem zagotoviti vse pogoje za funkcionalno delo v skladu s pravilnikom 

o nujni medicinski pomoči; 

 izvesti prometno ureditev, ki bo upoštevala: 

 urgentni dostop za ANMP, 

 dostop in parkirne prostore za paciente, 

 dostop in parkirne prostore za zaposlene; 

 tehnološko in terminsko tako, da bo delo potekalo nemoteno oz. bo omogočeno izvajati 

osnovno zdravstveno varstvo za občane občin Trebnje, Šentrupert in Mokronog - Trebelno 

v času adaptacije. 

 

Izvajanje del poteka v skladu s terminskim planom, ki ga je pripravil izvajalec, potrdila pa investitor 

in nadzornik. 

 

Od začetka leta 2008 pa do sedaj so bila na objektu izvedena gradbena, obrtniška ter instalacijska 

dela v naslednjih prostorih in delih objekta: 

 

 

ATRIJ:  

Atrij se je zmanjšal za del, kjer se nahaja dvigalni jašek. Opravljena so bila naslednja dela: 

 odstranitev povezovalnega hodnika, rušenje klančine in stopnic 

 zemeljska dela (izkop gradbene jame, vgrajevanje tampona, zasip) 

 betoniranje temeljev, plošč ter dvigalnega jaška (z opaţenjem ter izolacijo) 

 zidarska dela (izolacije, estrihi, zidovi in zazidave) 

 montaţa stavbnega pohištva 

 tlaki 

 montaţne stene in stropovi 

 ključavničarska dela in krovsko kleparska dela 

 fasada 

 slikopleskarska dela 

 dvigalo 

 elektro instalacije 

 strojne instalacije 
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PRITLIČJE:  

Za izgradnjo povezovalnega hall-a z dvigalom v atriju poleg vhodnega trakta smo funkcionalno 

povezali severni in juţni trakt, nivo ţenskega dispanzerja pa je tako postal dostopen tudi za 

funkcionalno ovirane osebe. 

 

JUŢNI TRAKT – nadzidava 2. nadstropja:  
 

Zaradi prostorske stiske smo zdravstveni dom v juţnem traktu nadzidali za eno nadstropje. V njem 

smo uredili prostore za pet enakovrednih splošnih ambulant z ordinacijami in s sestrskimi sobami 

ter previjalnicami, sanitarni blok za paciente, zaposlene ter garderobo in čajno kuhinjo za zaposlene. 

Z izgraditvijo povezovalnega halla z dvigalom v atriju poleg vzhodnega trakta je tako 2. nadstropje 

dostopno tudi za funkcionalno ovirane osebe. 

 

Nadzidava se je zaradi zmanjšanja nove obteţbe izvedla v lahki nemasivni izvedbi s HEA profili in 

suhomontaţnimi predelnimi stenami. Z nadzidavo je pridobljenih nekaj več kot  

400 m² neto površin. 

 

V drugem nadstropju so bila opravljena naslednja dela: 

 odstranitev in demontaţa strehe, strešne konstrukcije, strešnih elementov 

 rušenje dela stropne plošče, odstranitev tlakov nad 1. nadstropjem 

 betoniranje stopnic in podesta, zidov, vezi (z opaţenjem) 

 zidarska dela (izolacije, estrihi, zidovi in zazidave) 

 montaţa stavbnega pohištva 

 tlaki 

 keramika 

 montaţne stene in stropovi 

 ključavničarska dela  in krovno kleparska dela + zunanje poţarne stopnice 

 fasada 

 slikopleskarska dela 

 elektro instalacije 

 strojne instalacije 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1:  Ureditev fasade 
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GARAŢA:  

 

Opravljena so bila naslednja dela: 

 zemeljska dela (izklop gradbene jame, vgrajevanje tampona, zasip) 

 betoniranje temeljev, plošč, odstranitev tlakov nad 1. nadstropjem 

 zidarska dela (izolacije, estrihi, zidovi in zazidave) 

 montaţa stavbnega pohištva 

 ključavničarska dela in krovno kleparska dela (ravna streha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2:  Ureditev garaže 

 

ZUNANJE STOPNICE OB GARAŢI:  

 

Ob izkopu gradbene jame za garaţo in zaradi razmočenosti terena (junij 2008), so se porušile 

stopnice ob garaţi, ki so jo občani uporabljali za dostop do CIK-a, knjiţnice, šole, vrtca, ... 

Najprej smo naredili začasne – lesene stopnice, sedaj pa so zgrajene betonske stopnice. 

 

Opravljena so bila naslednja dela: 

 

 betoniranje zidov, vezi ter zunanjih stopnic (z opaţenjem) 

 

PRVO NADSTROPJE: 
 

Izgradil se je povezovalni hodnik z dvigalom v atriju poleg vzhodnega trakta in se 

funkcionalno povezal severni in juţni trakt, oba nivoja nadstropja pa sta tako postala 

dostopna tudi za funkcionalno ovirane osebe. 

 

I. nadstropje juţnega trakta ni bil predmet prenove in je ostal nespremenjen. Zaradi 

zagotovitve poţarnega sektorja pa bo potrebno zamenjati vsa vrata, ki imajo izhod na hodnik, 

kjer je definirana poţarna pot. Izvesti se morajo nujna strojna in  elektro instalacijska dela za 

normalno delovanje novega nadzidanega dela. 

 

Pri nadzidavi juţnega trakta nad delom sejne sobe je bilo potrebno višino stropov sejne sobe 

in prostora za streţnik prilagoditi zaradi izenačitve nivoja tlakov 2. nadstropja juţnega in 

vzhodnega trakta. Zaradi sanacije stropov in potrebe po večjem enotnem prostoru za 

izvajanje skupinskih delavnic, predavanj, strokovnih sestankov,... je bila izvedena prenova 

sejne sobe, ki ni bila zajeta v prvotni investiciji. Poleg izenačitve višine stropov je bilo 
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potrebno porušiti predelno steno, izvesti elektroinstalacijska in strojna dela (ogrevanje, 

klimat), pripraviti in izvesti namestitev videoprojekcije, zamenjati talne obloge in opraviti 

slikopleskarska dela. Zaradi zagotovitve poţarnega sektorja smo zamenjali stekleno steno, ki 

meji na stopnišče, z zahtevano poţarno odporno stekleno steno. 

 

Ob izgraditvi dvigala se je delno poseglo v ordinacijo medicine dela, s tem se zmanjšal 

prostor, ki prostorsko ne ustreza več izvajanju omenjene dejavnosti in se ga bo preselilo v 

pritličje severnega trakta. V teh prostorih pa se uredi prostor  za logopeda in prostor za 

glavno sestro. 

 

Opravljena so bila naslednja dela: 

 rušenje sten, odstranitev vratnih/okenskih kril in okvirjev, izvedba prebojev 

 betoniranje zidov, vezi (z opaţenjem) 

 zidarska dela (izolacije, estrihi, zidovi in zazidave) 

 montaţa stavbnega pohištva 

 tlaki 

 keramika 

 montaţne stene in stropovi 

 slikopleskarska dela 

 elektro instalacije 

 strojne instalacije 

 

ZPRITLIČJE: 

A II II: 

V prostorih dosedanjih splošnih ambulant smo v obdobju od septembra do začetka leta 2009 

urejali prepotrebno in teţko pričakovano ambulanto nujne medicinske pomoči s posebnim 

vhodom in vsemi potrebnimi dodatnimi prostori.  
 

Glede na zahteve Pravilnika o sluţbi nujne medicinske pomoči (Ur.list RS št.77/96) pripada 

Zdravstvenemu domu Trebnje ekipa NMP tip »1b«.  

 

ANMP mora vsebovati: 

 dovozno pot za vozila, 

 ambulanto za zdravnika (min.12 m²), 

 ambulanto za intervencije (min.20 m²), 

 čakalnico, 

 sestrski prostor, 

 prostor deţurnega zdravnika + sanitarije/tuš 

 prostor za ostale deţurne v ekipi + sanitarije/tuš (deţ. medicinska sestra in deţurni 

reševalec), 

 sanitarije za bolnike. 

 

Ob prenovi pritličja pridobimo 145 m², kar omogoča ureditev vseh potrebnih prostorov. 

   

   
Investicijska vlaganja so opisana tudi v računovodskem poročilu in dodatnih prilogah. 
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Pripravila: Slavica PAVLIN, računovodja   
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RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE: 
 

 

Priloge iz pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (Ur.list 115/02, 21/03, 126/04  120/07, 124/08) 

 

a) Bilanca stanja (Priloga 1) 

b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev    

(Priloga 1 A) 

c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naloţb in posojil ( Priloga 1 B) 

d) Izkaz prihodkov in odhodkov  določenih uporabnikov (Priloga 3) 

e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

(priloga 3/A) 

f) Izkaz računa finančnih terjatev in naloţb določenih uporabnikov (Priloga 3/A-1) 

g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2) 

h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (Priloga 

3/B) 

 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 
 

 

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja 

2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

2.1. Analiza prihodkov  (skupina 76) 

2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46) 

2.3. Analiza poslovnega izida 
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111...   PPPOOOJJJAAASSSNNNIIILLLAAA   KKK   PPPOOOSSSTTTAAAVVVKKKAAAMMM   BBBIIILLLAAANNNCCCEEE   SSSTTTAAANNNJJJAAA   IIINNN   

PPPRRRIIILLLOOOGGGAAAMMM   KKK   BBBIIILLLAAANNNCCCIII   SSSTTTAAANNNJJJAAA   
 

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan 

tekočega obračunskega obdobja. 

Prilogi k bilanci stanja sta: 

 pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev, 

 pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih  naloţb in posojil  
 

 

111...111   SSSRRREEEDDDSSSTTTVVVAAA   
 

Sredstva so v bilanci stanja razdeljena  na tele postavke: 

 dolgoročna sredstva  in sredstva v upravljanju, 

 kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve, 

 zaloge. 

 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

 

Vrsta sred. 

konto 

Nab.vred. Poprav.vr. Poveč. amort Neodp.vr. 

Neopred.sr. 00 63688 23.009 1961 10698 31.942 

zemljišča 42.387    42.387 

Stavbe 02 812.928 556.802 1.152.756 28.470 1.380.411 

Neprem.sred.v grad. 60.571  24.075  84.347 

Terjatve za pred.   61.827  61.827 

Oprema DI 04 1.646.103 1282348 138807 173149 329.413 

Skupaj 2.625677 1.862.159 1.379.426 212.317 1.930.327 

 

 

V letu 2008 je bila izvedena investicija adaptacija Zdravstvenega doma Trebnje z nadzidavo 

juţnega trakta, v vrednosti  1.152.756 €.  

 

 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

 

konto Naziv konta 2007 2008 Indeks 

 

10 Denarna sredstva v blag. 25 34 136 

11 Dobroimetje pri ban. 674.932 566.902 84 

12 Kratkoročne ter.do kup. 43.605 55.976 128 

14 Kratkor.ter.do upor enot.k.n. 21.351 33.237 156 

16 Kratkor. Terj iz finan. 1.371 585 43 

17 Druge kratkor. terjatve 2.859 172.641  

19 Aktivne čas. razmejitve 1.405 603 43 

 skupaj 745.548 829.978 111 
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V  blagajni imamo  denarna sredstva v skladu z določenim maksimumom. Sredstva na   

pod računu so v mejah nujne likvidnosti, naloţbe prostih denarnih sredstev  so depoziti na odpoklic 

pri NLB v znesku  552.000 €. 

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev je v mejah, ki ne ogroţa poslovanja.  

Na aktivnih časovnih razmejitvah izkazujemo v naprej plačane naročnine. 

 

Večji znesek predstavljajo druge terjatve, od tega predstavlja 170.467 € terjatev do SKB 

banke, kjer smo najeli dolgoročni kredit za investicijo v skupnem znesku 450.000 €, od tega smo 

črpali 279.533 € v letu 2008, preostanek kredita pa bomo porabili do konca marca 2009. 

 

C)  ZALOGE 

 

Zalog materiala nimamo, nabavo knjiţimo v razred 4. 

 

 

111...222   OOOBBBVVVEEEZZZNNNOOOSSSTTTIII   DDDOOO   VVVIIIRRROOOVVV   SSSRRREEEDDDSSSTTTEEEVVV   
 

Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjene na naslednje postavke: 

1. kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve, 

2. lastni viri in dolgoročne obveznosti. 

 

 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 

konto Naziv konta 2007 2008 Indeks 

 

21 Kratkor.obv.do zaposl. 166.741 216.956 130 

22 Kratkoročne obv. Do dobav. 164.089 204.061 125 

23 Druge kratkor.obv.iz posl. 15.801 18.066 114 

24 Kratkor.obv.do upor.enot.k.n. 11.315 13.156 116 

29 Pasivne čas. razmejitve 947 500 53 

 skupaj 358.893 452.739 126 

 

 
Kratkoročne obveznosti so se povečale zaradi  izplačila plač po novem plačnem sistemu za javne usluţbence. 

 

 

E)   LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 

konto Naziv konta 2007 2008 Indeks 

 

92 Dolgoročne pasiv.čas.raz. 20.345 18.731 92 

96 Dolgoročne finančne obvez. 0 450.000  

980 Obveznosti za opred.in 

neop.sr.v upravljanju 

742.872 1.461.595 197 

985 Preseţek prihodkov nad odh 386.655 377.240 98 

 skupaj 1.149.873 2.307.566 201 
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V letu 2008 smo prejeli donacije za nakup opredmetenih osnovnih sredstev v znesku 6.388 € . 

 

Na kontu 960 je evidentiran dolgoročni kredit v znesku 450.000 € za dobo odplačevanja 7 let. 

 

Prejeli smo namenska sredstva  za  investicijo (nadgradnja in adaptacija zdravstvenega doma),  

izkazujemo jih v skupini 980. 

-  Občina Trebnje                              699.176 € 

-  Občina Šentrupert                           15.200 € 

-  Občina Mokronog – Trebelno         38.055 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Skupaj                                               752.431 € 

 

Zmanjšali smo amortizacijo v breme vira v znesku 15.634 €. 

 

Po 37. čl. Zakona o računovodstvu smo uskladili terjatve in obveznosti za sredstva prejeta v 

upravljanje  z ustanoviteljem. 

 

Preseţek odhodkov nad prihodki (priloga 3) zmanjšuje poslovni izid na kontu skupine 985. 

 

   

222...   PPPOOOJJJAAASSSNNNIIILLLAAA   KKK   PPPOOOSSSTTTAAAVVVKKKAAAMMM   IIIZZZKKKAAAZZZAAA   PPPRRRIIIHHHOOODDDKKKOOOVVV   IIINNN   

OOODDDHHHOOODDDKKKOOOVVV   DDDOOOLLLOOOČČČEEENNNIIIHHH   UUUPPPOOORRRAAABBBNNNIIIKKKOOOVVV   
 

Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju. 

Pri ugotavljanju prihodkov je upoštevano načelo poslovnega dogodka. Prihodki so razčlenjeni v 

skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in enotnim kontnim načrtom za proračunske 

uporabnike.  

 

222...111   AAANNNAAALLLIIIZZZAAA   PPPRRRIIIHHHOOODDDKKKOOOVVV   
 
 

Celotni prihodki doseţeni v letu 2008 so znašali  3.421.571 € in so bili za 12% višji kot doseţenih v 

letu 2007 in manjši od načrtovanih za 1%. 

Prihodki od poslovanja predstavljajo  99,32%, prihodki od financiranja  predstavljajo 0,36%, 

prevrednotovalni in drugi prihodki 0,32%. 

 
 

Prihodki 2007 2008 Indeks 

 

Prihodki iz obv.zav. 2.359.330 2.657.244 113 

Prihodki od doplačil 320.029 348.410 109 

Drugi prih.jav.sl. sk 760 356.649 392.715 110 

Prevred. Prih in izr.pr. 2.782 10.926  

Finančni prihodki 8.860 12.276 139 

Skupaj 3.047.650 3.421.571 112 
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Prejeli smo namenska sredstva za pomoč pri izobraţevanju v znesku 2.747  € . 

 
2.2 AAANNNAAALLLIIIZZZAAA   OOODDDHHHOOODDDKKKOOOVVV   
 

Celotni odhodki  doseţeni v letu 2008 so znašali 3.457.062 € in so bili višji v primerjavi z 2007  za 

15% in  višji od planiranih za 2%. 

 

Odhodki 2007 2008 Indeks 

 

Stroški blaga mat.. 376.168 423.824 113 

Stroški storitev 453.699 510.293 112 

Stroški dela 1.987.340 2.302.402 116 

Amortizacija 170.273 196.683 116 

Ostali drugi str. 8.962 14.651 163 

Finančni odh. 4 13  

Drugi odhodki 13.197 12.346 94 

Prevred. Posl.odh. 1.576 746 47 

Skupaj 3.011.219 3.457.062 115 

 

 

Odhodki so večji v primerjavi z lanskim obdobjem za 15%. 

 

 

a) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 

 

Stroški materiala in storitev so v letu 2008 znašali  934.117 € in so bili večji v primerjavi z  letom 

2007 za  13% in  večji od  planiranih za  4%. 

 

 

b) STROŠKI DELA 

 

Stroški dela so v letu 2008 znašali  2.302.402 € in so v primerjavi z letom 2007 večji za 16% in  

višji od planiranih za 1%. 

Povprečno število zaposlenih iz ur je v letu 2008 znašalo 82 v preteklem letu pa 81. (brez 

pogodbenih delavcev). 

 

konto Naziv konta 2007 2008 Indeks 

 

46 Osnovne plače 

dod,atki in nadom. 

1.301.023 1.502.697 115 

46  Deţurstvo-nadure 140.058 199.929 143 

46 Delovna uspeš zap. 51.477 56.432 110 

46 Delovna usp.direkt. 6.428 11.162 174 

46 Prispevki za soc.v. 241.647 285.418 118 

46 Drugi stroški dela 246.707 246.764 100 

 skupaj 1.987.340 2.302.402 116 
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Nadomestila osebnih dohodkov  za boleznine v breme zavoda  so bila izplačana v znesku 15.344 € 

v breme ZZZS pa  4.825 €. 

Stroški dela predstavljajo v strukturi odhodkov  66,6%. 

 

 

c) AMORTIZACIJA 

 

V  letu 2008 je bila obračunana amortizacija v znesku 196.683 € in je večja kot v letu 2007 za  

16% in  za 3% večja od planirane. 

 

Amortitacija 2007 2008 Indeks 

 

Amortiz.opr.dolg.sr. 

Oprema, DI 

148.266 173.149 117 

Amort.neop.dol.sr.  10.171 10.698 106 

Amort .-zgradbe 19.825 28.470 144 

Zmanj.amot. iz 

nam.sr.fin.-v ceni st. 

-7.989 -15.635 196 

Skupaj 170.273 196.682 116 

 

 

Amortizacija predstavlja v strukturi celotnih odhodkov 5,69%. Obračunana je v skladu z 

»Navodilom« in predpisanimi stopnjami. Drobni inventar z vrednostjo pod 500 €, odpišemo takoj 

ob nabavi. 

 

V breme vira smo nadomestili amortizacijo v znesku 15.635 €. 

 

 

d) OSTALI DRUGI STROŠKI 

 

Ostali drugi stroški so v letu 2008 znašali 14.651 € v letu 2007 pa  so bili večji za 63% in za  44% 

večji od planiranih. 

 

Vrsta odh.-sk 65 2007 2008 Indeks 

 

Nadomest.za 

stav.zemlj. 

2.947 3.056 104 

Prispevki članar. 2.250 2.377 106 

Prisp.za 

vzpost.zap.inv. 

2.981 4.779 160 

Izdatki za varstvo pri 

delu 

315 2.567  

Sodni stroški in drugi 

stroški 

469 1.872  

skupaj 8.962 14.651 163 

 

 

V letu 2008 v marcu, aprilu in maju je bilo izvedeno usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri 

delu, zato je večje odstopanje pri teh stroških. 

Večje odstopanje v tej skupini so še sodne takse, ker smo uvedli izterjavo spornih in dvomljivih 

terjatev  preko  z elektronske izvršbe. 
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e) DRUGI ODHODKI 

 

Drugi odhodki skupina kontov (468) so v letu 2008 znašali  8.831 €, v letu 2007 pa so bili večji,  

znašali so 13.197 €. 

Večja postavka v tej skupini so sredstva za rekreacijo delavcev v znesku 7.000 €, ki smo jih 

nakazali   sindikatu ZD Trebnje. 

 

 

f) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 

 

Prevrednotovalni  poslovni odhodki so v letu 2008 znašali 365€, v letu 2007 pa so znašali  

1.576 €. 

Prevrednotenje  terjatev predstavljajo manjši  zneski, ki smo jih na podlagi predloga inventurne 

komisije  in sklepa direktorice oslabili. 

 

 

 
2.3 POSLOVNI IZID 
 

Razlika med prihodki in odhodki , v letu 2008  je preseţek odhodkov nad prihodki v znesku 35.491 

€, v letu 2007 pa je bil preseţek prihodkov nad odhodki v znesku 36.431 €. 

V finančnem načrtu smo planirali preseţek prihodkov nad odhodki v vrednosti 1.568 €. 

 

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je v bilanci stanja izkazan v 

skupini  kontov 985. Na kontu 985 je ugotovljen poslovni izid (razlika med terjatvami in 

obveznostmi.)  tekočega poslovnega izida in poslovnim izidom iz preteklih let, ki je neporabljen in 

je bil nerazporejen. 

 

 

 

2.3.1 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 
DENARNEGA TOKA 
 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka spremlja gibanje javnofinančnih prihodkov 

in odhodkov. 

Preseţek odhodkov nad prihodki v tem izkazu znaša 105.866 €, v letu 2007 je bil preseţek 

prihodkov nad odhodki 123.450 €. 

 

 

2.3.2 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH 
UPORABNIKOV 
 

V decembru 2008 smo najeli dolgoročni kredit  pri SKB banki za investicijo (nadgradnja in 

adaptacija zdravstvenega doma ) v znesku 450.000 €. Odplačevanje glavnice in obresti zapade v 

odplačevanje v letu 2009. 
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2.3.3 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 
DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 
 
 

Podatki v tem izkazu  so razčlenjeni na dejavnost javne sluţbe in trţno dejavnost. Kriteriji za 

razporeditev odhodkov so določeni v na podlagi sodil v odstotkih,  glede na doseţene prihodke. 

 

Vrsta prihodkov prihodki za opravljanje 

javne sl. 

Prihodki iz trţne dej. 

Prihod. od poslovan. 3.062.537 335.832 

Finančni prihod.  12.276 

Drugi  prihodki 10  

Prevrednot.prih. 10.916  

Skupaj 3.073.463 348.108 

DELEŢ 89,83 10,17 

 

 

 

Vrsta odhodkov Odhodki za opravljanje 

jav.sl. 

Odhodki od prodaje blaga in 

stor. na trgu 

Material in storitve 839.117 95.000 

Stroški dela 2.068.248 234.154 

amortizacija 176.680 20.003 

Ostali drugi str. 13161 1490 

Finančni odh. 12 1 

Drugi odh. 7.933 898 

Prevred.odh. 328 37 

skupaj  3.105.479 351.583 

Preseţek odhodkov nad pr. 32.016 3.475 

 

Prihodki od poslovanja so bili doseţeni z izvajanjem: 

 javne sluţbe , ki predstavlja: obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje, KVC, 

zasebniki . 

 trţne dejavnosti, to so storitve, ki jih v celoti plačujejo naročniki sami, najemnine in obresti.  
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DDDOOODDDAAATTTNNNEEE      PPPRRRIIILLLOOOGGGEEE   PPPOOORRROOOČČČIIILLLAAA   

   
PPPrrriiilllooogggaaa   111:::   TTTaaabbbeeelllaaa   rrreeeaaallliiizzzaaaccciiijjjaaa   dddeeelllooovvvnnneeegggaaa   ppprrrooogggrrraaammmaaa   

PPPrrriiilllooogggaaa   222:::   KKKaaazzzaaalllnnniiikkkiii   pppooossslllooovvvaaannnjjjaaa   

PPPrrriiilllooogggaaa   333:::   SSSppprrreeemmmllljjjaaannnjjjeee   kkkaaadddrrrooovvv   

PPPrrriiilllooogggaaa   444:::   IIIzzzkkkaaazzz   ppprrriiihhhooodddkkkooovvv   iiinnn   ooodddhhhooodddkkkooovvv   

PPPrrriiilllooogggaaa   555:::   OOObbbrrraaačččuuunnn   aaammmooorrrtttiiizzzaaaccciiijjjeee   

PPPrrriiilllooogggaaa   666:::   PPPooorrrooočččiiilllooo   ooo   iiinnnvvveeessstttiiiccciiijjjssskkkiiihhh   vvvlllaaagggaaannnjjjiiihhh   

PPPrrriiillloooaaa   777:::   PPPooorrrooočččiiilllooo   ooo   iiinnnvvveeessstttiiiccciiijjjssskkkooo   vvvzzzdddrrržžžeeevvvaaalllnnniiihhh   dddeeellliiihhh   
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PPPrrriiilllooogggaaa   111:::    TTTaaabbbeeelllaaa   rrreeeaaallliiizzzaaaccciiijjjaaa   dddeeelllooovvvnnneeegggaaa   ppprrrooogggrrraaammmaaa   

PROGRAM 

              REALIZACIJA V 
OBDOBJU            NAČRTOVANO V OBDOBJU               REALIZACIJA V OBDOBJU INDEKSI, ki se nanašajo 

                       01.01. - 31.12.2007                      01.01. - 31.12.2008                      01.01. - 31.12.2007 na realizirane točke 

              ZZZS  ZZZS + OSTALI              ZZZS  ZZZS + OSTALI            ZZZS  ZZZS + OSTALI real ZZZS 08/ 

  TOČKE napot. TOČKE napot. TOČKE napot. TOČKE napot. TOČKE napot. TOČKE napot. načrt ZZZS 08 

SPLOŠNA AMBULANTA 220.200 1597     213.444       229.305 1870 229.748   107 

PREVENTIVA 12.867       11.521       11.955   11.955   104 

KURATIVA 207.333       201.923       217.350   217.793   108 

DSO 13.361 23     14.569       14.826 16 14.826   102 

OTROŠKI DISPANZER 39.643 212     39.478       42.475       108 

KURATIVA 20.703       20.502       21.722 257 21.722   106 

PREVENTIVA 18.940       18.976       20.753   20.753   109 

ŠOLSKI DISPANZER 35.609 148     38.907       30.924       79 

KURATIVA 23.221       26.251       20.003 173 20.003   76 

PREVENTIVA 12.388       12.656       10.921   10.921   86 

DISPANZER ZA ŢENE 34.789       30.728       36.042       117 

KURATIVA 33.365       29.302       34.601   36.056   118 

PREVENTIVA 1.424       1.426       1.441       101 

FIZIOTERAPIJA 34.418       32.090       33.028   33.709   103 

PATRONAŢA 175.925       128.365       184.464   184.464   144 

D.ZA MENT.ZDR.(LOGOPED) 20.538       20.480       21.216   21.216   104 

ZDR. VZGOJA ZA ODRASLE                           

DEL.ZDR.HUJ. 2       2       2   2   100 

DEL.OPUŠČ.K.         1               0 

IND.SVET.OP.K.                           

DEL.ZDR.PREH. 3       2       1   1   50 

DEL.TEL.DEJ. 2       2       2   2   100 

IND.SVET.ALK                           

K.D.ŢIV.SLOG 14       8       11   11   138 

K.D.TEST H. 9       8       8   8   100 

K.D.DEJ.TV. 7       8       10   10   125 

ZOBOZDRAVSTVO - ODRASLI 102.194       97282       100.402   105.293   103 

ZOBOZDRAVSTVO - 
MLADINA 36.444       38472       37.905   38.717   99 

ORTODONT 39.089       36742       36.966   36.986   101 

PEDONTOLOG 2.681       3506       4.079   4.079   116 

PREVOZI NA/Z DIALIZE 157.704       DEJ.KM       121.715   121.715     

PREVOZI ONKOLOŠKI IN. LJ. 29.098       DEJ.KM       46.543   46.543     

NENUJNI PREVOZI 100.081       71.611       113.991   114.894   159 

NUJNI PREVOZI 51.135       PAVŠAL       48.297   49.179     
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PPPrrriiilllooogggaaa   222:::    KKKaaazzzaaalllnnniiikkkiii   pppooossslllooovvvaaannnjjjaaa   
KAZALNIK GOSPODARNOSTI 

Celotni prihodki AOP 870 3.421.571   

Celotni odhodki AOP 888 3.457.062   

 0,99   

STOPNJA ODPISANOSTI OPREME 

Popravek vrednosti opreme AOP 007 1.379.607   

Oprema AOP 006 1.709.020   

 0,81   

KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI 

Povprečno št. dejanskih dni za plačilo 30   

Povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo 30   

 1   

KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI 

Zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12. 0   

Mesečni promet do dobaviteljev  AOP871/12 77.843   

 0   

KAZALNIK ZADOLŢENOSTI 

Tuji viri 452.739   

Obveznosti do virov sredstev 2.307.566   

 0,20   

POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI 

AOP 012 + AOP 023 829.978   

AOP 34 452.739   

 1,83   
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PPPrrriiilllooogggaaa   333:::   SSSppprrreeemmmllljjjaaannnjjjeee   kkkaaadddrrrooovvv   
  
  

        
Polni 
DČ Skr.DČ Dopl.del. SKUPAJ Kadri,ki Od skupaj Povpr.št. 

  Struktura zaposlenih           se fin. Iz (stolp 4) zaposl.na 

             drug.vir. nadomešč podl.del.ur 

  Zdravnik in zdravstvena nega  1 2 3 4=1+2+3 5 6 7 

A Zdr.in zob.1+2+3         13     17 

1. Zdravniki-skupaj         10     13 

1.1. Specialisti     8 1   9     11 

1.2. Zdr. z licenco   1     1     1 

1.4. Specializant             1   1 

                   

2. Zobozdravniki-skupaj         3     4 

2.1. Specialist     1     1     1 

2.2. Zobozdravnik   2     2     3 

                   

B E3-zdr.nega-SKUPAJ         35     38 

7. dms     11     11     13 

10. srednja  ms     23 1   24     25 

12.  Pripravnik zdr.nege           1   0 

                   

H Zdr.del.           13     13 

11. Logoped     1     1     1 

12. Fizioterapevt   2     2     2 

15. Inţinir lab.biomed.   1     1     1 

17. Zobotehnik     4     4     4 

18. Lab.teh.     3     3     3 

19. Voznik reš.     2     2     2 

                   

V.             13     14 

3. Ekonomska podr.   5     5     5 

6. Podr. teh. vzdrţ.   6     6     7 

9.  Ostalo                   

  direktor     1     1     1 

  pomočnik dir.   1     1     1 

VSE 
SKUPAJ:       72 2   74 2   82 

 

VVV   tttaaabbbeeellliii    nnniiisssooo   vvvkkkllljjjuuučččeeennniii   dddeeelllaaavvvccciii,,,    kkkiii    sssooo   zzzaaapppooosssllleeennniii   pppooo   pppooodddjjjeeemmmnnniii   pppooogggooodddbbbiii...
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PPPrrriiilllooogggaaa   444:::   IIIzzzkkkaaazzz   ppprrriiihhhooodddkkkooovvv   iiinnn   ooodddhhhooodddkkkooovvv   
konto besedilo realizirano načrtovano realizirano indeks indeks 

              

    31.12.2007 2008 31.12.2008 real. 08/ real. 07/ 

          plan 08 real. 08 

760 prihodki od prodaje stor. 3.036.008 3.386.762 3.398.369 100 112 

  prihod.od obvez. Zavar. 2.359.330 2.631.928 2.657.244 101 113 

  prihod.od dodat.pr.zav. 320.029 356.992 348.410 98 109 

  prih.od dopl.do polne cene st. 356.649 397.842 392.715 99 110 

  prihodki doplačil,samopl, ostali pl.           

762 Finančni prihodki 8.863 9.040 12.276 136 139 

763 drugi prihodki 173 176 10 6 6 

764 Drugi, prevred.prihodki 2606 2.658 10.916 411 419 

76   3.047.650 3.398.636 3.421.571 101 112 

              

460 stroški materiala 376.168 390.572 423.824 109 113 

  zdravila 36817 38227 53.459 140 145 

  laborat.material 62042 64418 65.359 101 105 

  obvezilni material 47110 48914 40.716 83 86 

  rtg filmi 706 733 0 0 0 

  ostali zdrav.material 47511 49331 53.893 109 113 

  zobozdrav.material 37896 39347 33.049 84 87 

  tekstilni material 1350 1402 205 15 15 

  uniforme začš.obl. 11312 11745 10.755 92 95 

  knjige 342 355 82 23 24 

  drug nezdr. Mater. 3107 3224 11.416 354 367 

  pisarniški mater. 27978 29050 35.105 121 125 

  pralna in čistil.sred. 7286 7565 10.470 138 144 

  porab.voda 4271 4435 3.939 89 92 

  porab. Mat za dezinf. 3978 4130 2.687 65 68 

  material za poprav in vzdr. 934 970 588 61 63 

  avtoplašči 4172 4332 4.338 100 104 

  energija 17014 17666 23.834 135 140 

  poraba pog. goriva 27526 28580 31.728 111 115 

  gorivo za ogrev 29340 30464 36.254 119 124 

  stroški literat.,čas. 5476 5684 5.947 105 109 

              

461 stroški storitev 453699 509.824 510293 100 112 

  stroški pogodb 92673 104137 117.099 112 126 

  sejnine 501 563 501 89 100 

  poštne, tel.stor. 19909 22372 21.738 97 109 

  poštnina 7514 8443 7.886 93 105 

  druge prevoz.st. 143 161 349 217 244 

  komunalne st. 12666 14233 13.040 92 103 

  računov.stor. 5304 5960 1.375 23 26 

  popravila vozil 20143 22635 30.238 134 150 

  regist.vozi 1151 1293 1.577 122 137 

  tekoče vzdr. GO 6966 7828 12.252 157 176 

  tekoče vzdr.-rač.opr.. 35778 40204 35.717 89 100 

  tekoče vzr.-druga oprema 24617 27662 29.421 106 120 

  storitve čiščen. 1207 1356 2.557 189 212 

  storitve inv.vzdr. 21552 24218 17.376 72 81 

  zavarovalne premije 30268 34012 34.445 101 114 
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  premije za zav.na sl.poti 1926 2164 2.123 98 110 

  zakupnine najem. 6119 6876 10.313 150 169 

  stroški reklame   0 259     

  stroški drug pog.razmer.   0 300     

  stroški reprez. 1672 1879 398 21 24 

  stroški plač.prometa 712 800 1.630 204 229 

  povrač.stroš.na sl.poti 116 130 62 48 53 

  laborator.stor. 51396 57754 51.831 90 101 

  ostale zdrav.stor. 38914 43728 45.527 104 117 

  druge neproiz.st. 8028 9021 13.351 148 166 

  šolnine-stroški izob. 1001 1125 1.436 128 143 

  speciliz. 4808 5403 1.928 36 40 

  stroški izob.-kotiz. 28302 31803 17.610 55 62 

  dnevnice 2174 2443 1.944 80 89 

  lastni prevoz 944 1061 348 33 37 

  povračila-javni prevoz 465 523 468 90 101 

  druga povrač.-noč. 1557 1750 1.915 109 123 

  stroški reviz.posv. 3033 3411 5.555 163 183 

  druge storitve 22140 24879 27.724 111 125 

              

462 amortiz.mat.in nem.nal, 170273 190.530 196.683 103 116 

  amortiz.opred.osn.sr. 148266 165895 173.149 104 117 

  amortiz neopre.sred. 29996 33574 39.168 117 131 

  zmanjšanje amort.v breme vira -7989 -8939 -15.634 175 196 

              

464 stroški dela 1987340 2.284.804 2.302.402 101 116 

  osnovne plače 609193 700328 902.958 129 148 

  splošni dod. 386458 444272 284.960 64 74 

  dodatki za poseb.pog.dela 41998 48281 31.974 66 76 

  skupaj os plače in dod. 1037649 1192881 1.219.892 102 118 

  izpl.deţur. 114461 131584 71.615 54 63 

  nadurno delo 25597 29426 128.314 436 501 

  skupaj nad.in deţ. 140058 161011 199.929 124 143 

  delovna uspešnost 51477 59178 56.432 95 110 

  delov.usp,dir.pom. 6428 7390 11.162 151 174 

  skupjaj del.uspl 57905 66568 67.594 102 117 

  bruto nadomestila plač 263374 302775 282.804 93 107 

  Prispevki delodajalca 241647 277955 285.418 103 118 

  davek na izpl.plače 65868 75722 39.826 53 60 

  prevoz na delo 42683 49068 49.777 101 117 

  jubilej.nagrade 1633 1877 3.125 166 191 

  solidar.pomoči 1618 1860 1.134 61 70 

  odpravnine 3847 4423 8.282 187 215 

  regres za ld 48450 55698 52.954 95 109 

  malica 54086 62177 61.690 99 114 

  neobvezna zav.KAD 28522 32789 29.977 91 105 

  skupaj ostali str.pl. 751728 864344 814.987 94 108 

              

465 ostali-drugi  stroški 8962 10.186 14.651 144 163 

  nadomest.za upor.st.zemlj. 2947 3349 3.055 91 104 

  prispevki, članarine 2250 2557 2.377 93 106 

  izdatki za varstvo pri delu 315 358 2.567 717 815 

  prispevek za vzpost.z.inv. 2981 3388 4.779 141 160 
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  sodni stroški 469 534 1.873 351 399 

              

467 finančni odhodki 4 4 13 325 325 

              

468 drugi odhodki 13197 9.527 8.831 93 67 

  denar.kazni odš. 191 202 808 400 423 

  drugi nepriz.odh. 13006 9.325 8.023 86 62 

              

469 prevred.odh. 1576 1.615 365 23 23 

  pvrevre.odh-oslab.terj. 1576 1.615 365 23 23 

46 odhodki skupaj 3011219 3.397.062 3.457.062 102 115 
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PPPrrriiilllooogggaaa   555:::   OOObbbrrraaačččuuunnn   aaammmooorrrtttiiizzzaaaccciiijjjeee   
   
konto vrsta sredstva amortizacija v breme obv.za sred. v breme v breme  v breme 

   obrač. prejeta v upr. 980 donacij 922 stroškov 935 

OO3 dolgor.premoţ,prav. 10.698   300 10.398   

O21 zgradbbe 28.470 5.643   22.827   

O40 oprema 137.999 918 7.377 129.704   

O41 drobni inventar 35.150   324 34.826   

  skupaj  212.317 6.561 8001 197.755   

        

opomba zmanj.amart.na raven           

  priznane v ceni st.   1.072       

skupaj   212.317 7.633 8.001 196.683   

       

       

       

       

zap.št. amortizacija real.07 načrtov.08 real.2008 ind.real 08/ ind.real 08/ 

        načrt.08 real.07 

1 priznana amort v ceni 170.273 190.530 196.683 103 116 

2 obračunana amort. 178.262 202.197 212.317 105 119 

3 zmanj.v breme don. 6.732 6.867 8.001 117 119 

4 zmanj v breme 980 1.257 7.800 7.633 98 607 

skupaj poslov.rez.amort  (2-3-4) 170.273 190.530 196.683 103 116 
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PPPrrriiilllooogggaaa   666:::   PPPooorrrooočččiiilllooo   ooo   iiinnnvvveeessstttiiiccciiijjjssskkkiiihhh   vvvlllaaagggaaannnjjjiiihhh   
  VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov)   Realizirano v obdobju  Načrtovano v obdobju  Realizirano v obdobju Indeks Indeks 

          01.01. do 31.12.2007 01.01. do 31.12.2008 01.01. do 31.12.2008 realizirano 08/ realizirano 08/ 

          Količina Vrednost Količina Vrednost Količina Vrednost načrtovano 08 realizirano 07 

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA   5 3.902 1 2.000 1 1.961 98 50 

1. Programska oprema (licence, rač.prg)   5 3.902 1 2.000 1 1.961 98 50 

2. Ostalo               

II. NEPREMIČNINE     6 54.431 3 789.826 11 1.238.658 157 2276 

1. Zemljišča               

2.  Zgradbe         3 789.826 4 1.152.756 146  

3. Gradnja-investicije v teku     6 54.431   7 85.902  158 

III. OPREMA (A+B)     118 138.218 190 177.500 345 138.807 78 100 

A Medicinska oprema (od 1 do 53)   118 138.218 100 82.500 247 40.379 49 29 

1 Drugo       118 138.218 100 82.500 247 40.379 49 29 

B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)     90 95.000 98 98.428 104  

1 Informacijska tehnologija             

2 Drugo         90 95.000 98 98.428 104  

  

INVESTICIJE SKUPAJ 
(I+II+III)   129 196.551 194 969.326 357 1.379.426 142 702 
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PPPrrriiillloooaaa   777:::   PPPooorrrooočččiiilllooo   ooo   iiinnnvvveeessstttiiiccciiijjjssskkkooo   vvvzzzdddrrrţţţeeevvvaaalllnnniiihhh   dddeeellliiihhh   
   
    Celotna vrednost Stroški tekočega in Od tega (stolpec 2) 

  Namen investicijsko vzdrţevalnih investicijskega  vnaprej vračunani odhodki 

    del v letu 2008 vzdrţevanja (konti 461) (podskupina 290) 

  Opravljena so bila naslednja vlaganja:              1=2+3 2 3 

  SKUPAJ: 17.376 17.376   

1. Adaptacija in prenova pralnice v ZD Trebnje     

  (vodovodno inštalaterska in pleskarska dela) 7.765 7.765   

        

2. Projekt zunanje ureditve skupaj s prometno     

  ureditvijo 7.382 7.382   

        

3. Telekomunikacijske storitve 2.229 2.229   

        

   


