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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. Osnovni podatki 

 

Naziv javnega zavoda: 

 

ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE 

Sedež javnega zavoda:  Goliev trg 3, 8210 Trebnje 

Matična številka:   5054583 

Davčna številka:                  99797275 

Številka prorač. uporabnika:       92487 

Številka podračuna pri UJP: 01330-6030924866 

Številka transakcijskega računa: 01330-6030924866 

Telefonska številka:  07 / 348 - 17 – 40 

Šifra dejavnosti:  86.210 

Elektronski naslov:    zd.trebnje@siol.net 

rozman.vera@zd-tr.si 

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

Ustanovitelji:                                          OBČINA TREBNJE 

OBČINA MOKRONOG-TREBELNO 

OBČINA ŠENTRUPERT 

OBČINA MIRNA 

 

Datum ustanovitve: 

 

27.05.1991 

1.2. ORGANI ZAVODA 

 

1. SVET ZAVODA  

Zavod upravlja svet zavoda. Svet zavoda šteje 9 članov: 

- 5 članov, ki jih imenuje ustanovitelj 

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

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

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

Sestava Sveta zavoda je sledeča 

Občina Trebnje Brane Veselič, Dragica Gorjup 

Anton Jeršin ml. 

Občina Mokronog-Trebelno Zdenka Kučič 

Občina Šentrupert Danica Grandovec 

Predstavnik Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije 

Marta Strmec, univ.dipl.prav. 

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

Sonja Bevc, dms, Bojana Tratar, dr. med, 

spec. spl. med 
 

2. STROKOVNI SVET vsi redno zaposleni zdravniki in 

mailto:zd.trebnje@siol.net


zobozdravniki, glavna sestra zavoda 

(strokovni vodja VII), vodja reševalne službe  

in vodja laboratorija 

3. VODSTVO ZAVODA  
 

  

DIREKTORICA  Mag. Vera Rozman, univ. dipl. ekon 

POMOČNICA DIREKTORICE-

STROKOVNA VODJA  

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

STROKOVNI VODJA VII -      GLAVNA 

MEDICINSKA SESTRA  

Mojca Mihevc, dms 

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

VODJA LABORATORIJA Darinka Oštir 

VODJA REŠEVALNE SLUŽBE Mirko Marinčič 

 

1.3. 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, 
-     referenčnih 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, psiholog), 
- 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 

- nujni reševalni prevozi, 

- prevozi na in z  dialize, 

- sanitetni prevozi bolnikov (nenujni in onkološki)  



d) izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in nujne 

medicinske pomoči 

 

f) Izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov: 

- za odraslo populacijo,  

- programa zdravstvene  vzgoje za otroke in šolsko mladino, 

- programa zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino ter  

- programa šole za starše. 

 
 

 

 

2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 

 

a) Pravne podlage za izvajanje dejavnosti zavoda 

 

1. Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 

2. Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08), 

3. Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08), 

4. Določila Splošnega dogovora za leto 2013 z aneksi in določila Splošnega dogovora za 

leto 2013 

5. Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 ter 2013 z 

ZZZS. 

6. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstvenega doma Trebnje, 

7. Statut javnega zavoda Zdravstvenega doma Trebnje, 

 

 

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta 

 

1. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4), 

2. Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 110/11) 

3. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), 

4. Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 33/11), 

5. Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), 

6. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 

104/10, 104/11), 

7. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11), 

8. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10), 

9. Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih  sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200823&stevilka=831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
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


10. Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, 46/03) 

11. Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in 

tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010) 

 

 

c) Interni akti zavoda 

 

1) Pravilnik o računovodstvu; 

2) Pravilnik o popisu, 

3) Pravilnik o evidentiranju delovnega časa, 

4) Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, 

5) Pravilnik o blagajniškem poslovanju, 

6) Pravilnik o notranji reviziji, 

7) Pravilnik o javnem naročanju, 

8) Letno poročilo za leto 2013, 

9) Register tveganj 

10) Dokumenti sistema kakovosti 

 

 

d) Osnovna  izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2013 

 

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2013 smo upoštevali naslednja izhodišča: 

1) dopis Ministrstva za zdravje - Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih 

načrtov za leto 2013 

2) Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih 

3) Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) 

4) Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, 

št. 104/12) 

 

Zdravstveni dom Trebnje je že v letu 2012, s skladu z napovedmi o znižanju prihodkov, sprejel 

načrt ukrepov za izboljšanje poslovanje, s pomočjo katerih smo zagotovili uspešno poslovanje že v 

preteklem letu. Določene stroške smo v letu 2012 tako omejili (prenesli v naslednja leta), da bodo v 

letu 2013 beležili rast glede na preteklo leto (npr. stroški izobraževanj, stroški literature, delovne 

obleke, stroški vzdrževanja….), če ne želimo ogroziti dolgoročnega stabilnega in kakovostnega 

delovanja zavoda. Maso plač bomo prilagodili usmeritvam in navodilom ministrstev, ob 

upoštevanju ostalih izhodišč, ki so specifična na naš zavod (dodatni programi, ki zahtevajo dodatne 

zaposlene, zmanjšanje obsega dela sodelavcev preko podjemnih in drugih pogodb, aktiviranje 

napredovanj iz leta 2012, nadomeščanje dražjih oblik dela s cenejšimi, bolniške odsotnosti v breme 

zavoda….). 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2012104&stevilka=3990


3. VIZIJA, POSLANSTO IN VREDNOTE ZAVODA 
 

POSLANSTVO 

 

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

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

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

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

 

VIZIJA 

 

Storitve Zdravstvenega doma Trebnje zagotavljajo kakovostno življenje naših občanov ter so 

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

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

bodo temelj vzajemnega zaupanja, sodelovanja in spoštovanja. 

 

VREDNOTE  

 

 Strokovnost  

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

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

doktrinami in dognanji.   

 Odgovornost  

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

odgovornostjo 

 Sodelovanje in timsko delo  

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

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

 Zavezanost pacientu 

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

in hitro 

 Zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih 

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

pripadne zaposlene  

 Preglednost in racionalnost poslovanja  

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

poslovanja 

 Etičnost 

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

 

 

 

 

 

 



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 regije oziroma 

vseh uporabnikov zdravstvenih storitev 

-  ustrezno in učinkovito  sodelovanje z vsemi 

udeleženci v procesu diagnostike, zdravljenja 

in rehabilitacije (ostalimi zavodi in 

bolnišnicami) 

- obvladovati naraščajoče potrebe po 

zdravstvenih storitvah, ki so posledica 

demografskih sprememb 

- vzpostavljanje in uporaba sodobnih 

tehnoloških postopkov, medicinskih 

pripomočkov in doktrin 

- 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  

- 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 in spremembam pri obsegu 

dela zunanjih sodelavcev  

- pridobivanje finančnih sredstev iz naslova 

opravljanja tržne dejavnosti; 



- financiranje s pomočjo donacij in prispevkov 

lokalnih skupnosti in ostalih donatorjev 

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  

- obiskovalcem nuditi občutek individualnosti 

in obravnavo njegovih težav v diskretnem in 

prijaznem okolju z ustrezno mero empatije 

- delovanje v skladu s smernicami standarda 

ISO 9001 

 

na 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 

- obvladovanje in preprečevanje vseh vrst 

mobinga 

na področju krepitve povezav in 

sodelovanja  

- dobro konstantno sodelovanje z notranjim in 

zunanjim okoljem oziroma s celotno 

zainteresirano javnostjo 

- konstruktivno sodelovanje s sekundarno in 

terciarno ravnijo zdravstva 

- z institucijami (Ministrstvo za zdravje, 

Združenje zdravstvenih zavodovo Slovenije, 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije) 

voditi ustrezen dialog in postopke  uskladitev 

odobrenih 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 medicinske in  informacijske 

tehnologije. 

 

 



 

4.2. Letni cilji zavoda po posameznih področjih za leto 2013 

 

PODROČJE LETNI CILJI 

  

na področju izvajanja zdravstvene oskrbe  - izpolnitev plana storitev na podlagi 

Pogodbe o izvajanju zdravstvenih 

storitev za leto 2013 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 

- obvladovanje nalezljivih bolezni 

 

na ekonomsko-finančnem področju 

- poslovno leto zaključiti s presežkom 

prihodkov nad odhodki, 

- vzpostaviti učinkovit nadzor nad stroški, 

ki bo rezultiral v obvladovanju  stroškov 

na letni ravni že pred nastankom 

- izvajanje stalnega notranjega nadzora na 

vertikalni in horizontalni ravni (nadzor 

sodelavcev in nadrejenih)  

- 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 ter sprejem načrta 

ukrepov 

- nenehno izboljševanje delovnih 

postopkov s ciljem povečanja 

zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih 

storitev; 

na kadrovskem področju - izvajanje strokovnih izobraževanj 

zaposlenih po posameznih področjih dela 

v skladu s planom izobraževanja za leto 

2013 

- 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 in investicijskega vzdrževanje, 

ob upoštevanju razpoložljivih finančnih 

sredstev in ob visoki stopnji 

racionalnosti 

- posodabljanje informacijske tehnologije 

v skladu s finančnim načrtom za leto 

2013 

 

 

 

 

 

 

5. NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC 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, s katero bom sklenili pogodbo o notranji reviziji in svetovanju. V letu 2013 bomo izvedli 

priporočila iz poročila notranje revizije za leto 2012 (opredelitev podlag za pridobitev dodatnih dni 

letnega dopusta v internem pravilniku, prenova kataloga informacij javnega značaja, izvedba popisa 

materiala po nahajališčih, mesečni nadzor nad porabo materiala). 

 

5.1. Cilji na področju notranjega nadzora javnih financ 

 

Notranji nadzor  javnih financ poteka sprotno (nadzor med sodelavci, nadzor nadrejenih), preko 

planiranih internih nadzorov in s pomočjo zunanje revizijske hiše. Notranji nadzor opravlja tudi 

strokovni svet in svet zavoda. V letu 2013 bomo zasledovali naslednje cilje notranjega nadzora 

javnih financ: 

 dosledno poslovanje v skladu z zakonodajo in v skladu v visokimi etičnimi standardi 

 dosledno izvajanja postopkov  nabav materiala in storitev, katerih vrednost ne presega 

vrednosti določenih z Zakonom o javnem naročaju, v skladu z internim pravilnikom o 

javnem naročanju  

 posodobitev načrta integritete  



 priprava organizacijskega predpisa za obvladovanje mobinga 

 izvajanje internih strokovnih nadzorov v skladu z letnim načrtom 

 

5.2. Register tveganj 

V registru tveganj smo predelili sledeča ključna tveganja. 

 

1. Tveganje povezano z ustanoviteljem/drugimi institucijami: slaba in/ali nepravočasna 

odzivnost s strani ustanovitelja/drugih institucij (MZ) lahko vodi do časovnega zamika pri 

izvedbi planiranih aktivnostih v zavodu (npr pri investicijski dejavnosti, pri zaposlovanju, 

pri sklepanju podjemnih pogodb). 

2. Tveganje epidemije in množičnih nesreč 

3. Tveganje negospodarne rabe sredstev 

4. Tveganje neskladnosti z zakonodajo 

5. Tveganje nezadostnega notranjega nadzora 

6. Tveganje izgube programov zdravstvenih storitev (npr ortodontije brez zamenjave) 

7. Tveganje (ne)skladnosti s predpisi: zaradi napake pri delovanju, ali zaradi človeške napake, 

pomote ter brezbrižnosti je mogoče, da delovanje in izvajanje nalog ni v skladu z zahtevami 

uporabnikov zdravstvenih storitev in predpisanimi postopki (odstopanje od strokovnih 

navodil in predpisanih internih aktov). To lahko vodi do slabše kakovosti, odškodninskih 

zahtevkov, izgube prihodkov in nepotrebnih zamud.   

8. Tveganje nepooblaščene uporabe podatkov in informacij 

9. Tveganje manjka kadrov 

10. Tveganje medicinskih strokovnih napak 

 

 

Sprejeti ukrepi za obvladovanje zgoraj navedenih tveganj so sledeči: 

 

1. Vzpostavitev ustreznega sistema komunikacije z ustanoviteljem in drugimi institucijami 

(redni stiki, obojestransko seznanjanje s pomembnimi informacijami, izmenjava mnenj) 

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

države. Priprava operativnega načrta za ravnanje in delovanje zavoda v primeru množičnih 

nesreč. 

3. Izvedba popisa zalog vseh vrst zdravstvenega materiala po vseh ambulantah in primerjava 

porabe med posameznimi ambulantami. Ukrepanje v primeru ugotovljenih odstopanj 

(dnevne kontrole porabe, zmanjšanje naročil) 

4. Ažurno spremljanje zakonodaje na vseh področjih s strani odgovornih oseb. Posvetovanje 

odgovornih oseb s predstavniki nadzornih institucij z namenom pravilnega razumevanja 

zakonskih določil. 

5. Izvedba posodobitve internih aktov skladno s spremembami zakonodaje in spremembami v 

zavodu s strani skrbnikov procesov (kontinuirano in redno vključevanje skrbnikov v proces 

posodabljanja aktov). Izvedba redne letne notranje presoje. Posodobitev registra tveganj v 

poslovanju. 

6. Lobiranje pri zunanjih predstavnikih institucij za ohranjanje in pridobitev novih 

zdravstvenih programov (zobozdravstvo, psihiatrija) 

7. Namestitev kamere v oddelku NMP. Snemanje pogovorov na vhodnih telefonskih številkah 

zaradi razjasnjevanja okoliščin in sprejemanja ustreznih ukrepov. Dodatno zavarovanje 

zaposlenih iz naslova odgovornosti in povečanje premije iz tega naslova. 

8. Dosledno izvajanje postopkov in notranjih kontrol pri rokovanju z občutljivimi osebnimi 

podatki in osebnimi podatki v zdravstveni dokumentaciji (v ambulantah), preučitev 

ustreznosti oblikovanih notranjih kontrol in potreba po oblikovanju novih kontrol glede na 

kontrolne cilje. Izvedba izobraževanja zaposlenih na temo varovanja osebnih podatkov. 



9. Zagotoviti usposabljanje zaposlenih za nadomeščanje na drugih delovnih mestih.  Zaposlitev 

zunanjih sodelavcev na podlagi pogodbe o sodelovanju. 

10.  Delovanje s skladu z medicinskimi smernicami. Sprotna samokontrola. Izobraževanje 

medicinskega kadra s strokovno medicinskega področja. Interni redni in izredni strokovni 

nadzori. 

 

 

 

5.3. CILJI KAKOVOSTI ZA LETO 2013 

 

 

Na osnovi podpisane in objavljene politike kakovosti, direktor v sodelovanju s člani tima kakovosti 

opredeli letne  cilje kakovosti. Zavod na osnovi teh ciljev načrtuje in izvaja potrebne aktivnosti za 

doseganje ciljev, periodično pregleduje dosežene cilje, jih analizira in izvaja 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 2013 postavljamo naslednje operativne letne cilje za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti 

poslovanja: 

 100 % realizacija dogovorjenega programa z ZZZS pri vseh ključnih programih 

 ohranjanje obsega samoplačniški (tržnih storitev) na nivoju leta 2012.  

 Priprava, posodobitev in dodajanje kazalnikov za spremljanja učinkovitosti procesov v 

okviru obstoječih internih aktov v sistemu ISO  

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

učinkovitejše delo v zavodu. Planiramo vsaj 2 nova dokumente sistema kakovosti, ki bodo 

prispevali k učinkovitejšemu delu.  

 Celovita prenova prostorov zobne ambulante Mokronog, s čimer bomo pacientom omogočili 

boljše počutje in storitve, zaposlenim pa boljše delovne pogoje glede na obstoječe stanje 

 Ohranjanje zadovoljstva uporabnikov storitev na nivoju leta 2012 (anketa o zadovoljstvu). 

 zmanjšanje števila opravičenih pritožb pacientov za 5 % glede na leto 2012 

 izvedba izobraževanja na temo komunikacije s konfliktnimi pacienti 

 z optimalno zaposlitvijo ustreznega kadra zmanjšati izplačila po podjemnih in drugih 

pogodbah glede na predhodno leto za 20%. 

 za večjo prepoznavnost in vpetost v lokalno okolje objaviti vsaj 5 člankov letno v lokalnih 

medijih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV 

 
Leto 2013 sledi letu, v katerem so bila prejeta sredstva s strani ZZZS bistveno nižja kot v preteklih 

letih (na račun dela z zaporniki, znižanja cen programov….). Prejeta sredstva s strani ZZZS in 

zdravstvenih zavarovalnic se bodo še dodatno znižala kot posledica znižanja cen zdravstvenih 

storitev, za program referenčnih ambulant, za amortizacijo in za administrativno tehnični kader in 

sicer v višin 6 % glede na realizacijo v letu 2012. 

 

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

delno nadomestiti izpad prihodkov iz naslova tržne dejavnosti. Že ob začetku poslovnega leta 2012 

so bi sprejeti ukrepi, ki  prispevajo k obvladovanju stroškov. Ukrepe bomo upoštevali tudi v letu 

2013, na vseh področjih kjer je to mogoče. 

 

Najbolj reprezentativen kazalec, s katerim bomo potrdili, da so postavljeni cilji doseženi, je 

presežen prihodkov nad odhodki in hkratni 100 % realizaciji dogovorjenega programa, ob 

upoštevanju strogih moralnih in etičnim norm. 

 

Večino kazalec za merjenje zastavljenih ciljev je možno razbrati že iz samega opisa cilja ali iz opisa 

predlaganih ukrepov (npr odstotki, sprotni dnevni nadzor, sprejem ustreznih ukrepov glede na 

ugotovljena odstopanja). 

 

 

 

7. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA  

Osnova za načrtovanje obsega zdravstvenih programov je Pogodba o izvajanju programa 

zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013, ki upošteva tudi sklepe Vlade Republike Slovenije v 

zvezi s spornimi vprašanji v zvezi s splošnim dogovorom za pogodbene leto 2013.  

 

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

problematiki ortodontije in psihiatrije, smo upoštevali samo prihodek ene referenčne ambulante za 

obdobje marec-december 2013. 

 

 

7.1. Plan osnovnih dejavnosti po pogodbi z ZZZS 

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

ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA LETO 2013 

 
Ambulanta-dejavnost Število količnikov plan 2013 Plan Realizacija Št. dogovorjenih 

timov 
kurativa preventiva skupaj 2012 2012 

Splošne ambulante 213.536 6.199 219.735 219.735 238.770 7,91 

Antikoagulantna ambulanta   14.052 14.052 12.644 0,23 

Ambulanta v DSO   16.493 16.493 19.541 0,60 

Otroški + šolski dispanzer 45.638 33.776 81.372 81.372 79.349 2,38 

Dispanzer za žene 33.776 1.590 35.386 33.776 33.063 1,07 

Patronaža   128.365 128.365 196.336 7,80 

Fizioterapija   46.507 46.508 53.237 2,5 

Logoped   30.776 26.918 26.918 1,43 

Zobozdravstvo za odrasle   89.065 86.431 84.989 1,76 



Zobozdravstvo za mladino   35.266 38.511 37.815 1,10 

Ortodontija   36.742 29.580 27.233 0,59 

Pedontolog   3.506 2.103 735 0,10 

 

 

SPLOŠNE AMBULANTE   

Preventiva: izpolnjevanje plana preventive bo temeljilo na obsegu opravljenih prvih preventivnih 

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

visoko ogroženih oseb (ponovljenih pred iztekom petih let, ob upoštevanju strokovnih smernic). Z 

uvedbo referenčnih ambulant se zmanjšuje program preventivne dejavnosti v splošnih ambulantah. 

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

Za leto 2013 načrtujemo tudi samoplačniške storitve, ki so se do sedaj praviloma izvajale 

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

 

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA:. Izvajala se bo v predvidenem obsegu. Z uvedbo novih 

zdravil se predvideva zmanjšanje potreb po storitvah te ambulante.  

 

SPLOŠNA AMBULANTA V DOMU STAREJŠIH OBČANOV V TREBNJEM: Se bo izvajala 

v skladu s planom in potrebami oskrbovancev. Število varovancev se je glede na pretekla leta 

povečal, kar bo potrebno upoštevati tudi v planu za prihodnja leta 

 

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER : V letu 2013 sta ti dve dejavnosti združeni. Na področju 

preventive je predvideno rahlo povečanje programa, pri kurativi pa rahlo zmanjšanje. Skupni obseg 

program ostaja na nivoju preteklih let.  Z razrešitvijo kadrovske problematike v šolski ambulanti se 

bo večji del programa kurative izvajala in evidentiral v tej ambulanti 

 

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, zato bo 

potrebno sprejeti ustrezne ukrepe za prilagoditev obsega dejavnosti planiranemu obsegu 

 

FIZIOTERAPIJA: Obseg programa ostaja na ravni iz preteklega leta. Zaradi velikih potreb (in 

pritiskov) pacientov pričakujemo rahel presežek plana 

 

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE (LOGOPED): Obseg programa se je v letu 2013 

razširil za 0,43 tima. V okviru tega programa bomo izvajali dejavnost logopeda in otroškega 

psihologa. 

 

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE IN MLADINO: Planiran obseg programa je za nekaj točk 

višji kot v preteklem letu (več opredeljenih). Obseg  nadstandardnih in samoplačniških storitev 

načrtujemo v obsegu preteklega leta. Ena zobozdravnica bo v letošnjem letu na porodniškem 

dopustu:nadomeščali je bomo ali z redno zaposlenim ali s honorarnimi sodelavci. 

 

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. Obseg vseh vrst prevozov ostaja vse od 

spremembe metodologije v letu 2010 pod planiranim (značilno za večino zdravstvenih  domov), 

zato bo potrebno razmisliti o spremembi plana in/ali metodologije spremljanja opravljanja storitev. 



 

NUJNA MEDICINSKA POMOČ: Dejavnost nujne medicinske pomoči vključuje tudi dežurno 

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

Plačilo za to dejavnost je bilo v letu 2012 izredno zmanjšano. V načrtu smo kot osnovo upoštevali 

doseženo realizacijo v letu 2012. 

 

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 2013 

 

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 2013 načrtujemo, da bo obseg dejavnosti ostal na nivoji leta 2012 .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. 

 

Načrt delovnega programa je prikazan v prilogi - Obrazec 1: Delovni program 2013 



8. KADROVSKO NAČRTOVANJE 
 

8.1. Planirano število zaposlenih na dan 31.12.2013 

 
Na dan 31.12.2013 planiramo 84 zaposlenih, kar je enako število kot  31.12.2012 po metodologiji 

izločitve porodnic in bolniških odsotnosti nad 30 dni. Vseh zaposlenih na dan 31.12.2013 bo 

predvidoma 86, na dan 31.12.2012 pa jih je bilo 90. 

 

Plan kadrov je podan v prilogi Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013 

 

8.2. Načrtovanje zaposlitev v letu 2013 

 

V zavodu bomo v letu 2013 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, pa tudi daljše odsotnosti. V največji možni meri bomo 

storitve 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 in 

specializanti.  

 

Za leto načrtujemo zaposlitev: 

 zobozdravnika za nadomeščanje delavke na porodniški.  

 zdravstvenega tehnika – pripravnika – dve osebi 

 zdravnika specializanta za delo v šolski ambulanti za obdobje od 1.4 do 30.9  

 zobozdravnika-pripravnika 

 specializante iz družinske medicine (dva delavca) 

 

V primeru, da bomo pridobili dodatne programe, bomo zaposlili diplomirano medicinsko 

sestro/diplomiranega zdravstvenika za delo v referenčni ambulanti in diplomiranega psihologa za 

polovični delovni čas. V primeru, da bo vodji laboratorija odobrena specializacija iz laboratorijske 

biomedicine (pogoj za dovoljenje za delo), bo potrebno (zaradi njene odsotnosti) dodatno zaposliti 

enega delavca za delo v laboratoriju. 

 

Dve delavki bosta v letošnjem letu zaključiti porodniški dopust. Zaradi navedenega  bomo prekinili 

delovno razmerje delavcem, ki so bili sprejeti za nadomeščanje. Po končanem pripravništvu bom 

prekinili delovno razmerje petim pripravnikom. 

 

8.3. Ostale oblike dela  

 

V skladu z 19. in 184. in 186. člena  Zakona za uravnoteženju javnih financ (ZUJF), lahko 

zdravstveni zavod za opravljanje zdravstvenih storitev sklene podjemno pogodbo z zdravstvenim 

delavcem, če je tovrstno opravljanje zdravstvenih storitev za javni zdravstveni zavod ekonomsko 

smotrnejše. ZD Trebnje za opravljanje spodaj navedenih  zdravstvenih storitev, ki bodo predmet 

podjemne pogodbe, ne more skleniti pogodbe o zaposlitvi zaradi občasne narave teh storitev ali 

njihovega manjšega obsega oziroma z obstoječimi kadrovskimi zmogljivostmi ne more zagotoviti 

pogodbenih obveznosti do ZZZS.   

 

Za leto 2013 načrtujemo sklenitev podjemnih pogodb za naslednje vrste dela  



 

1. sklenitev podjemnih pogodb za občasno delo zunanjih zdravnikov v dežurni službi (tri osebe 

do skupaj 200 ur mesečno) 

2. sklenitev podjemnih pogodb za delo pediatra v šolski ambulanti za obdobje od 1.1 do 30.3 v 

tedenskem obsegu 12 ur 

3. sklenitev podjemnij pogodb za delo v ambulanti DSO v tedenskem obsegu 5 ur 

4. sklenitev podjemnih pogodb za delo zobnega asistenta v zobni ambulanti ZPKZ Dob v 

tedenskem obsegu 8 ur 

5. sklenitev podjemnih pogodb za delo ortodonta v ortodontski ambulanti v tedenskem obsegu 

15 ur 

6. sklenitev podjemnih pogodb za delo psihologa v ambulanti medicine dela v tedenskem 

obsegu 8 ur 

7. sklenitev podjemnih pogodb za delo psihologa v dispanzerju za mentalno zdravje v 

tedenskem obsegu 15 ur 

8. sklenitev podjemnih pogodb za delo specialista laboratorijske biomedicine v diagnostičnem 

laboratoriju v pavšalnem mesečnem znesku 250 € 

9. sklenitev podjemnih pogodb za delo ginekologa v ginekološki ambulanti za nadomeščanje 

ginekologinje v času dopustov in drugih odsotnosti 

10. sklenitev podjenmih pogodb za delo na zobnem rentgenu v tedenskem obsegu 8 ur 

 

 

Zdravstveni dom Trebnje vse dejavnosti opravlja sam, kar pomeni, da niso oddane zunanjim 

izvajalec. 

 

 

8.4. Izobraževanje v letu 2013 

 

 SPECIALIZACIJE: v letu 2013 bodo predvidoma 3 zdravnice opravljale module  v okviru 

specializacije iz družinske medicine. 

 SREDNJEŠOLSKI PROGRAM: voznik-reševalec bo v letu 2013 nadaljeval izobraževanje   

za poklic »tehnik zdravstvene nege«. Vpisal bo tretji letnik 

 VISOKOŠOLSKI PROGRAM: voznik-reševalec bo v letu 2013 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 januarju 2013 načrtujemo usposabljanje s tega področja. Strošek izobraževanja 

je planiran v višini 4.765,00 

 IZOBRAŽEVANJE ZA TEMO KUMUNIKACIJE S KUMUNIKACIJSKO 

ZAHTEVNIMI PACIENTI: Z analizo pritožb pacientov ugotavljamo, da se pretežna večina 

pritožb nanaša na komunikacijo. Hkrati ugotavljamo, da se običajno pritožujejo pacienti, ki so 

komunikacijsko konfliktni. Zaposleni morajo pridobiti večine, da situacije ustrezno uredijo.  

Strošek izobraževanje je planiran v višini 3.000,00 €  

 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. 

 

Sredstva za izobraževanje so planirana nekoliko višje, kot so bila realizirana v letu 2012, vendar so 

še vedno varčevalno naravnana. Ne glede na določila kolektivnih pogodb, ki jim je (tudi zaradi 

nezmožnosti nadomeščanja odsotnosti) 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 licenčnih točk, ki  jih prinese izobraževanje. Pri mentorjih je potrebno pri 

načrtovanju izobraževanje slediti zahtevam za ustrezno število licenčnih točk za ohranjanje 

mentorstva. Za administrativno tehnični kader se v povprečju predvideva strošek izobraževanja v 

višini 300 eur. Za direktorja se planira izobraževanje v višin 700.00 eur.  Temo izobraževanja 

odobri neposredno nadrejeni, potrdi pa direktor, če je v okviru planiranih stroškov izobraževanja.  

 

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. 

 

  

 

9. NAČRTOVAN  NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN 

INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA  
 

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

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

vrednosti. Iz leta 2012 se v plan 2013 prenese nerealizirana nabava sanitentega vozila (postopki 

nabave so se pričeli v letu 2012, dobava pa bo v marcu 2013).  

 
Tabela 3: Planirane investicije v osnovna sredstva v letu 2013 

 

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 (do 500 €) 10.000,00 

2 AED MIRNA IN MOKRONOG  2x 4.500,00 

3 Aparat za določanje CRP Mokgornog in Mirna 2.500,00 

4 Otoskop  ambulanta dr. Petek 203,00 

5 Dermatoskop ambulanta dr. Petek 200,00 

6 Tekoči dušik ambulanta dr. Petek 200,00 

7 Tiskalnik za ambulatno dr. Humar 100,00 

8 Aspirator ambulanta Mirna 399,00 

9 Čelno povečalo za tujke ambulanta Mirna 71,00 

10     

11 PREDŠOLSKI DISPANZER Otoskop 203,00 

12 Aspirator 399,00 

13 ZDRAVSTVENA VZGOJA  PRENOSTNI RAČUNALNIK 800,00 

14 DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI 300,00 

15 
ZOBNA MOKRONOG 

ZOBNI STROJ  32.000,00 

16 POHIŠTVENA OPREMA 10.000,00 



17 
CINDY 

MEDICINSKA TEHTNICA 2.000,00 

18 APARAT ZA MERJENJE PRITISKA 90,00 

19 

ZOBNA MIRA  

KOLENČNIK 1.200,00 

20 TERAPEVTSKI STOL 1.200,00 

21 FIZIOTERAPIAJ LASER 2.000,00 

22 

ZOBNA TEHNIKA 

DODATNO POHIŠTVO 500,00 

23 PESKALNIK 4.000,00 

24 LABORATORIJ STOL ZA ODVZEM KRVI 1.900,00 

25 
PATRONAŽA 

MERILNIK KRVNEGA TLAKA 3X  500,00 

26 TORBA 3X 1.800,00 

27 LOGOPED DIDAKTIČNI MATERIAL 500,00 

28 

REŠEVALNA SL. +MNP 

SANITETNO VOZILO  44.000,00 

  LIFIPAK 20.000,00 

29 MEDICINSKA OPERAM V VOZILU S PREDELAVO 30.000,00 

30 BATERIJE- NOV SISTEM 4.000,00 

31 
VZDRŽEVANJE - 
PRALNICA VELIKI PRALNI STROJ 12.000,00 

32 

SPLOŠNE SLUŽBE 

SISTEM ZA SNEMANJA POGOVOROV 3.000,00 

33 VIDEONADZOR VHODA IN NMP 1.500,00 

34 
PRIPRAVA PROJETKNE DOKUMENTACIJA ZA 
ENERGETSKO SANACIJO MIRNA IN MOKRONOG 14.000,00 

35 SERVERSKE LICENCE  1.512,00 

36 TISKALNIKI 5X ZA NADOMEŠČANJE IZTROŠENIH 600,00 

37 TISKALNIK  VELIKI 750,00 

38 RAČUNALNIKI ZA NADOMEŠČANJE IZTROŠENIH 10 X 6.800,00 

39 EKRAN ZA NADOMEŠČANJE IZTROŠENIH 5 X  600,00 

  SKUPAJ   216.327,00 

*projektna dokumentacija za prijavo na razpis za energetsko sanacijo se bo v bilancah vodila kot 

strošek storitev, za primer, če na razpisu v povezavi z občinami ne bomo uspešni 

 

Izven plana investicij bo možno nabaviti samo tista osnovna sredstva, katerih nepredvidena okvara 

bo takšna, da popravilo ne bo ekonomsko upravičeno. 

 

Investicije so opredeljene tudi v prilogi Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.1. Plan vzdrževalnih del 

 
Tabela 4: Načrt investicijskega vzdrževanja 

 

Zap. 
št. NAHAJALIŠČE Opis 

Vrednost  v EUR z 
DDV 

1 ZD TREBNJE POPRAVILO STREHE STARI DEL 1.700,00 

2 
ZOBNA AMBULANTA 
MORONOG  PRENOVA PROSTOROV 24.000,00 

3 
AMBULANTA MIRNA IN 
MOKRONOG 

UREDITEV PROSTOROV ZA REFER. 
AMBULANTO MIRNA MOKRONOG 10.000,00 

4 ZD TREBNJE 
 ZAMENJAVA TAL ZOBOZDRAVSTVENI 
HODNIK 1.500,00 

  SKUPAJ   37.200,00 

 

 

Največji projekt bo prenova zobne ambulant Mokronog. Zobozdravstvo je v zadnjih letih pri 

razvoju (v zvezi s prostori in opremo) nekoliko zaostajalo, zato temu področju namenjamo nekoliko 

več sredstev. Za leto 2013 planiramo pridobiti dve referenčni ambulanti (prošnje smo vložili že v 

začetku leta 2012), zato je potrebno urediti ustrezne prostore za obravnavo pacientov. Iz naslova 

reklamacij bodo zamenjana tla v novem delu ZD, tla v zobozdravstvenem hodniku pa so tudi 

poškodovana. Izvajalec del je šel v stečaj, zato moramo prevzeti ta del stroškov.    

 

Plan vzdrževalni del je prodan v prilogi Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2013. 

 

Tako nabavo osnovnih sredstev, kot investicijsko vzdrževanje bomo financirali z lastnimi sredstvi 

in s sredstvi ustanoviteljic, zato ne predvidevamo dodatnega zadolževanja. V skladu z 

amortizacijskim načrtom za obstoječo kreditno pogodbo (financiranje obnove ZD Trebnje)  bomo 

odplačevali tako obresti kot glavnico. 
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10. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 

VSEBUJE: 
 
 

Finančni načrt za leto 2013 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 

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

4. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti  
5. Načrt investicijskih vlaganj  

6. Načrt vzdrževalnih del 

 
 

11. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 
 

 
Finančni načrt za leto 2013 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. 

 

 

11.1. 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), 

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


 

a) Interni akti zavoda: 

 
- Organizacijski predpis Program dela zavoda s finančnim načrtom 

 

 

 

12. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA 

NAČRTA ZA LETO 2011 
 
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2013 smo upoštevali naslednja izhodišča: 

 
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2013 smo upoštevali naslednja izhodišča: 

 dopis Ministrstva za zdravje - Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov 

za leto 2013, 
 Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, 

 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12) 

 

 
 

 Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2013, sklenjena z ZZZS-jem in planirani obseg 

storitev za druge plačnike ter predvideni ostali prihodki (najemnine, obresti, specializacije). 
 

 

 

13. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV 

DOLOČENIH UPORABNIKOV 
 

 

13.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

 

 

Priloga 2 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2013 in Izkaz prihodkov in odhodkov – 

določenih uporabnikov 

 

 

13.1.1. Načrtovani prihodki 
 

Načrtovani celotni prihodki za leto 2013 znašajo 3.978.028  EUR in bodo za 3,91% manjši od doseženih v 
letu 2012.  

 

 

13.1.2. Načrtovani odhodki 
 

Celotni načrtovani odhodki za leto 2013 znašajo 3.934.351 EUR in bodo za 0,86% večji od doseženih v letu 

2012. 
 

 

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev  
 

Načrtovani stroški blaga, materiala v celotnem zavodu za leto 2013 znašajo 472.223  EUR in bodo za 0,71% 
manjši od doseženih v letu 2012.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2012104&stevilka=3990


 

Načrtovani stroški storitev v celotnem zavodu za leto 2013 znašajo 669.764  EUR in bodo za 6,34% manjši 

od doseženih v letu 2012.  
 

Delež načrtovanih stroškov blaga, materiala in storitev glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 
29,08%. 

 

Načrtovani stroški dela 
 
Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2013 znašajo 2.579.888 EUR in bodo za 4,1% višji 

od doseženih v letu 2012. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 65,57%.  
 

 

 
Načrtovani stroški amortizacije 

 
Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 182.327 EUR.  

 
13.1.3. Načrtovan poslovni izid 

 
Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2013 izkazuje 
uravnoteženi poslovni izid v višini 43.677  EUR.  

 

13.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA 
TOKA 

 

PRILOGA 7: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
 

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki po načelu denarnega toka v celotnem zavodu za 
leto 2013 izkazuje uravnoteženi poslovni izid v višini 4.841  EUR.  

 

 

13.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

Podatki v tem izkazu so razmejeni na dejavnost javne službe in tržno dejavnost.  

 
 

V letu 2010 je Ministrstvo za zdravje pripravilo sodila za razvrščanje prihodkov ustvarjenih s prodajo blaga in 

storitev na trgu in javno službo. 
 

Prihodke iz tržne dejavnosti sestavljajo prihodki medicine dela, prometa in športa, prihodki od opravljenih 
storitev za druge koncesionarje (zobotehnične storitve), prihodki iz naslova opravljenih samoplačniških 

zdravstvenih storitev in nadstandardnih storitev, prihodki iz naslova zaračunanih najemnin, finančni prihodki 

iz naslova obresti za prosta denarna sredstva na podračunu Ujp in drugi tržni prihodki.  

 

 
Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost je izvedeno v skladu z 

naslednjimi sodili: 
 

 odstotek, glede na dosežene prihodke, 

 na osnovi internega akta določeni odhodki, ki nastanejo samo iz naslova izvajanja javne službe. 

 
Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 41.267 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 

2.410 EUR. 



 

PRILOGA 6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

 

14. NAČRT INVESTICIJSKIH VLAGANJ IN VZDRŽEVALNIH 

DEL V LETU 2013 
 

14.1.  Načrt investicijskih vlaganj 

 

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2013  

 

14.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 

 

Priloga 5- obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2013  
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