
 

 

            

 

 

           
 

            PPRROOGGRRAAMM  DDEELLAA  ZZAAVVOODDAA    

            SS  FFIINNAANNČČNNIIMM    NNAAČČRRTTOOMM  

zzaa  lleettoo  22001122  
 

OOddggoovvoorrnnaa  oosseebbaa::  

mmaagg..  VVeerraa  RRoozzmmaann,,  uunniivv..  ddiippll..  eekkoonn 

  
 

Februar, 2012 

 

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 
 

1) Pravilnik o računovodstvu; 

2) Pravilnik o popisu, 

3) Pravilnik o evidentiranju delovnega časa, 
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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 

11) Dokumenti sistema kakovosti 
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2. PODROČJE DELOVANJA 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, 
-      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 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. 

 
 

 

3. VIZIJA, POSLANSTO IN VERDNOTE ZAVODA 
 

POSLANSTVO 
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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 

 

 

 

 

 

 

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, 
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 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 pozitivnega poslovnega rezultata, 

- 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; 

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  
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- 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 

- medsebojno vzajemno spoštovanje in 

zaupanje 

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 in 

ostale opreme, 

- slediti razvoju informacijske tehnologije. 
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4.2. Letni cilji zavoda po posameznih področjih za leto 2012 
 

Leto 2012 bo s finančnega vidika eno izmed najtežjih let zadnjega obdobja. Sredstva, prejeta s 

strani ZZZS se bodo zmanjšala najmanj za tri področja: 

 zmanjšanje sredstev za zdravstveno varstvo zapornikov za 50 % oziroma za 300,000,00 € 

 zmanjšanje sredstev za  NMP za 3 %, kar na letni ravni znaša cca 27.000,00 € 

 zmanjšanje sredstev za administracijo na letni ravni v višini 5.000,00 € 

 

Zaradi navedenega je potrebno za ta obseg zmanjšati tudi plan stroškov, hkrati pa poskušati delno 

nadomestiti izpad prihodkov s pomočjo samoplačniških storitev. Ob začetku poslovnega leta so bi 

sprejeti ukrepi, ki bodo prispevali k obvladovanju stroškov in so priloga tega finančnega načrta. 
 

PODROČJE LETNI CILJI 

  

na področju izvajanja zdravstvene oskrbe  - izpolnitev plana storitev na podlagi 

Pogodbe o izvajanju zdravstvenih 

storitev za leto 2012 in plana tržne 

dejavnosti 

- delovanje brez strokovnih napak 

- uvajanje najnovejših strokovnih doktrin 

- 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 v 

skladu s standardi ISO 9001:2000; 

- redni nadzor nad kvaliteto dela z 

namenom utrjevanja zaupanje bolnikov 

in dviga strokovne ravni dela (interni 

strokovni nadzori)  

- spremljanje pritožb strank in njihova 

sprotna obravnava   

- nenehno izboljševanje delovnih 

postopkov s ciljem povečanja 
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zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih 

storitev; 

na kadrovskem področju - izvajanje strokovnih izobraževanj 

zaposlenih po posameznih področjih dela 

v skladu s plano izobraževanje za leto 

2012 

- pravočasna in zadostna informiranost 

- nadaljevati z racionalno kadrovsko 

politiko na področju medicinskega in 

ostalega kadra (tam kjer je racionalno 

nadomeščanje pogodbenega dela z redno 

zaposlenimi) 

- 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 državnimi in 

zdravstvenimi institucijami (Ministrstvo 

za zdravje, Združenje zdravstvenih 

zavodov Slovenije, Zavod za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije); 

 

na področju prostorske ureditve in opreme  - realizirati letni plan nabave osnovnih 

sredstev, ob upoštevanju razpoložljivih 

finančnih sredstev in ob visoki stopnji 

racionalnosti 

- nabava sodobnejših medicinskih 

pripomočkov, 

- posodabljanje informacijske tehnologije 

v skladu s finančnim načrtom za leto 

2012 

 

 

 

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 2012, ki upošteva tudi sklepe Vlade Republike Slovenije v 

zvezi s spormini vprašanji v zvezi s splošnim dogovorom za pogodbene leto 2012, kjer je 

predvideno zmanjšanje plačila za zdravstveno varstvo zapornikov za polovico. Splošni dogovor za 

leto 2012 že vsebuje določila Aneksov 1, 2 in 3 iz leta 2011, ki za naš zavod pomenijo zmanjšanje 

plačila za NMP in zmanjšanje deleža za administracijo.  

 

Ker ob sprejemu finančne načrta še ni bila sprejete odločitev o dodatnih referenčnih ambulanta, tega 

prihodka v planu nismo upoštevali (upoštevali smo samo eno referenčno ambulanto).  
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4.4. Plan osnovnih dejavnosti po pogodbi z ZZZS 

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

ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA LETO 2012 

 
Ambulanta-dejavnost Število količnikov  Št. dogovorjenih 

timov kurativa preventiva skupaj 

Splošne ambulante 219.017 10.421 229.438 7,91 

Antikoagulantna ambulanta   11.970 0,23 

Ambulanta v DSO   16.493 0,60 

Otroški + otroški dispanzer 47.163 32917 80.0080 2,38 

Dispanzer za žene 33.871 1.515 35.386 1,07 

Patronaža   128.365 7,80 

Fizioterapija   46.507 2,5 

Logoped   20.480 1,00 

Zobozdravstvo za odrasle   85.350 1,76 

Zobozdravstvo za mladino   36.659 1,10 

Ortodontija   36.742 0,59 

Pedontolog   3.506 0,10 

 

 

SPLOŠNE AMBULANTE   

Preventiva: izpolnjevanje 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.  

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

Glede na pretekla leta se je nekoliko zmanjšala, saj se je del kurative prenesel na referenčno 

ambulanto.  

Za leto 2012 načrtujemo več samoplačniški storitev, ki so se do sedaj pravilom izvajale brezplačno 

(razna potrdila, nenujni obiski v dežurni ambulanti….) 

 

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA:. 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 IN ŠOLSKI DISPANZER : V letu 2012 se ti dve dejavnosti združujeta. Na področju 

preventive smo je predvideno rahlo povečanje programa.   

 

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

Program  materinske šole je načrtovan in izvajan v pavšalu. 

 

PATRONAŽA: 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. Glede na trend preteklih let je pričakovati presežek plana. 

 

FIZIOTERAPIJA: Obseg programa ostaja na ravni iz preteklega leta,  
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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. Glede na to, da imamo zaposlenih več zobozdravnikov, kot imamo 

dogovorjenega plana, načrtujemo povečan obseg nadstandardnih in samoplačniških storitev. 

 

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. Glede na leto 2011 je 

predvideno zmanjšanje sredstev.   

 

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. 

Na osnovi sklepa Vlade naj bi se plačila zmanjšala za polovico. Določene spremembe se obetajo že 

z Anksom 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2012. Ker usmeritve še niso jasne, jih ni možno 

upoštevati pri finančnem načrtu. 

 

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 2012 

 

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. Za leto 2012 načrtujemo, da bo obseg dejavnosti ostal na nivoji leta 2011 .V 

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

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

 

 

5. KADROVSKO NAČRTOVANJE 
 

5.1. Planirano število zaposlenih na dan 31.12.2012 

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

 

5.2. Načrtovanje zaposlitev v letu 2012 

 

V zavodu bomo v letu 2012 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. V največji možni meri bomo 

storitev opravljali z lasnim kadrom (zmanjšanje obsega podjemnih in drugih civilno pravnih 

pogodb). Omejili bomo tudi število nadur. Čim večji obseg dela bomo prenesli v okvir rednega 

dela. 

 

Zaradi stroškovne racionalnosti bomo del kadrovskih potreb pokrili s pripravniki. Tako načrtujemo 

zaposlitev: 

 zdravnika za delo v šolski ambulanti: zaradi pomanjkanja pediatrov načrtujemo zaposlovanje 

tujcev.  

 zdravstveni tehnik-dežurna služba 

 zdravstvenega tehnika – pripravnika – dve osebi 

 inženirja laboratorijske biomedicine – pripravnika 

 diplomiranega fizioterapevka-pripravnika. 

 

 

5.3. Izobraževanje v letu 2012 

 

 SPECIALIZACIJE: v letu 20012 bo zdravnica nadaljevala z opravljanjem modulov v okviru 

specializacije iz družinske medicine. 

 PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: vodja laboratorija bo v letošnjem letu zaključila s študijem na 

drugostopenjskem  rednem bolonjskem magistrskem programu iz laboratorijske biomedicine na 

Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. 

 SREDNJEŠOLSKI PROGRAM: voznik-reševalec bo v letu 2012 nadaljeval izobraževanje   
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za poklic »tehnik zdravstvene nege«.  

 VISOKOŠOLSKI PROGRAM: voznik-reševalec bo v letu 2012 nadaljeval izobraževanje   

za poklic »diplomirani zdravstvenik«, ki ga je pričel v šolskem letu 2011/2012  

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

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

izobražujejo. V marcu 2012 načrtujemo interno usposabljanje s tega področja 

 RAČUNALNIŠKO IZOBRAŽEVANJE: za zaposlene v zavodu bo organiziran tečaj excel v 

mesecu februarju. Predvidena je udeležba 13 zaposlenih. Ocena stroškov je okoli 1.800,00 € 

 IZOBRAŽEVANJE ZA MEDIATORJA: glede na povečanje števila pritožb in sporov tako s 

strani zaposlenih kot s strani pacientov je priporočljivo, da se najmanj en zaposleni v zavodu 

usposobi za mediatorja. Izobraževanje poteka pod okriljem Združenja zdravstvenih zavodov. 

Strošek izobraževanje je cca 500,00 €  

 OSTALA IZOBRAŽEVANJE: Z načrtovanim izobraževanjem in usposabljanjem bodo 

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

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. Izobraževanje bo potekalo v skladu s planom izobraževanja. 

 

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

splošnih slabih gospodarskih razmer, se za leto 2012 načrtuje zmanjšanj obseg sredstev za 

individualno izobraževanje, kot je bil realiziran v letu 2011. 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 1. dvodnevnih seminarjih in/ali stroškovno 700,00 EUR 

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

seminarjev in 1. dvodnevnega seminarja in/ali stroškovno 350 eur. Za medicinsko osebje 

(srednješolska izobrazba) se predvideva 2 enodnevne seminarje in/ali stroškovno 300 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 300 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. 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 2012 bomo na podlagi izdelanega in za leto 2012 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 
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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 2012 izdelali  

Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ. 

 

 

 

7. CILJI KAKOVOSTI ZA LETO 2012 
 

 

Na osnovi podpisane in objavljene politike kakovosti ter v skladu s cilji iz PDZFN direktor v 

sodelovanju s člani tima kakovosti opredeli letne  cilje kakovosti. Načrtujejo in izvajajo potrebne 

aktivnosti za doseganje ciljev, periodično pregledujejo dosežene cilje, jih analizirajo in izvajajo 

potrebne ukrepe. 

 

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. 

 

Za leto 2012 postavljamo naslednje operativne letne cilje za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti 

poslovanja: 

 100 % realizacija dogovorjenega programa z ZZZS  

 povečanja obsega samoplačniški (tržnih storitev) za 10 % glede na leto 2012 (razen za 

medicino dela) 

 Posodabljanje in priprava novih pravilnikov, organizacijskih predpisov in postopkov dela  za 

učinkovitejše delo v zavodu. Planiramo vsaj 3 nove dokumente sistema kakovosti, ki bodo 

prispevali k učinkovitejšemu delu.  

 Vzpostaviti tak sistem spodbujanja nenehnih izboljšav, da bodo zaposleni predlagali vsaj 10 

predlogov izboljšav na letni ravni. 

 Ohranjanje zadovoljstva uporabnikov storitev na nivoji leta 2011 (anketa o zadovoljstvu). 

 zmanjšanje števila opravičenih pritožb pacientov za 5 % glede na leto 2011 

 z optimalno zaposlitvijo ustreznega kadra zmanjšati število nadur in izplačil po podjemnih 

in drugih pogodbah glede na predhodna leta. 

 za večjo prepoznavnost in vpetost v lokalno okolje objaviti vsaj 10 člankov letno v lokalnih 

medijih. 
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8. NAČRTOVAN  NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN 

INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA  
 

Pri pripravi finančnega načrta smo izhajali iz zmanjšanih in omejenih prihodkov. Investicijska 

dinamika bo, glede na pretekla leta, okrnjena, vendar je plan še vedno optimističen. Potrebna bo 

racionalnost na vseh področjih nabav, tudi pri nabavi pripomočkov (drobnega inventarja) manjše 

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

2012. Iz leta 2011 se v plan za leto 2012 prenese prenova zobozdravstvene ambulante  Mirna. 

 
Tabela 3: Planirane investicije v osnovna sredstva v letu 2012 

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, učni pripomočki za ostale 
programe...) in ostala oprema manjše vrednosti 
za vse dejavnosti 20.000,00 

2 merilec krvnega tlaka 2x 600,00 

3 kauter 4.000,00 

4 

DMDPŠ 

pregledovalna miza  800,00 

5 avdiometer 11.000,00 

6 

PREDŠOLSKI DISPANZER 

pisalni stoli 4x 500 

7 garderobne omare 4x 600 

8 beljenje  1.500,00 

9 
REFERENČNA 
AMBULANTA oksimeter 500,00 

10 ZDRAVSTVENA VZGOJA pohištvena oprema pisarne 1.000,00 

11 ŠOLSKI DISPANZER pregledovalna miza  800,00 

12 

ZOBNA MIRNA 

oprema ambulante 4.000,00 

13 zobni stroj 25.000,00 

14 

ZOBNA TEHNIKA 

aparat za kuhanje in spiranje  3.500,00 

15 freza 1.900,00 

16 ZOBOZDRAVSTENI K. beljenje  800,00 

17 

LABORATORIJ 

novo odvzemno z računalniško opremo 7.000,00 

18 luč za prilagoditev 1.500,00 

19 

PATRONAŽA 

tehtnica za novorojence 5x 3.000,00 

20 mobilni telefon 7x 700,00 

21 aparat za INR 900,00 

22 torba 5x 2.700,00 

23 

REŠEVALNA SL. 

oprema sanitetnega vozila  20.000,00 

24 sanitetno vozilo 30.000,00 

25 PRALNICA drobni inventar (omara, drog.) 1.500,00 

26 

SPLOŠNO 

peč za centralno kurjavo 6.200,00 

27 fotokopirn stroj 2x  3.000,00 
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28 tiskalniki 5x  3.500,00 

29 sistem za snemanje pogovorov NMP 2.000,00 

30 pult za info točko 1.500,00 

31 registrator delovnega časa 6.000,00 

32 medicinska tehtnica za analizo mase za Cindi 1.900,00 

33 računalniki + monitor 5 kom  5.000,00 

  SKUPAJ   172.900,00 

 

 

Načrt je zastavljen optimistično, v skladu z planiranimi prihodki, vendar nam v planu ni uspelo 

zasledovanju pozitive bilance finančnih tokov (za leto 2012 planiramo negativni denarni tok). 

Zaradi navedenega bo, kljub postavljenemu planu investicij, potrebno sproti pretehtati vsako 

investicijo in investicijsko vzdrževanje. V primeru pomanjkanja sredstev plana v celoti ne bo 

možno realizirati.  

 

 
Tabela 4: Načrt investicijskega vzdrževanja 

 

Zap. 
št. NAHAJALIŠČE Opis 

Vrednost  
v EUR z 
DDV 

1 ZDRAVSTVENA VZGOJA ureditev prostorov za delo VMS -zdravstvena vzgoja 3.000,00 

2 PRALNICA zamenjava in izolacija tal 1.000,00 

3 REFERNČNA AMBULANTA ureditev prostorov za referenčno ambulanto 1.000,00 

4 ZD TREBNJE menjava centralne peči z prilagotvijo regulacije 1.500,00 

5 ZOBNA MIRNA prenova prostorov 20.000,00 

  SKUPAJ   26.500,00 

 

Največji projekt bo prenova zobne ambulante Mirna. Zobozdravstvo je v zadnjih letih pri razvoju (v 

zvezi s prostori in opremo) nekoliko zaostajal, zato se bomo v prihodnjih letih pri investicijskem 

vzdrževanju usmerjali predvsem na to področje.  
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I. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012 
 

Finančni načrt za leto 2012 vsebuje 

1. Načrt prihodkov in odhodkov v letu 2012 

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

leto 2012 

3. Načrt investicijskih vlaganj 2012 

4. Načrt vzdrževalnih del 2012 

 
Finančni načrt za leto 2012 je izdelan na predpostavki, da se doseže obseg dejavnosti, dogovorjen z 

Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Za uspešno poslovanje zavoda mora število dogovorjenih 
timov  ostati najmanj na planirani ravni. 

 
 

I.I  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), 

 

a) Interni akti zavoda: 
- Organizacijski predpis Program dela zavoda s finančnim načrtom 

 

I.II Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2012 

 
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2012 smo upoštevali naslednja izhodišča: 

 

 

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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I.II.I. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA 

 

 
 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  
 

 Zakon o interventnih ukrepih V letu 2012 poleg nekaterih določb Zakona o 

interventnih ukrepih iz leta 2010 (ZIU)Ur. l.RS, št. 95/2010 velja  tudi konec leta 
2011 sprejet Zakon o dodatnih interventnih ukrepih (ZDIU12) Uradni list RS 

št.110/2011.  
 ZDIU12 med drugim določa: 

 da se vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice do 30.6.2012 ne spreminja, 
 da regres za leto 2012 znaša 692,00 EUR in je nespremenjen, 

 uvaja določene spremembe na področju napredovanja v letu 2012. 

 V letu 2012 Pa veljajo  tudi ukrepi  iz ZIU in se nanašajo na pravico  do delovne 
uspešnosti in sicer: 

 Redna delovna uspešnost se v letu 2012 ne izplačuje, 
 povečan obseg dela se v letu 2012 izplačuje: 

 javnim uslužbencem  do 20% njihove osnovne plače, oziroma 30% če se 

izplačuje delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz 
posebnega projekta, 

 direktorjem do10% njihove osnovne plače. 
 V letu 2012 se izplačuje delovna uspešnost iz naslova prodaje na trgu. 

 
 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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I.II.II. NAČRTOVANJE PROGRAMA DELA NA PODLAGI  SPLOŠNEGA DOGOVORA 

ZA LETO 2012 

 
 podlaga za izdelavo finančnega načrta za leto 2012 je plan storitev po Pogodbi o izvajanju 

zdravstvenih storitev  za leto 2012, sklenjeni z ZZZS-jem in planirani obseg storitev za druge plačnike ter 

predvideni ostali prihodki (najemnine, obresti, specializacije). 
 

 Za leto 2012 so podlaga za določanje obsega in vrednosti programov zdravstvenih storitev določila 

Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2012. 
 

 Pri pripravi načrta je upoštevano zmanjšanje  deleža administrativnega kadra  
 

 Na področju zdravstvene oskrbe za obsojence in pripornike bo plačilo program zmanjšano  za polovico. 

obseg opravljenih storitev pa mora ostani na ravni preteklih let ,  
 

 Na osnovi Zakona o spremembah zakona v sistemu plač v javnem sektorju se za izvajanje programov 
nujne medicinske pomoči, zmanjša plačilo za 5 % glede  na leto 2011. 
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II. Finančni načrt prihodkov in odhodkov DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 
 
 

II.I NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

 

 

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2011  

 

 

II.II OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ  
 

 
II.II.I. Načrtovani prihodki 

 

Načrtovani celotni prihodki za leto 2012 znašajo 4.064.199  EUR in bodo za 8% manjši od doseženih v letu 
2011.  

 
V letu 2012 načrtujemo povečane prihodke iz naslova prihodkov od doplačil do polne cene zdravstvenih 
storitev, samoplačnikov in ostalih plačnikov. Ostali prihodki od poslovanja po pogodbi z Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje pa bodo manjši. (zmanjšanje deleža administrativnega kadra, zmanjšanje  
zdravstvene oskrbe za obsojence in pripornike, zmanjšanje programa NMP). 

 
II.II.II. Načrtovani odhodki 
 

Celotni načrtovani odhodki za leto 2012 znašajo 4.059.241 EUR in bodo za 5% nižji od doseženih v letu 
2011. 

 
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev  
Načrtovani stroški blaga, materiala v celotnem zavodu za leto 2012 znašajo 467.981  EUR in bodo za 5% 

manjši kot v letu 2011.  
 

Načrtovani stroški storitev v celotnem zavodu za leto 2012 znašajo 687.476  EUR in bodo za 21%% nižji od 
doseženih v letu 2011.  

 

Delež načrtovanih stroškov blaga, materiala in storitev glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 
28,5%. 

 
Načrtovani stroški dela 

 

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2012 znašajo 2.653.071 EUR in bodo za 1% višji od 
doseženih v letu 2011. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 65,4%. 

 
Zavod v letu 2012 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 216.977 EUR.  
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II.II.III. Načrtovan poslovni izid 

 
Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2012 izkazuje 

uravnoteženi poslovni izid v višini 4.958 EUR.  

 

 

II.III  NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 
2012 

 
členitev    NAZIV KONTA oznaka  REAL. 2010 PLAN 2011 OCENA PLAN 2012 INDEKS INDEKS 

kontov     AOP     REALIZACIJE   plan12/ plan12/ 

            2011   real.11 plan11 

  I. SKUPAJ PRIHODKI 401       4.308.438             4.463.069             4.400.299             4.037.762     92               90      

  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE  402       4.041.457             4.189.822      4.107.287       3.716.750                   90               89      

  A. prihodki iz sredstev javnih financ 403       3.506.348             3.642.072             3.523.846             3.169.000               90              87      

  a. prejeta sredstva iz državnega proračuna 404              13.764                    14.039                      6.474                   4.000                   62               28      

del 7400   prejeta sredstva iz držav.prorač. za tekočo porabo  405          13.764                14.039                 6.074                 4.000                    98               28      

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

  b. prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti 407              45.545                    77.583                    73.700                   20.000                    27               26      

del 7401   prejeta sredstva iz prorač.lok.skup.za tekočo porabo 408            7.598                 7.750                53.700                10.000                   19           129     

del 7401   prejeta sredstva iz prorač.lokal.skup. za invest. 409          37.947                69.833                20.000                10.000      50           14      

  c. prejeta sredstva iz skladov soc. zavarovanja 410       3.447.039             3.550.450            3.443.672             3.145.000                   91               89      

del 7402   prejeta sredsta iz sklad. soc. zav. za tekočo porabo 411       3.447.039             3.550.450             3.443.672             3.145.000                    91               89     

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 drž. prorač. in Evropske unije 419               -                      -                      -                      -                       -                  -        

  B. drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 420           535.109                 547.750                 583.440                 547.750      94            100      

del 7130   prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova javne sl. 421            3.246                 3.311      27.334                 3.000                    11               91      

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         527.860               538.417              534.479               520.000      97               97      

72   kapitalski prihodki - prih. od prodaje osnovnih sredstev 425               60                 2.000                4.135                 3.000                   73            150      

730   prejete donacije iz domačih virov 426            3.943                 4.022               17.492                 7.000                    40            174      

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           266.981                 273.247                 293.012                321.012                 110            117     

del 7130   prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432         247.820               252.529               272.439              299.683                  110          119      

del 7102   prejete obresti 433            3.155                 3.218                4.183                 3.300                    79           103      

del 7103   prihodki od najemnin, zakupnine in drugi prih. od premož. 434          16.006                17.500               16.390                18.029                110            103     

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       4.113.471             4.420.280             4.317.086          4.036.755                  94              91      

  1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 438       3.858.436             4.155.043             4.029.568           3.756.953                   93               90      

  A. plače in drugi izdatki zaposlenim 439       2.045.712             2.132.416             2.100.930          2.125.149                101            100      
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del 4000   plače in dodatki 440       1.592.045             1.655.727             1.672.740            1.689.467                101            102      

del 4001   regres za letni dopust 441          49.271                50.749                52.496               53.021               101            104     

del 4002   povračila in nadomestila 442         110.515               114.936              111.363               112.477                 101           98     

del 4003   sredstva za delovno uspešnost 443          20.539                19.437               15.526               17.927                 115           92     

del 4004   sredstva za nadurno delo 444         261.123               271.568               239.858               242.257                 101               89     

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

del 4009   drugi izdatki zaposlenim 446          12.219                20.000                8947                10.000                112               50      

  B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 447           330.871                 344.106                 341.839                 345.257                 101            100      

del 4010   prispevki za ZPIZ 448         165.624               172.249              155.428               156.982                 101               91      

del 4011   prispevki za zdravstveno zavarovanje 449         133.079               138.402               152.518              154.043                 101            111      

del 4012   prispevki za zaposlovanje 450            1.126                 1.171                 1.159                 1.171                 101           100      

del 4013   prispevki za starševsko varstvo 451            1.877                 1.952                1.932                1.951                 101           100     

del 4015   dodatno pokojninsko zavarovanje 452          29.165                30.332                30.802                31.110                 101            103      

  C. Izdatki za blago in stor. za izvajanje javne službe 453       1.220.028             1.309.781             1.229.408             1.155.547                 94            88     

del 4020   pisarniški in spl.material in storitve 454          64.690                67.278               55.164               49.648                 90              74      

del 4021   posebni material in storitve 455         515.324               541.090              567.083               510.374                90            94      

del 4022   energija, voda, komunalne stor.in komunikacije 456         136.075               140.157               147.188              150.132                102            107     

del 4023   prevozni stroški in storitve 457          48.525                49.981                51.967                52.487                 101            105     

del 4024   izdatki za službeno potovanje 458              535                   551                   287                 300                105               54      

del 4025   tekoče vzdrževanje 459         116.428               148.000             105.256               125.720                119              95     

del 4026   najemnine in zakupnine 460            4.101                15.000               9.917                 4.400                   44               29      

del 4027   kazni in odškodnine 461              377                   392            1.338                  400                    30            102      

del 4028   davek na izplačane plače 462               -                      -                      -                      -                       -                  -        

del 4029   drugi oper.odhodki 463         333.973               347.332              291.208            262.087                 90              75     

403 D. plačila domačih obresti 464              10.695                    10.000                     8.692                     8.500                    98               85      

404 E. plačila tujih obresti 465               -                      -                      -                      -                       -                  -        

410 F. subvencije 466               -                      -                      -                      -                       -                  -        

411 G. transferji posam.in gosp. 467               -                      -                      -                      -                       -                  -        

412 H. transferji neprof.org. in ust. 468          13.000                    14.000                   3.000                    10.000      

             

333              71      

413 I. drugi tekoči domači transferji 469               -                      -                      -                      -                       -                  -        

  J. investicijski odhodki 470           238.130                 344.740                345.699                112.500                  33              33    

4200   nakup zgradb in prostorov 471               -                      -                      -                      -                       -                  -        

4201   nakup prevoznih sredstev 472          23.176               127.000               1154.730                                               

4202   nakup opreme 473         110.165               133.100                97.908               86.000      88              65      

4203   nakup drugih osnovnih sredstev 474               -                      -                  5214                      -                       -                  -        

4204   novogradnja, rekonstrukcija, adaptacija 475          24.177                10.640                37.978                    -                       -                  -        

4205   investic.vzdrževanje, obnove 476          31.686                74.000                46.084               26.500                    58              36      

4206   nakup zemljišč in naravnih bogastev 477               -                      -                      -                      -                       -                  -        

4207   nakup nematerialnega premoženja 478               -                      -                     185                    -                       -                  -        

4208   študije o izvedljiv.projektov, projektna dokumentacija, nadzor 479          48.926                    -        3.600               -                       -                  -        

4209   nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480               -                      -                      -                      -                       -                  -        

  2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BL.IN STOR.TRG 481           255.035                 265.236      287.518                 279.801                    97      

          

105   

del 400 A. plače in drugi izdatki zaposlenim  482         145.061               150.863              164.468               166.113                 101     
         

110     

del 401 B. prispevki delodajalca za soc. varnost 483          23.462                24.400                26.757                27.025                 101           111      

del 402 C. izdatki za blago in storitve 484          86.512                89.972                96.293              86.664               90           96     

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 485           194.967                    42.790                   83.213                    1.007      
  

  III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 486                        -                  -        



 

 

 

III. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2012 
 

III.I. PLAN INVESTICIJ 

 

Vrsta investicij 

Finančni načrt 

za obdobje 
01.01. do 

31.12.2011 

Ocena 
realizacije v 

obdobju 

01.01. do 
31.12.2011 

Finančni načrt 

za obdobje 
01.01. do 

31.12.2012 

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 0 554 
 

0 

1. 

Programska oprema (licence, rač. 

programi) 0 554 
 2. ostalo 0 0 

 II. NEPREMIČNINE 10.640 14.240 0 

1. Zemljišča 0 

  2. Zgradbe 10.640 14.240 

 III. OPREMA 260.100 270.764 
 A. MEDICINSKA OPREMA 94.900 193.290 

 1. Ultrazvok 0 0 
 2. Drugo 94.900 193.290 101.400 

B. NEMEDICINSKA OPREMA 165.200 77.474 
 1. Informacijska tehnologija 0 

  2. drugo 165.200 77.474 69.700 

IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I+II+III) 270.740 285.5588 171.100 

 

 
MEDICINSKA OPREMA V EUR: 

Kauter                                                

Pregledovalna miza (2x)                       
Avdiometer                                         

Zobni stroj                                          

Aparat za kuhanje, spiranje                  
Freza                                                 

Odvzemna računal.oprema                   
Tehtnica za novorojence (5x)                

Oprema sanitarnega vozila                   

Medicinska tehtnica za analizo mase      
Merilec krv.tlaka (2x),aparat INR, 

Oksimeter                                           
Drobni inv.za vsa zdr.področja(škarje,stetoskop,…)   

          

4.000 € 

1.600 € 

11.000 € 

25.000 € 
3.500 € 

1.900 € 
7.000 € 

3.500 € 
20.000 € 

1.900 € 

600 € 
2.000 € 

20.000 € 

 

 

NEMEDICINSKA OPREMA V EUR:  

Pohištvena oprema pisarne 

Oprema ambulante 

Torba (5x) 
Peč za centralno kurjavo 

Fotokopirni stroj (2x) 
Tiskalniki (5x) 

Sistem za snemanje pogovorov NMP 

1.000 € 

4.000 € 

2.700 € 
6.200 € 

3.000 € 
3.500 € 

2.000 € 



 Zdravstveni dom Trebnje – PROGRAM  DELA  2012 

 

 

Registrator delovnega časa 
Računalniki (5x) 

Drugo: pisalni stoli 4x, garderobna omara 4x, 

Mobilni tel. 7x, pult za info točko, luč za prilag. 

6.000 € 
5.000 € 

 

6.300 € 

 

 

VOZILA: 

 Sanitetno vozilo                                                                                                             30.000 €                                       

 
 

 
 

 

III.II PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 

 

 

Namen 

Celotna 
načrtovana 

vrednost 
vzdrževalnih del 

v letu 2011  

Načrtovani 
stroški tekočega 

vzdrževanja 
(konti 461) 

Načrtovani stroški 
investicijskega 

vzdrževanja (konti 
461) 

  Načrtovana so naslednja vlaganja: 1 = 2 + 3 2 3 

  SKUPAJ: 152.220 125.720 26.500 

1 Preureditev ZA Mirna 20.000 

 

20.000 

2 Preureditev napeljave za centralno kur. 1.500 

 

1.500 

3 Preureditev prostorov za refer.amb. 1.000 
 

 1.000 

4 Zamenjava tal-  likalnica 1.000 

 

1.000 

5 Preureditev prostorov- zdravstvena vzgoja 3.000 
 

 3.000 

6 Vzdrževanje vozil 31.730 31.730   

7 Vzdrževanje gradb. objektov 9.598 9.598 
 8  Vzdrževanje računal. opreme 55.573 55.573 

 9 Vzdrževanje druge opreme 25.485 25.485 

 10  čiščenje 3.334 3.334 
  

 


