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1. UVOD 

1.1 Uvodna beseda direktorice 

 

Osrednje vodilo Zdravstvenega doma Trebnje pri izvajanju zdravstvenega varstva za potrebe 

uporabnikov zdravstvenih storitev je zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev ter učinkovito 

in poslovno uspešno delovanje. Prizadevamo si sproti obvladovati naraščajoče potrebe po 

zdravstvenih storitvah, ki so po eni strani posledica (ne)zdravega življenjski slog in okolja 

sodobnega človeka, poklicnih obremenitev in ostalih vplivov gospodarskih razmer, demografskih 

značilnosti prebivalstva ter pojava novih bolezni, po drugi strani pa tudi posledica hitrega širjenja in 

razvoja medicinske znanosti, uvajanja sodobnih tehnoloških postopkov ter sodobnejših medicinskih 

materialov pri opravljanju storitev. Pri doseganju načrtovanega dela smo si prizadevali za čim večjo 

prilagodljivost potrebam uporabnikom naših storitev, pri čemer smo upoštevati poslovno 

racionalnost. Vse to smo lahko dosegli le ob pomoči zavzetega  in usposobljenega kadra ter ob 

visokih etičnim in strokovnih normah. 

 

Po zaključku poslovnega leta je primerno, da naredimo majhno inventuro dogajanja. Za nami 

uspešno leto. Rezultat poslovanja je pozitiven, realizirali pa smo praktično tudi ves program, 

dogovorjen s strani ZZZS. Podrobni podatki bodo podani v nadaljevanju.  V letošnjem letu smo 

realizirali kar nekaj pridobitev. Največja investicija je bilo novo reševalno vozilo. Med ostalimi 

večji investicijami naj omenim še nadstrešek za reševalno vozilo, prenovo patronaže in 

klimatizacijo tistih prostorov na sedežu zavoda, ki še niso bili klimatizirani ter prostorov na Mirni in 

v Mokronogu. Delno smo preuredili prostore predšolske ambulante in prostor za računovodkinjo. 

Zamenjali smo tal v severnem traktu. Za potrebe zdravstvene dejavnosti smo kupili 4 vozila (tri 

vozila za patronažo in eno sanitetno vozilo). Vlagali smo tudi v posodobitev informacijske opreme: 

poleg več računalnikov  smo zamenjali tudi strežnik. Posodabljali smo v medicinsko in ostalo 

opremo. Med večjimi nabavami naj omenim EKG, psihodiagnostični aparat, stole za čakalnice, 

terapevtski stol, žago in čistilec za zobno tehniko ter še vrsto drugih manjši pripomočkov. 

 

Seveda smo se srečavali tudi z določenimi omejitvami. Upoštevati je potrebno razpoložljivost 

sredstev, ki s težavo pokrivajo pričakovanja in zahteve. Zaradi tega je potrebna velika stopnja 

racionalnosti in odpovedovanja. Z organizacijskega vidika je bilo veliko energije posvečene 

reševanju kadrovske problematike. Še naprej smo imeli težave s pridobivanjem določenih profilov 

zdravnikov (predvsem pediatra, zobozdravnika). Poleg navedenega so se, zaradi zakonskih 

regulativ, navodil pristojnih ministrstev in aktivnosti sindikata, zaostrovali pogoji poslovanja. 

 

Za  kvalitetno storitev so poleg primerne opreme potrebne še ustrezne podporne storitve in, kar je 

najpomembnejše, motivirani in usposobljeni zaposleni. Da bi olajšali delovanje in preprečevali 

morebitne nepravilnosti za nas in za paciente smo prenovili spletno stran, posodobili in »spravili v 

življenje« dokumente sistema kakovosti, izvedli prvo notranjo presojo, vzpostavili sistem hitrega 

obveščanja preko e-mailov in intraneta. S pomočjo internega natečaja smo izbrali logotip in slogan, 

s katerim pripomoremo k boljši prepoznavnosti. Laboratorij je prejel dovoljenje za delo s strani 

Ministrstva za zdravje, kar je potrditev dolgoletnega uspešnega strokovnega dela našega 

laboratorija. Uredili smo sistem ločenega zbiranja in odvoza odpadkov iz zdravstva. Skrbeli smo 

tudi za izobraževanje zaposlenih ter za ustrezno medsebojno sodelovanje. Brez zadrega bi lahko še 

naprej naštevali, saj je bilo uspešno izpeljanih še mnogo manjših, a zato nič manj pomembnih 

projektov 

 

Skratka dogajanje je bilo pestro in s skupnimi močmi smo veliko dosegli. Vsak zaposlen je dodal 

košček k mozaiku naše lepe podobe in pomagal pisati zgodbo o uspehu.  Vsi se trudimo varovati 

dar življenja. 
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1.2 Uvodna beseda pomočnice direktorice-strokovne vodje 

 

Leto 2011 smo kljub gospodarski krizi, zmanjšanim sredstvom s strani zavarovalnice, uspešno 

zaključili. Seveda pa ni šlo brez težav. 

 

V vseh dejavnostih smo dosegli plan dela, ki ga imamo dogovorjenega z zavarovalnico, kljub 

pomanjkanju kadra. Še vedno se srečujemo s pomanjkanjem zdravnikov, zobozdravnikov na 

primarnem nivoju. Najbolj pereče je na področju pediatrije, predvsem po odhodu šolske zdravnice. 

Pomanjkanje pediatrov je vseslovenski problem. Pediatri so preobremenjeni, izgorevajo, novih pa ni 

na vidiku. V našem ZD bi trenutno potrebovali najmanj dva. Ta problem moramo rešiti v 

najkrajšem času. Več sreče smo imeli pri zaposlitvi zobozdravnikov. 

 

Izobraževanje vseh zaposlenih je potekalo po programu, seveda na obseg vplivajo predvsem 

finančna sredstva, ki so omejena. Zavedamo se, kako nujno je stalno strokovno izpopolnjevanje, da 

lahko sledimo novim doktrinam. Tudi v  ZD Trebnje  smo, približno enkrat mesečno, s pomočjo 

različnih farmacevtskih družb, organizirali strokovna predavanja za zdravnike in medicinske 

tehnike priznanih domačih strokovnjakov. 

 

ZD Trebnje je učni zavod za izvajanje praktičnega pouka za dijake zdravstvenih šol in študentov 

visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvene nege. Pri nas lahko opravljajo 

program pripravništva in specializacij zdravniki in zobozdravniki. Biti učna baza za izobraževanje 

novih kadrov za dodiplomski oziroma podiplomski študij pomeni priznanje našemu zdravstvenemu 

domu, da delamo dobro. Na ta način tudi dvigujemo kakovost dela in stalno vpeljujemo sodobnejše 

načina zdravljenja v skladu s sodobno medicinsko doktrino. 

 

Aprila je začela v našem ZD delovati referenčna ambulanta. Pričakovali smo, da nam bodo dodelili 

dve, zato z nestrpnostjo pričakujemo naslednjo širitev podeljevanj. Delo v referenčni ambulanti 

pomeni nov način dela, ki temelji na dispanzerski metodi dela, kar pomeni način organizacije dela 

in pomeni aktiven in timski pristop k skrbi za opredeljeno populacijo bolnikov ter vključuje tako 

preventivo kot tudi kurativo. 

 

V letošnjem letu je bil opravljen en izredni interni strokovni nadzor nad delom zdravnika v 

ambulanti NMP zaradi bolnice, ki je kasneje po obravnavi v našem ZD, umrla. Komisija je 

ugotovila, da je bil postopek obravnave pacientke v skladu z doktrino, zato ni sprejela nobenih 

ukrepov. Zadnjo besedo pa bo imelo sodišče.  

 

S strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije je bil izveden izredni strokovni nadzor s 

svetovanjem nad delovanjem izvajalcev zdravstvene nege z namenom, da pojasni okoliščine smrti 

zapornika v decembru 2010 v prostorih Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob. Predlogi zapisnika 

so se nanašali predvsem na zdravstvene delavce zavoda, zato smo sprejeli stališče, da mora njihov 

status urediti Ministrstvo za pravosodje. Zaradi tega dogodka smo opravili interni strokovni nadzor 

v ZD Trebnje v decembru 2010in ugotovili, da so člani naše ekipe NMP opravili svoje delo z 

veljavno doktrino. Drugih internih strokovnih nadzorov v preteklem letu nismo opravili, saj smo se 

vse leto  intenzivno pripravljali na notranjo oziroma zunanjo presojo, z namenom, da končno 

pridobimo certifikat standarda ISO 9001. 
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2 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 

2.1 Osebna izkaznica zavoda 

   
Naziv javnega zavoda: 

 

ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE 

Sedež javnega zavoda:  Goliev trg 3, 8210 Trebnje 

Matična številka:   5054583 

Davčna številka:                  99797275 

Številka prorač. uporabnika:       92487 

Številka podračuna pri UJP: 01330-6030924866 

Številka transakcijskega računa: 01330-6030924866 

Telefonska številka:  07 / 348 - 17 – 40 

Šifra dejavnosti:  86.210 

Elektronski naslov:    zd.trebnje@siol.net 
rozman.vera@zd-tr.si 

zlajpah.elizabeta@zd-tr.si 

mihevc.mojca@zd-tr.si 

lukse.karmen@zd-tr.si 

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

Ustanovitelji:                                          OBČINA TREBNJE 

OBČINA MOKRONOG-TREBELNO 

OBČINA ŠENTRUPERT 

OBČINA MIRNA 

 

Datum ustanovitve: 

 

27.05.1991 

 
2.2 Dejavnosti zavoda 

 

 

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

 

- na sedežu zavoda v Trebnjem, 

- Zdravstveni postaji Mirna, 

- Zdravstveni postaji Mokronog, 

- Domu starejših občanov Trebnje ter 

- Zavodu za prestajanje kazni zapora na Dobu 

 

v skladu z Odlokom o ustanovitvi ter Statutom zavoda opravljala naslednje dejavnosti:  

 

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

- splošnih ambulantah, 

-     antikoagulantni ambulanti, 

-     referenčni ambulanti 

-     ambulanti v socialnovarstvenem zavodu, 

- otroškem dispanzerju, 

- šolskem dispanzerju, 

- dispanzerju za medicino, dela, prometa in športa, 

mailto:zd.trebnje@siol.net
mailto:zlajpah.elizabeta@zd-tr.si


 Zdravstveni dom Trebnje - LETNO POROČILO ZA LETO 2011 

7 

- dispanzerju za žene, 

- fizioterapiji in delovni terapiji 

- dispanzerju za mentalno zdravje (logoped), 

- patronažni službi, 

- ambulanti za zdravstveno oskrbo obsojencev in pripornikov, 

-    laboratoriju 

b) zobozdravstvena dejavnost, ki se izvaja v 

- zobozdravstveni ambulanti za odrasle  

- zobozdravstveni ambulanti za mladino, 

- ambulanti za ortodontijo. 

c) reševalno službo 

- 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. 

 

 

2.3 Organi zavoda 

 

 

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. 

 

Predsednika Sveta zavoda ja Jana Zajc, dr.med., spec.gin. in porod. 

 

Sestava Sveta zavoda je sledeča 

Občina Trebnje Brane Veselič 

Dragica Gorjup 

Anton Jeršin ml. 

Občina Mokronog-Trebelno Zdenka Kučič 

Občina Šentrupert Danica Grandovec 

Predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije 

Marta Strmec, univ.dipl.prav. 

Predstavniki delavcev zavoda: Jana Zajc, dr.med., spec.gin. in porod. 

Sonja Bevc, dms 

Bojana Tratar, dr. med, spec. spl. med 
 

 

2. VODSTVO ZAVODA  
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DIREKTORICA  Mag. Vera Rozman, univ. dipl. ekon 

POMOČNICA DIREKTORICE-

STROKOVNA VODJA  

Elizabeta ŽLAJPAH,dr.med., spec.spl.med. 

STROKOVNI VODJA VII -      GLAVNA 

MEDICINSKA SESTRA  

Mojca Mihevc, dms 

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

VODJA REŠEVALNE SLUŽBE Mirko Marinčič 

  

3. STROKOVNI SVET vsi redno zaposleni zdravniki in 

zobozdravniki, glavna sestra zavoda 

(strokovni vodja VII), vodja reševalne službe  

in inženir laboratorijske biomedicine 
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2.4 Organigram zavoda 

TAJNIŠTVO 

FINANCE IN RAČUNOVODSTVO 

VZDRŽEVANJE 

Koordinacija dela: 

DIPLOMIRANE  

MEDICINSKE SESTRE 

SREDNJE MEDICINSKE 

SESTRE 

VZDRŽEVANJE, STREŽNICE 

VODJA 

LABORATORIJSKE 

SLUŽBE 

LABORATORIJ 

VODJA ZOBOZDRAVSTVENE 

SLUŽBE 

ZOBOZDRAVSTVENA 

AMBULANTA ODRASLI 

ZOBNA AMBULANTA - 

ORTODONT 

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ 

VODJA REŠEV.  SLUŽBE 

FIZIOTERAPIJA 

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE - LOGOPED 

SPLOŠNA SLUŽBA 

ZOBOZDRAVSTVENA  

AMBULANTA MLADINA 

PREVENTIVNI 

ZOBOZDRAVSTVENI KABINET 

AMBULANTE SPLOŠNE MEDICINE z referenčnimi ambulantami 

VODJA NMP 

NUJNA MEDICINSKA POMOČ 

PATRONAŽA 

REŠEVALNA SLUŽBA 

OTROŠKI DISPANZER 

ŠOLSKI DISPANZER 

DISPANZER  ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA 

DISPANZER ZA ŽENE 

SPREJEMNA AMBULANTA - INFORMACIJE 

PSIHIATER 

AMBULANTA ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD 

PREPOVEDANIH DROG 

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA 

SPLOŠNA IN DISPANZERSKA ZDR. SLUŽBA Z 

REŠEVALNO SLUŽBO IN PATRONAŽO 

ZOBOZDRAVSTVENA SLUŽBA LABORATORIJSKA SLUŽBA 
ADMINISTRATIVNO – TEHNIČNA 

SLUŽBA 

GMS ZAVODA 

(STROKOVNI 

VODJA VII-glavna 

medicinska sestra) 

POMOČNIK DIREKTORJA – 

STROKOVNI VODJA 

DIREKTOR 

 



 Zdravstveni dom Trebnje - LETNO POROČILO ZA LETO 2011 

10 

   
  
 
 
 

POSLOVNO 

POROČILO  

ZA LETO 2011 
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3 POJASNILA POSLOVNEGA POROČILA  
 

 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa 

državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in 

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

 

Poslovno poročilo mora vsebovati naslednja poročila 

 

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 obrazložitvi finančnega načrta zavoda oz. v letnem 

programu dela; 

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

kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi 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 doseženimi 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 župan in ukrepe za izboljšanje 

učinkovitosti ter kvalitete poslovanja zavoda; 

8) Oceno notranjega nadzora javnih financ; 

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

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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4 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 

 

4.1 Pravne 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 zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 

13/93, 9/96, 29/98, 6/99, 99/01, 60/02, 126/03, 76/05, 38/06), 

4) Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003 UPB1, 

63/2003 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02-

12, 47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008), 

5) Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstvenega doma Trebnje, 

6) Statut javnega zavoda Zdravstvenega doma Trebnje, 

7) Določila Splošnega dogovora za leti 2008 in 2009 z aneksi ter Področnega dogovora za 

zdravstvene domove in zasebno zdravstveno dejavnost za leto 2008 z aneksom, 

8) Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009 
 

 

4.2 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 državnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 

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

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 državnega 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), 
 

4.3 Interni akti zavoda 

 

1) Pravilnik o računovodstvu; 

2) Pravilnik o popisu, 

3) Pravilnik o evidentiranju delovnega časa, 

4) Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, 
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5) Pravilnik o blagajniškem poslovanju, 

6) Pravilnik o notranji reviziji, 

7) Pravilnik o javnem naročanju, 

8) Program dela zavoda s finančnim načrtom za leto 2011, 

9) Navodilo o beleženju delovnih ur, 

10) Register tveganj. 

11) Dokumenti sistema kakovosti 
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5  VIZIJA, POSLANSTO IN VERDNOTE ZAVODA 
 

POSLANSTVO 

 

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

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

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

medicinske pomoči, ob hkratnem zasledovanju cilja  uspešnosti in učinkoviti  poslovanja. 

 

VIZIJA 

 

Storitve Zdravstvenega doma Trebnje zagotavljajo kakovostno življenje naših občanov ter so 

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

dolgoročne in vzajemne odnose z uporabniki naših storitev in s celotno  zainteresirano javnostjo, ki 

bodo temelj vzajemnega zaupanja, sodelovanja in spoštovanja. 

 

VREDNOTE  

 

 Strokovnost  

Na osnovi znanja, konstantnega  izobraževana, izpopolnjevanja in prenosa dobrih praks ter s 

pomočjo sodobnih tehnološki rešitev  nudimo strokovne storitve, v skladu z najnovejšimi 

doktrinami in dognanji.   

 Odgovornost  

Narava našega dela je neposredno povezana z človeškimi življenji, zato k delu pristopamo z 

vso odgovornostjo. 

 Sodelovanje in timsko delo  

Sodelovanje  in timsko delo med zaposlenimi, še posebej znotraj tima medicinskega osebja in 

tudi s pacienti, je nujno potrebno, saj tako  uresničujemo pričakovanja o ustrezni obravnavi.  

 Zavezanost pacientu 

Paciente z vsemi njihovimi težavami, skrbmi in pričakovanji obravnavamo spoštljivo, prijazno 

in hitro. 

 Zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih 

S komunikacijo, spoštovanjem, zaupanjem, empatijo in motiviranjem ohranjamo zadovoljne in 

pripadne zaposlene. 

 Preglednost in racionalnost poslovanja  

Spoštujemo zakonodajo in delujemo v skladu z njo ter upoštevamo ekonomska načela dobrega 

poslovanja. 

 Etičnost 

 Etičnost vgrajujemo v vse sfere našega delovanja, tudi v odnos do okolja. 

 



 Zdravstveni dom Trebnje - LETNO POROČILO ZA LETO 2011 

15 

6 CILJI ZAVODA  
 

6.1 Dolgoročni cilji zavoda 

 

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

na primarni ravni, ker: 

 je uveljavljena in preizkušena oblika delovanja, 

 na enem mestu nudi organizacijsko in strokovno vodeno zdravstveno varstvo, 

 zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo in stabilnost delovanja javne mreže, 

 zagotavlja enako dostopnost za vse uporabnike in socialne skupine, 

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

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

 je nosilec in izvajalec ukrepov civilne zaščite na zdravstvenem področju, 

 predstavlja učno bazo za izobraževanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev. 
 

V načrtu za leto 2011 smo opredelili dolgoročne in kratkoročne cilje 

 
Tabela 1: PREGLED DOLOGOROČNIH CILJEV PO PODROČJIH ZA LETO 2011 

 

PODROČJE DOLGOROČNI CILJI 

  

na področju izvajanja zdravstvene oskrbe  - zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev 

na primarni ravni za potrebe uporabnikov 

zdravstvenih storitev 

-  učinkovito in poslovno uspešno sodelovanje z 

vsemi udeleženci v procesu diagnostike, 

zdravljenja in rehabilitacije 

- obvladovati naraščajoče potrebe po 

zdravstvenih storitvah, ki so posledica 

demografskih sprememb 

- vzpostavljanje in uporaba sodobnih 

tehnoloških postopkov ter medicinskih 

pripomočkov  

- obvladovanje pojavov novih bolezni in drugih 

nevarnosti ogrožanja zdravja prebivalstva 

- ohranjanje obstoječe organizacije 

zagotavljanja neprekinjenega 24 - urnega 

zdravstvenega varstva 

- doseganje planiranega obsega storitev, 

ohranjanje obsega storitev oziroma širjenje na 

področjih, kjer bo nastala potreba in krepitev 

tržne dejavnosti 

- usmerjanje pozornosti na odnos med 

bolnikom in zdravstvenim delavcem 

 

na ekonomsko-finančnem področju 

- doseganje čim boljših poslovnih rezultatov 

- sledenje poslovni racionalnosti in 

gospodarnosti 

- optimizacija stroškov 

- prilagajanje števila zaposlenih spremembam 

obsega dejavnosti 
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- pridobivanje finančnih sredstev iz naslova 

opravljanja tržne dejavnosti; 

- financiranje s pomočjo donacij 

  

na področju kakovosti zdravstvenih 

storitev 

- na osnovi strokovnega znanja in sodobnih 

zdravstvenih pripomočkov zagotavljanje 

kakovosti zdravljenja, zdravstvene nege in 

drugih storitev 

- spremljanja mnenja uporabnikov storitev z 

namenom dviga kakovosti opravljenih storitev 

in s tem zadovoljstva uporabnikov  

- nuditi nadstandardne storitve z namenom 

izboljševanja diagnostike, zdravljenja in 

zdravstvene nege uporabnikov storitev 

- obiskovalec nuditi občutek individualnosti in 

obravnavo njegovih težav v diskretnem in 

prijaznem okolju z ustrezno mero empatije 

 

  

na področju kadrovskem področju - zagotavljanje pogojev za strokovno rast in 

razvoj zaposlenih  

- medsebojno sodelovanje, prenos dobrih praks 

in znanja med zaposlenimi in izvajanje 

internih izobraževanj in usposabljanj na 

posameznih področjih 

- kontinuirano izpopolnjevanje in izobraževanje 

vseh zaposlenih v ZD Trebnje 

- skrb za zdravo in kakovostno delovno okolje 

in dobro počutje zaposlenih 

 

  

na področju krepitve povezav in 

sodelovanja  

- dobro konstantno sodelovanje z notranjim in 

zunanjim okoljem oziroma s celotno 

zainteresirano javnostjo 

- z institucijami (Ministrstvo za zdravje, 

Združenje zdravstvenih zavodovo Slovenije, 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije) 

skleniti dogovor za povečan obseg storitev 

oziroma uskladitev zdravstvenih programov z 

dejanskimi potrebami v naši regiji 

 

  

na področju prostorske ureditve in 

opreme  

- zagotavljanje kakovostnih  pogojev za delo, 

- skrb za sprotno posodabljanje medicinske 

opreme in ostale opreme 

- slediti razvoju informacijske tehnologije 
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6.2 Letni cilji zavoda, ki izhajajo iz strateških ciljev 

 
Tabela 2: PREGLED LETNIH CILJEV PO PODROČJIH ZA LETO 2011 

 

PODROČJE LETNI CILJI 

  

na področju izvajanja zdravstvene oskrbe  - izpolnitev plana storitev na podlagi 

Pogodbe o izvajanju zdravstvenih 

storitev za leto 2011 

- povečati odzivnosti pacientov na vabila 

za udeležbo na zdravstveno-vzgojnih 

delavnicah 

- z naročanjem na obravnave vzpostaviti 

uporabnikom prijazno izvajanje 

zdravstvene oskrbe  

- vzgojo prebivalstva za zdrav način 

življenja in promocija zdravja (zdravo 

hujšanje, zdrava prehrana, telesna 

dejavnost, opuščanje kajenja, dejavniki 

tveganja…) za vse starostne skupine  

- zagotavljanje enakih možnosti 

zdravljenja za vse 

 

na ekonomsko-finančnem področju 

 

- poslovno leto zaključiti s presežkom 

prihodkov nad odhodki 

- vzpostaviti učinkovit nadzor nad stroški, 

ki bo rezultiral v znižanju stroškov na 

letni ravni 

- izvajati varčevalne ukrepe zaradi 

sprememb makroekonomskih razmer 

- izvajanje notranjega nadzora 

- prilagajanje  poslovanja in dela zavoda 

glede na spremembe zakonodaje 

 

  

na področju kakovosti zdravstvenih storitev - na vseh ravneh zdravstvene oskrbe 

zagotavljati celovit sistem kakovosti z 

uvedbo standardov ISO 9001:2000 

- redni nadzor nad kvaliteto dela z 

namenom utrjevanja zaupanje bolnikov 

in dviga strokovne ravni dela  

- spremljanje pritožb strank in njihova 

sprotna obravnava   

- nenehno izboljševanje delovnih 

postopkov s ciljem povečanja 

zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih 

storitev 

 

  

na kadrovskem področju - izvajanje strokovnih izobraževanj 
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zaposlenih po posameznih področjih dela 

- uvedba sistema informiranja, ki bo 

zagotavljam prave in pravočasne 

informacije za vse zaposlene 

 

  

na področju krepitve povezav in sodelovanja  - stalni kontakti med občinami 

ustanoviteljicami in zavodom 

- nenehno spremljanje in izvajanje pretoka 

informacij med državnimi in 

zdravstvenimi institucijami (Ministrstvo 

za zdravje, Združenje zdravstvenih 

zavodov Slovenije, Zavod za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije) 

 

  

na področju prostorske ureditve in opreme  - zaključevanje investicije v zvezi s 

prenovo zavoda 

- realizirati letni plan nabave osnovnih 

sredstev, 

- nabava sodobnejših medicinskih 

pripomočkov 

- posodabljanje informacijske tehnologije  

 

  

 

 

6.3 Realizacija letnih ciljev 

 
Tabela 3: PREGLED REALIZACIJE LETNIH CILJEV PO PODROČJIH ZA LETO 2011 

 

PODROČJE REALIZACIJA CILJA 

na področju izvajanja zdravstvene 

oskrbe  

- program storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju 

zdravstvenih storitev za leto 2011 je bil realiziran na 

pretežnem delu izvajanja zdravstvenih storitev, 

oziroma je bil realiziran do te višine, da smo zagotovili 

100% financiranje 

- odzivnost na vabila za delavnice je ostala na nivoju 

preteklih let 

- sistem naročanja pacientov na preglede je v popolnosti 

razvit in sprejet med pacienti 

- program preventivne dejavnosti je bil v celoti izpolnjen 

(v splošnih ambulantah, otroškem in šolskem 

dispanzerju ter dispanzerju za žene); individualna 

svetovanja niso bila realizirana zaradi 

nezainteresiranosti pacientov 

- dostop do storitev je za vse paciente enak 

 

na ekonomsko-finančnem področju - poslovno leto smo zaključili s presežkom prihodkov 

nad odhodki 

- učinkovito je bilo izvajanje varčevalnih ukrepov, kar je 



 Zdravstveni dom Trebnje - LETNO POROČILO ZA LETO 2011 

19 

privedlo do ugodnega poslovnega rezultata zavoda 

- uspešno se je uvedlo kontrola stroškov po stroškovnih 

nosilcih, uveden je bil nadzor na stroški pred 

nastankom in nadzor nad stroški dela (obseg rednega 

dela in dela preko rednega delovnega časa)  

- sprejet je bil »Register tveganj zavoda«, ki je omogočal 

obvladovanje tveganj 

- zavod je v okviru sprememb zakonodaje prilagajal 

svoje poslovanje in delovanje 

 

na področju kakovosti 

zdravstvenih storitev 

-  Vzpostavljen je bil celovit sistem kakovosti z uvedbo 

standardov ISO 9001:2000 

- izvedeni so bili redni in izredni nadzor nad kvaliteto 

dela, običajno s strani nadrejenih oziroma posebnih 

komisij  

- vse s pritožb strank so bile obravnavane, posredovane 

odgovornim osebam ter poslani odgovori (če je bil 

pritožnik znan).   

- V uvajanju je sistem nenehni izboljšav.  

na kadrovskem področju - zaposleni so se udeleževali seminarjev, tečajev, 

simpozijev ter kongresov v skladu s kolektivno 

pogodbo, planom izobraževanja in finančnimi 

zmožnostmi zavoda 

- z ustreznim sistemom komunikacije smo izboljšali 

informiranost  zaposlin za boljšo organizacijsko klimo 

(intranet, sistem obveščanje preko e mailov, redni 

sestanki z zaposlenimi) 

na področju krepitve povezav in 

sodelovanja  

- skozi celotno poslovno leto so se izvajala dogovarjanja 

in usklajevanja z občinami ustanoviteljicami glede 

izvajanja ter sofinanciranja investicije v zavodu 

- vodilni in vodstveni delavci so se udeleževali 

poslovnih srečanj in strokovnih sestankov na 

Ministrstvu za zdravje, Združenju zdravstvenih 

zavodov Slovenije, Zavodu za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije 

 

na področju prostorske ureditve in 

opreme  

- investicija prenove zavoda je bila zaključena in objekt 

v celoti predan v uporabo  

- letni plan nabave osnovnih sredstev je bil v realiziran.  

- sledili smo razvoju informacijske tehnologije ter 

skrbeli za postopne nabave računalniške opreme 

(zamenjava starih računalnikov in serverja) 
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7 PLANIRANI PROGRAMI S POGODBO Z ZZZS 
   

7.1 Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS za leto 2011 

 

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011 je bila z Zavodom za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije sklenjena v začetku leta 2011. Osnove in merila, kot temelj za 

sklepanje Pogodbe, so opredeljene v Splošnem dogovoru za leto 2011 in Aneksih št. 1, 2 in 3 k 

Splošnemu dogovoru za leto 2011. Vrednost zdravstvenih programov so ostala približno na ravni 

leta 2010, dodatno smo pridobili eno referenčno ambulanto. Znižana so bila plačila (pavšal) za 

program NMP in sicer za obdobje april-december. Nekoliko nižja so plačila za delež administracije 

in sicer za obdobje november-december. Poleg tega sta se z Aneksi k pogodbi o izvajanju progama 

zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011 delno spremenili programi mladinskega 

zobozdravstva (povečanje), zmanjšali pa program ortodontije in pedontologije. 

 

 

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011 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. 

 

Na osnovi Pogodbe ZZZS tekom leto zavodu mesečno nakazuje akontacije zneskov glede na 

planiran letni obseg. Osnovna zahteva zavoda je bila, da vse enote in izvajalci dosegajo opredeljen 

delovnega programa in zastavljene parametrov, da ne bi prihajalo do negativnih poračunov ob 

koncu leta, dolgoročno pa celo do zmanjševanja rednih programov ter posledično manjših sredstev. 

 

7.2 Plan osnovnih dejavnosti po pogodbi z ZZZS 

 
Tabela 4: OSNOVNE PLANIRANE KATEGORIJE IZ POGODBE Z ZZZS O IZVAJANJU 

ZDRAVSTVENIH STORITEV, DOGOVORJENE V ZAČETKU LETA  ZA LETO 2011  

 
Ambulanta-dejavnost Število količnikov  Št. dogovorjenih 

timov 

Spremembe - 

plan 2011/plan2010 kurativa preventiva skupaj 

Splošne ambulante 218.566 10.879 229.445 7,91 99% 

Antikoagulantna ambulanta   11.970 0,23 100% 

Ambulanta v DSO   16.493 0,60 100% 

Otroški dispanzer 22.558 21.896 44.454 1,26 111% 

Šolski dispanzer 24.508 11.147 35.655 1,12 101% 

Dispanzer za žene 33.835 1.515 35.350 1,07 108% 

Patronaža   128.365 7,80 100% 

Fizioterapija   46.507 2,5 100% 

Logoped   20.480 1,00 100% 

Zobozdravstvo za odrasle   85.554 1,76 102% 

Zobozdravstvo za mladino   36.692 1,10 97% 

Ortodontija   36.742 0,59 100% 
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7.2.1 Ostali planirani programi po pogodbi z ZZZS 

 

Zdravstvena vzgoja za odrasle je v primerjavi s preteklim letom ostala nespremenjena: planiranih 

je 9 sklopov programov, ki zajemajo skupaj 31 delavnic oziroma predavanj. Planirani sta tudi dve 

temi za področje individualnega svetovanja (tveganje pitja alkohola in opuščanje kajenja), ki pa 

niso sprejeti med populacijo, zato običajno ostanejo nerealizirane.  

 

Referenčna ambulanta je nova oblika dela v kombinaciji s splošno ambulanto in obravnava 

urejene kronične bolnike. Opredeljena je v višin 0,75 tima. 

 

Zdravstvena vzgoja za mladino je planirana v obsegu 1,06 tima in je ostala na ravni preteklega 

leta.  

 

Ambulanta za zagotavljanje zdravstvene oskrbe za obsojence in pripornike, ki se načrtuje v 

pavšalu, se izvajal v naslednjih dejavnostih: 

 OP splošne ambulante, 

 OP zobozdravstvo odraslih, 

 OP specialistična ambulanta psihiatrije, 

 OP center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. 

 

Zobozdravstvena vzgoja, ki je namenjena predvsem predšolskim in osnovnošolskim otrokov je 

planiran v obsegu 1,01 tima.  

 

Reševalni prevozi so razdeljeni v naslednje skupine (med letom se je spremenila metodologija 

spremljanja prevozov) 

a) Nenujni reševalni prevozi so bili planirani v višin 72.606 točk (z in brez spremstva). Za 

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

prevoženih 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 dokaže. 

Nenujni reševalni prevozi so planirani v obsegu 0,73 tima. 

b) Nenujni reševalni prevozi bolnikov na/z dialize se planirajo po vnaprej pripravljenem 

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

obračuna izvajalec (razdalja med njegovim bivališčem in dializnim centrom). Za vsak 

prevoz se obračuna tudi štartnina in sicer v višini 8 km za razdalje do vključno 10 km 

oziroma 16 km za razdalje nad 10 km. Razdalja se določi na podlagi telefonskega imenika 

Slovenije, ob upoštevanju najhitrejše poti in priporočilom za uporabo avtoceste.  
c) Sanitetni prevozi so prevozi onkoloških bolnikov na kemoterapijo in obsevanje na onkološki 

inštitut Ljubljana se načrtuje in obračunava v številu kilometrov. Nenujni reševalni prevozi 

onkoloških bolnikov se   obračunavajo po metodologiji, ki je enaka kot za prevoze na/iz 

dialize. 

d) Nujni reševalni prevozi so vključeni v dejavnost NMP 

 

Dejavnost nujne medicinske pomoči  je planirana v pavšalnih zneskih. Dejavnost NMP vključuje 

tudi dežurno službo in nujne prevoze.   

 

 

7.2.2 Planirani programi, ki niso dogovorjeni z ZZZS   

 

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 



 Zdravstveni dom Trebnje - LETNO POROČILO ZA LETO 2011 

22 

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

Cilj zavoda je tudi povečanje števila opravljenih storitev za neposredne plačnike – storitve 

opravljene na trgu, ker s tem izboljšuje svoj poslovni položaj 

 

 

 

8  REALIZACIJA PROGRAMOV 
 

8.1 Obsegi in značilnosti realizacije programov 

 

Konec leta 2011 smo imeli opredeljenih skupaj 28.980 pacientov (v vseh ambulantah), kar je 1% 

manj kot konec leta 2010. 

 
Tabela 5: PLAN IN REALIZACIJA PROGRAMA PO POGODBI  (TOČKE) Z  ZZZS IN % REALIZACIJE 

GLEDE NA PLAN ZA L. 2011  

 

REALIZACIJA PLANIRAN OBSEG DOSEŽEN OBSEG 
Indeks 

dosežena real/    

Indeks 
realizacije 
2011/2010 

STORITVE PO POG. Z ZZZS REALIZACIJE planirana  REALIZACIJA 

  ZA LETO 2011 1 -12 2011 realiz. 2011 2010 

1. SPLOŠNE AMBULANTE                     229.446                    241.748      105%      229.738                 105      

 a) PREVENTIVA                      10.880                      11.358      104%        12.313                   92      

 b) KURATIVA                    218.566                    230.390      105%      217.425                 106      

2. SA V SOCIALNEM ZAVODU                      16.493                      18.402      111%        17.870                 103      

3. OTROŠKI DISPANZER                       44.454                       53.139      119%         51.174                 104      

a) PREVENTIVA                       21.896                       23.735      108%         23.150                 103      

b) KURATIVA                       22.558                       29.404      130%         28.024                 105      

4. ŠOLSKI DISPANZER                      35.655                      30.837      87%        30.532                 101      

a) PREVENTIVA                       11.147                       12.015      107%         11.264                 107      

b) KURATIVA                       24.508                       18.792      76%         19.268                   98      

5. DISPANZER ZA ŽENE                      35.350                      35.285      99%        33.920                 104      

a) PREVENTIVA                         1.515                         1.417      93%           1.495                   95      

b) KURATIVA                       33.835                       33.868      99%         32.425                 104      

6. FIZIOTERAPIJA                      46.508                      53.717      115%        52.671                 102      

7. LOGOPED                      20.480                      20.601      100%        20.757                   99      

8. PATRONAŽA                    128.365                    205.762      160%      187.457                 110      

9.  ZOBOZDRAVSTVO-ODRASLI                      85.554                      83.854      98%        84.716                   99      

a) ZDRAVLJENJE                       42.777                       43.240      101%         41.728                 104      

b) PROTETIKA                       42.777                       40.614      94%         42.988                   94      

10. ZOBOZDRAVSTVO-MLADINA                      42.140                      42.713      101%        39.268                 109      

a) ZDRAVLJENJE                       42.140                       42.713      101%         39.268                 109      

b) PROTETIKA                               -                                 -                         -          

11. PEDONTOLOG                           903                           566      62%             171                 331      

12. ORTODONT                      22.405                      27.126      121%        28.656                   95      

14. SANIT.(NENUJNI+ONKOL.)#                    152.174                    114.014      74%      104.489                 109      

15. DIALIZA*                    131.287                    116.795      88%      126.291                   92      

16. NENUJNI S SPREM.#                      72.606                      69.499      95%        21.291                 326      

17.ANTIG.AMB.                     11.970                11.991 100% 12.865              93      
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8.1.1 Pojasnila k realizaciji in doseganju plana  

 

 

SPLOŠNE AMBULANTE: Predstavljajo največji delež v obsegu dejavnosti zavoda. Plan je bil v 

celoti presežen tako na področju kurative, kot na področju preventive. Povečuje se tudi obseg 

kurative glede na pretekla leta. 

 

SPLOŠNA AMBULANTA V DOMU STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE: Planiran obseg je 

bil presežen. Ambulanta ima specifično strukturo opredeljenih pacientov, ki zahtevajo čedalje večji 

in zahtevnejši obseg zdravstvenih storitev. Število obiskov pacientov je v strmem porastu že več 

let.  

 

OTROŠKI DISPANZER:  Število otrok na našem področju se povečuje, kar je posledica 

dogajanje v okolju (priseljevanje, nove stanovanjske kapacitete). V leto 2011 je bilo v ambulanti 

vpisanih 228 novorojenčkov. Ambulanta ima opredeljenih 1273 otrok, kar je cca 40 % več, kot je 

normativ za en tim otroškega dispanzerja. V okviru izvajanja zdravstvene vzgoje  za dojenčke in 

predšolske otroke do 6. leta starosti je bilo v letu 2011 v obravnavo vključenih 1.894 oseb. 

 

ŠOLSKI DISPANZER: V šolskem dispanzerju sprejmemo vse opredeljene paciente in opravimo 

preventivne preglede za celotno populacijo. Kljub temu plan na področju kurative ni bil dosežen. 

Določen del kurativnih pregledov je bil izveden tudi v splošnih ambulantah. 

 

DISPANZER ZA ŽENE: Na področju preventive smo za planom zaostali za 3%.  Na področju 

kurative pa zaostajamo za planom za 1%.  
 

FIZIOTERAPIJA:  Kljub temu, da smo v letu 2010 povečali dogovorjen program, smo v letu 

2011 presegli planiran program za 15%.  V letu 2011  bilo v tej dejavnosti obravnavanih 749 prvih 

primerov (s strani ZZZS-ja predpisano število 722 obravnavanih primerov), kar skupaj pomeni 

6303 obravnav. Povečuje se število rehabilitacij po poškodbi. Pri kroničnih obolenjih se povečuje 

število napotitev zaradi bolečin v ledvenem in vratnem delu hrbtenice, kar je glede na prisilne drže 

tudi za pričakovati. Čakalne dobe so ob koncu leta 2011 za poškodb znašale 25 dni, za kronična 

obolenja pa 90 dni.   
 

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE (LOGOPED):  Program je v celoti realiziran in 

ostaja na podobnem nivoji že več. V letu 2011 smo opravili 1217 obiskov, v katerih je bilo 

obravnavanih 415 pacientov. 
 

PATRONAŽA: Program bistveno presega planiran nivo že več let. V letu 2011 smo planiran 

obseg presegli za 60 %. Delno je to posledica normativov, predvsem pa je presežek posledica 

skrajševanja ležalni dob v bolnišnicah, ko paciente bistveno hitreje prepustijo domači oskrbi. 

Hkrati so ti pacienti medicinsko čedalje bolj zahtevni, kar povečuje tudi materialne stroške na tem 

področju. Število obravnavanih primerov je v porastu od leta 2005. V letu 2011 smo obravnavali 

14.697 primerov, kar je 10 % več kot leta 2010  
 

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE: Pri tem programu beležimo 2 % zaostanek. Pri zdravljenju 

smo plan sicer presegli, pri protetiki pa zastajamo za 6 %.  Delno je to rezultat težav z 

absentizmom pri zobotehnikih.  
 

ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO: Kljub temu, da smo imeli velike težave pri zagotavljanju 

ustreznega kadra (pomanjkanje zobozdravnikov, ki smo jih nadomeščali s pogodbenimi sodelavci) 

smo uspeli planiran program preseči. Deležni smo bili celo povečanja programa (prestrukturiranje 

od drugih izvajalcev in prestrukturiranje iz program otrodontije).  Program zobozdravstvene vzgoje 

(sistematski pregledi eno, tri in pet letnikov) je načrtovan ter plačan v pavšalu, in sicer vsak mesec 
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v višini dvanajstine letnega programa. V leto 2011 program izvedli s pomočjo pogodbene 

sodelavke in s pomočjo stažistke. 
 

PEDONTOLOGIJA: Gre za specialistično dejavnost v zobozdravstvu. Z upokojitvijo specialistke 

je ta program v zaostajanju že več let. Zato smo ga letu 2011 prestrukturirali v otrodontijo, 

preostanek program pedontologije je bil izveden v zobozdravstvu za mladino. Tudi za prihodnje se 

ne načrtuje izboljšanje stanja, zato bo potrebno program prestrukturirati.   

 

ORTODONTIJA:  Zaradi dolgoletnega zaostajanja program za načrtovanim nam je ZZZS (z 

našim soglasjem) del program odvzel, del pa prestrukturiral v program mladinskega zobozdravstva. 

Tako zmanjšan program je bil delno presežen.   

 

REŠEVALNI PREVOZI (nenujni s spremljevalcem, dializni in sanitetni): V letu 2010 se je 

spremenila metodologija spremljanja reševalnih prevozov. Pri sanitetnih prevozih, ki zajemajo 

nenujne prevoze brez spremljevalcev in onkološke prevoze so standardi postavljeni tako visoko, da 

jih večina izvajalcev (zdravstvenih domov) ne dosega. V ZD Trebnje je zaostanek za planom 26%.  

Na ta način smo prikrajšani za izrabo razpoložljivih sredstev. Dializni prevozi so financirani po 

dejanski realizaciji. Pri nenujnih prevozih s spremljevalcvem smo se približali planiranemu obsegu 

(zaostanek 5 %).  

 

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA: Realiziran obseg je na ravni planiranega.  
 

AMBULANTA ZA ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE OSKRBE ZA OBSOJENCE IN 

PRIPORNIKE: Program se načrtuje v pavšalnem znesku, kar pomeni, da se ne plačuje po  

količinski realizaciji. Kvaliteto storitev lahko merimo tudi s pomočjo ustreznosti sodelovanja z 

vodstvo Zavoda za prestajanje kazni zapodra Dob in izpolnjevanjem njihovih pričakovanj glede 

zdravstvene oskrbe. Večjih neskladji na tem področju ni bilo. 

 

AMBULANTA NMP: Program se načrtuje v pavšalnem znesku, kar pomeni, da se ne spremlja 

količinska realizacija. 

 

ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE ZA ODRASLE:  
 
Tabela 6: PLANIRANE IN IZVEDENE ZDRAVSTVENO VZGOJENE DELAVNICE V LETU 2011   

 

Vrsta zdravstvenovzgojnega planirani obseg Realizacija %Realizacija za  

dela   1-12 2011   

K0030 ZDRAV.HUJŠANJE 2 2 100% 

K0031 ZDRAV.PREHRANA 2 2 100% 

K0032 TEL.DEJ.-GIBANJE 2 2 100% 

K0033 DEL.-OPUŠ.KAJENJE 1     

K0035 IND.SVET.-OPUŠ.KAJ 10     

K0036 IND.SVET.-TVEG.PITJE 2     

K0037 KR.DEL.1-ŽIVL.SLOG 8 10 125% 

K0038 KR.DEL.2-TEST HOJE 8 9 112% 

K0039 KR.DEL.3-DEJ.TVEG. 8 10 125% 

SKUPAJ 43 35 81% 

 

 

Večina programa zdravstveno vzgojnih delavnic je bila realiziranih v planiranem obsegu oziroma 

smo plan presegli. Težave nastajajo pri realizaciji individualnih svetovanju. Pacienti se v prvi vrsti 

ne želijo izrecno opredeliti, da imajo specifične težave (kajenje, pitje). V primeru, da posameznega 
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pacienta sicer uspemo pridobiti za začetek  programa, nobeden od pacientov ne opravi vseh 

potrebnih svetovanj (vsakega pacienta je namreč potrebno vključiti v več seans oziroma terminov 

individualnega svetovanja). 

 

 

8.1.2 Tržna dejavnost zavoda 

 

Zavod zagotavlja in izvaja tudi del zdravstvenih storitev na trgu in sicer predstavlja delež 

prihodkov, pridobljenih na trgu 6,08 % vseh prihodkov. Največji delež tržnih prihodkov predstavlja 

izvajanje zdravstvenih storitev v okviru Dispanzerja za medicino dela, prometa in športa in sicer 68 

% . V splošnih ambulantah smo iztržili 20 % tržnih prihodkov, v zobozdravstvenih ambulantah 5% 

tržnih prihodkov, ostalo odpade na prejete najemnine, obresti in ostale tržne prihodke.  

 
 

TABELA 7: OPRAVLJENE STORITVE V DISPANZERJU ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA 

V LETIH  2008 2009, 2010 IN 2011  

 
REALIZIRANO 2008 REALIZIRANO 2009 REALIZIRANO 2010 REALIZIRANO 2011 

 
Št. 

primerov 

 
točke 

 
PRIHODE
K V EUR 

 
Št. 

primerov 

 
točke 

 
PRIHOD.  
V EUR 

 
Št. 

primerov 

 
točke 

 
PRIHOD.   
V EUR 

 
Št. 
primerov 

 
točke 

 
PRIHOD.  
V EUR 

 
3.931 

 
141.379 

 
235.235,00 

 
2.875 

 
102.723 

 
172.686,00 

 
2.655 

 
97.667 

 
161.580 

 
2.673 

 

 
109.575 

 
194.109 

 

 

Dispanzer za medicino dela, prometa in športa je v letu 2011 opravil za 12 % več storitev v 

primerjavi s preteklim letom, prihodki iz tega naslova pa so se povečali za 20 %. Podatek kaže na 

dejstvo, da se je  ponovno povečalo število zahtevnih pregledov,  ki so posledično dražji. Cene 

pregledov so v primerjavi s bližnjo konkurenco nekoliko nižje.  

 

 

8.1.3 Obrazložitev odstopanj realizacije za leto 2011 glede na leto 2010 
  

 
Tabela 8: Realizirani prihodki iz dejavnosti, ki jih financira ZZZS v letu 2011 in njihov delež glede na celotne 

prihodke  ZZZS 

 

DEJAVNOSTI, KI JIH FINACIRA ZZZS 
Realiz.prihodki v 
letu 2011 

Realiz.prihodki v letu 
2010 

Indeks 
2011/2010 

Delež v 
celotnih 
prihodkih 
v % 

SPLOŠNA 874.976,42 821.814,56 106 25,14 

AMBULANTE DOB 613.959,07 607.899,85 101 17,64 

NMP 545.366,64 553.362,60 99 15,67 

PATRONAŽA 295.222,43 292.028,10 101 8,48 

DZŽ 216.944,73 207.887,36 104 6,23 

OTROŠKI 139.846,77 165.487,83 85 4,02 

ŠOLSKI 180.595,18 150.365,88 120 5,19 

ZOBNA MLADINA 118.174,19 104.874,33 113 3,40 

ZOBNA ODRASLI 102.442,92 104.079,19 98 2,94 

FIZIOTERAPIJA 81.347,32 80.758,40 101 2,34 

ZDRAVSTVENA VZG. 65.856,88 66.965,53 98 1,89 
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ORTODONT 51.544,63 65.242,84 79 1,48 

DSO 61.700,89 62.082,72 99 1,77 

ZOBOZDRAV.VZG. 39.756,42 39.361,38 101 1,14 

ANTIKOAG.AMB 37.253,44 36.886,89 101 1,07 

LOGOPED 34.593,88 34.245,65 101 0,99 

PEDONTOLOG 10.440,92 9.243,66 113 0,30 

REŠEVALNI PREVOZI 10.578,62 9.156,61 116 0,30 

SKUPAJ 3.480.601,35 3.411.743,38 102 100,00 

 

 
Slika 1: Struktura realiziranih prihodkov ZZZS za leto 2011 

 

 
 

V skupnem obsegu beležimo 2 % več prihodkov iz naslova pogodbe z ZZZS glede na leto 2010. 

Največji padec beležimo pri programu šolske kurativa. Nekaj tega program se »izgubi« v splošnih 

ambulantah, zato bo potrebno v prihodnje več pozornosti namenjati pravilni evidenci. Izpad 

prihodkov beležimo tudi pri programu ortodonitije. Ostali progami so najmanj na nivoju leta 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Poslovni izid 
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Tabela 8: POSLOVNI IZID PO LETIH V EUR 

 

 LETO 2009 LETO 2010 LETO 2011 INDEKS 11/10 

PRIHODKI 4.168.944,00 

 

4.303.011 4.425.010 103 

ODHODKI 3.988.345,00 

 

4.150.632 4.272.776 103 

PRESEŽEK PRIHODKOV 

NAD ODHODKI 

180.599 152.379 152.234 100 

 

Kot je že bilo omenjeno, smo leto 2011 zaključili s presežkom prihodkov na odhodki v višini 

152.234. Rezultat je, glede na splošno stanje, še zelo ugoden. 

 

 

8.3 Vsebina realiziranih programov in dejavnosti 

 

 
Tabela 9: PREGLED DELA PO VSEBINI – SPLOŠNE AMBULANTE ZA LETO 2005-2011 

 

SPLOŠNE 

AMBULANTE 
pregledi in obiski 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2011 

 

2011 

 

Prvi kurativni pregled 

 
21.072 

 
19.927 

 
20.845 

 
19.426 

 
20.098 

 
20.086 21.047 

 

Ponovni kurativni 

pregled 

 

21.214 

 

21.041 

 

21.652 

 

20.726 

 

 

19.187 

 

 

19.867 21.985 

 

Obsežni pregled 

 

196 

 

213 

 

205 

 

231 

 

234 

 

256 253 

 

Preventivni pregled 

 

790 

 

793 

 

983 

 

913 

 

912 

 

914 725 

 

Kratek obisk 

 

17.684 

 

18.513 

 

20.421 

 

27.542 

 

27.427 

 

28.375 32.264 

Lažje dostopni hišni 

obisk 

 

495 

 

532 

 

593 

 

 

620 

 

532 

 

560 556 

Težje dostopni hišni 

obisk 

 

85 

 

87 

 

74 

 

71 

 

72 

 

59 70 

 

Število prvih in ponovnih kurativnih pregledov se je v letu 2011 povečalo glede na zadnji dve leti 

(za 5 oziroma 10 %).  Število obsežnih pregledov ostaja na nivoju preteklega leta. Že nekaj let pa 

zasledujemo rast  števila kratkih obiskov (iz leta 2005 na leto 2011 je rast 80 % , kar kaže na vse 

pogostejše  posvete pri zdravniku). Hišni obiski ostajajo na ravni leta 2010.  

 

 

 

 
Tabela 10: ŠTEVILO CEPLJEN – ODRASLI PROTI GRIPI V LETIH 2004-2011 

 

CEPLJENJE - 
GRIPA 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 2011 
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število cepljenj 

 
1.624 

 
1.452 

 
1.304 

 
1.281 

 
  1.321 

 
843 

 
870 

 

Število cepljen proti gripi je v leto 2011 ostalo približno na nivoju leta 2010. Trend padanja števila 

cepljen, ki smo ga zasledovali od leta 2005 se je očitno umiril. Padanje števila cepljen je delno je 

posledica medijske kampanije proti cepljenju. Ostala cepljenja odrasle populacij (tetanus, kopni 

meningoencefalitis, pnevmokokne okužbe) ostajajo na nivoju iz preteklih let. 

 

 
Tabela 11: PREGLED DELA PO VSEBINI – PREDŠOLSKA AMBULANTA ZA LETO 2005- 2011 

 
 

OTROŠKI 
DISPANZER 

pregledi in obiski 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 2011 

 

Prvi kurativni pregled 3.353 3.026 3.153 3.211 3.401 3.932 4.007 

Ponovni kurativni 
pregled 

1.481 1.230 1.277 1.481 1.952 2.185 2.317 

Obsežni pregled 33 26 29 34 30 29 38 

Preventivni pregled 
otroka 

1.301 1.421 1.424 1.524 1.619 1.704 1.733 

Kratek obisk 786 754 859 761 799 1.218 1.408 

Pregled pred 
cepljenjem 

282 314 348 342 389 463 468 

Cepljenje predšolskega 
otroka 
 

814 858 892 974 1050 1.117 1.112 

Namenski pregled 
dojenčka 

165 175 186 203 209 231 218 

Pregled otroka pred 
vstopom v vrtec 

125 100 98 157 153 131 183 

 

Prvi kurativni pregledi so v porastu od leta 2007. Njihovo število je v letu 2011 glede na leto 2006 

naraslo za 32%. Podobne trende zasledujemo tudi pri ponovnih kurativnih pregledih, kjer je rast v 

tem obdobju celo 88%. Rast obsega storitve beležimo tudi pri preventivnih pregledih, cepljenih, ter 

pregledih pred vstopom v vrtec, kar vse je posledica števila opredeljenih otrok (število rojstev na 

našem področju je v porastu zadnje tri leta. Velik skok (87 %) glede na leto 2006 beležimo pri 

številu kratkih obiskov. 

 

 

 

 

 
Tabela 12: ŠTEVILO OBVEZNIH CEPLJEN V LETIH 2008-2011 

 
Cepljenje proti : 

 
2008 2009 2010 2011 

davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški 
paralizi, hemofilusu influence  (DTPaIPVHIB) 

774 830 888 893 
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ošpicam, rdečkam, mumpsu (OMR) 
 

192 203 217 220 

 

 

 

 
Tabela 13: ŠTEVILO NEOBVEZNIH CEPLJEN V LETIH 2008-2011 

 
Cepljenje proti : 

 
2008 2009 2010 2011 

 rotavirusnim okužbam 154 228 284 238 

gripi 16 13 8 8 

pnevmokoknim okužbam 13 56 47 45 

klopnemu meningoencefalitisu 35 62 65 72 

 imunoprofilaksa RSV 4 6 9 2 

 

 

Precepljenost na področju ZD Trebnje je višja od povprečja regije. Med neobveznimi cepljeni 

največji porast beležimo pri cepljenju proti klopmenu meninogoencefalitisu. 

 
Tabela 14: PREGLED DELA PO VSEBINI – ŠOLSKA AMBULANTA ZA LETO 2005-2011 

 

 
ŠOLSKI DISPANZER 

pregledi in obiski 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 2011 

 
Prvi kurativni pregled 

 
3.541 

 
3.136 

 
3.577 

 
3.124 

 
3.239 

 
2.797 2.612 

 
Ponovni kurativni pregled 

 
1.557 

 
1.423 

 
1.483 

 
1.247 

 
1.327 

 
1.508 1.578 

Obsežni pregled 40 25 36 34 36 27 32 

  Preventivni pregled šolarja 746 951 1.058 684 802 735 830 

Kratki preventivni pregled 326 312 150 438 276 311 337 

Kratek obisk 1.306 1.275 1.298 1.036 1.063 1.125 1.067 

Pregled pred cepljenjem 622 501 304 326 455 600 540 

Cepljenje šolskega otroka 917 801 618 927 788 929 890 

Pregled) šolarjev po 
sistematiki 

75 62 38 57 85 63 35 

 

 

Število prvih kurativnih pregledov je najnižje v zadnjih letih, povečuje pa se število ponovnih 

pregledov. Na področju kurative so sicer oskrbljeni vsi pacienti šolske ambulante, vendar je obseg 

teh storitev v upadu. Stanje je delno posledica števila opredeljenih otrok, delno pa obiska teh 

pacientov v drugih ambulantah, kar pa se ne beleži pod storitve šolske ambulante. V naslednjih 

letih pričakujemo porast otrok v šolski ambulanti, saj se bodo pacienti premestili iz otroške 

ambulante. Preventivni programi so v večini v porastu. Obvezno cepljenje se izvaja v prvem 

razredu ( ošpice, rdečke, mumps), v 3 razredu (tetanus, oslovski kašelj) in v 6 razredu (deklice 

HPV, kar je nov program). Za šoloobvezne otroke izvajamo še cepljenje proti gripi in proti 

klopnemu meningoencefalitisom. 
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Tabela 15: PREGLED DELA PO VSEBINI – DISPANZER ZA ŽENE ZA LETO 2005-2011 

 
 

DISPANZER ZA 
ŽENE 

pregledi in obiski 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

2011 

Prvi kurativni gin. 
pregled 

1.604 1.708 1.712 1.616 1.637 1564 1.503 

Ponovni kurativni gin. 
pregled 

217 185 222 156 131 131 142 

Kontracepcijsko 
svetovanje 

201 219 212 178 290 252 279 

Klinični pregled dojk 353 226 255 231 277 231 258 

Prvi sist. pregled 
nosečnice 

192 226 211 223 252 257 259 

Ponovni sist. pregled 
nosečnice 

888 1.050 1.129 1.296 1.493 1411 1.439 

 

Vsebina in obseg opravljenih storitev dispanzerja za žene ostaja na primerljivem nivoju iz preteklih 

let, oziroma v rahlem porastu. Izjema so le prvi pregledi, ki so v upadu zadnjih nekaj let.  

 
Tabela 16: PREGLED DELA PO VSEBINI – ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNO ZA LETO 2005-2011 

 
DEJAVNOST 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

pregledi in obiski        

ODRASLI – NEGA 
5.425 4.672 5.026 4.592 3.420 3.520 3.475 

ODRASLI – 
PROTETIKA 815 717 814 741 531 519 522 

MLADINA – NEGA 
4.779 4.335 3.134 2.906 2.519 2.989 2.914 

MLADINA – 
PROTETIKA 6 1 2 0 2 0 0 

PEDONTOLOGIJA 
710 639 631 724 534 11 39 

ORTODONTIJA 
3.060 3.103 3.576 3.602 3.325 3.219 2880 

 

Obseg dejavnosti po vsebini v zobozdravstveni dejavnosti je v letu 2011 ostal na nivoji leta 2010 

(ni bilo organizacijskih sprememb, oziroma podeljevanja dodatnih koncesij). Program ortodontije  

se je zmanjšal zaradi težav s kadri. 

 

8.3.1 Vsebina dodatnih dejavnosti 

 
PREISKAVE DOPPLER ŽIL V letu 2011 je bila opravljena preiskava 116 pacientom. Obseg 

preiskav določajo potrebe pacientov in napotitve zdravnikov. 
 

HOLTER RR V letu 2011 je bila opravljena preiskava 270 pacientom, kar je skoraj 20 % manj 

kot v letu 2010 Zaradi dodatnih zmogljivosti čakalne dobe ni. 
 

8.4 Vsebina dejavnosti, ki se plačujejo v pavšalu  

 
8.4.1 Zdravstveno vzgojne delavnice za odrasle 
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V zdravstveno vzgojnem centru (ZVC) Zdravstvenega  domu Trebnje od leta 2002 v okviru 

Nacionalnega programa primarne preventive bolezni srca in ožilja izvajamo učne delavnice 

programirane zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo CINDI Slovenija. CINDI je mednarodni 

program za preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni, ki deluje v okviru Svetovne zdravstvene 

organizacije. Pristop CINDI temelji na dejstvu, da je za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni 

odgovornih razmeroma majhno število skupnih dejavnikov tveganja in tveganih okoliščin.  

 

Kronične bolezni so v razvitem svetu najpogostejši vzrok obolevnosti, invalidnosti in umrljivosti, 

njihov nastanek in razvoj pa pospešujejo skupni dejavniki tveganja zvišan krvni tlak, povišan 

holesterol v krvi, zvišan krvni sladkor in čezmerna telesna teža. Vsi ti dejavniki so večinoma 

posledica nezdravega načina življenja - nepravilne prehrane, telesne nedejavnosti, prekomernega 

uživanja alkohola, stresa in kajenja. Z zdravim načinom življenja in zdravo prehrano lahko uspešno 

preprečujemo ali upočasnimo pojav dejavnikov tveganja in razvoj bolezni.  

 

V program so zajeti vsi moški v starostnem obdobju od 35-65 let in ženske v starosti od 45-70 letu. 

Namen preventivnih zdravstvenih pregledov je aktivni nadzor nad zdravjem ljudi, zgodnje 

odkrivanje visoko ogroženih za razvoj bolezni srca in ožilja in ustrezno ukrepanje, vključno s 

svetovanjem glede dejavnikov tveganja in spremembe življenjskega sloga. Še pomembnejše pa je, 

da odkrijemo vse tiste, ki so navidezno še zdravi, imajo pa že izražene napovedane dejavnike za 

razvoj posameznega dejavnika tveganja. To so hkrati tudi tisti, pri katerih lahko z motivacijo za 

zdravo življenje ohranimo zdravje.  

 

Preventivno zdravstveno varstvo obsega preventivne preglede in programirano zdravstveno 

vzgojno delo v različnih delavnicah. Pregled je sestavljen iz vprašalnika o življenjskem slogu in 

zdravniškega pregleda. Po opravljenem pregledu pa so tisti, pri katerih se ugotovi prisotnost 

katerega od dejavnikov tveganja in so zdravstveno ogroženi, napoteni na zdravstveno vzgojne 

delavnice. Celotni program je razdeljen v posamezne delavnice z naslednjimi vsebinami: 

 

Skupinski pristop:  

Krajše delavnice »Promocija zdravja in dejavniki tveganja«: 

 Življenjski slog 

 Telesna zmogljivost - test hoje na 2. km 

 Dejavniki tveganja. 

Daljše delavnice: 

 Delavnica »Zdravo hujšanje«, 

 Delavnica »Zdrava prehrana«, 

 Delavnica »Telesna dejavnost« 

 Delavnica »Opuščam kajenje«. 

 

Individualno svetovanje za posameznike: 

 Individualno svetovanje za posameznike, ki želijo opustiti kajenje, 

 Individualno svetovanje za posameznike za zmanjšanje tveganega pitja alkohola. 

 

 

 

Tabela 17: PRIMERJAVA REALIZACIJE ZDRAVSTVENO VZGONIH DELAVNIC 2010-2011 

 
Vrsta zdravstveno-vzgojnega 

dela 

Realizacija za 

leto 2010 

% 

Realizacija za 

leto 2011 

% 
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Krajša delavnica 1 138 % 125 % 

"življenjski slog"     

Krajša delavnica 2 100 % 113 % 

"test hoje na 2 km"     

Krajša delavnica 3 138 % 125 % 

"dejavniki tveganja"     

Delavnica "zdrava prehrana" 100 % 100 % 

Delavnica "zdravo hujšanje" 100 % 100 % 

Delavnica "telesna dejavnost" 100 % 100 % 

Delavnica "opuščam kajenje" 0 % 0 % 

SKUPAJ ŠT. DELAVNIC 116 % 113 % 

   

 

Planiranih je bilo 31 delavnic, izvedenih pa 35, kar pomeni realizacijo v višini 113 % in presega 

republiško povprečje realiziranih delavnic.  

  

 Realizacija izvedenih delavnic je v veliki meri odvisna od motiviranosti populacije za zdrav način 

življenja, ki je še vedno premajhna, saj je znanje o pomenu zdravega načina življenja in zavedanje 

škodljivosti razvad, eden od pogojev za zmanjševanje dejavnikov tveganja.  

 

Ves čas je veliko zanimanje za delavnico »Zdravo hujšanje« in sedaj tudi delavnico »Telesna 

dejavnost«.V teh letih pa nam še vedno ni uspelo izpeljati delavnico »Opuščam kajenje«, saj 

nimamo nobenih prijav.  

 

Poleg obveznega zdravstveno vzgojnega programa pa smo ob svetovnem dnevu gibanja  izvedeli 

tudi delavnico »Test hoje na dva kilometra« za prebivalce občin Trebnje, Šentrupert in Mokronog-

Trebelno in meritve RR v prostorih ZD ob svetovnem dnevu ledvic. V mesecu novembru je v 

sklopu projekta Trebnje – zdrava občina in občina dobrih medčloveških odnosov potekala okrogla miza o 

debelosti. Vsa leta dobro sodelujemo z Območnim združenjem RK Trebnje, večkrat letno potekajo 

predavanja o pomenu zdravega načina življenja v vseh treh občinah in meritve RR, KS in 

holesterola. 

 

Od leta 2010 poteka v ZVC aktivna promocija programa SVIT, ki je državni program presajanja in 

zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki in je brezplačen. 

Ciljna populacija so moški in ženske v starosti 50 do 69 let. Enkrat tedensko je odprta SVITOVA 

kontaktna točka, kjer lahko ljudje v osebnem pogovoru dobijo podrobnejše informacije, spodbudo 

in pomoč za sodelovanje v programu. 

 

Za obiskovalce tretje življenjske univerze smo pripravili predavanje o programu SVIT. V sklopu 

prireditev »Iz trebanjskega koša« pa smo z napihljivo maketo debelega črevesa ljudi opozarjali na 

nevarnost sprememb na črevesu (polipi) in spodbujali k udeležbi v programu. Odzivnost naših 

občanov v programu je po podatkih IVZ 60%, kar je nad republiškim povprečjem. 

 

Udeleženci delavnic so odrasli ljudje, ki s svojim zgledom, pozitivnimi izkušnjami vplivajo na 

svoje najbližje, otroke, vnuke in pridobljene zdrave življenjske navade in odločitev za zdravje 

delijo tudi z drugimi. Ker je odzivnost še vedno pod pričakovanji, je potrebna še večja angažiranost 

tako osebnih zdravnikov, kot vseh ostalih zdravstvenih delavcev pri spodbujanju ciljnih populacij 
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za udeležbo v zapisanih programih (CINDI, SVIT). Naloga nas izvajalcev programov pa je, 

ustvariti še bolj prepoznavno podobo in celovito promocijo programov na vseh ravneh.  

 

 

 

8.4.2 Zobozdravstvena vzgoja 

 

 

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

osnovnimi šolami in njihovimi podružnicami 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; 

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

 

V letu  2011 je  zobozdravstvena  vzgoja  potekala  po  ustaljenem  programu.  V preventivno 

zobozdravstveno vzgojo v letu 2011 so bili vključeni učenci, osnovnošolci  v občini Trebnje, 

Šentrupert, Mokronog – Trebelno in Mirna. Obiski preventivne zobozdravstvene asistentke na 

osnovnih šolah pa ni namenjeno le tekmovanju za čiste zobe, preventivna zobozdravstvena 

asistentka učencem kontinuirano izvaja tudi fluorizacijo. 

 

 V program je bilo zajetih  še  več skupin v  vrtcih  in  sicer  vse  od  2-leta dalje. Izvedena je bila 

delavnica  za  otroke  in  starše  v  vrtcu  Veliki  Gaber. Vključili smo tudi romske otroke, saj je 

bilo izvedeno  predavanja  za  starše  romskih  otrok  v  predšolski  dobi. Skupine  otrok iz vrtca pa 

prihajajo  tudi na  obisk  v  preventivni  kabinet, kjer  se  jim na  pozitiven  način  predstavi  zobna  

ambulanta in  podrobno  razloži, zakaj   in  kako  je potrebno  skrbeti  za  zobke in  na  kakšen  

način  jim  pri  tem  lahko  pomaga  tudi  zobozdravnik. Taki  obiski  v  skupinah   so  se  pokazali  

kot  zelo pozitivni, saj  so  nekateri  otroci  ravno  po  takem  obisku   začeli  sodelovati  z  

zobozdravniki. Redni obiski  pa so se  izvajali  tudi  v  šoli s  prilagojenim  programom    na  Mirni, 

kjer  je  sodelovanje  sestre, vzgojiteljic  ter  učiteljic  na  visoki  ravni. Zobozdravstveno  

preventivo  pa  smo  razširili  tudi  na  VDC-varovance, v  prihodnje pa načrtujemo tudi 

zobozdravstveno vzgojo o skrbi  za  »tretje  zobe« za varovance v  DSO. 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. V  vrtcih  se  otroke  seznani  o  skrbi  

za  zdravje  preko  zgodb in pobarvank. 

 

Poleg navedene izvajamo tudi individualno programe vzgoje in svetovanja za otroke, ki so bili s 

strani izbranega zobozdravnika napoteni v preventivni kabinet. Obiski v preventivnem kabinetu 

potekajo 5x, kjer  se otrok nauči pravilno skrbeti za oralno zdravje. Delo  v  kabinetu  poteka  v  

prisotnosti  staršev, da  jim  z  osvojenimi  informacijami  lahko  pomagajo  tudi  doma. 

Osnovnošolci obiščejo kabinet 5x, srednješolci in odrasli pa 3x. Tudi odziv  staršev je dober, saj  

individualno  delo  v  kabinetu  ocenjujejo   zelo  pozitivno. Ob zadnjem obisku preventivnega 

kabineta dobi vsak udeleženec (njegov izbrani zobozdravnik) potrdilo o opravljenem »tečaju ustne 

higiene«.  
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 S temami s področja varovanje zob sodelujemo tudi v  sklopu »šole za starše«.  

 

V letu 2011 je bilo v preventivni zobozdravstveni program vključenih 23.400 oseb in sicer v  

sledečih programih: 

 v  predavanje  o  pravilni  prehrani 1903  oseb 

 individualna  obravnava  v  kabinetu 967  oseb 

 demonstracija  in  aktivna  metoda  ščetkanja  in  nitkanja 2640 oseb 

 zdravstveno  vzgojno  predavanje1768  oseb 

 zaščita  zob  z  zaščitno  pasto 10.673  otrok 

 v  tekmovanje  za  čiste  zobe  5433  otrok  oz.učencev 

 

 
Tabela 18: ŠTEVILO OBISKOV V PREVENTIVNEM KABINETU V LETIH 2007-2011 

 

 Leto 2008 Leto 2009 Leto 2010 Leto 2011 

Število obiskov v 

preventivnem kabinetu 

 

70 

 

204 

 

601 

 

967 

 

V zadnjem letu beležimo skokovit porast obiska, kar se kaže tudi na rezultatih pri preventivnih 

zobozdravstvenih pregledih. Zanimivo je dejstvo, da po teh storitvah povprašujejo tudi odrasli. 

 

 

 

8.4.3 Zdravstvena vzgoja - šolarji 

 

Zdravstvena vzgoja se izvaja od začetka leta 2011 po vseh razredih osnovnih šol  in vrtcih občin 

Trebnje, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Mirna. Naš namen je informirati, motivirati, poučiti in 

vzgojiti otroke, šolarje in tudi njihove starše za zdrav način življenja in preprečevanje kroničnih 

nenalezljivih bolezni.  Zdravstvena vzgoja poteka v obliki predavanj in učnih delavnic, kjer otroci 

in šolarji tudi aktivno sodelujejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 19: PRIKAZ VSEBINE DELAVNIC IN NJIHOVO TRAJANJE ZA LETO 2011  

 

NASLOV PREDAVANJA   
ŠTEVILO 
PREDAVANJ 

ČAS 

PRED. (v 
urah) CILJNA SKUPINA * 

ŠT. 
UDELEŽ. 

BOLEZNI ODVISNOSTI 5 15 učenci OŠ 85 
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DUŠEVNO ZDRAVJE 5 10 učenci OŠ 88 

GIBANJE,HIGIENA, DUŠEVNOST V PUB. 9 18 učenci OŠ 158 

GOVOR IN KOMUNIKACIJA 8 16 učenci OŠ 144 

KAJ LAHKO VSAK DAN STORIM ZA ZDRAVJE 1 2 učenci OŠ 18 

MOŠKI SPOL, ŽENSKI SPOL 5 10 otroci VVZ 80 

NALEZLJIVE BOLEZNI 10 19 učenci OŠ 198 

OBLAČENJE, SLAČENJE 4 8 otroci VVZ 61 

OSEBNA HIGIENA 12 12 učenci OŠ 209 

OSEBNA HIGIENA IN HIGIENA OKOLJA 13 26 učenci OŠ 240 

OSTAL BOM ZDRAV 5 10 učenci OŠ 85 

PREPREČEVANJE NEZGOD IN PP 22 44 učenci OŠ 403 

PUBERTETA 14 27 učenci OŠ 262 

PUBERTETA IN GIBANJE 11 24 učenci OŠ 188 

RAK, SONČENJE 2 2 učenci OŠ 26 

S. V. FILM -  DOBILI BOMO DOJENČKA 23 33 otroci VVZ 310 

SPOLNO PRENOSLJIVE BOLEZNI 10 20 učenci OŠ 160 

SAMOPODOBA, TELESNA TEŽA 6 12 učenci OŠ 245 

SPOŠTOVANJE DRUGAČNOSTI    DRUŽ. DAN 7 7 učenci OŠ 111 

SPREMEMBE V NAČINU ŽIVLJENJA  194 20 
vse šole VPIS, otroci 

individualno 
194 

SREČNI DOGODEK 8 16 učenci OŠ 140 

TELESNA DRŽA IN OSNOVE GIBANJA 3 3 učenci OŠ 57 

UMIVANJE ROK  3 4 otroci VVZ 46 

ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA 4 10 učenci OŠ 59 

ZDRAVA PREHRANA 42 68,5 učenci OŠ 749 

ZDRAVA PREHRANA IN TELESNA TEŽA 6 12 učenci OŠ 121 

SKUPAJ 432 448,5 
 

4437 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.4 Šola za starše 

 

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

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

nosečnostjo, porodom, po porodu ter o negi novorojenčka. 
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Organizirana, skupinska oblika vzgoje nosečnic in njihovih partnerjev poteka v šoli za starše v 

Zdravstvenem domu v Trebnjem. Občine Trebnje, Šentrupert, Mirna in Mokronog-Trebelno so 

vključene v projekt Svetovne zdravstvene organizacije ZDRAVA MESTA s projektom »Zdrave 

občine«. 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. 

 

Predavanja večine predavateljev potekajo izven rednega delovnega časa. Oblika dela je skupinska, 

organizirana kot tečaj. Metode dela so: predavanja, razgovor, demonstracija in aktivne vaje. Vsi 

predavatelji uporabljajo avdiovizualno tehnologijo. Zdravstveno vzgojno gradivo se udeležencem 

razdeli v pisni obliki. Občasno pripravimo prispevke za lokalne medije. 

 

Šola za starše je razdeljena v dva sklopa: 

I. sklop: Zgodnja nosečnost 

II. sklop: Priprava na porod 

 
Tabela 1: POROČILO O OBISKU V ŠOLI ZA STARŠE V ZD TREBNJE ZA LETO 2011  

 

 ženske moški skupaj 

Tečaji zgodje nosečnosti 79 50 129 

Tečaji priprave na pood 157 126 283 

Skupaj 236 176 412 
 

 

Predavanj o zgodnji nosečnosti se je udeležilo skupno 79 nosečnic, katere je spremljalo 50 

partnerjev (63,3 %). V pripravi na porod je sodelovalo 157 bodočih mamic s 126 partnerji (80,3 

%). Skupno v Šoli za starše v ZD Trebnje v letu 2011 beležimo 412 slušateljic in slušateljev. 

Bodoče matere je spremljalo 74,6 % partnerjev.  

 
TABELA 20: PRIMERJAVA PODATKOV O UDELEŽBI NA PREDAVANJIH V ŠOLI ZA STARŠE V 

LETIH 2005 - 2011 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ženske 85 95 122 153 241 208 236 

Moški 54 55 57 99 167 142 176 

Skupaj 139 150 179 252 408 350 412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 2: Podatki o udeležbi na predavanji v Šoli za starše za obdobje 2003-2011 
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Šola za starše v ZD Trebnje poteka v popoldanskem času, da se tudi časovno čim bolj prilagodimo 

uporabnikom. Predavanja, razgovori, demonstracije in praktične vaje potekajo v sejni sobi 

zdravstvenega doma, telovadba za udeleženke pa v prostorih telovadnice fizioterapije. 

V letu 2011 so v Šoli za starše v ZD Trebnje predavali: 

1. Zdravnik-specialist pediater: Humar-Žgank Andreja, dr.med., spec. pediater 

2. Diplomirani medicinski sestri: Gačnik Majda, Novak Kristina 

3. Zobna asistentka: Sever Bernarda 

4. Magistra psihologinje: Hudoklin Mateja 

5. Diplomirani socialni delavki: Vrabec Mateja, Lipoglavšek Marinka 

6. Diplomirana fizioterapevtka: Vencelj Nataša 

 

Zdravstveno vzgojo smo dolžni izvajati vsi zdravstveni delavci na vseh nivojih zdravstvenega 

varstva. Vzgoja temelji na informiranju, svetovanju, učenju in vzgajanju; je proces oblikovanja 

človekove miselnosti, stališč, navad in vedenja v zvezi z zdravjem. Bodoči starši se želijo na novo 

vlogo pripraviti, saj se pogosto slišijo izjave, kako dolgo so se izobraževali za poklic, ki ga 

opravljajo, o tako pomembnem poslanstvu, kot je starševstvo, pa so bili do sedaj premalo poučeni. 

Kljub velikemu številu različnih informacij iz knjig, časopisov, številnih revij, interneta, radia in 

televizije bodoči starši radi prihajajo po neposredne informacije v šolo za starše. 

 

Ob kontinuiranem spremljanju kakovosti dela šole za starše v letu 2011 lahko povzamemo, da so 

slušatelji (nosečnice in bodoči očetje) delo šole ocenili zelo pozitivno. Bodoči starši si že nekaj časa 

želijo 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.  Vzpostavili smo dobro sodelovanje s porodnišnico Novo mesto, tako da bodoče starše v 

okviru sklopa priprav na porod peljemo na voden ogled le te. V program Šole za starše smo vključili 

tudi obisk družine z majhnim otrokom, ki s svežimi  in praktičnimi izkušnjami dopolni delo 

strokovnega tima 
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8.4.5 Ambulanta za zagotavljanje zdravstvene oskrbe za obsojence 

 

Zdravstveni dom Trebnje zagotavlja zdravstveno oskrbo obsojencev, ki prestajajo kazen zapora v 

Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni. V okviru ambulante za zagotavljanje 

zdravstvene oskrbe za obsojence delujejo naslednje ambulante: 

1. splošna ambulanta 

2. zobozdravstvena ambulanta 

3. specialistična ambulanta psihiatrije 

4. center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog 

 

Še vedno velja, da bi želel zdravstveni dom v vseh ambulantah redno zaposliti zdravnike in 

zobozdravnike. Zaradi pomanjkanja ustreznega kadra v letu 2011 nismo uspeli zaposliti nobenega, 

zato delo poteka na podlagi pogodb z zunanjimi izvajalci, splošno ambulanto pa pokrivajo 

zdravniki iz Zdravstvenega doma Trebnje izven rednega delovnega časa.  

 

Zobozdravstvena oskrba se je, po hudih težavah z zagotavljanjem zunanjih izvajalcev v letu 2009, 

v letu 2010 stabilizirala in nato v letu 2011 potekala nemoteno. Zobozdravstvena ambulanta je 

delovala  dvakrat tedensko z dvema zunanjima izvajalcema. Čakalne dobe za konzervativno 

zdravljenje in zobno-protetično zdravljenje so med najkrajšimi v Sloveniji.  

 

Psihiatrično zdravstveno varstvo je zaradi specifične populacije izredno pomembno. Zlasti je 

pomembna hitra dostopnost do psihiatra zaradi osebnostnih značilnosti obsojencev in pogostih 

psihičnih dekompenzacij. Ukrep, s katerim so bile ukinjene čakalne dobe pri psihiatru se je izkazal 

za zelo učinkovitega. Psihiater prihaja na Dob dvakrat tedensko. Psihiatrični ambulanti je pridružen 

tudi center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. 

 

V splošni ambulanti se poleg rednega dela opravljajo tudi številne druge storitve, ki sicer ne sodijo 

med opravila splošnega zdravnika. Napisati je potrebno ogromno število zdravniških poročil in 

mnenj za potrebe sodišč in Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni. Ker se morajo 

splošni zdravniki ukvarjati z urejanjem različnih potreb obsojencev, ki ne sodijo v ožje zdravstveno 

področje, so pri svojem delu izpostavljenim stalnim pritiskom in grožnjam. To je tudi eden od 

razlogov, da ni realnih izgledov, da bi uspeli redno zaposliti splošnega zdravnika. 

 

Delo koordinatorja, ki formalno sicer ni sistemizirano, se je izkazalo tudi v letu 2011 za izredno 

pomembno in je bilo tudi zelo obsežno. Naloge koordinatorja so sledeče: 

 skrbi za enotno in usklajeno delovanje zdravnikov, zobozdravnikov in drugih zdravstvenih 

sodelavcev, 

 redno kontaktira z upravo in strokovnimi sodelavci Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob 

pri Mirni in rešuje tekočo problematiko,  

 pripravlja različna navodila za delo v ambulantah in za ravnanje obsojencev, 

 sodeluje pri sistemskih rešitvah za izboljševanje zdravstvene oskrbe obsojencev in na 

splošno izboljševanja sistema prestajanja kazni zapora, 

 sodeluje pri reševanju različnih nesporazumov, sporov, pritožb in tožb, 

 sprejema in obravnava druge zahteve obsojencev. 

 

Koordinator je v letu 2011 sodeloval s številnimi institucijami. Imel je redne stike z Zastopnikom 

pacientovih pravic in sproti reševal probleme, ki jih je zastopnik izpostavil. Odgovarjal je na 

vprašanja Varuha človekovih pravic v zvezi s posameznimi zadevami. Prav tako je sodeloval z 

Informacijskim pooblaščencem. Aktivno je sodeloval na delovnem sestanku pri Komisiji 

državnega zbora Republike Slovenije za peticije, človekove pravice in enake možnosti v zvezi z 

zdravstveno oskrbo obsojencev. Zastopal je stališča ZD Trebnje na sestanku s podobno tematiko na 

Ministrstvu za zdravje. Za Ministrstvo za zdravje je pripravil kompletno dokumentacijo v zvezi s 
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preventivnimi ukrepi za preprečevanje tuberkuloze v zaporih. Izmenjaval je mnenja z 

Zdravstvenim inšpektoratom RS v zvezi s programom obvladovanja bolnišničnih okužb. 

Najpomembnejši uspeh je bila ureditev bolniških sob. V novem bloku zapora sta se  uredili dve 

bolniški sobi s po dvema posteljama in z ustrezno opremo. Dosedanji oddelek z bolniškimi sobami 

je bil ukinjen. Spremenili so se kriteriji za bivanje v bolniških sobah, tako, da so sedaj bolniške 

sobe namenjene samo za akutne primere in ne več za kronične bolnike. Ostal je problem ustrezne 

namestitve ostarelih in onemoglih obsojencev, ki se bo reševal v letu 2012. 

 

 

8.4.6 Nujna medicinska pomoč 

 

»Služba NMP«, ki je sestavni del mreže javne zdravstvene službe na primarni in sekundarni ravni 

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

poškodovanih in obolelih oseb na območju Republike Slovenije. Nujna medicinska pomoč je izvajanje 

nujnih ukrepov ekip za izvajanje NMP pri osebi, ki je zaradi poškodbe ali bolezni neposredno življenjsko 

ogrožena oziroma pri kateri bi glede na zdravstveno stanje v kratkem lahko prišlo do takšne ogroženosti. 

(Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči, Ur.l. RS, št. 106/2008). 

 

Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči določa, da na področju NMP naš zavod deluje kot  

enota B- organizacijska oblika službe NMP v osnovni zdravstveni dejavnosti, ki je sestavljena iz: 

 zdravnika, 

 zdravstvenega tehnika in 

 ZT/voznika nujnega reševalnega vozila. 

 

V enoti B je služba NMP organizirana kot del obstoječe dežurne službe (ekipa je določena z mesečnim 

razporedom dežurstev) in ob redni ambulantni dejavnosti (z mesečnim razporedom določena ekipa iz 

zaposlenih, ki so trenutno prisotni na delu v splošnih ambulantah) ter vključuje tudi prevoz z nujnimi 

reševalnimi vozili za prevoz bolnikov v enoti B. 

 

Slika 3: Prikaz usposabljanja za vsebine s področja NMP 
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8.4.6.1 Analiza dela enote NMP ZD Trebnje po protokolih nujnih intervencij v letu 2011.  

 
Od meseca junija 2009 delujemo v sodobno urejeni ambulanti nujne medicinske pomoči z vsemi 

potrebnimi prostori in opremo.  

 

V letu 2011 smo v naši enoti opravili 227 nujnih intervenciji. Število intervencij je po obsegu 

nekoliko večje od števila intervencij v letu 2010 in je v območju priporočenih normativov.  Na 

terenu smo imeli 197 intervencij, v ambulanti NMP pa 30. 
 

Tabela 21: ŠTEVILO INTERVENCIJ ZA LETA 2007-2011 
 

 

 
 

 

 

 

Slika 4: Število intervencij NMP v letih 2007-2011 

 

 
 

 

Število intervencij po posameznih mesecih se je gibalo od 9 (december) do 29 (oktober). 

 
Tabela 22: ŠTEVILO INTERVENCIJ PO POSAMEZNIH MESECIH V LETIH, 2007-2011  

 
 JAN. FEBR

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

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 

2009 9 15 20 21 22 14 20 29 20 22 14 15 221 

2010 15 18 21 22 20 20 23 20 13 17 10 13 212 

2011 18 14 21 19 17 26 22 19 14 29 19 9 227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Število 

intervencij 

 

326 

 

302 

 

221 

 

212 

 

227 
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Slika 5: Število intervencij po mesecih za obdobje 2007-2011 

 

 
 

Največ intervencij je bilo v drugem četrtletju (od meseca maja do avgusta). 

 

Zaradi bolezni smo posredovali v 149 primerih, 65 krat smo nudili NMP v nesrečah: klicali so nas 

na 28 prometnih nesreč, kar je 5 intervencij manj kot lani. 37 intervencij je bilo zaradi poškodb 

izven prometa (doma, v delovnih organizacijah, delo v gozdu, športne aktivnosti…). 11 intervencij 

so zahtevale zastrupitve (alkohol, zdravila, droge…), dvakrat na določenem kraju nesreče 

ponesrečenca nismo našli. Število intervencij zaradi poškodb izven prometa je v letu 2011 porastlo 

za 9 primerov,  

 
Tabela 23: ŠTEVILO INTERVENCIJ V LETIH 2006-2010 

 
ŠTEVILO 

INTERVENCIJ 
BOLEZNI POŠKODBE ZASTRUPITVE OSTALO 

(laž.klici, 
nepotr.inter.) 

SKUPAJ 

LETO 2007 200 109 16 1 326 

LETO 2008 185 103 13 1 302 

LETO 2009 132 74 12 3 221 

LETO 2010 138 61 11 2 212 

LETO 2011 149 65 11 2 227 

               

 

V prometnih nesrečah smo NMP nudili 35 poškodovancem. V treh nesrečah je bilo več 

poškodovanih. V eni je bilo 5 poškodovancev, v drugih dveh pa po 2 poškodovana. 

 

Oskrbeli smo 138 bolnikov, 64 poškodovancev in 11 zastrupljenih. 
  

 

Tabela 24: ŠTEVILO OSKRBLJENIH BOLNIKOV IN POŠKODOVANIH PO MESECIH V LETU 2011 

 
 JAN. FEBR

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

2011 18 14 21 24 17 27 23 19 14 29 19 9 234 
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Z urgentnim vozilom in v spremstvu ekipe smo predvsem v SB Novo mesto odpeljali 170 

bolnikov. V oskrbo smo jih 58 predali na kirurškem oddelku, 64 na internem oddelku. Ostali  

so bili napoteni na pediatrični oddelek, nevrološki oddelek, psihiatrijo... Po ustreznem zdravljenju 

(v ambulanti NMP ali na domu) je v domači oskrbi ostalo 49 bolnikov in poškodovanih. V UKC 

Ljubljana smo na sodobno zdravljenje srčnega infarkta odpeljali 10 bolnikov (6 več kot lani). Od 

13 oživljanj so bili uspešne tri. 

 

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 25: 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 
 

10,8 min 

 

ŠTEVILO INTERVENCIJ na 1000 prebivalcev 

(Občina Trebnje, Šentrupert in Mokronog – Trebelno = 

18.900 prebivalcev) 

 

8-20 
 

11,9 

 

DELEŽ OŽIVLJANJ  med vsemi intervencijami 
 

1 % ali več 
 

5,7% 
 

USPEŠNOST OŽIVLJANJ 
 

nad 20 % 
 

23 % 
 

DELEŽ INTUBACIJ 
3 % ali več 4,8 % 
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9 POJASNILA O ODSTOPANJIH, TVEGANJIH TER OCENA 

GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI  
   
Delo je v zavodu je potekalo na podlagi dogovorjenega plana zdravstvenih storitev iz  pogodbe, 

sklenjene z ZZZS-jem. Sprotno spremljanje izvajanja programa po posameznih dejavnostih ter 

takojšnja analiza rezultatov in ukrepanje, kadar je bilo opaziti odstopanja, sta omogočila 

pravočasno odpravljanje oziroma preprečevanje morebitnih nedopustnih posledic. Analizo 

poslovanja smo dopolnili z analizo stroškov po stroškovnih nosilcih. 

 

Kljub težavam pri zaposlovanju zobozdravnikov smo program v dejavnosti mladinskega 

zobozdravstva celo nekoliko presegli, predvsem s pomočjo zunanjih pogodbenih sodelavcev.   

 

V letu 2011 smo imeli največ težav pri realizaciji programa ortodontije in pedontologije. 

Ortodontijo opravljamo s pomočjo dveh upokojenih ortodontov (pomanjkanje kadra na trgu), ki ne 

uspeta slediti planiranemu obsegu. Hkrati pri nas ne opravljamo dejavnosti fiksnih aparatov. Za 

področje Trebnjega opravlja specializacijo s področja ortodontije zdravnica, ki bo program 

predvidoma zaključila v letu 2013 ter tudi prevzela to dejavnost. V vmesnem obdobju bo, zaradi 

premalo kadra na trgu, stanje ostalo približno na ravni 2010. Ista težava se pojavlja pri dejavnosti 

pedontologije, saj ne uspemo pridobiti specialista s tega področja. ZZZS smo že predlagali 

prestrukturiranje progama k drugim področjem. 

 

 

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja zavoda ter ukrepi za izboljšanje so razvidni iz 

posameznih točk poslovnega poročila. Zavod je: 

 poslovno leto zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki; 

 zagotavljal in skrbel za ustrezno sestavo ter višino finančnih sredstev; 

 nadzoroval porabo sredstev 

 izvajal program dela v skladu s pogodbo, sklenjeno z ZZZS-jem. Sprotno spremljanje 

izvajanja programa (po posameznih dejavnostih mesečno, po vseh dejavnostih pa 

tromesečno) ter takojšnja analiza rezultatov in ukrepanje po potrebi.  

 v skladu s planom uresničeval kadrovsko politiko, izvajal načrtovan plan nabave ter 

investicijska vlaganja; 

 deloval v skladu z etičnimi normami 

 

Za leto 2011 smo načrtovali  pridobitev certifikata  kakovosti ISO 9001:2008, vendar sta bili ob 

presoji ugotovljeni dve neskladji. Odprava le-teh je bila prestavljena na leto 2012, tako da smo 

certifikat prejeli v februarju leta 2012 

 

V okviru registra tveganj smo prepoznali naslednja pomembnejša tveganja, katerih vpliv na 

poslovanje lahko z ustreznim delovanjem zmanjšamo ali celo odpravimo: 

 

 Tveganje epidemije in množičnih nesreč 

 Tveganje negospodarne rabe sredstev 

 Tveganje neskladnosti z zakonodajo 

 Tveganje nezadostnega notranjega nadzora 

 Tveganje neuspešnega komuniciranja 

 Tveganje nedoseganje/preseganja pogodbenega programa 

 Tveganje (ne)skladnosti s predpisi 
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 Tveganje nepopolne izvedbe zdravstvene storitve/nepopolno evidentiranje opravljene 

storitve 

 Tveganje nepooblaščene uporabe podatkov in informacij 

 Tveganje negospodarne rabe  

 Tveganje neustrezne kadrovske strukture, nekompetentnih zaposlenih 

 Tveganje nepooblaščene uporabe in nepopolnih in nepravilnih podatkov o vzdrževanju 

 

Sprejeli in izvedli smo naslednje ukrepe za zmanjšanje tveganj:a  

1. Načrtovanje in izvedba operativnih načrtov v primeru razglasitve epidemije na nivoju 

države. Izvajanje aktivnosti spodbujanja javnosti k cepljenju. Priprava operativnega načrta 

za ravnanje in delovanje zavoda v primeru množičnih nesreč, ki se prenese v leto 2012 

2. Vzpostavitev predhodne notranje kontrole (skladnost z pogoji v postopkih javnega 

naročanja in ustreznost količine) pred oddajo naročila za zdravstveni in nezdravstveni 

material. Dosledno izvajanje notranje kontrole nad izborom najugodnejšega ponudnika 

materiala, osnovnih sredstev in storitev na trgu. Dosledno in redno spremljanje 

izkoriščenosti delovnega časa ter sprejem popravljanjih ukrepov v primeru odstopanj 

(priprava zapisnika o odstopanjih in ukrepih za njihovo odpravo). 

3. Določitev področij zakonodaje, odgovornih oseb (ločeno za zdravstveno in nezdravstveno 

področje) za spremljanje zakonodaje, vira in prejemnikov informacij (določitev oseb, ki se 

jim informacija posreduje). Ažurno spremljanje zakonodaje na vseh področjih s strani 

odgovornih oseb. Posvetovanje odgovornih oseb z predstavniki nadzornih institucij z 

namenom pravilnega razumevanja zakonskih določil.  

4. Odprava pomanjkljivosti v sistemu notranjih kontrol po priporočilih notranje revizije. 

Načrtovanje in izvedba učinkovitega upravljanja produkcijskih in drugih stroškov transakcij 

v poslovanju, ki so posledica nepopolnih ureditev in pogojev pri delovanju zavoda. 

5. Načrtovanje in izvedba izobraževanja na temo poslovnega komuniciranja. 

6. Sprotno spremljanje in aktiviranje v primeru odstopanj za področja, kjer je to možno. Po 

potrebi zaposlovanje tujih zdravnikov. 

7. Uvedba strokovnega nadzora nad izvajanjem dela zdravnikov (usklajeno delovanje z 

določili stroke, internimi akti zavoda).  

8. Vzpostavitev vgrajene notranje kontrole v programu ISOZ21 v obliki opozorila. Pri 

naslednjem obisku pacienta zdravniki pregledajo storitve preiskav. 

9. Priprava dokumentov za področje varovanja informacij in podatkov. Predstavitev 

dokumentov SUVI in izvedba izobraževanja za zaposlene s strani pooblaščenih oseb za 

SUVI. 

10. Pri naročanju nezdravstvenega materiala vzpostavitev notranje kontrole, ki bo zagotavljala 

skladnost naročenega blaga z opredeljenimi pogoji v postopkih javnih naročil.  

11. Vzpostavitev rednega načrtovanja izobraževanj s strani odgovornih oseb glede na potrebe in 

dejansko znanje ter glede na zahteve za obnovitev strokovnih licenc. Izvedba letnih 

razgovorov z zaposlenimi.  Izvedba anketa o zadovoljstvu zaposlenih v zavodu. 

12. Vzpostavitev evidence o vzdrževanju za sredstva in aparate večje vrednosti.  Dosledno 

upoštevanja postopka in izpolnjevanje obrazca - "Naročanje popravil za mesec", ki ga 

predpisuje organizacijski predpis Vzdrževanje objektov (ISO 9001:2008). 

 

Zdravstveni dom se je tudi v letu 2011 vključeval v okolje in sodeloval z javnimi zavodi ter 

gospodarskimi in drugimi organizacijami: 

 z javnimi zavodi, gospodarskimi družbami in drugimi organizacijami je sodeloval zlasti z 

izvajanjem preventivnih zdravstvenih pregledov, izdelavi izjave varnosti z oceno tveganja, 

cepljenji in učnimi delavnicami, ki so jih izvajali za to usposobljeni delavci zavoda; 

 ekipa nujne medicinske pomoči je zagotavljala zdravstveno oskrbo, za katero so zaprosili 

organizatorji vseh večjih prireditev. Za manjše prireditve pa smo zagotavljali dodatno 

kadrovsko pripravljenost v zavodu; 
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 na področju izobraževanja za zdravo življenje smo sodelovali tudi z organizacijami 

upokojencev. Vse leto smo nudili prostor za srečevanja Humanitarnemu društvo Taja iz 

Trebnjega,  Društvu pljučnih in alergijskih bolnikov, društvo Ozara,. Lokalni .akcijski skupini 

(odvisnost od prepovedanih drog) in društvu anonimnih alkoholikov. 

 v vrtcih in šolah smo izvajali preventivno zdravstveno vzgojo za otroke. Zelo pa se je v teh 

zavodih povečalo tudi zanimanje zaposlenih za predavanja in vaje na temo zdravega 

življenjskega sloga. Tako so naši strokovni sodelavci izvedli kar nekaj delavnic na to temo. 

 s Katedro za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani naš zavod že vrsto 

let sodeluje pri izvajanju mentorskega dela na področju dodiplomskega programa v okviru 

predmeta Družinska medicina. To sodelovanje bomo v prihodnjem letu tudi formalno uredili s 

pogodbo o sodelovanju. 

 naš zavod je Ministrstvo za zdravje imenovalo Učni zavod za izvajanje klinične prakse 

študentov zdravstvene nege za dobo 5 let. Tako lahko pri nas omogočamo opravljanje obvezne 

prakse študentom, kar je za študente z našega območja gotovo zelo ugodno; 

 z drugimi zdravstvenimi zavodi v širši okolici sodelujemo tudi pri medsebojni izmenjavi 

pripravnikov, tako da so ti resnično soočeni z vsemi predpisanimi dejavnostmi iz programa 

pripravništva; 

 sodelujemo z Zavodom za prestajanje kazni Dob tudi v smislu reševanja skupne problematike 

 redno in korektno sodelujemo z zastopnikom pacientovih pravic 

 zavod goji pozitiven odnos do okolja z rednim urejanjem okolice, ločenim zbiranjem odpadkov 

in racionalno rabo energije 
 

9.1  Finančni kazalniki poslovanja 

   
9.1.1 Kazalniki gospodarnosti 

 

 Koeficient 

Leto 2008 0,99 

Leto 2009 1,05 

Leto 2010 1,04 

Leto 2011 1,04 

 

 

 

Koeficient celotne gospodarnosti = celotni prihodki 

              celotni odhodki 

 

 

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

poslovnem letu v zavodu. Kazalnik gospodarnosti dobimo z razmerjem med celotnimi prihodki 

(AOP 870) in celotnimi odhodki (AOP 887) iz bilance uspeha. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, 

kadar je vrednost kazalca 1 ali večja od 1. 

 

Kazalnik kaže na uravnoteženost poslovanja, saj je izkazan presežek prihodkov nad odhodki. 

 

 

9.1.2 Kazalniki amortizacije v celotnem prihodku 

 

 

 Koeficient 

Leto 2008 0,06 

Leto 2009 0,05 

Leto 2010 0,05 

Leto 2011 0,05 

 

 

 

Koeficient AM v celotnem prih.  = amortizacija__  

              celotni prihodki 
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Iz podatka izhaja, da 5 % celotnih prihodkov odpade na amortizacijo. Amortizacija ima dvojno 

vloga: po eni strani je strošek, po drugi stran je vir financiranja novih nabav. Povečanje osnove za 

amortizacijo predstavlja nabavna vrednost nove opreme. 

 
9.1.3 Stopnja odpisanosti opreme 

 

 

 Koeficient 

Leto 2008 0,81 

Leto 2009 0,78 

Leto 2010 0,81 

Leto 2011 0,79 

 

    popravek vredn.opreme in  

Stopnja odpisanosti opreme =   drugih opredm.OS_____ 

   oprema in druga opredm. 

   osnovna sredstva 

Upoštevamo podatek popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev in 

podatek nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. Iz podatka izhaja, da 

je 79 % opreme odpisane. Odpisanost se je sicer nekoliko izboljšala glede na leto 2010, vendar 

stanje ni najbolj idealno. V bodoče bo potrebno še več denarnih sredstev namenjati posodabljanju 

opreme. Odpisanost nepremičnin je bistveno nižja (28%), kar je rezultat prenov v zavodu. 

 

 

9.1.4 Delež terjatev v celotnem prihodku 

 

 

 Koeficient 

Leto 2008 0,07 

Leto 2009 0,01 

Leto 2010 0,03 

Leto 2011 0,05 

 

 

Delež terjatev v       =        terjatve_____ 

celotnem prihodku      celotni prihodek 

 

   

Gre za razmerje med terjatvami in celotnim prihodkom. Konec leta 2011 je kazalec spet nekoliko 

manj ugoden. ZZZS je izplačilo dela akontacije prenesla v mesec januar 2012. Terjatve do drugih 

kupcev so se nekoliko zmanjšale glede na leto 2010 

 

9.2  Kazalniki kakovosti 
 

V našem zavodu se zavedamo, da dobra organizacija, kakovostno opravljeno delo ter zadovoljni 

zaposleni omogočajo uspešno uresničevanje zastavljenih ciljev zavoda.  

 

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

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

najpomembnejši vir za uresničitev ciljev zavoda. 

 

Osnovne usmeritve na področju kakovosti 
 ohraniti dejavnost zavoda v obstoječem obsegu, 

 zmanjševati čas čakanja na pregled (v čakalnici), 

 dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (uporabnikov zdravstvenih storitev in ostalih 

naročnikov), 
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 v naše procese uvajati sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter 

optimalne stroške poslovanja, 

 zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih,kot pogoj za 

razvoj kadrov in uspešno izvajanje politike kakovosti 

 vzpostavljamo sistem vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega 

standarda ISO 9001 in ga bomo nadgrajevali v sistem celovitega upravljanja kakovosti 

(TQM – Priznanje RS za poslovno odličnost za zdravstvo), 

 vsi zaposleni sodelujejo s svojimi idejami v procesu izboljšanja dela, poslovanja in 

ustvarjanja kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov, 

 

Iz osnovnih umeritev so bili postavljeni sledeči cilji kakovosti za leto 2011: 

 

 ohranitev vseh programov iz leta 2010, dogovorjenih s pogodbo z ZZZS, ter 100 % 

doseganje dogovorjenega obsega 

 zmanjšanje čakalne dobe za naročene paciente na 20 min, razen v primeru, ki so posledica 

nujne medicinske pomoči. 

 posodabljanje medicinske opreme in sledenje tehnološkim napredkom v skladu s 

programom nabave osnovnih sredstev 

 skrb za redno strokovno izpopolnjevanje tako, da vsaj 60 % zaposlenim omogočimo 

najmanj en izobraževalni dan na leto. Obsegi izobraževanja za medicinsko osebje je 

ustrezno večje, v skladu s planom izobraževanja 

 pridobitev certifikata ISO 9001 

 dvigniti oceno zadovoljstva zaposlenih na nivo, da povprečna ocena pri posameznih 

kategorijah ne nižjo od 2,9 

 dvigniti nivo zadovoljstva pacientov najmanj 3 % nad ravnijo iz leta 2009  

 

 
 

Vsi cilji kakovosti za leto 2011 so bili doseženi. Doseganje cilja zmanjšanja čakalne dobe za 

naročene paciente na 20 minut je sicer izredno težko meriti. Na osnovi pritožb pacientov in na 

osnovi občasnega pregleda števila pacientov v čakalnicah lahko trdimo, da je bil navedeni cilj 

dosežen.  

 

V zavodu spremljamo  kakovost našega dela z izvedbo anket o zadovoljstvu uporabnikov 

zdravstvenih storitev in zadovoljstvu zaposlenih. Po dveh letih premora smo v letu  2011 izvedli 

obe raziskavi. Rezultati so zelo spodbudni. Ocene zadovoljstva uporabnikov storitev so za vsa 

področja višja (ali vsaj enaka) od ocene leta 2009. Vse kategorije so ocenjene z oceno višjo od 4 

(maksimalna ocena je 5).   

 

Certifikacijska presoja je sicer bila izvedena v mesecu decembru. Zaradi dveh ugotovljenih 

neskladij, certifikat ni bil podeljen. V mesecu marcu 2012 so bila neskladja odpravljena, tako, da 

smo certifikat pridobili v mesecu februarju 2012 
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10 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 

Sestavni del letnega poročila zavoda je tudi Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, katere 

priprava temelji na posebni metodologiji za pripravo le-te. Ocena notranjega nadzora javnih financ 

je pripravljena v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ 

k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 

pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, 

10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07) na obrazcu Izjava o 

oceni notranjega nadzora javnih financ in je priložena v računovodskem delu poročila.  

 

Notranje revidiranje je neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja; 

namenjena je povečevanju koristi in izboljševanju delovanja organizacije. Organizaciji pomaga 

uresničevati njene cilje s spodbujanjem premišljenega, urejenega načina vrednotenja in 

izboljševanja uspešnosti postopkov ravnanja s tveganjem ter njegovega obvladovanja in 

upravljanja. Notranjo revizijo opravljamo  s pomočjo zunanjih izvajalcev. Za leto 2011 smo s 

pomočjo javnega razpisa male vrednosti poiskali najugodnejšega ponudnika za izvedbo notranjega 

revidiranja s poudarkom na  procesu nabave in izrabe delovnega časa vključno z delavci preko 

podjemnih pogodb in odsotnosti (dopusti, bolniške odsotnosti, izobraževanja). Revizija je bila 

opravljena v mesecu januarju 2012. 

 

Z revizijo smo želeli:  

 Preveritev skladnosti izvajanja določil Pravilnika o javnem naročanju in Zakona o javnem 

naročanju na izbranem vzorcu. 

 Preveritev skladnosti izvajanja področja ureditve pravnega varstva pri javnem naročanju 

glede na določila zakonskih podlag Zakona o javnem naročanju in Zakona o reviziji 

postopkov javnega naročanja oz v letu 2011 veljavnega Zakona o pravnem varstvu v 

postopkih javnega naročanja 

 Preveritev spremljanja izrabe delovnega časa zaposlenih in delavcev preko podjemnih 

pogodb. 

 

 

Ugotovljeno je bilo, da v vzpostavljenem notranjem kontrolnem okolju navedenih področja 

poslovanja glede na opravljene postopke dela ni bilo zaznati pomembnih nedelujočih kontrolnih 

mehanizmov in iz njih izhajajočih pomembnih tveganj, ki bi onemogočala zagotavljanje: 

· doseganja poslovnih ciljev; 

· smotrne porabe virov in preprečitev izgub; 

· skladnosti poslovanja z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo to področje; 

· pravilnosti in zanesljivosti informacij ter podatkov. 

 

Zavodu je bil naloženo, da dopolni učinkovitost obstoječih kontrolnih mehanizmov oziroma 

vzpostaviti nove. Pripraviti, sprejeti in izvesti je potrebno ustrezne ukrepe. Zavod bo v odzivnem 

poročilu podal pojasnila oziroma dokazila o opravljenih kontrolnih mehanizmih oziroma 

spremembah.  V okviru revizije ni bilo ugotovljenih neracionalnih postopkov, potrebno pa bo 

revidirati Pravilnik o javnem naročanju. 
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10.1 Nadzori s strani ZZZS 

 

V letu 2011 smo bili vključeni v naslednje nadzore s strani ZZZS: 

 Nadzor nad nenujnimi reševalnimi prevozi s spremljevalcem in ostalimi sanitetnimi prevozi 

za obdboje 01.02.-28.02.2011. Ugotovljeno je bilo,  

o da so obračunani nenujni reševalni prevozi na podlagi listin, ki so nepopolno 

izpolnjeni(manjkali so naslednji podatki:podpis zdravnika, žig izdajatelja naloga, 

podpis zavarovane osebe, čas prevoza od-do, naziv izvajalca h kateremu je 

zavarovana oseba napotena, predpis prevoza tudi nazaj), 

o da so obračunani nenujni reševalni prevozi na podlagi neuradno dopolnjenih listin. 

Listine, ki ob popravku ne vsebujejo podatka kdo je popravek opravil so neveljavne 

in na osnovi takih listin ne morejo biti obračunani stroški. Popravek na listini lahko 

opravi le oseba, ki jo je izdala, saj ona odgovarja za nastanek stroška. 

o da se razlikuje podatek o prikazanih kilometrih na nalogu za prevoz od obračunanih 

točk na specifikaciji. 

 Nadzor nad splošno dejavnost hišnih obiskov za obdobje 01.04.-30.06-2011. Ugotovljeno je 

bilo, 

o v nadzor je bilo vključenih 41 zavarovanih oseb, pri katerih so zdravniki opravili 

hišne obiske. Nadzor je bil opravljen na podlagi dokumentiranih zapisov o hišnih 

obiskih. Obračun OZZ je bil pravilen-100% iz OZZ. 

o štirje HO si bili opravljeni v času dežurne službe in zato niso bili priznani.Kjer je 

bilo iz opredelitve časa v zapisu o hišnem obisku razvidno, da so bili HO opravljeni 

v sklopu ordinacijskega časa ambulante, so bili priznani. 

o en hišni obisk je bil obračunan dvakrat, zato je bil nepravilno obračunan primer 

zavrnjen. 

o tri hišne obiske ni bilo mogoče opredeliti težje dostopnega obiska, pravilen bi bil 

lažje dostopen obisk, vendar je bilo potrebno nepravilno obračunane primere v celoti 

zavrniti. 

o prisotna strokovna vodja je prejela navodila, kako naj ravnajo zdravniki v prihodnje. 

 Nadzor nad  splošno dejavnost – PRAVICE- kontrola pravilno izpolnjeni obrazci za obdobje 

01.12.2010-31.05.2011.  Ugotovljeno je bilo; 

o pri štirih primerih je bil opravljen predčasen predpis pripomočkov za ikontinenco, pri 

enen primeru je na listini nepravilno opredeljen kraj najbližjega ustreznega izvajalca-

pravilno Novo mesto. 

 Nadzor nad  patronažno dejavnost za obdobje 01.06.-30.06.2011. Ugotovljeno je bilo: 

o v isti družini na isti dan obračunan dva patronažna obiska. 

 Nadzor nad fizioterapijo za obdobje 01.09.-30.09.2011. Ugotovljeno je bilo: 

o štirje nalogi niso bili pravilno izpolnjeni v rubriki Napoten k izvajalcu, dva naloga 

smo popravili in so popravke priznali, dva pa so zavrnili. 

 Nadzor nad splošno dejavnost-PRAVICE-kontrola pravilno izpolnjenih obrazcev za obdobje 

od 01.06.2011-15.11.2011. Ugotovljeno je bilo: 

o pri eni osebi je bil opravljen predčasen predpis pripomočkov za inkontinenco. 

 Nadzor na zobozdravstveno dejavnostjo. Ugotovljeno je bilo: 

o Ordinacijski čas ni v skladu z pogodbo z ZZZS (pol ure daljši) 

o Na vidnem mestu v čakalnicah ni bilo objavljenih čakalnih dob 

 

Pri dveh nadzorih smo zaradi nepravilnosti prejeli tudi kazni. 
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Poleg nadzora s strani ZZZS smo v imeli v letu 2011 še 7 nadzorov s strani Zdravstvenega 

inšpektorata, 1 nadzor s strani informacijske pooblaščenke in en nadzor s strani Komisije za izredni 

strokovni nadzor Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, v katerega smo bili vključeni 

posredno (nadzor se je nanašal na Zavod za prestajanje kazni zapora Dob). Večjih nepravilnosti pri 

navedenih nadzorih ni bilo. Nekaj manjših neskladji smo takoj odpravili. 
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11 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE  
 

Na dan 31.12.2011 je bilo v zavodu zaposlenih 81 delavcev, kar pomeni za 5 % več kot v preteklem 

letu. Zaposlili smo dve zobozdravnici, enega reševalca, dva zdravstvenega tehnika, eno diplomiran 

medicinsko sestro in eno višjo medicinsko sestro. Zdravstveni dom sta zapustili dve delavki, eden 

delavec se je upokojil. Podatek vključuje zaposlene tako za določen kot tudi za nedoločen čas. Med 

zaposlenimi je pet invalidov in zdravnica s krajšim delovnim časom. 

 

V letu 2011 smo, po nekajletnih težavah, uspeli zaposliti dve zobozdravnici: eno kot pripravnico, 

eno kot redno zaposleno. Prejeli pa smo odpoved šolske zdravnice. Kljub večkratnim razpisom nam 

ni uspelo zaposliti novega zdravnika/ce, zato smo delo opravili s pomočjo zunanjih sodelavcev, 

Konec leta smo pričeli s postopki za zaposlitev tuje pediatrinje. Postopek do konca leta ni bil 

zaključen.  

 

Povečan obseg dela in dodatno pridobljeni programi so bili opravljeni v nadurnem ali pogodbenem 

delu.  
 
Tabela 26: Struktura zaposlenih delavcev po stopnjah izobrazbe in poklicih na dan 31.12. v letih 2005-2011 

 

Stopnja izobrazbe: Leto 
2005 

Leto 
2006 

Leto 
2007 

Leto 
2008 

Leto 

2009 

Leto 

2010 
Leto 

2011 
VII in VIII. STOPNJA IZOBRAZBE-SKUPAJ: 22 21 24 28 28 31 32 

Zdravnik 11 11 12 12 12 13 12 
Zobozdravnik 5 4 4 3 2 2 4 
Diplomirana medicinska sestra 3 3 5 9 10 11 11 
Diplomirani fizioterapevt 1 1 1 2 2 3 3 
Diplomirani inženir laboratorijske biomedicine 1 1 1 1 1 1 1 
Logoped 1 1 1 1 1 1 1 
VI. STOPNJA IZOBRAZBE-SKUPAJ: 10 10 8 2 2 2 3 

Višja medicinska sestra 8 8 6 1 1 1 1 
Fizioterapevt 1 1 1 0 0 0 1 
Delovni terapevt 1 1 1 1 1 1 1 
V. STOPNJA IZOBRAZBE-SKUPAJ: 29 26 28 32 30 32 35 

Zdravstveni tehnik 22 20 22 25 23 25 29 
Laboratorijski tehnik 3 2 2 3 3 3 3 
Zobotehnik 4 4 4 4 4 4 3 
NEZDRAVSTVENI DELAVCI IN PRIPRAV. 14 16 16 14 13 12 11 

SKUPAJ: 75 73 76 76 73 77 81 
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Slika 6: Struktura zaposlenih po izobrazbi za leto 2008-2011   

 

 
Slika 7: Struktura zaposlenih po starosti na dan 31.12.2011 

 

   
 

Povprečna starost zaposlenega v zavodu je 42,44 let, kar pomeni, da smo relativno star kolektiv. 

Med drugim to povzroča večjo odmero dopusta in praviloma tudi višje plačne razrede. 

 



 Zdravstveni dom Trebnje - LETNO POROČILO ZA LETO 2011 

53 

11.1  Izobraževanje v letu 2011 

 

 SPECIALIZACIJE: v letu 2011 je zdravnica nadaljevala z opravljanjem modulov v okviru 

specializacije iz družinske medicine, v avgustu pa smo zaposlili novo specializantko družinske 

medicine. 

 PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: vodja laboratorija se je v študijskem letu 2009/2010 vpisala na 

drugostopenjski  redni bolonjski magistrski študij iz laboratorijske biomedicine na Fakulteti za 

farmacijo Univerze v Ljubljani. Študij traja dve leti in bo predvidoma zaključen v letu 2012 

 VISOKOŠOLSKI PROGRAM: v voznik-reševalec se je v letu 2011 vpisal na Visoko šolo za 

zdravstvo Novo mesto. Študij traja 3 leta. S 

 SREDNJEŠOLSKI PROGRAM: voznik-reševalec se je v letu 2010 vpisal na Srednjo 

zdravstveno šolo za pridobitev naziva »tehnik zdravstvene nege«. Izobraževanje traja 3 leta. 

 

Z načrtovanim izobraževanjem in usposabljanjem zaposleni pridobivajo potrebna znanja za 

učinkovito izvrševanje del in nalog. Visok in višji kader se je udeleževal kongresov, simpozijev in 

seminarjev doma, pa tudi v tujini. Ostali kader pa je svoja funkcionalna znanja dopolnjeval 

predvsem z udeležbo na seminarjih in tečajih.  

 

V letu 2011 smo delavce napotili na izobraževanje v zunanje institucije in sicer skupaj 289 dni, kar 

je 38 % več kot v letu 2010.  Poleg tega so se zaposleni izobraževali tudi znotraj zavoda (prenos 

znanja med zaposlenimi) in znotraj zavoda s pomočjo gostujočih predavateljev (v okviru rednih 

tedenskih sestankov). 
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12 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 

12.1   Nabava osnovnih sredstev v letu 2011 
Tabela 27: SEZNAM NABAV OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2011 

Vrsta opreme Vrednost v EUR 

Računalniki, programska oprema, tiskalniki: 

 Računalniki  10x 6.190,80 

Tiskalniki  7x   877,39 

Monitorji 2x 228,00 

Strežnik s tračno enoto 25.366,08 

Računalniški program Office, Windows 3x                      554,40 

Skupaj računalniki, programska oprema, tiskalniki: 33.216,67 

Prevozna sredstva:   

Reševalno vozilo 108.366,28 

Sanitetno vozilo 19.920,00 

Osebni avto Škoda Fabia 2x 16.998,00 

Osebni avto Renault Modus 9.446,00 

Skupaj  prevozna sredstva: 154.730,28 

Pohištvena oprema:   

Oprema patronaže 5.740,80 

Oprema logopedske ambulante 534,00 

Oprema sobe računovodje 2.269,20 

Oprema predšolskega dipspanzerja 517,20 

Omara v spl.ambulanti I. 84,00 

Skupaj pohištvena oprema: 9.145,20 
Ostale večje nabave:   

Oprema za reševalno vozilo 22.307,17 

Navozna klančina 1.093,50 

Nadstrešnica za reš.vozilo s stroški upor.dovoljenja 14.239,80 

Psihodiagnostični aparat (psiholog) 14.832,00 

EKG aparat MAC (amb.DSO) 4.560,00 

Modelna žaga z vgrajenim sesalcem (zobotehnika) 2.148,00 

Parni čistilec (zobotehnika) 2.028,00 

Troponin aparat (amb.NMP) 1.847,67 

Aparat za kontrolo INR 3x 1.260,00 

Reanimacijski kovček (za v sanitetno vozilo) 1.320,00 

Pulzni oksimeter 3x 1.402,88 

Čitalec kartic zdrav.zavarovanja 5x 866,16 

Stroj za pranje vozil 1.836,91 

Kovinski regal s policami (arhiv Mkg) 1.107,60 

Inox vozički, pralni stroj, sesalec, pometač, aparat za rezanje gutaperke 2.342,36 

Stol terapevtski (zobna Mkg) 1.166,26 

Stoli enosedi in trosedi 19x 2.687,52 

Stoli za patronažo 6x 565,70 

Drobni inventar (lupe,termometri,inštumenti, merilniki RR, torbe, …) 10.854,85 

Skupaj ostale večje nabave: 88.466,38 

SKUPAJ NABAVE LETA 2011 285.558,53 
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Nabava je potekala skladno s finančnim načrtom. Že na seji strokovnega sveta v marcu, ko se je 

potrjeval finančni načrt je bil sprejet sklep, da se dodatno nabavi sanitetno vozilo (namesto najema). 

Zaradi navedenega ni bila realizirana nabava zobnega stroja, ki se prenese v leto 2012.  

 

12.2  Investicijsko vzdrževanje 

 
Tabela 28: SEZNAM INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2011 

 

Vrsta storitve investicijskega vzdrževanja  Vrednost v EUR 

Gradbeno obrtniška dela pri prenovi prostorov patronaže   11.948,39 

Dobava in montaža klimatizacije v ZD Trebnje 34.135,92 

Dobava in montaža klimatizacije v ZP Mirna in Mokronog 12.289,31 

Parketarska dela v ZD Trebnje 5.070,00 

Skupaj investicijsko vzdrževanje  63.443,62 

 

 

Realiziran je bil projekt prenove patronaže in izgradnje nadstreška. Zagotovili smo, da so vsi 

dnevno uporabni prostori našega zavoda klimatizirani. Zamenjali smo sta v severnem traktu in tako 

v grobem zaokrožili projekt prenove ZD Trebnje. Nerealiziran je bil projekt prenove zobne 

ambulante Mirna. Smiselno je, da prenova poteka hkrati z zamenjavo zobnega stroja. Kot je že bilo 

navedeno, zaradi prerazporeditve sredstev, se projekt prenese v leto 2012. 
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Pri pripravi poročila so, poleg odgovorne osebe, sodelovali: 

1. Elizabeta Žlajpah, dr.med., spec.spl.med.,   

2. Bogomir Humar, dr.med., spec.spl.med.,  

3. Zdenko Šalda, dr.med., spec.med. del. prom. športa 

4. Mojca Mihevc  

5. Vesna Kurent 

6. Jelka Ajdič 

7. Slavka Pavlin 

8. Slavka Gešman 

9. Bernarda Sever 

10. Majda Gačnik  
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Pripravila: Slavica Pavlin 
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A) PRILOGE RAČUNOVODSKEGA POROČILA 
 

 

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, 58/10, 60/10, 104/10) – 
računovodski izkazi: 
 

 
- Bilanca stanja (Priloga 1) 

- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev    (Priloga 1 A) 

- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil ( Priloga 1 B) 

- Izkaz prihodkov in odhodkov  določenih uporabnikov (Priloga 3) 

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A) 

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

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

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (Priloga 3/B) 

 

- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 

 

 

B) POJASNILA RAČUNOVODSKEGA POROČILA 
 

 

1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI 

STANJA 

1.1 Sredstva 

1.2 Obveznosti do virov sredstev 
 

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 

2.1 Analiza prihodkov 

2.2 Analiza odhodkov 

2.3 Poslovni izid 
 

3. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

 

4. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV 

 

5. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

 

 

I. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN 

PRILOGAM K BILANCI STANJA 
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Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki izkazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev na 

dan 31.12.2011. Slovenski računovodski standardi zahtevajo, da bilanca stanja izkazuje resnično in 

pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Pri sestavi bilance stanja smo upoštevali te 

zahteve ter stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov uskladili z letnim popisom po stanju na 

dan 31.12.2011. 

 

Celotna sredstva izkazana v bilanci stanja znašajo 3.264.146 EUR in so v primerjavi z letom 2010 

višja za 126.382 EUR oz. za 4%.  

 

Prilogi k bilanci stanja sta: 

 

 pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev, 

 pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih  naložb in posojil  
 

 

Tabela št.1: sredstva in obveznosti do virov sredstev 

 

Naziv konta 2011 2010 Indeks 

 

SREDSTVA 
 

A) dolgoročna sredstva in sredstva v 
upravljanju 

B) kratkoročna sredstva; razen zalog in AČR 

C) zaloge  
 

I. AKTIVA SKUPAJ 
 

 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 

D) kratkoročne obveznosti in PČR 
E) Lastni vir in dolgoročne obveznosti 

 
II. PASIVA SKUPAJ 

 
2.584.050 

 
 

680.096 

0 
 

3.264.146 
 

 
 

 

356.561 
2.907.585         

 
3.264.146 

 
2.580.629 

 
 

556.996 

 
 

3.137.625 
 

 
 

 

351.554 
2.786.071 

 
3.137.625 

 
100 

 
 

122 

- 
 

104 
 

 
 

 

101 
 

 
104 

    

 

I.I SREDSTVA 

 

Sredstva v bilanci stanja so razdeljena na naslednje postavke: 

 

 dolgoročna sredstva  in sredstva v upravljanju, 

 kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve, 

 zaloge. 
 

 
 

a) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
 

 

Tabela št.2: stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih OS 
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Naziv konta Konto 
 

Nabavna 
vrednost 

Popravek 
vrednosti 

Povečanje Amortizacija 
 

Neodpisana 
vrednosti 

NEOPREDMETENA 

SREDSTVA 

 

00 72.926 56.472 554 11.332 5.676 

ZEMLJIŠČA  

 

02 42.387 - - - 42.387 

ZGRADBE 
 

02 2.893.584 731.006 14.240 82.582 2.094.236 

OPREMA, DROBNI 

INVENTAR 

04 1.903.576 1.553.660 270.764 178.929 441.751 

SKUPAJ 
NEOPREDMETENA IN 
OPREDMETENA OS V 
UPRAVLJANJU 

 4.912.473 2.341.138 285.558 272.843 2.584.050 

 
 

 NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN AČR 

 

Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi izkazujemo naložbe v materialne pravice. V letu 2011 

smo nabavili za 554 EUR neopredmetenih dolgoročnih sredstev.  

 
 

 OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

 

Opredmetena osnovna sredstva so sredstva pridobljena v upravljanje in so vrednotena po nabavnih 

vrednostih, zmanjšana za vrednost popravka opredmetenega osnovnega sredstva, oblikovanega na 

osnovi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih. 

Sredstva se amortizirajo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in se začnejo 

amortizirati, ko so razpoložljiva za uporabo. 

 

V letu 2011 je bila zaključena investicija Zdravstvenega doma s parkiriščem. Iz konta investicij v 

pridobivanju smo prenesli za 14.240 EUR v  uporabo. 

 

Zemljišča in zgradbe so sredstva zavoda, katerih ustanoviteljice so občina Trebnje, Šentrupert in 

Mokronog – Trebelno, v letu 2011 tudi občina Mirna in jih ima zavod v upravljanju.  

 

Neodpisana vrednost zgradb znaša 2.094.236 EUR.  
 

 OPREMA 

 

Razvrščanje, pripoznavanje in začetno računovodsko merjenje ter razkrivanje opreme je opravljeno 

v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Med opremo so uvrščene tudi stvari drobnega 

inventarja z življenjsko dobo nad 12 mesecev, ki ga vodimo po sodilu istovrstnosti in oblikujemo 

100% popravek vrednosti. 

 

 

V letu 2011 je bila nabavljena oprema v vrednosti 240.079 EUR in drobni inventar, ki ga vodimo v 

razredu 0, v vrednosti 30.685 EUR.  
 

Tabela št.3: večje nabave opreme v letu 2011 
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Vlaganja v OS in nabava opreme V EUR 

Reševalno vozilo  108.366 
Oprema za reševalno vozilo 16.342 

Kombi vozilo 19.920 

Škoda Fabia 2x 16.998 
Modus Expression 9.446 

Stroj za pranje vozil 1.837 
Reanimac. Kovček 2x 3.596 

Respirator 5.724 

Aspirator 1.198 
EKG aparat 4.560 

Psihodiag.aparat 14.832 
Parni čistilec 2.028 

Strežnik Intel 
Računalniki 

Ostala poh.opr.pometač dvor. 

Troponin aparat 

25.366 
6.191 

1.827 

1.848 
SKUPAJ 240.079 

 

 
 

V izkazu »Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev« 

izkazujemo stanje in gibanje teh sredstev v letu 2011 (povečanja, zmanjšanja, inventurni odpisi). 

 
 

 REDNI LETNI POPIS SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO NJIHOVIH VIROV: 

 

Inventurna komisija je opravila redni letni popis sredstev. Na predlog inventurne komisije in sklepa 

direktorice je bila izločena dotrajana in uničena oprema  v vrednosti 20.747 EUR.
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b) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 
 

Tabela št.4: gibanje kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev 

 

konto Naziv konta 2011 2010 Indeks 

10 Denarna sredstva v blagajni 

 

12 2  

11 Dobroimetje pri bankah 

 

445.262 434.557 102 

12 Kratkoročne terjatve do kupcev 

 

59.210 52.372 113 

13 Dani predujmi 

 

623 1.066 58 

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta 

 

162.698 67.471 241 

16 Kratkoročne terjatve iz financiranja 

 

0 0 - 

17 Druge kratkoročne terjatve 
 

9.816 301  

19 Aktivne časovne razmejitve 
 

2.475 1.227 201 

 SKUPAJ 680.096 556.996 122 

 

Denarna sredstva v blagajni predstavljajo gotovino v glavni blagajni do višine določenega 

blagajniškega maksimuma. Inventurna komisija je na dan 31.12.2011 popisala denarna sredstva, ki 

znašajo 12 EUR, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom.  

 

Sredstva na prehodnem računu znašajo 103 EUR in predstavljajo polog gotovine, ki smo ga na 

račun prejeli prvi delovni dan v mesecu januarju 2012. 

 

Sredstva na podračunu odprtem pri Ministrstvu za finance - Upravi Republike Slovenije za javna 

plačila, so v mejah likvidnosti, na dan 31.12.2011 so znašala 445.159 EUR. 

 

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

 

Kratkoročne terjatve do neposrednih in posrednih uporabnikov znašajo 162.698 EUR in so v 

primerjavi z letom 2010 večja, za 95.227 EUR. Vzpostavljena terjatev se nanaša predvsem na 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki zahtevka za končni obračun zdravstvenih storitev 

zaradi likvidnostnih težav v tekočem letu ni poravnal.  Neporavnana je tudi terjatev (ZZZS) za 

refundacijo boleznin v znesku 9.816  EUR.  

Terjatve so bile  v celoti poravnana v januarju 2012. 

 

Na aktivnih časovnih razmejitvah izkazujemo vnaprej plačane naročnine za leto 2012 (Revija za 

računovodstvo in finance – IKS, Uradni list RS – info, strokovna revija Medicina danes,….) 
 

c) ZALOGE 

 

Zalog materiala ne izkazujemo, ob nabavi ga knjižimo v razred 4 med stroške.
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I.II OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 

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

 

 kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve, 

 lastni viri in dolgoročne obveznosti. 

 

 

a) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 

Tabela št.5: gibanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev 

 

konto Naziv konta 2011 2010 Indeks 

21 

 

20 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 

 

Kratkoročne obv. za predujme 
 

172.398 

 

383 

171.451 101 

 

 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
 

113.086 107.620 105 

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 
 

53.701 54.460 99 

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega 

načrta 
 

16.994 18.023 94 

29 Pasivne časovne razmejitve 
 

0 0 - 

 SKUPAJ 356.561 351.554 101 

 
Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2011 znašajo 356.561 EUR in so v primerjavi s predhodnim letom višje 
za 5.007 EUR oz. za 1 %. 

 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih za plače na dan 31.12.2011 znašajo 172.398 EUR in se nanašajo na 

obveznost izplačila plač za mesec december 2011. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana v 

januarju 2012. V primerjavi z letom 2010 so večje za 1%. 
 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2011 znašajo 113.086 EUR. Obveznosti so v primerjavi 
z letom 2010 večje za 5%.  

 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so se v letu 2011 so se zmanjšale za 759 EUR. Kratkoročne 

obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki so posredni ali neposredni uporabniki občinskega 

ali državnega proračuna na dan 31.12.2011 znašajo 16.994 in se nanašajo na kratkoročne obveznosti do 
dobaviteljev za opravljene zdravstvene in laboratorijske storitve (UKC Ljubljana, Inštitut za varovanje 

zdravja, ZZV Novo mesto, Dolenjske lekarne Novo mesto,…) 
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b) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 
Tabela št.6: lastni viri in dolgoročne obveznosti 

 

konto Naziv konta 2011 2010 Indeks 
 

92 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

 

25.082 22.303 112 

96 Dolgoročne finančne obveznosti 

 

264.375 331.875 80 

980 Obveznosti za opredmetena in neopredmetena sredstva v 

upravljanju 

 

2.294.593 2.226.451 103 

985 Presežek prihodkov nad odhodki 323.535 205.442 157 

 SKUPAJ 2.907.585 2.786.071 104 

 

 

Lastni viri in dolgoročne obveznosti, med katerimi izkazujemo prejeta sredstva v upravljanje in 

presežek prihodkov nad odhodki, predstavljajo 89% pasive bilance stanja in so v primerjavi z letom 

2010 višji za 4%. Pretežni del virov predstavljajo obveznosti za neopredmetena in opredmetena 

osnovna sredstva na kontu 92  in 98. 

 

Znesek prejetih donacij v letu 2011 za nakup opredmetenih osnovnih sredstev, ki so bile 

namenjene predvsem za nakup novega reševalnega vozila, znašajo  9.850 EUR. 

 

Na kontu 960 je evidentiran dolgoročni kredit za investicijo, stanje na dan 31.12.2011 znaša 

264.375 EUR. V letu 2011 smo odplačali glavnico za kredit v višini 67.500 EUR. 

 

V letu 2011 smo prejeli 66.000 EUR namenskih sredstev občin ustanoviteljic, od tega 46.000 EUR 

za nakup reševalnega vozila in 20.000 EUR za investicijo (adaptacija ZD), izkazujemo jih v skupini  

kontov 980. 

 
Tabela št.7: namenska sredstva prejeta od občin ustanoviteljic  v letu 2011 za inv. in reševalno.voz. 

 

OBČINA USTANOVITELJICA ZNESEK V EUR 

OBČINA TREBNJE 
 

29.279 

OBČINA ŠENTRUPERT 

 

0 

OBČINA MOKRONOG – TREBELNO 

 
OBČINA MIRNA 

 

30.000 

 
6.721 

SKUPAJ 66.000 

 

Zmanjšali smo amortizacijo v breme vira v znesku 31.990 EUR. 

 

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na dan 31.12.2011 znašajo 2.294.593 EUR. 
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Na podlagi Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 

računovodstvu (Ur.l. RS, št. 117/02 in 134/03) in po 37. členu Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, 

št. 23/99, 30/02, 114/06) smo uskladili terjatve in obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje z 

občinami ustanoviteljicami. 

 

II. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN 

ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
 

Javni zavod Zdravstveni dom Trebnje, kot določen uporabnik enotnega kontnega načrta, ugotavlja 

prihodke in odhodke v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, kar pomeni, da zanje velja 

glede pripoznavanja prihodkov in odhodkov načelo nastanka poslovnega dogodka.  

 

V skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu, izkazujemo poslovne dogodke tudi evidenčno, 

kar pomeni spremljanje prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, kar zagotavlja 

izkazovanje primerljivih podatkov potrebnih za spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni 

države in občin. Razlika v obeh izkazih je spremljanje gibanja sredstev javnih financ po 

obračunskih in denarnih tokovih. 

 

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

 

II.I ANALIZA PRIHODKOV 
 

Zdravstveni dom Trebnje je v letu 2011 realiziral 4.425.010 EUR celotnih prihodkov, ki so bili za   

3% višji od doseženih v letu 2010 in 0,04% večji od načrtovanih. Podrobnejši prikaz prihodkov in 

primerjav s predhodnim letom prikazujemo v nadaljevanju. 

 

V celotnih prihodkih so poslovni prihodki od poslovanja na dan 31.12.2011 znašali 4.404.410 EUR 

in so višji v primerjavi s preteklim letom za 2%. Prihodki od poslovanja predstavljajo tudi največji 

delež celotnih prihodkov. 

 

V strukturi celotnih prihodkov predstavlja delež 78,51%,  prihodkov od ZZZS-ja iz naslova 

obveznega zdravstvenega zavarovanja ti so v letu 2011 znašali 3.474.177 EUR.  Osnova za 

pridobivanje prihodkov iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja je pogodba o izvajanju 

programa zdravstvenih storitev, katero zavod vsako leto sklene z ZZZS-jem. 

 

Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializantov (ter učnih ustanov) so 

znašali 97.066 EUR in so bili višji za kar 38% prejeli pa smo jih iz naslova zaposlitve pripravnikov  

in specializantke. V strukturi predstavlja 2,19% prihodkov. 

 

Cene oblikovane z Dogovorom za pogodbeno leto in določene s pogodbo, se uporabljajo za izračun 

doplačil zavarovanih oseb, za obračun zdravstvenih storitev za konvencije, za nezavarovane osebe 

in za ostale osebe, za katere se stroški zdravljenja krijejo iz državnega proračuna ter za obračun 

storitev med izvajalci zdravstvenih storitev.   

 

Prihodki iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki jih zavod pridobiva od 

zavarovalnic (Triglav d.d., Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.d., Adriatic – Slovenica d.d.) 

znašajo 518.340 EUR, kar predstavlja 11,71% prihodkov v strukturi celotnih prihodkov kot v letu 

2011.  
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Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, 

samoplačnikov, ostalih plačnikov in konvencij, predstavljajo 288.734 EUR in so za 8% višji v 

primerjavi z predhodnim letom in za 12% višji od načrtovanih. V strukturi celotnih prihodkov 

znašajo 6,53%. 

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev v letu 2011 znašajo 26.093 EUR in so za 7% višji 

v primerjavi z letom 2010 ter za 6% višji od načrtovanih. V strukturi celotnih prihodkov znašajo 

0,59%. 
 

Finančni prihodki so znašali 4.608 EUR in predstavljajo 0,11% deleža v celotnih prihodkih, prejeli 

smo jih iz naslova prejetih obresti  za denarna sredstva na podračunu pri UJP Novo mesto. Znesek 

finančnih prihodkov je v primerjavi z predhodnim letom višji za 48%. 

 

Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki znašajo v letu 

12.861 EUR in v primerjavi z letom 2010 večji za 65%,  V strukturi celotnih prihodkov znašajo 

0,36%. 

 
Tabela št.8: struktura prihodkov v letih 2011 in 2010 

 

PRIHODKI 2011 2010 Indeks 

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (po 
pogodbi ZZZS) 

 

3.474.177 3.411.744 102 

Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in 

specializantov 

 

97.066 70.404 138 

Prihodki od dodatnega prostovoljnega zavarovanja 

 

518.340 515.862 100 

Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od 

nadstandardnih storitev, samoplačnikov, ostalih plačnikov, 

konvencij 
 

288.734 267.886 108 

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 
 

26.093 24.277 107 

SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 
STORITEV 

 

4.404.410 4.290.173 103 

Finančni prihodki 4.608 3.122 148 

Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in 

prevrednotovalni prihodki 

15.992 9.716 165 

SKUPAJ 4.425.010 4.303.011 103 

 
Prejeli smo namenska sredstva za pomoč pri izvedbi izobraževanja (donacije za izobraževanje) v 

znesku 6.142 EUR. 
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Grafikon št.1: struktura prihodkov 2011 

 

 

 

II.II ANALIZA ODHODKOV 

 

Odhodke izkazujemo po načelu nastanka poslovnega dogodka, kar pomeni, da so vsi odhodki 

nastali v poslovnem letu 2011. 

Celotni odhodki doseženi v letu 2011 znašajo 4.272.776 EUR in so bili višji v primerjavi z letom 

2010 za 3%   in za 1,7% manjši od planiranih.  

 

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo: 

 stroški dela najvišji delež in sicer 61,6% (z vključenimi podjemnimi pogodbami pa 66,5%) 

 sledijo stroški storitev 20,5%,  

 stroški materiala 15,02% 

 stroški amortizacije 5,48% 

 in drugi odhodki, ki pa predstavljajo zanemarljiv delež v strukturi celotnih odhodkov. 
 

Tabela št.9: struktura odhodkov v letih 2011 I in 2010 

 

ODHODKI 2011 2010 Indeks 

Stroški blaga in materiala 492.027 489.085 101 

Stroški storitev 876.061 843.689 104 

Stroški dela 2.632.552 2.557.797 103 

Amortizacija 233.773 221.317 106 

Ostali drugi stroški 11.390 8.025 142 

Finančni odhodki 10.483 10.695 98 

Drugi odhodki 12.842 15.487 83 
Prevrednotovalni poslovni odhodki 3.648 4.537 80 

SKUPAJ 4.272.776 4.150.632 103 
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Grafikon št.2: struktura odhodkov 2011 

 

 

 
Po glavnih postavkah so bili odhodki naslednji: 

 

 

a)  STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 

 

Stroški materiala in blaga in storitev so v letu 2011 znašali 492.027 EUR in so bili večji v 

primerjavi z  letom 2010 za 1% in manjši od planiranih za 4,1%. 

 

Med temi stroški predstavlja največji delež poraba laboratorijskega materiala, zdravil, ostalega 

zdravstvenega materiala, obvezilni material, zobozdravstveni material, pisarniški material,… 

 

Stroški storitev so v letu 2011 znašali 876.061 EUR in so bili za 4% večji od doseženih v letu 2010 

in za 3,5% manjši od planiranih. Med stroški storitev predstavljajo največji delež izplačila  

podjemnih pogodb, opravljene zdravstvene storitve, laboratorijske storitve, storitve vzdrževanja,… 
 

 

Delež stroškov blaga, materiala in storitev v celotnih odhodkih znaša 32,02% 

 

 

b) STROŠKI DELA 

 

Stroški dela so v letu 2011 znašali  2.632.552 EUR in so v primerjavi z letom 2010 večji za 3%  

manjši od planiranih za 1,04 %. 
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Grafikon št.3: struktura stroškov dela 2011 

 

 

 

 

Tabela št.9: struktura stroškov dela v letih 2011 in 2010 

 

konto Naziv konta 2011 2010 Indeks 

46 Osnovne plače dodatki in nadomestila 

 

1.794.455 1.715.574 105 

46 Nadurno delo – delo preko polnega delovnega časa 

 

254.054 278.514 91 

46 Redna delovna uspešnost – zaposleni 

 

 - - 

46 Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev 

na trgu 

 

16.741 21.996 76 

46 Delovna uspešnost – direktor in pomočnik 

direktorja/strokovni vodja 
 

- - - 

46 Prispevki za socialno varnost 

 

334.536 325.027 103 

46 Drugi stroški dela 

 

232.766 216.686 107 

 SKUPAJ 2.632.552 2.557.797 103 

 

Delež v celotnih odhodkih znaša 61,6%. (v kolikor prištejemo k stroškom dela še izplačila po 

podjemnih pogodbah, ki so sicer knjižene v stroških storitev, znaša delež  68,1%). 

Stroški dela vključujejo obračunane osnovne plače in nadomestila zaposlenih, prispevke za socialno 

varnost, regres za letni dopust in druge stroške dela (jubilejne nagrade, odpravnine, stroške prehrane 

in prevoza in druga podobna izplačila). 

 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2011 je znašalo 83 zaposlenih, in se je v 

primerjavi z preteklim letom povečalo za 2%. 

 

Povprečna bruto plača v letu 2011 na zaposlenega je znašala 2.071 EUR in je v primerjavi z letom 

2010 je ostala na isti ravni. (v letu 2010 je znašala 2.076 EUR). 
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V letu 2011 redna delovna uspešnost ni bila izplačana, izplačana pa je bila delovna uspešnost od 

prodaje blaga in storitev na trgu, v višini 60% presežka prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti, 

doseženimi v letu 2010, kar znaša 16.741 EUR, z dajatvami 19.436 EUR. 

 

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana v znesku 33.758 

EUR  to je 3.548 delovnih ur, v breme ZZZS- ja pa za 21.990 EUR oz. 2.620 delovnih ur. 

Boleznine skupaj predstavljajo 3,78 % obračunanih ur rednega dela. 
 

 

Tabela št.10: nadomestila osebnih dohodkov za boleznine 

 

Nadomestila osebnih 
dohodkov za boleznine 

2011 2010 Indeks 
ur 

 ure EUR ure EUR  

V breme zavoda  
 

V breme ZZZS  

 

3.548 
 

2.620 

33.758 
 

21.990 

3.939 
 

1.608 

35.216 
 

12.359 

90 
 

163 

 6.168 55.748 5.547 47.575 214 

 

Tabela št.10: drugi stroški dela v letu 2011 

 

 

Drugi stroški dela V EUR 

Stroški prevoza na delo 56.267 

Jubilejne nagrade 2.887 
Odpravnina ob upokojitvi 5.421 

Solidarnostna pomoč 1.155 
Regres za letni dopust 56.606 

Stroški prehrane 68.595 

Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD d.d.) 33.356 
SKUPAJ 224.287 

Odškodnina -Galič 8.479 

 
 

 

Grafikon št.4: drugi stroški dela v letu 2011 
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c) AMORTIZACIJA 

 

V  letu 2011 je bila obračunana amortizacija v znesku 233.773 EUR in je večja v primerjavi z letom 

2010 za 5,6% in za 4,6% večja od planirane. 
 

Tabela št.11: amortizacija 

 

Amortizacija 2011 2010 Indeks 
 

Opredmetenih dolgoročnih sredstev, 

oprema, drobni inventar 

178.929 170.646 105 

Neopredmetenih dolgoročnih sredstev  

 

11.332 11.993 94 

Zgradbe 

 

82.582 76.848 107 

Zmanjšanje amortizacije nam.sr.fin.-v ceni st. 
 

- 39.070 - 38.170 102 

 233.773 221.317 106 

 

Amortizacija je obračunana po »Navodilu o načinu in stopnjah odpisa«. Drobni inventar z 

vrednostjo pod 500 EUR, odpišemo takoj ob nabavi. 

 

V breme virov smo nadomestili amortizacijo v znesku 39.070 EUR. Znesek je večji v primerjavi z 

letom 2010, predvsem so večje donacije za nakup reševalnega vozila in namenska sredstva 

ustanoviteljic. 

 

Amortizacija je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in v skladu 

Pravilnikom o načinu in stopnjah rednega odpisa sredstev. 

 

Amortizacija predstavlja v strukturi celotnih odhodkov 5,47%. 

 

 

d) OSTALI DRUGI STROŠKI 

 

Ostali drugi stroški so v letu 2011 znašali 11.390 EUR, v primerjavi z letom 2010 pa so bili večji za 

41,9%. 

Povečana je postavka sodnih stroškov, ki so nastali v zvezi s svetovanjem  in zastopanjem 

odvetnika v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi (pomočnica direktorja). 
 

Tabela št.12: ostali drugi stroški 

 

Vrsta odhodkov - skupina 465 2011 2010 Indeks 

Nadomestilo za stavbno zemljišče 3.334 3.276 102 

Prispevki članarin 3.356 3.252 103 
Prispevek za vzpostavljanje zaposlovanja invalidov  - - 

Izdatki za varstvo pri delu - - - 

Sodni stroški in drugi stroški 4169 1.497 278 
Davek od prometa zavarovalnih poslov (KAD d.d.) 531 - - 

SKUPAJ 11.390 8.025 142 

 

Ostali drugi stroški v strukturi celotnih odhodkov znašajo 0,3% 
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e) FINANČNI ODHODKI 

 

V letu 2011 so znašali finančni odhodki 10.473 EUR in predstavljajo plačila obresti za najeti 

dolgoročni kredit za investicijo in zneske zaradi zaokroževanja. 

 

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo finančni odhodki 0,2%. 

 

 
f) DRUGI ODHODKI 

 

Drugi odhodki - skupina kontov (468) so v letu 2011 znašali 12.842 EUR, v letu 2010 pa so bili 

večji, znašali so 15.487 EUR. 

 

Večja postavka v tej skupini so donacijska sredstva v znesku 11.000 EUR, ki smo jih nakazali 

sindikatu ZD Trebnje. 

 

V strukturi celotnih odhodkov predstavlja ta postavka 0,3%. 

 

 

g) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 

 

Prevrednotovalni  poslovni odhodki so v letu 2011 znašali 3.648 EUR in so nekoliko manjši v 

primerjavi z letom 2010. 

 

V letu 2011 smo oslabili terjatve, ki izhajajo iz neplačanih storitev Dispanzerja za medicino dela, 

prometa in športa. Zaradi stečajnih postopkov nekaterih podjetij, od katerih kljub elektronski izvršbi 

nismo uspeli izterjati plačila, smo na podlagi sklepa te terjatve oslabili. 

 

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo prevrednotovalni poslovni odhodki 0,09%. 
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III.  POSLOVNI IZID 
 

 

Zdravstveni dom Trebnje je poslovno leto 2011 zaključil s pozitivnim poslovnim izidom. 

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2010, je presežek prihodkov nad odhodki v znesku 

152.234 EUR. 

 

 

Presežek prihodkov nad odhodki je manjši kot v letu 2010 za 145 EUR. 

 

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

skupini kontov 98. 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 

nerazporejen. 

 

 

 

Davek od dohodka pravnih oseb 
 

Osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb od pridobitne dejavnosti, (presežek prihodkov nad 

odhodki z upoštevanjem nepriznanih odhodkov), smo zmanjšali za olajšavo pri zaposlovanju 

invalidov, možnost olajšave za investicije v opremo pa je ostala neizkoriščena. 
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VI.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. 

 

Takšno evidenčno izkazovanje podatkov je namenjeno sestavljanju bilanc na ravni države. V izkazu 

so prikazani vsi prejemki in izdatki, ki so bili vplačani in izplačani v letu 2010. 

 

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 194.967 EUR.  

 
Tabela št.13: prihodki in odhodki iz naslova izvajanja javne službe v letih 2011 in 2010 po načelu denarnega 

toka 

 

Naziv konta 

 

 2011  2010 Ind. 

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

 

4.107.287 4.041.457 102 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU 

 

293.012 
 

266.981 110 

I. SKUPAJ PRIHODKI 4.400.299 4.308.438 102 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 4.029.568 3.858.436 

 

104 

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV NA TRGU 
 

287.518 255.035 113 

II. SKUPAJ ODHODKI 4.317.086 4.113.471 105 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 

 
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 

83.213 

 
 

194.967 

 

43 

 

 

 

V. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA 

DOLOČENIH UPORABNIKOV 
 

V decembru 2008 smo najeli dolgoročni kredit pri SKB d.d. za investicijo v znesku 450.000 EUR. 

Odplačevanje glavnice in obresti je zapadlo v odplačevanje v letu 2009. 

 

Stanje dolgoročnega kredita na dan 31.12.2011 znaša 264.375 EUR. V letu 2011 smo odplačali 

glavnico za dolgoročni kredit v višini 67.500 EUR. 
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VI POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 

DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 
 
 

Podatki v tem izkazu so razmejeni na dejavnost javne službe in tržno dejavnost.  

 

Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je računovodski izkaz, vsebinsko identičen 

izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.  

 

Po zakonu je potrebno ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi za 

opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu. V letu 2010 je Ministrstvo za zdravje pripravilo sodila za razvrščanje 

prihodkov ustvarjenih s prodajo blaga in storitev na trgu in javno službo. 

 

Prihodke iz tržne dejavnosti sestavljajo prihodki medicine dela, prometa in športa, prihodki od 

opravljenih storitev za druge koncesionarje (zobotehnične storitve), prihodki iz naslova opravljenih 

samoplačniških zdravstvenih storitev in nadstandardnih storitev, prihodki iz naslova zaračunanih 

najemnin, finančni prihodki iz naslova obresti  za vezane depozite, v letu 2011 vezanih sredstev  pri 

poslovnih bankah nismo imeli. 

 

Iz izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je razvidno, da je zavod ustvaril 4.118.246 

EUR prihodkov iz naslova javne službe in 286.164 EUR prihodkov iz naslova tržne dejavnosti. 

Ugotovljen je bil 6,54% delež prihodkov, ustvarjenih s tržno dejavnostjo in je v primerjavi z 

predhodnim letom nekoliko višji (v letu 2010 je bil 6,08%).  
 

Tabela št.14: prihodki iz naslova izvajanja javne službe in tržne dejavnosti v letu 2011 

 

Vrsta prihodkov Prihodki za opravljanje 

javne službe 

Prihodki iz tržne dejavnosti 

Prihodi od poslovanja 
 

4.118.246 286.164 

Finančni prihodki 
 

4.608 - 

Drugi  prihodki 

 

- 3.131 

Prevrednotovalni prihodki 

 

12.861 - 

SKUPAJ 4.135.715 289.295 

DELEŽ 93,46% 6,54% 

 

Grafikon št.5: razmejitev prihodkov iz javne službe in tržne dejavnosti v letu2011 
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Odhodki iz naslova opravljanja javne službe znašajo 4.018.169 EUR in 254.607 EUR iz tržne 

dejavnosti. 

 

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost je bilo izvedeno v 

skladu z naslednjimi sodili: 

 

 odstotek, glede na dosežene prihodke, 

 na osnovi internega akta določeni odhodki, ki nastanejo samo iz naslova izvajanja javne 

službe. 
 

Tabela št.15: odhodki iz naslova izvajanja javne službe in tržne dejavnosti v letu 2011 

 

Vrsta odhodkov Odhodki za opravljanje 

javne službe 

Odhodki iz tržne dejavnosti 

Material in storitve 

 

1.320.928 47.160 

Stroški dela 
 

2.442.218 190.334 

Amortizacija 

 

218.484 15.289 

Ostali drugi stroški 
 

10.645 745 

Finančni odhodki 
 

10.483 - 

Drugi odhodki 

 

12.002 840 

Prevrednotovalni odhodki 

 

3.409 239 

SKUPAJ  4.018.169 254.607 

 

 

Iz naslova izvajanja javne službe izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 117.546 

EUR  in iz naslova izvajanja tržne dejavnosti presežek prihodkov nad odhodki v višini 34.688 EUR.  

 

Presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti je po prejemu soglasja ustanovitelja osnova za 

izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 

 

V letu 2011 ni bila izplačana akontacija za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu (v skladu s finančnim načrtom). Izplačana je bila delovna uspešnost iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu, (60%  presežka prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti). 

 
 

Presežek prihodkov nad odhodki pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti: 
 

Tabela št.16: presežek prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja javne službe in tržne dejavnosti v letu 

2011 

 

 Javna služba Tržna dejavnost 

Prihodki  

 

4.135.715 289.295 

Odhodki 

 

4.018.169 254.607 
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PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 

ODHODKI 

117.546 34.688 

 

 
 

 

 


