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ness cards collected at trade shows, or 

membership lists. You might consider 
purchasing a mailing list from a 

company. 

If you explore the Publisher catalog, 
you will find many publications that 

match the style of your newsletter. 

Next, establish how much time and 

money you can spend on your 

newsletter. These factors will help 

determine how frequently you publish 
the newsletter and its length. It’s 

recommended that you publish your 
newsletter at least quarterly so that 

it’s considered a consistent source of 

information. Your customers or 
employees will look forward to its 

arrival. 
Caption describing picture or 

graphic. 

the story. Develop the headline before 

you write the story. This way, the 

headline will help you keep the story 
focused. 

Examples of possible headlines 

include Product Wins Industry 
Award, New Product Can Save You 

Time!, Membership Drive  

Exceeds Goals, and New Office 

Opens Near You. 
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1. UVOD 
 

1.1. Zakonske in druge pravne podlage 

 

a) Pravne podlage za izvajanje dejavnosti zavoda 

 

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 leto 2009 z aneksi, 

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

 

 

b) Pravne podlage za poslovanje zavoda 

 

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 (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) 

6) 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), 

7) Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

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

8) Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, 46/03), 

9) Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. člena Zakona o 

računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03), 

 

 

 

c) Interni akti zavoda 
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1) Pravilnik o računovodstvu; 

2) Pravilnik o popisu, 

3) Pravilnik o evidentiranju delovnega časa, 

4) Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, 

5) Pravilnik o blagajniškem poslovanju, 

6) Pravilnik o notranji reviziji, 

7) Pravilnik o javnem naročanju, 

8) Letno poročilo za leto 2009, 

9) Navodilo o beleženju delovnih ur, 

10) Register tveganj. 
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2. PODROČJE DELOVANJA ZAVODA 
 

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

 

- na sedeţu 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, 
-      ambulanti v socialnovarstvenem zavodu, 
- otroškem dispanzerju, 
- šolskem dispanzerju, 
- dispanzerju za medicino, dela, prometa in športa, 
- 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 sluţbo 

- nenujni reševalni prevozi, 

- prevozi na in z  dialize, 

- prevozi bolnikov na obsevanja in kemoterapijo na Onkološki inštitut Ljubljana. 

d) izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in nujne 

medicinske pomoči 

 

f) Izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov: 

- za odraslo populacijo,  

- programa zdravstvene  vzgoje za otroke in šolsko mladino, 

- programa zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino ter  

- programa šole za starše. 
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3. 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 gradi 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 
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4. CILJI ZAVODA 

4.1. 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. 

 

 

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 

- pridobivanje finančnih sredstev iz naslova 

opravljanja tržne dejavnosti; 

- financiranje s pomočjo donacij; 
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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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4.2. Letni cilji zavoda po posameznih področjih za leto 2011 

 

PODROČJE LETNI CILJI 

  

na področju izvajanja zdravstvene oskrbe  - izpolnitev plana storitev na podlagi 

Pogodbe o izvajanju zdravstvenih 

storitev za leto 2010, 

- 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 

zaposlenih po posameznih področjih 
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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  

 

  

na področju kakovosti zdravstvenih storitev - nenehno izboljševanje delovnih 

postopkov s ciljem povečanja 

zadovoljstva uporabnikov 

zdravstvenih storitev; 

- na vseh ravneh zdravstvene oskrbe 

zagotavljati celovit sistem kakovosti z 

uvedbo standardov ISO 9001:2000; 

- pridobiti certifikat kakovosti ISO 

9001:2000; 

 

  

na področju upravljanja z zaposlenimi - nadaljevati z racionalno kadrovsko 

politiko na področju medicinskega in 

ostalega kadra; 

- skrb za nenehno strokovno 

izobraţevanje zaposlenih; 

- skrb za ugodno organizacijsko klimo; 

- preverjanje zadovoljstva zaposlenih v 

zavodu z izvajanjem letnih anket; 

 

  

na področju krepitve povezav in sodelovanja  - stalni kontakti med občinami 

ustanoviteljicami in zavodom, 

- nenehno spremljanje in izvajanje 

pretoka informacij med drţavnimi in 

zdravstvenimi institucijami 
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(Ministrstvo za zdravje, Zdruţenje 

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, 

- vlagati v sodobno medicinsko opremo; 

- slediti razvoju informacijske 

tehnologije. 

 

 

 

 

4.3. Plan obsega zdravstvenih storitev, načrtovan na podlagi pogodbe 
z ZZZS-jem  

 

Osnova za načrtovanje obsega zdravstvenih programov je Pogodba o izvajanju programa 

zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010 in usmeritve Ministrstva za zdravje, da obseg sredstev 

za primarno raven za leto 2011 ostane na nivoju iz leta 2010. Za leto 2011 so podlaga za določanje 

obsega in vrednosti programov zdravstvenih storitev določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 

2011, ki je stopil v veljavo 1.1.2011. Splošni dogovor za leto 2011 je vsebinsko enak Splošnemu 

dogovoru za pogodbeno leto 2010 z vključenimi določili Aneksov št. 1 in st. 2.  

Dodatno so predvidena sredstva za učne ambulante (ZD Trebnje bo opravičen samo do 

enomesečnega plačila za ta segment). V času priprave finančnega načrta še ni znana mreža 

referenčnih ambulant, zato sredstva za te namene niso planirana.  

 

 

4.4. Plan osnovnih dejavnosti po pogodbi z ZZZS 

 
Tabela 1: OSNOVNE PLANIRANE KATEGORIJE IZ POGODBE Z ZZZS O IZVAJANJU 

ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA LETO 2011 

 
Ambulanta-dejavnost Število količnikov  Št. dogovorjenih 

timov kurativa preventiva skupaj 

Splošne ambulante 217.430 12.255 229.685 7,91 

Antikoagulantna ambulanta   11.970 0,23 

Ambulanta v DSO   16.493 0,60 

Otroški dispanzer 22.441 21.896 44.337 1,26 

Šolski dispanzer 24.380 11.147 35.527 1,12 

Dispanzer za žene 31.238 1.515 32.753 1,07 

Patronaža   128.365 7,80 

Fizioterapija   46.508 2,5 

Logoped   20.480 1,00 

Zobozdravstvo za odrasle   83.518 1,76 

Zobozdravstvo za mladino   37.698 1,10 

Ortodontija   36.742 0,59 
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SPLOŠNE AMBULANTE   

Preventiva: ocena izpolnjevanja plana preventive bo temeljila na obsegu opravljenih prvih 

preventivnih pregledov (preventivni pregledi, opravljeni vsakih pet let) in ponovnih preventivnih 

pregledov visoko ogroženih oseb (ponovljenih pred iztekom petih let, ob upoštevanju strokovnih 

smernic) v pogodbenem letu. Med vsemi opravljenimi preventivnimi pregledi je lahko največ 50% 

ponovnih preventivnih pregledov.  

Kurativa:  Se bo izvajala na osnovi potreb prebivalstva in na osnovi števila opredeljenih pacientov. 

 

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA: Zdravstvena oskrba, ki se izvaja v antikoagulantnih 

ambulantah, sodi med najhitreje naraščajočo dejavnost v zvezi z zmanjševanjem prezgodnje 

umrljivosti  oseb z boleznimi srca in ožilja. Izvajala se bo v predvidenem obsegu, vendar je zaradi 

potreb prebivalstva pričakovati presežek plana. 

 

SPLOŠNA AMBULANTA V DOMU STAREJŠIH OBČANO V TREBNJEM: Se bo izvajala v 

skladu s planom in potrebami oskrbovancev. 

 

OTROŠKI DISPANZER :Kljub dejstvu, da je zaradi vedno večjega števila rojstev otrok in 

priseljevanja realizacija števila opravljenih storitev tako v kurativni kot tudi v preventivni 

dejavnosti vedno preko 100%, ostaja plan storitev na ravni leta 2010 (delno povišanje je bilo 

izvedeno v letu 2010). 

 

ŠOLSKI DISPANZER: Poleg kurativne in preventivne dejavnosti se izvaja tudi zdravstvena 

vzgoja, ki obsega predvsem tematike zdravega načina življenja, spolne vzgoje, osveščanja o 

nevarnosti kajenja in pitja alkohola ter drugih odvisnostih, o stresu ter o zdravstvenih težavah otrok 

in mladine. 

 

DISPANZER ZA ŢENE: Tako obseg kurative kot preventive ostaja na ravni iz preteklega leta. 

Program  materinske šole je načrtovan in izvajan v pavšalu. 

 

PATRONAŢA: Obseg programa ostaja na ravni iz preteklega leta. Zaradi hitrega odpuščanja iz 

bolnišnic, naraščanja števila starostnikov in povečevanja kroničnih bolnikov število kurativnih 

obiskov iz leta v leto narašča. 

 

FIZIOTERAPIJA:  Obseg programa ostaja na ravni iz preteklega leta, ko se je povečal za 0,4 

tima. Ker smo v letu 2010 zaposlili novo fizioterapevtko, se načrtuje tudi opravljanje samoplačniške 

dejavnosti.  

 

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE (LOGOPED): Obseg programa ostaja na ravni iz 

preteklega leta. 

 

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE IN MLADINO: Obseg programa ostaja na ravni iz 

preteklega leta. Program bo financiran na podlagi planiranega in realiziranega števila točk 

posameznega izvajalca. Na področju pedontologije lahko izvajalci načrtujejo največ polovico 

svojega dela v obliki programa, ki ga bo ZZZS plačeval v pavšalu. V okviru dejavnosti 

pedontologije za skupinsko zobozdravstveno vzgojno delo se del programa načrtuje in izvaja v 

pavšalu, vendar največ v polovičnem obsegu programa za to dejavnost.  Program ostaja na ravni 

plana iz preteklega leta, vendar bo na ZZZS posredovan predlog, da se prestrukturira v druge 

programe, ker ni možno dobiti specialista s tega področja. 
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REŠEVALNI PREVOZI: Razdeljeni so na tri kategorije (novost iz leta 2010) in sicer na sanitetne, 

ki zajemajo nenujne prevoze in prevoze onkoloških bolnikov, na prevoze na/z dializo in nenujne 

prevoze s spremljevalcem. Nujni prevozi so zajeti v NMP.  

 

NUJNA MEDICINSKA POMOČ: Dejavnost nujne medicinske pomoči vključuje tudi dežurno 

službo in nujne prevoze. Načrtovan je v pavšalu v obliki ene ekipe   

 

AMBULANTA ZA ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE OSKRBE ZA OBSOJENCE IN 

PRIPORNIKE:  Program se načrtuje v pavšalu. V okviru ambulante so naslednje dejavnosti: 

 OP splošne ambulante, 

 OP zobozdravstvo odraslih, 

 OP specialistična ambulanta psihiatrije, 

 OP center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. 

 

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA ODRASLE: Vrsta in obseg delavnic sta določena s pogodbo z 

ZZZS. Plačilo individualnih in skupinskih delavnic je realizirano le za izvedene delavnice. 

 
Tabela 2: PLANIRANE IN IZVEDENE ZDRAVSTVENO VZGOJENE DELAVNICE V LETU 2011 

 

Vrsta zdravstveno vzgojnega planirani obseg 

dela   

ZDRAVO HUJŠANJE 2 

ZDRAVA PREHRANA 2 

TELESNA DEAV.-GIBANJE 2 

DELAVNICA OPUŠČANJE KAJENJA 1 

INDIVID. SVET.-OPUŠČANJE KAJENJA 10 

INDIVID.SVET.-TVEGANJE PITJA 2 

KRAJŠA DELAVNICA-ŽIVLJENSKI SLOG 8 

KRAJŠA .DELAVNICIA -TEST HOJE 8 

KRAJŠA DELAV.-DEJAVNIKI TVEGANJA 8 

SKUPAJ 43 

 

 

DISPANZER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA: Vse storitve, ki jih opravlja 

medicina dela, prometa in športa so plačljive s strani naročnika, delodajalca oziroma 

samoplačnikov. V Dispanzerju medicine dela, prometa in športa se izvajajo naslednje dejavnosti: 

 vse naloge pooblaščenega zdravnika iz Zakona o varnosti in zdravja pri delu,  

 opravlja analize tveganj in zdravstvene ocene delovnih mest,  

 preventivne  zdravstvene preglede: 

o za posest in nošenje orožja,  

o v smislu varovanja pred nalezljivimi boleznimi,  

o športnikov in rekreativcev,  

 sodelujejo v timski obravnavi pri poklicnem usmerjanju učencev,  

 izdelujejo izvedenska in strokovna mnenja za ZZZS, invalidske komisije,  

 zdravstvena vzgoja (uporaba zaščitnih sredstev pri delu, pravilna drža telesa pri prenašanju 

bremen, pravilna namestitev za varno delo z računalnikom, zdrav način življenja,prehrana 

na delovnem mestu,dejavniki tveganja za nastanek kroničnih  nenalezljivih bolezni, 

nepravilna prehrana, debelost,  kajenje, alkohol, zvišan holesterol, visok krvni pritisk, itd.),  

 organizirajo  tečaje prve pomoči  s praktičnimi vajami za  konkretno delovno okolje. 
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5. KADROVSKO NAČRTOVANJE 
 

5.1. Planirano število zaposlenih na dan 31.12.2011 

 
Plan kadrov je podan v prilogi: Priloga 1: Obrazec 3: Spremljanje kadrov 

 

5.2. Načrtovanje zaposlitev v letu 2011 

 

V zavodu bomo v letu 2011 kadrovanje usmerili predvsem v smeri zagotovitve izpolnjevanja 

delovnega programa in zastavljenih ciljev. Okviri za zaposlovanje so določeni s pogodbo ZZZS, 

nadomeščali bomo odhode redno zaposlenih kot tudi daljše odsotnosti. 

 

Tako načrtujemo zaposlitev: 

 zdravnika za delo v splošni ambulanti, ki je že zaposlen v zavodu, bo pa predvidoma zaključil 

specializacijo v mesecu marcu.   

 zobozdravnika za mladino, 

 zobozdravnika-pripravnika, 

 voznika-reševalca: del storitve reševalnih prevozov smo v preteklosti plačevali po podjemnih 

pogodbah, kar ni racionalno, 

 diplomirano medicinsko sestro za delo v referenčnih ambulantah (v primeru, da bomo uvrščeni 

na seznam teh ambulant),  

 zdravstvenega tehnika – pripravnika. 

 

 

5.3. Izobraževanje v letu 2010 

 

 

 SPECIALIZACIJE: v letu 2001 bo zdravnica nadaljevala z opravljanjem modulov v okviru 

specializacije iz družinske medicine. 

 PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: vodja laboratorija bo v študijskem letu 2010/2011 nadaljevala s 

študijem na drugostopenjskem  rednem bolonjskem magistrskem programu iz laboratorijske 

biomedicine na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. Predvidevamo, da bo študij 

zaključila v letu 2011. 

 SREDNJEŠOLSKI PROGRAM: voznik-reševalec bo v letu 2011 nadaljeval izobraževanje  

za poklic »tehnik zdravstvene nege«.  

 NMP: vsi zdravniki, medicinske sestre, zdravstveni tehniki, vozniki-reševalci, ki sodelujejo v 

izvajanju službe nujne medicinske pomoči, se na tem področju vsakoletno kontinuirano 

izobražujejo.  

 DELAVANICA KOMUNIKACIJE: za zaposlene v zavodu bo organiziran tečaj s tematiko 

»komunikacije in medsebojno sporazumevanje«. Predvideni stroški tečaja: 6.000,00 EUR. 

  IZOBRAŢEVANJE ZA INTERNE PRESOJEVALCE: V letu 2011 načrtujemo pridobiti 

certifikat ISO 9001:2000, zato bo potrebo izvesti izobraževanje za interne presojevalce.  

 OSTALA IZOBRAŢEVANJE: Z načrtovanim izobraževanjem in usposabljanjem bodo 

zaposleni tudi v bodoče pridobivali potrebna znanja za učinkovito izvrševanje del in nalog. 



 Zdravstveni dom Trebnje - PROGRAM DELA ZAVODA S FINANČNIM NAČRTOM ZA LETO 2011                       

 15 

Visok in višji kader se bo udeleževal kongresov, simpozijev in seminarjev doma, pa tudi v 

tujini. Ostali kader pa bo svoja funkcionalna znanja dopolnjeval predvsem z udeležbo na 

seminarjih in tečajih.  

 

Zaradi trenutnega finančnega stanja, ki ga opredeljuje zmanjšanje prejetih sredstev s strani ZZZS 

(zmanjšanje iz leta 2009) in splošnih slabih gospodarskih razmer, se za leto 2011 načrtuje podoben 

obseg sredstev za individualno izobraževanje, kot je bil realiziran v letu 2010. Ne glede na določila 

kolektivnih pogodb, ki jim je (tudi zaradi nezmožnosti nadomeščanja odsotni) težko slediti, se za 

zdravnike načrtuje udeležba na 3. enodnevnih in 2. dvodnevnih seminarjih in/ali stroškovno 800,00 

EUR letno. Za medicinsko osebje (visoka izobrazba) se načrtuje izobraževanje v obsegu 2. 

enodnevnih seminarjev in 1. dvodnevnega seminarja in/ali stroškovno 450 eur. Za medicinsko 

osebje (srednješolska izobrazba) se predvideva 3 enodnevne seminarje in/ali stroškovno 350 eur. Pri 

izbiri tem je potrebno upoštevati potrebna znanja in število točk, ki  jih prinese izobraževanje. Za 

administrativno tehnični kader se v povprečju predvideva strošek izobraževanja v višini 500 eur. 

Interes zavoda je, da se sredstva za izobraževanje pridobivajo tudi s pomočjo sponzorjev, saj je 

samo tako možno v celoti zagotoviti planiran obseg izobraževanja. Znanje, pridobljeno na 

izobraževanjih, je nujno prenašati na sodelavce. 

 

 

6. UVAJANJE DODATNIH PROGRAMOV IN AKTIVNOSTI V 

ZAVODU 
 

6.1. Uvedbe »e Zdravje« in predhodna certifikacija za »z Net« 

 

 

Ministrstvo za zdravje intenzivno izvaja projekt eZdravja, ki bo potekal predvidoma do leta 2015. 

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije ima z Ministrstvom za zdravje sklenjen dogovor o 

sodelovanju pri izvedbi zdravstvenega komunikacijskega omrežja zNET. Omrežje zNET je ena 

izmed ključnih komponent projekta eZdravje. Cilj vzpostavitve omrežja zNET je izgradnja omrežja, 

ki bo predstavljalo sodobno komunikacijsko infrastrukturo za centralizirane IT storitve 

nacionalnega pomena in tudi za IT storitve, ki jih bodo zagotavljali posamezni akterji v zdravstvu 

preko certificiranih točk. Omrežje z NET bo zagotavljalo tudi visoko informacijsko in omrežno 

varnost, visoko kakovost, razpoložljivost in uporabnost omrežja. 

 

Priklopi v omrežje zNET bodo potekali postopno v skladu s terminskim načrtom priklopov v 

omrežje z NET. V prvi fazi se bo priključilo okvirno 100 javnih zdravstvenih zavodov, med katere 

spada tudi naš zavod. 

 

Vsak zavod mora pripraviti vse potrebne dokumente za vzpostavite eZdravja. Ti dokumenti pa 

morajo vsebovati naslednje aktivnosti: 

 priprava dokumentov politik varovanja informacij ter postopkov in navodil na podlagi 

krovne in področne varnostne politike Ministrstva za zdravje, 

 najmanj enkrat letno izvedbo ocene tveganja, 

 priprava načrta za obravnavo tveganja, 

 zagotavljanje ozaveščenosti zaposlenih in tretjih strank glede varovanja informacij ter 

ustrezne usposobljenosti za izvajanje politik, postopkov in navodil in informacij, 

 upravljanje z varnostnimi incidenti in varnostnimi pomankljivostmi, 

 izvedbo varnostnih ukrepov za izboljšanje stanja varovanja informacij, 

 najmanj enkrat letno izvedbo notranje presoje, 

 najmanj enkrat letno izvedbo vodstvenega pregleda, 
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 spremljanje in vrednotenje učinkovitosti sistema vodenja informacij ter poročanja vodstvu o 

njegovem delovanju in potrebo za izboljšanje, 

 komuniciranje z zunanjimi strankami v zadevah, ki se nanašajo na sistem vodenja varovanja 

informacij. 

 

V ZD Trebnje načrtujemo projekt dokončati v letu 2011. 

 

6.2. Nadaljevanje izvedbe projekta  ISO 9001:2000 v zavodu 

 

Tudi v letu 2010 bomo nadaljevali z začetim uvajanjem sistema kakovosti v našem zavodu. 

Zagotavljanje kakovosti postopoma  vgrajujemo v glavne cilje zavoda, med katerimi sta 

najpomembnejša izboljševanje učinkovitosti in uspešnosti zdravstvenega varstva ter ugoditev 

potrebam uporabnikov zdravstvenih storitev do mere, ki jo dovoljujejo kadrovske in materialne 

možnosti. Da bi dosegli kakovost, ki jo pričakuje uporabnik zdravstvenih storitev, ni dovolj, da 

težimo k popolni kontroli storitve, ampak moramo vgraditi kakovost v proces izvajanja kot 

preventivne aktivnosti, ki zadeva vse zaposlene in so zanjo tudi vsi odgovorni – celovito upravljanje 

kakovosti (Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost). Celovita kakovost se lahko 

zagotavlja le pod pogoji, ko je le-ta vgrajena v poslovno politiko zavoda in obvezna za vse 

zaposlene, da so opredeljena odgovornost in pooblastila ter kompetentnosti na vseh nivojih, da 

obstaja učinkovita organizacijska struktura in informacijski sistem ter da so zagotovljeni 

usposobljeni kadri. Navedene pogoje bomo upoštevati v strategiji pri celoviti izgradnji sistema 

kakovosti.  

 

Pridobitev certifikata za sistem vodenja kakovosti po ISO 9001:2000, ki  dokazuje, da ima zavod 

vzpostavljen sistem vodenja, da je sistem ustrezno dokumentiran ter da ga izvaja, vzdržuje in 

nenehno izboljšuje njegovo učinkovitost, pričakujemo v prvi polovici leta 2011. 

6.3. Notranja revizijska služba 
 

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

spremembe) ni dolžan ustanoviti lastne revizijske službe, je pa v tem zakonu določena obveznost 

notranjega revidiranja. Za namene revizije bomo, v skladu z zakonom, najeli zunanjo revizijsko 

hišo. 
 

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

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

notranjih revizijskih storitev najamejo tudi zunanje izvajalce, imamo v ZD Trebnje s pooblaščenim 

podjetjem sklenjeno pogodbo o notranji reviziji in svetovanju.  
 

V letu 2011 bomo na podlagi izdelanega in za leto 2011 posodobljenega »Registra tveganj javnega 

zavoda ZD Trebnje«, načrtovali izvedbo notranje revizije na tistih področij, ki bodo v registru 

tveganj ocenjeni kot visoko tveganje. 
 

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

pripravi zaključnega računa 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 in 10/06) bomo tudi za leto 2011 izdelali  

Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ. 
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7. NAČRTOVAN  NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN 

INVESTICIJSKEGA VZDRŢEVANJA  
 

Na strokovnem svetu zavoda načrtujemo sprejetje plana nabav osnovnih sredstev v letu 2011. V 

plan so vključene tudi določene večje nabave, ki niso bile realizirane v letu 2010. 

 
Tabela 3: Planirane investicije v osnovna sredstva v letu 2011 

 

Zap. št. NAHAJALIŠČE 
Naziv osnovnega sredstva oz. drobnega 
inventarja 

Nabavna vrednost  
v EUR z DDV 

1 

SPLOŠNE AMBULANTE 

drobni inventar (škarje, stetoskopi, 
peani, lancete, čitalci, torbe...) in 
medicinska oprema manjše vrednosti 15.000,00 

2 EKG (DSO) 4.600,00 

3 Tehtnica (učna ambulanta) 500,00 

4 Oksimeter (učna ambulanta) 500,00 

5 previjalna mizica (SA 3) 500,00 

6 merilec za troponin 2.000,00 

7 stoli za čakalnico (Mirna in Mokronog 2.600,00 

8 računalnik z monitorjem 2x 2.400,00 

9 aspiratov (SA Mirna) 1.000,00 

10 
nemedicinska oprema manjše vrednosti 
(lučke, omare, lestve….) 2.000,00 

11 DMDPŠ psihodiagnostični  aparat 15.000,00 

12 

DZŽ 

računalnik z monitorjem 1.200,00 

13 tiskalnik  200,00 

14 pisalna miza 150,00 

15 

PREDŠOLSKI DISPANZER 

katrotečni predali  800,00 

16 oprema prostora za prevnt.preglede 1.000,00 

17 računalnik z monitorjem 1.200,00 

18 tiskalnik 2X 400,00 

19 

ŠOLSKI DISPANZER 

računalnik z monitorjem 1.200,00 

20 aparat za preverjanje vida 700,00 

21 pregledovalna miza  1.400,00 

22 

ZOBNA MIRA  

silamat 500,00 

23 heliolux 500,00 

24 zobni stroj 20.000,00 

25 ZOBNA  MOKRONOG stol za terapevta 400,00 

26 ZOBNA TEHNIKA električna žaga za mavce 1.000,00 

27 
LABORATORIJ 

računalnik 1.000,00 

28 stol spinalis 500,00 

29 
PATRONAŽA 

avto 2x 20.000,00 

30 pohištvena oprema 4.200,00 
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31 tehtnica za novorojence 300,00 

32 

NMP 

oprema za množično reševanje 6.000,00 

33 reanimacijski kovček 2x 2.600,00 

34 nosilne torbe za kisik 2x 1.000,00 

35 reševalno vozilo z opremo 130.000,00 

36 

REŠEVALNA SL. 

visokotlačni čistilec 1.800,00 

37 nadstrešek za reševalna vozila 10.000,00 

38 navigacijska naprava  250,00 

39 VZDRŽEVANJE - 
ČISTILKE 

sesalec za vodo 800,00 

40 drobni inventar (orodja, luči….) 1.500,00 

41 

SPLOŠNE SLUŽBE 

računalnik z monitorjem  3x 3.600,00 

42 pohištvena oprema 1.000,00 

43 server 9.000,00 

  SKUPAJ   270.300,00 

 

Načrt je zastavljen ambiciozno, zato bodo potrebna tudi medletna preverjanja razpoložljivih 

sredstev. 

 

Investicije v višin 165.000,00 EUR (reševalno vozilo, vozilo za zobozdravstveno vzgojo, nadstrešek 

za reševalno vozilo, psihodiagnostični aparat), so ostale nerealizirane v letu 2010 in se zato 

prenašajo v letu 2011. 

 
Tabela 4: Načrt investicijskega vzdrţevanja 

    

Zap. št. NAHAJALIŠČE Opis 
Vrednost  v EUR z 
DDV 

1 AMBULANTE TREBNJE klimatizacija prostorov 36.000,00 

2 AMBULANTE MORONOG  klimatizacija prostorov 5.000,00 

3 AMBULANTE MIRNA klimatizacija prostorov 5.000,00 

4 PATRONAŽA adaptacija  13.000,00 

5 AMBULANTE TREBNJE zamenjava tal 5.000,00 

6 ZOBNA MIRNA prenova prostorov 10.000,00 

  SKUPAJ   74.000,00 

 

Največji projekt bo klimatizacija še ne klimatiziranih prostorov. Poletne temperature ne omogočajo 

več normalnega dela in bivanja niti za zaposlene, niti za paciente, niti za opremo. S tega vidika je 

projekt nujen. Ostali projekt se bodo izvajali v skladu z prihodkovnimi možnostmi. 
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I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011 

VSEBUJE: 
 

 
a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2011 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 

126/04, 120/07, 124/08 58/10, 60/10, 104/10): 

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, realizacija prihodkov in 
odhodkov za leto 2010 in plan za leto 2011 

2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. 
 

 
b) POSEBNI DEL z obveznimi  prilogami, ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravje:  
 

- Obrazec 1: Načrt prihodkov in odhodkov 2011 
 

- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2011 

 
- Obrazec 5: Načrt vzdrţevalnih del 2011 
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 II. OBRAZLOŢITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011 
 

 
Finančni načrt za leto 2011 je izdelan na predpostavki, da se ohrani sedanji obseg dejavnosti, dogovorjen z 
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Število dogovorjenih timov  mora za uspešno poslovanje 

zavoda ostati na planirani ravni. 

 

 

1. ZAKONSKE PODLAGE 
 

 
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 

 

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 

Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05), 

- 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), 

- Določila Splošnega dogovora za leto 2009 ter 2010 z aneksi, 
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009 ter 2010 z ZZZS. 

 
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta: 

 
- 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 in 49/09), 

-     Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C), 
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 

(Uradni list št. 91/2000, 122/2000) 
- 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), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 

138/06, 120/07 in 124/08), 
- 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), 
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih  sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

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

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 
(Uradni list RS, 46/03), 

 
c) Interni akti zavoda: 

 

- Organizacijski predpis Program dela zavoda s finančnim načrtom 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199818&stevilka=746
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200036&stevilka=1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006127&stevilka=5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199998&stevilka=4618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200267&stevilka=3227
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200315&stevilka=590
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200345&stevilka=2165
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200363&stevilka=3081
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20042&stevilka=66
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200436&stevilka=1570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200462&stevilka=2857
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200647&stevilka=2029
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200672&stevilka=3076
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2000124&stevilka=5204
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200179&stevilka=4108
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200230&stevilka=1253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200256&stevilka=2759
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006127&stevilka=5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200714&stevilka=600
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008109&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200230&stevilka=1253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002115&stevilka=5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004126&stevilka=5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008124&stevilka=5629
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 2. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA 

NAČRTA ZA LETO 2011 
 
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2011 smo upoštevali naslednja izhodišča: 

 

 

2.1.1. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA 

 

 
 pri načrtovanju prihodka po Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev  za leto 2011, sklenjeno z 

ZZZS-jem in prihodkov od storitev drugih plačnikov, smo za materialne stroške in amortizacijo 
upoštevali glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leto 2011 (smernice 

makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leto 2011 – jesenska napoved gospodarskih gibanj 

UMAR 2010): 
 realna rast bruto domačega proizvoda     2,5 % 

 nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega   2,9 % 
 od tega v javnem sektorju      0,8 % 

 realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega   0,2 % 

 od tega v javnem sektorju      -1,9 % 
 nominalna rast prispevne osnove (mase plač)    2,8 % 

 letna stopnja inflacije        2,2 % 
 povprečna letna rast cen – inflacija     2,7 % 

 
 

 Pri načrtovanju stroškov dela v zavodu je potrebno upoštevati naslednje elemente: 

 
 Aneks št. 4 h KPJS (Ur. l.RS, št. 89/2010), vsebinsko ureja odpravo plačnih nesorazmerij od 

01.10.2010 dalje, v 1. Členu določa, da javni uslužbenec doseže osnovno plačo, ki pripada višjemu 
plačnemu razredu zaradi odprave nesorazmerij s 01.10.2010, pri čemer pa se mu višja osnovna plača 

zaradi odprave nesorazmerij začne izplačevati za mesec oktober v dveh zaporednih letih, ki sledita 

letu, v katerem realna rast BDP preseže 2,5%, tako, da se v prvem letu do tedaj dosežena osnovna 
plača javnega uslužbenca poviša za vrednost tretje četrtine odprave nesorazmerja. Iz navodila 

Ministrstva za javno upravo RS, z dne 18.11.2010 izhaja, da izplačilo tretje četrtine ni potrebno 
predvidevati v finančnih načrtih za leto 2011. 

 
 Zakon o interventnih ukrepih (Ur. l.RS, št. 94/2010) glede plač javnih uslužbencih določa: 

 Vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice s 01.01.2011 se uskladi v višini 25% 

stopnje rasti cen življenjskih potrebščin v RS V LETU 2011; 
 Podaljša se neizplačevanje sredstev redne delovne uspešnosti v višini 2% do 

novembra 2012 in se podaljša omejitev izplačil za povečanje obsega dela za 
največ 30% osnovne plače javnega uslužbenca (največ 20% pri opravljanju 

rednih delovnih nalog ter največ 30% iz naslova rednih delovnih nalog in 

sredstev posebnega projekta skupaj); 
 Izplačilo regresa za letnih dopust, ki ostaja v letu 2011 na nivoju predhodnega 

leta, v višini 692 EUR, in sicer pri plači za mesec april 2011; 
 V letu 2011 se napredovanje javnih uslužbencev v  višje plačne razrede ne 

izvede. 

 
 Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 (Ur. 

l. RS, št. 89/10) navaja, da se Vlada RS zavezuje, da zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju 
do vključno leta 2013 ne bo preseglo 1% na letni ravni od skupnega števila zaposlenih v javnem 

sektorju. Glede na vsebino zdravstvenih programov in pogodb z ZZZS-jem je potrebno pri politiki 
zaposlovanja ravnati racionalno, upoštevati višino sredstev, ki jo zagotavlja ZZZS za izvajanje 

programov, število nosilcev ter potrebno optimizacijo procesov. 

 
 Pri načrtovanju potrebnih sredstev za plačilo prispevkov za socialno varnost se upoštevajo obstoječe 

prispevne stopnje, ki jih določa zakon o prispevkih za socialno varnost (Ur.l.RS, št. 5/96) 
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2.2.1.  NAČRTOVANJE PROGRAMA DELA NA PODLAGI SPLOŠNEGA  

DOGOVORA ZA LETO 2011 

 
 podlaga za izdelavo finančnega načrta za leto 2011 je plan storitev po Pogodbi o izvajanju zdravstvenih 

storitev  za leto 2011, sklenjeni z ZZZS-jem in planirani obseg storitev za druge plačnike ter predvideni 

ostali prihodki (najemnine, obresti, specializacije). 
 

 Za leto 2011 so podlaga za določanje obsega in vrednosti programov zdravstvenih storitev določila 
Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2011, ki je stopil v veljavo 01.01.2011. Splošni dogovor za leto 

2011 je vsebinsko enak Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2010 z vključenimi določili Aneksov št. 1 

in 2. Izjema Splošnega dogovora 2011 je, da v SD 2011 ne predvideva nobenih širitev programov. 
 

 Sprejet je tudi Aneks št. 2 k SD za leto 2010. Novosti, ki jih prinaša: 
 Uvajanje referenčnih ambulant s 01.01.2011 za zagotavljanje bolj učinkovite in 

integralne obravnave pacienta ter razbremenitev zdravnikov na primarni ravnih. 
 Dodatna sredstva za širitev programov na primarni ravni. 

 

 

 

 

3. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV 

DOLOČENIH UPORABNIKOV 
 

 

3.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

 

 

Načrt prihodkov in odhodkov je prikazan v prilogi: Priloga2 - Obrazec 1: Načrt prihodkov in 

odhodkov 2011  

 

 

OBRAZLOŢITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ  
 

 

3.1.1. Načrtovani prihodki 
 

Načrtovani celotni prihodki za leto 2011 znašajo 4.423.399  EUR in bodo za 2,8% višji od doseženih v letu 
2010.  

 

V letu 2011 načrtujemo povečane prihodke iz naslova pripravnikov in specializantov. V letu 2011 se načrtuje 
nova zaposlitev zobozdravnice pripravnice, nadaljevanje pripravništva (zdravstveni tehnik) in nadaljevanje 
specializacije iz družinske medicine (Stušek Andreja, dr.med.). Specializantka družinske medicine (Marijana 
Šekli, dr.med.) bo z marcem 2011 zaključila specializacijo. Načrtujejo se tudi dodatna sredstva za učne 
ambulante, ki jih bo zavod prejel za mesec januar 2011. 

 
3.1.2. Načrtovani odhodki 

 

Celotni načrtovani odhodki za leto 2011 znašajo 4.343.465 EUR in bodo za 4,65% višji od doseženih v letu 
2010. 

 
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev  

Načrtovani stroški blaga, materiala v celotnem zavodu za leto 2011 znašajo 514.024  EUR in bodo za 5,1% 

višji od doseženih v letu 2010.  
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 Načrtovani stroški storitev v celotnem zavodu za leto 2011 znašajo 906.551  EUR in bodo za 7,45% 

višji od doseženih v letu 2010.  

 
Delež načrtovanih stroškov blaga, materiala in storitev glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 

32,71%. 
 

Načrtovani stroški dela 

 
Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2011 znašajo 2.660.109 EUR in bodo za 4% višji od 

doseženih v letu 2010. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 61,2%. 
 

Zavod v letu 2011 ne načrtuje izplačila akontacij iz sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list 
RS, št. 97/2009). 

 
 

 
Načrtovani stroški amortizacije 

 

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 263.530 EUR.  
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 223.530  EUR,  

- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 36.500 EUR in  
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 3.500 EUR. 

 

3.1.3. Načrtovan poslovni izid 
 

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2011 izkazuje 
uravnoteženi poslovni izid v višini 79.934  EUR. Načrtovani poslovni izid je za 47,54 % nižji od doseženega v 

letu 2010. 
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7.1. 3.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU 

DENARNEGA TOKA 

 
Tabela 1: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 
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členitev    NAZIV KONTA oznaka   REAL. 2009  PLAN 2010 REAL. 2010 PLAN 2011 INDEKS INDEKS 

kontov     AOP         plan11/ plan11/ 

                real.10 plan10 

  I. SKUPAJ PRIHODKI 401         4.413.907              4.442.177            4.308.438             4.463.069                 104            100      

  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŢBE  402         4.115.887              4.103.448            4.041.457             4.189.822                 104            102      

  A. prihodki iz sredstev javnih financ 403         3.611.664              3.467.947            3.506.348             3.642.072                 104            105      

  a. prejeta sredstva iz drţavnega proračuna 404                  1.417                               -                     13.764                    14.039                 102                -        

del 7400   prejeta sredstva iz držav.prorač. za tekočo porabo  405             1.417                     -                 13.764                14.039                 102                -        

del 7400   prejeta sredstva iz držav. prorač. za investicije 406                -                       -                      -                      -                       -                  -        

  b. prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti 407             287.200                    37.947                   45.545                    77.583                 170            204      

del 7401   prejeta sredstva iz prorač.lok.skup.za tekočo porabo 408                -                       -                   7.598                 7.750                 102                -        

del 7401   prejeta sredstva iz prorač.lokal.skup. za invest. 409          287.200                37.947               37.947                69.833                 184            184      

  c. prejeta sredstva iz skladov soc. zavarovanja 410         3.323.047              3.430.000            3.447.039             3.550.450                 103            104      

del 7402   prejeta sredsta iz sklad. soc. zav. za tekočo porabo 411        3.323.047             3.430.000            3.447.039             3.550.450                 103            104      

del 7402   prejeta sredstva iz sklada soc.zavar. za investicije 412                -                       -                      -                      -                       -                  -        

  d. prejeta sredstva iz drugih javnih skladov 413                -                       -                      -                      -                       -                  -        

del 7403   prejeta sredstva iz drugih jav.skladov za tekočo porabo 414                -                       -                      -                      -                       -                  -        

del 7403   prejeta sredstva iz drugih jav. skladov za investicije 415                -                       -                      -                      -                       -                  -        

del 7404   prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416                -                       -                      -                      -                       -                  -        

del 7404   prejeta srestva iz javnih agencij za investicije 417                -                       -                      -                      -                       -                  -        

del 740 e. prejeta sred. iz prorač. iz naslova tujih donacij 418                -                       -                      -                      -                       -                  -        

741 f. prejeta sredstva iz drţ. prorač. in Evropske unije 419                -                       -                      -                      -                       -                  -        

  B. drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne sluţbe 420             504.223                  635.501                535.109                 547.750                 102               86      

del 7130   prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova javne sl. 421             2.258                  2.258                 3.246                 3.311                 102            147      

del 7102   prejete obresti 422                -                       -                      -                      -                       -                  -        

del 7100   
prihodki od udeležbe na dob. in dividend ter presežkov prih. nad 

odh. 423                -                       -                      -                      -                       -                  -        

del 7141   drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424          470.722               602.000              527.860               538.417                 102               89      

72   kapitalski prihodki - prih. od prodaje osnovnih sredstev 425            13.746                13.746                    60                 2.000             3.333               15      

730   prejete donacije iz domačih virov 426            17.497                17.497                 3.943                 4.022                 102               23      

731   prejete donacije iz tujine 427                -                       -                      -                      -                       -                  -        

732   donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428                -                       -                      -                      -                       -                  -        

786   ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429                -                       -                      -                      -                       -                  -        

787   prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430                -                       -                      -                      -                       -                  -        

  2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STOR. NA TRGU 431             298.019                  338.728                266.981                 273.247                 102               81      

del 7130   prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432          274.291               315.000              247.820               252.529                 102               80      

del 7102   prejete obresti 433             5.286                  5.286                 3.155                 3.218                 102               61      

del 7103   prihodki od najemnin, zakupnine in drugi prih. od premož. 434            18.442                18.442               16.006                17.500                 109               95      

del 7100   prih. od udeležbe na dob. in dividend ter presežkov prih. nad odh. 435                -                       -                      -                      -                       -                  -        

del 7141   drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz javne službe 436                -                       -                      -                      -                       -                  -        

  II. SKUPAJ ODHODKI 437         4.497.699              4.441.263            4.113.471             4.420.280                 107            100      

  1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŢBE 438         4.194.104              4.114.999            3.858.436             4.155.043                 108            101      

  A. plače in drugi izdatki zaposlenim 439         1.801.768              2.227.080            2.045.712             2.132.416                 104               96      

del 4000   plače in dodatki 440        1.358.768             1.530.000            1.592.045             1.655.727                 104            108      

del 4001   regres za letni dopust 441            45.846                48.230               49.271                50.749                 103            105      

del 4002   povračila in nadomestila 442            98.167               310.000              110.515               114.936                 104               37      

del 4003   sredstva za delovno uspešnost 443            31.362                32.993               20.539                19.437                    95               59      

del 4004   sredstva za nadurno delo 444          243.046               280.000              261.123               271.568                 104               97      

del 4005   plače za delo po pogodbi 445                -                       -                      -                      -                       -                  -        

del 4009   drugi izdatki zaposlenim 446            24.579                25.857               12.219                20.000                 164               77      

  B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 447             315.984                  322.128                330.871                 344.106                 104            107      

del 4010   prispevki za ZPIZ 448          158.352               160.000              165.624               172.249                 104            108      

del 4011   prispevki za zdravstveno zavarovanje 449          127.408               129.800              133.079               138.402                 104            107      

del 4012   prispevki za zaposlovanje 450             1.079                  2.010                 1.126                 1.171                 104               58      

del 4013   prispevki za starševsko varstvo 451             1.797                  2.218                 1.877                 1.952                 104               88      

del 4015   dodatno pokojninsko zavarovanje 452            27.348                28.100               29.165                30.332                 104            108      

  C. Izdatki za blago in stor. za izvajanje javne sluţbe 453         1.076.772              1.103.131            1.220.028             1.309.781                 107            119      

del 4020   pisarniški in spl.material in storitve 454            61.976                61.976               64.690                67.278                 104            109      

del 4021   posebni material in storitve 455          412.367               413.010              515.324               541.090                 105            131      

del 4022   energija, voda, komunalne stor.in komunikacije 456          135.749               136.100              136.075               140.157                 103            103      

del 4023   prevozni stroški in storitve 457            41.200                41.200               48.525                49.981                 103            121      

del 4024   izdatki za službeno potovanje 458               343                    343                   535                   551                 103            161      

del 4025   tekoče vzdrževanje 459          114.677               167.200              116.428               148.000                 127               89      

del 4026   najemnine in zakupnine 460             9.863                  2.600                 4.101                15.000                 366            577      

del 4027   kazni in odškodnine 461               202                    202                   377                   392                 104            194      
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4. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŢEVALNIH DEL V LETU 20101  
 

7.2. 4.1. PLAN INVESTICIJ 

 

Plan investiciji je prikazan v prilogi: Priloga2 - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2011  

 

MEDICINSKA OPREMA 
 

NEMEDICINSKA OPRMA 
 drobni inventar (škarje, stetoskopi, 

peani, lancete, čitalci, torbe...) in 
medicinska oprema manjše vrednosti 15.000,00 

 

nemedicinska oprema manjše 
vrednosti (lučke, omare, lestve….) 2.000,00 

 EKG (DSO) 4.600,00 
 

računalnik z monitorjem 1.200,00 
 Tehtnica (učna ambulanta) 500,00 

 
tiskalnik  200,00 

 Oksimete (učna ambulanta) 500,00 
 

pisalna miza 150,00 
 previjalna mizica (SA 3) 500,00 

 
stoli za čakalnico (Mirna in Mokronog 2.600,00 

 merilec za troponin 2.000,00 
 

računalnik z monitorjem 2x 2.400,00 
 aspirator SA MIRNA 1.000,00 

 
katrotečni predali  800,00 

 psihodiagnostični  aparat 15.000,00 
 

oprema prostora za prevnt.preglede 1.000,00 
 aparat za preverjanje vida 700,00 

 
računalnik z monitorjem 1.200,00 

 pregledovalna miza  1.400,00 
 

tiskalnik 2X 400,00 
 silamat 500,00 

 
računalnik z monitorjem 1.200,00 

 heliolux 500,00 
 

računalnik 1.000,00 
 zobni stroj 20.000,00 

 
stol spinalis 500,00 

 tehtnica za novorojence 300,00 
 

stol za terapevta 400,00 
 oprema za množično reševanje 6.000,00 

 
elekrtična žaga za mavce 1.000,00 

 reanimacijski kovček 2x 2.600,00 
 

avto 2x 20.000,00 
 nosilne torbe za kisik 2x 1.000,00 

 
pohištvena oprema 4.200,00 

  opremo za reševalno vozilo 22.800,00 
 

visokotlačni čistilec 1.800,00 
 SKUPAJ MEDICINSKA OPREMA 94.900,00 

 
navigacijska naprava  250,00 

 

   
sesalec za vodo 800,00 

 NEPREMIČNINE  

 
drobni inventar (orodja, luči….) 1.500,00 

 nadstrešek za reševalna vozila 10.640,00 
 

računalnik z monitorjem  3x 3.600,00 
 SKUPAJ NEPRMIČNINE 10.640,00 

 
pohištvena oprema 1.000,00 

 

   
server 9.000,00 

 

   
reševalno vozilo (brez opreme) 107.200,00 

 

   
SKUPAJ NEMEDICINSKA OPREMA 165.400,00 

  

 

 

7.3. 4.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 

 

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2011  

  

 

 

 



 

 

 


