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LETNO POROČILO O POSLOVANJU 
ZDRAVSTVENEGA DOMA RADEČE  

ZA LETO 2017 
 

 

I.) POROČILO DIREKTORICE O POSLOVANJU IN DELU ZD 
RADEČE 

     
JZ Zdravstveni dom Radeče (ZD Radeče) je bil ustanovljen leta 1993 (sprejet je bil odlok o izločitvi 
organizacijske enote zavoda iz javnega zavoda Zdravstveni center Celje) z namenom pokrivanja 
primarne zdravstvene dejavnosti.  
12.7.2017 je ustanovitelj in svet zavoda ZD Radeče za vršilko dolžnosti imenoval Vladimiro Tomšič za 
obdobje do največ enega leta oz. do imenovanja direktorja. Do 11.7.2017 je vodila ZD Radeče Ingrid 
Kus Sotošek, ki je podala odstop s funkcije direktorja.  
V obdobju prevzema funkcije so bili zaposleni na odobrenem planiranem letnem dopustu. Do junija 
2017 sta opravljali delo v družinski medicini Metka Ošljak, dr.med., spec. druž. med. in Ingrid Kus 
Sotošek, dr.med., spec.druž.med., ki je z dnem 31.7.2017 podala pisno odpoved pogodbe o zaposlitvi. 
Tako so zavod in občani občine Radeče ostali brez specialista družinske medicine oz. brez izbranega 
osebnega zdravnika. V zavodu je deloval specializant družinske medicine in pogodbeni izvajalec, 
specialist družinske medicine, ki sta imela vnaprej planiran in že odobren letni dopust. Občani so 
ostajali brez ustrezne zdravstvene oskrbe. Kljub temu se je mesecu avgustu in septembru 2017 
izvajala minimalna pokritost ordinacij v sodelovanju z zdravniki iz ZD Sevnica in zagotavljanjem nujne 
medicinske pomoči s strani ZD Laško. Ostali sodelavci v splošni medicini so izvajali  
 
Primopredaja poslov je bila izvedena 31.7.2017 v prostorih uprave ZD Radeče. Ob predaji je bil voden 
zapisnik. Predaja je potekala pred komisijo, ki je bila imenovana s sklepom izredne seje Sveta ZD 
Radeče z dne 11.7.2017. Bistveni del v primopredajnem zapisniku so inšpekcijski nadzori ZZZS in 
finančno medicinski nadzori. V teku sta dva postopka pred Delovnim sodiščem v Celju. Za vodenje 
postopkov je direktorica ZD pooblastila zunanjo odvetniško družbo Gregorovič - Pungartnik, o.p., d.o.o. 
iz Šentjurja. Zadeva Kesić je bila zaključena 17.8.2017. ZD je plačal stroške odvetnika in pa stroške 
toženi stranki. Druga zadeva je postopek Andreja Ocvirk: za izplačilo razlike v plači zaradi priznanja 
NPK. Dne 19. 9. 2017 sem na mojo e-pošto prejela predlog za umik tožbe. Z zahtevo za sistematizacijo 
delovnega mesta in razporeditev na delovno mesto zobna asistentka se strinjamo in bomo pri 
spremembah to tudi upoštevali. 28.8.2017 je Policijska uprava Celje, sektor Kriminalistične policije, 
prišla v ZD Radeče in SZOZD Celje. Pogovorili smo se z dvema kriminalistoma, izdali so zaprosilo za 
dokumentacijo in postavili rok 15.9.2017. 8.9.2017 je kriminalistika Kotnik prevzela zahtevano 
dokumentacijo v originalih in kopijah. Ravno tako se je izvršila predaja dokumentacije na SOZD. 
 
Končan je finančno medicinski nadzor v patronažni službi s strani ZZZS (25.7.2017). Zaradi napačno 
zaračunane storitve je ZZZS poračunal 2.033,50 € in izrekel pogodbeno kazen v višini 600 €.  
 
Dne 31. 8 2017 je bil opravljen redni inšpekcijski pregled s strani MZ Zdravstvenega inšpektorata 
Republike Slovenije, območna enota Celje in Dravograd. Pregled je izvedel inšpektor Darko Povh na 
podlagi pooblastil Zakona o inšpekcijskem nadzoru in 17. člena Zakona o zdravstveni inšpekciji. 
Obenem je bil na osnovi prijave  izveden tudi izredni inšpekcijski pregled zaradi domnevnih kršitev 
Zakona o zdravniški službi. Inšpektor pri pregledu ni ugotovil neskladnosti. Dne 17. 11. 2017 je bil 
podan poziv za posredovanje pisnega pojasnila, dokumentacije in izjave s področja zdravniške službe. 
Posredovan je bil odgovor z zahtevani mi prilogami. V okviru svojih pristojnosti je Zdravstveni 
inšpektorat dne 31.1.2018 z opominom postopek zaključil. 
Dne 22.11.2017 je bil izveden inšpekcijski nadzor s strani RS, MJU, Inšpektorata za javni sektor. 
Inšpekcijski nadzor je izvedel  inšpektor višji svetnik mag. Milan Pirman na podlagi 43. člena Zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju. Razlog inšpekcijskega nadzora je prijava zaradi domnevnih 
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nepravilnosti pri plači direktorice (nadure) in pri delu po podjemnih pogodbah. Glede na to, da Ingrid 
Kus Sotošek ni več v delovnem razmerju v ZD Radeče, inšpektor ne odreja popravljalnih ukrepov. 
 
Inštitut za javno finančno pravo iz Ljubljane je opravil notranjo revizijo poslovanja JZ ZD Radeče z 
namenom preveritve pravilnosti, zakonitosti in smotrnosti poslovanja javnega zavoda v letu 2016 in 
2017. Opravljen je bil pregled poslovanja na izbranih področjih. Poročilo NRev 070/2017 z dne 
18.12.2017 je bilo predstavljeno in sprejeto na seji sveta zavoda z dne 18.1.2018 in skladno z vsemi 
naknadnimi pripombami po datumu te seje sveta zavoda: 14.2.2018. 
Končno mnenje notranje revizije se glasi: 
 
»Skladno z določbo 17. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega 
nadzora javnih financ mora predstojnik v roku, ki ni daljši od devetdesetih dni, sprejeti program 
ukrepov za odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti v poslovanju ali pomanjkljivosti in slabosti pri 
delovanju notranjih kontrol, ter o tem z odzivnim poročilom obvestiti notranjega revizorja. Z revizijo ni 
bilo ugotovljenih nobenih pomembnih napak ali pomanjkljivosti v delovanju notranjih kontrol, v zvezi s 
katerimi zavod še ni vzpostavil ustreznega stanja že do trenutka izvedbe revizije oz. tekom izvedbe 
revizije. Iz tega razloga odzivnega poročila ni potrebno pripravljati. V 18. členu omenjenega Pravilnika 
je še določeno, da mora predstojnik nemudoma ukrepati, če notranji revizor ugotovi nepravilnosti, ki 
kažejo na povzročitev večje škode ali sum kaznivega dejanja.  
Ker v okviru te revizije ni bilo ugotovljenih nobenih dejanj, nepravilnosti, neskladnosti s predpisi ali 
namerne povzročitve škode, predstojniku v zvezi s tem ni potrebno sprejeti nobenih posebnih ukrepov. 
Izpostaviti je potrebno, da določeni kazenski postopki glede sumov storitve kaznivih dejanj bivše 
direktorice zavoda, ki so jih zaznale službe že pred pričetkom izvedbe naše revizije, že potekajo,  
drugih pomembnih nepravilnosti pa kot rečeno ni bilo zaznanih.« 
 
Poročilo o opravljeni notranji reviziji NRev 070/2017  z dne 18.12.2017 in 14.2.2018 je bilo dne 
14.2.2018 posredovano po e-pošti na tajništvo ZD Radeče. 
 
V ZD je bila opravljena tudi notranja revizija na področju osnovnih sredstev, ki jo je opravila revizijska 
družba RSMG d.o.o. Revizijsko poročilo je v prilogi.  
 
 
Analiza kadrovanja in kadrovske politike  

 
V letu 2017 je ZD vodil politiko kadrovanja v skladu s sprejetim Programom dela, finančnim in 
kadrovskim načrtom in izvrševal pogodbene obveznosti pri izvajanju zdravstvenih storitev na podlagi 
sklenjene pogodbe s financerjem Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
 
Leto 2017 so zaznamovale aktivnosti na področju realizacije aneksov h kolektivnim pogodbam na 
področju zdravstva, ki so bili objavljeni v Ur. l. RS št. 46/2017 v zvezi z realizacijo 4. točke Dogovora o 
ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju. Vodstvo  ZD je pristopilo k 
uskladitvi Pravilnikov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na podlagi katerih so javni 
uslužbenci, ki so bili uvrščeni do vključno 26. plačnega razreda pridobili pravico do višje plače s 
1.7.2017. Javnim uslužbencem, ki so pridobili pravico do plače v višjem plačnem razredu so bili v 
mesecu septembru 2017 vročeni ustrezni aneksi k pogodbi o zaposlitvi, ki so na novo določali plačo od 
1.7.2017 dalje. 
Zaradi realizacije aneksa k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in 
zobozdravnike  (Ur. l. RS št. 16/2017 z dne 7.4.2017 in realizacije Sporazuma o začasni prekinitvi 
stavkovnih aktivnosti  in razporeditve na delovna mesta višjih zdravnikov specialistov in višjih 
zdravnikov brez specializacije z licenco je vodstvo ZD skupaj s strokovno službo pričelo z aktivnostmi  
na področju uvrščanja na nova delovna mesta. Na delovna mesta višjih zdravnikov specialistov oz. 
višjih zdravnikov brez specializacije z licenco so bili lahko razporejeni zdravniki, ki so izpolnjevali 
najmanj 12 let delovnih izkušenj po opravljenem strokovnem izpitu in dosegajo standarde in normative 
dela zdravnika. Za razporeditev na delo višji zdravnik specialist oz. višji zdravnik/zobozdravnik brez 
specializacije z licenco mora zdravnik izpolnjevati še naslednje dodatne pogoje: prenos znanja na 
druge zdravnike in zdravstvene delavce, aktivno sodelovanje z zdravniki in drugimi zdravstvenimi 
delavci, kreativnost in komunikativnost za uspešno timsko delo, kontinuirano sodelovanje pri vpeljavi 
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izboljšav na delovnem mestu. K predlogu za zasedbo delovnega mesta višjih zdravnikov specialistov in 
višjih zdravnikov brez specializacije z licenco morajo biti predložena dokazila, na podlagi katerih se 
utemeljuje izpolnjevanje pogojev za zasedbo predlaganega delovnega mesta. Predloge za zasedbo 
delovnega mesta višji zdravnik/zobozdravnik in višji zdravnik specialist je podal strokovni vodja. 
Zdravnikom, ki so izpolnjevali pogoje za zasedbo delovnega mesta višji zdravnik specialist in višji   
zdravnik brez specializacije z licenco si bile ponujene v podpis nove pogodbe o zaposlitvi od 1.10.2017 
dalje. 
 
Na podlagi posebnega  vladnega projekta z dne 6.4.2017 za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter 
povečanje kakovosti zdravstvene obravnave je vodstvo ZD  pristopili k realizaciji.  
Glavni ukrepi za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave 
so: 

 opravljanje dela preko normativov dela zdravnikov, 
 dodatne ure dela s pacienti, 
 povečanje obsega opravljanja zdravstvenih storitev na način, ki za paciente pomeni bolj 

kakovostno zdravstveno obravnavo in manj napotovanj pacientov med različnimi ravnmi 
zdravstvene dejavnosti, 

 stimuliranje doseganja skrajševanja čakalnih dob in opravljanja zdravstvenih storitev na način, 
da se zmanjšuje nastajanje novih čakalnih dob,  

 stimulativno nagrajevanje javnih uslužbencev v zdravstvu, ki bodo vključeni v aktivnosti za 
skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave. 

 
Poseben vladni projekt velja do od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 

 

Javnemu uslužbencu pripada delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za opravljeno 
delo, ki presega pričakovane rezultate na podlagi PVP in znaša največ 25 % osnovne plače javnega 
uslužbenca. 
 
Javni uslužbenci, ki so upravičeni do izplačila delovne uspešnosti so prejeli v podpis poseben Dogovor 
zaradi realizacije izplačilo delovne uspešnosti, ki je bilo predvideno  po naslednji časovnici: prvo 
tromesečje  (1. 4. - 30. 6. 2017) s plačo za mesec september 2017; drugo tromesečje (1. 7. – 30. 9. 
2017) s plačo za mesec november 2017; tretje tromesečje (1. 10. – 31. 12. 2017) s plačo za mesec  
februar 2018; četrto tromesečje (1. 1.  – 31. 3. 2018)  s plačo za mesec maj  2018. Izplačilo  delovne 
uspešnosti je bilo javnim uslužbencem dejansko izplačano po prejemu sredstev s strani ZZZS. 
 
Aktivno se je vodstvo ZD vključilo v iskanje ustreznih zdravnikov specialistov za naslednja področja: 
področje psihiatrije oz. pedopsihiatrije za delo v ambulanti Prevzgojnega doma Radeče;  področje 
pediatrije, področje splošne-družinske medicine.  
Dne 2.8.2017 smo poslali na MZ dopis, kjer opisujem težko stanje nezasedenih delovnim mest v ZD 
Radeče, s ponujenimi predlogi, da bi MZ priznal izjemo in da bi lahko v skladu z 20. a členom Zakona o 
zdravniški službi specializanti že pred 1.1.2018 v ZD Radeče lahko delali kot izbrani osebni zdravniki. Iz 
pisma izhaja, da MZ in ministrica ne odobrava predloga in nas usmerja, da specializanti lahko 
opravljajo tista dela in storitve, za katere so pridobili ustrezno znanje, izkušnje in veščine, kar potrdi 
mentor na listo specializanta. Zato smo v ZD Radeče imenovali tudi neposredne mentorje oz. nadzorne 
zdravnike specializantom, ki opravljajo navedena dela. 
ZD v letu 2017 uspel zaposliti specialista družinske medicine Biljano Kesić in Mihom Korošcem (tako 
sta izpolnjena oba tima družinske medicine). Oba novo zaposlena sta bila na podlagi odobritve MZ (na 
podlagi 2. odstavka 19. člena ZSPJS) izhodiščno uvrščena 5 plačilnih razredov višje od določenega 
zaradi deficitarnosti poklica in geografske umestitve občine zaposlitve. Tako imata ob zaposlitvi priznan 
53. plačilni razred.   
 
Patronažna zdravstveno nego zagotavljamo od 1.8.2017 z dvema kompetentnima izvajalkama 
(dipl.m.s.) in na podlagi tega je ZZZS priznal spremembo financiranja iz zdravstvene nege na domu v 
patronažno zdravstveno nego. Hkrati smo po mesecu dni pridobili uradno stališče Zbornice 
zdravstvene in babiške nege (5.9.2017) iz katere izhaja, da so v patronažnem varstvu po upokojitvi 
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sms, ki so zaključili izobraževanje po srednješolskem strokovnem izobraževalnem programu 
zdravstvena nega, katerega je zadnji vpis potekal v šolskem letu 1980/81, na ta delovna mesta zaposli 
dipl.m.s. Vodstvo ZD je zaposlilo na program patronaža (1.8.2017 priznani 2,20 dipl.m.s.) eno izvajalko 
za nedoločen čas. 
 
V Prevzgojni dom Radeče se je po podjemni pogodbi zaposlila prof.dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, 
dr.med., spec. psih., za opravljanje splošne ambulante po podjemni pogodbi Alojz Stopar, dr.med., 
spec. in se povečala obveznost prisotnosti medicinske sestre v ambulanti vsak dan. Skupaj s 
Prevzgojnim domom Radeče smo uredili dokumentacijo v zvezi s preprečevanje bolnišničnih okužb.  
 
Konec meseca maja 2017 je bila na podlagi lastne izjave odpovedana pogodba o zaposlitvi zdravnici 
specialistki družinske medicine, kar je povzročalo vodstvu ZD velike napore pri zagotavljanju izvajanja 
zdravstvenih storitev. Ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi direktorice v mesecu juliju 2017, ki je v 
polovičnem delovnem času opravljala tudi dela in naloge zdravnice specialistke družinske medicine, je 
ZD ostal brez ustreznih zdravnikov – nosilcev timov, zato je vršilka dolžnosti direktorice, kljub 
aktivnemu iskanju ustreznih zdravnikov, morala zagotavljati izvajanje zdravstvene dejavnosti z 
zunanjimi izvajalci, kar pa predstavlja za dejavnost , ki jo opravlja ZD, izreden organizacijski problem 
in usklajevanje, prav tako pa povzroča pri uporabnikih storitev negodovanje, glede na to, da se 
zdravniki, ki obravnavajo pacienta, nenehno menjujejo.  Tako je ZD brez redno zaposlenega zdravnika 
specialista moral zagotavljati izvajanje zdravstvenih storitev do meseca novembra 2017, ko je sklenila 
delovno razmerje zdravnica specialistka družinske medicine, ki je bila že zaposlena v ZD.  
Zdravnik specializant družinske medicine, ki je imel z ZD sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za obdobje 
opravljanja specializacije, je opravil specialistični izpit v mesecu decembru 2017 in je sklenil delovno 
razmerje za nedoločen čas.  
 

Na podlagi Pravilnika o izpolnjevanju pogojev za izvajanje laboratorijske dejavnosti morajo izvajalci, ki 
izvajajo storitve s področja laboratorijske dejavnosti imeti zaposlenega ustreznega vodjo laboratorija in 
nadzornega specialista v pogodbeni obliki rednega delovnega razmerja. S 1.7.2017 je sklenil pogodbo 
o zaposlitvi v obliki dopolnilnega dela 4 ure na teden medicinski biokemik specialist. Od meseca maja 
2017 do vključno meseca septembra 2017 je imela sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ena javna 
uslužbenka za področje del in nalog inženirja laboratorijske biomedicine. Ob prevzemu funkcije v.d. 
direktorice je bil zamujen rok za prijavo za dovoljenje za delo na podlagi Pravilnika o izpolnjevanju 
pogojev za izvajanje laboratorijske dejavnosti. Z utemeljevanjem smo uspeli po uspešno opravljeni 
presoji pridobili dovoljenje za delo0600-139/2017-8 z dne 12.12.2017. 
 
ZD je z arbitražo pridobil v celoti priznana sredstva v okviru programa za vzpostavitev okrepljenih 
ambulant že v letu 2016. Dvema zdravnicama je delovno razmerje prenehalo že v letu 2016 zaradi 
vključitve v program specialističnega izobraževanja, eni zdravnici pa je delovno razmerje na podlagi 
lastne izjave prenehalo konec meseca maja 2017.  
 
Zaradi nadomeščanja začasno odsotnih javnih uslužbencev zaradi materinskega in starševskega 
dopusta za opravljanje del in nalog diplomirane medicinske sestre s področja promocije zdravja sta 
sklenili delovno razmerje dve javni uslužbenki za določen čas. Za opravljanje del in nalog srednje 
medicinske sestre v zobozdravstvu je v mesecu juliju sklenila pogodbo o zaposlitvi ena javna 
uslužbenka za določen čas, zaradi nadomeščanja začasno odsotne javne uslužbenke v času 
materinskega in starševskega dopusta. Do meseca oktobra 2017 je imela sklenjeno pogodbo o 
zaposlitvi ena javna uslužbenka za področje administracije in tajništva zaradi nadomeščanja.  
Na podlagi lastne izjave je konec meseca septembra 2017 prenehala pogodba o zaposlitvi psihologinji, 
ki je opravljala dela in  naloge v krajšem delovnem času za potrebe Dispanzerja za mentalno zdravje. 
 
Zaradi upokojitve je konec meseca junija 2017 prenehala pogodba o zaposlitvi eni javni uslužbenki, ki 
je opravljala dela in naloge srednje medicinske sestre na področju zdravstvene nege in je opravljala 
tudi dela in naloge odgovorne medicinske sestre ZD . Glede na to, da morajo izvajati dela in naloge s 
področja patronažne službe diplomirane medicinske sestre, je v mesecu avgustu 2017 sklenila 
pogodbo o zaposlitvi ena izvajalka za področje del in nalog patronažne službe in področje del in nalog 
diplomirane medicinske sestre v ambulanti in za področje preventive in promocije zdravja.  
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Glede na področje dela je bilo na dan 31.12.2017 zaposlenih  naslednje število javnih uslužbencev: 2 
zdravnika specialista družinske medicine, dva zobozdravnika (eden za področje odraslega 
zobozdravstva in eden za področje otroškega in mladinskega zobozdravstva). Na področju zdravstvene 
nege so bile zaposlene na delovnem mestu diplomirane medicinske za področje dela v ambulanti, na 
področju dela v promociji zdravja in preventivi in področje patronažne dejavnosti pet diplomiranih 
medicinskih sester in na delovnem mestu srednje medicinske sestre sedem javnih uslužbencev. Na 
področju izvajanja laboratorijske dejavnosti je bila zaposlena ena javna uslužbenka, en javni 
uslužbenec pa ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v obliki dopolnilnega dela, 4 ure na teden.  Na 
področju administracije je zaposlena ena javna uslužbenka, za področje čiščenja in druga pomožna 
dela pa imata sklenjeno delovno razmerje dve javni uslužbenki. Skupno število zaposlenih na dan 
31.12.2017 je 21 javnih uslužbencev v administrativnem spremljanju kadra. Dve javni uslužbenki imata 
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas, zaradi nadomeščanja začasno odsotnih javnih 
uslužbenk v času trajanja materinskega in starševskega dopusta. 
  

Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava 
 
Sklenitev podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava je bila v ZD pogojena s pomanjkanjem 
izvajalcev in je bila nujno potrebna zaradi izpolnjevanja programov do ZZZS sklenitev podjemnih 
pogodb in drugih pogodb civilnega prava za področje splošne/družinske medicine, ginekologije in 
porodništva, pediatrije in šolske medicine, psihiatrije in področje logopedije. V ZD so bile v preteklem 
letu sklenjene podjemne pogodbe za področje splošne-družinske medicine; en izvajalec za področje 
logopedije v dispanzerju za mentalno zdravje; en izvajalec za področje pediatrije in šolske medicine; 
en izvajalec za področje psihiatrije v Prevzgojnem domu Radeče in en izvajalec za občasna pomožna 
dela čiščenja. 
 

Izvajanje javnih del 
 
ZD v letu 2017 kot delodajalec ni bil vključen v program  javnih del. 
 
 
Izobraževanje, specializacije in pripravništva 
 

Tudi v letu 2017 je vodstvo ZD posebno skrb namenilo strokovnemu izobraževanju zaposlenih, saj je 
nenehna skrb za dopolnitev pridobljenih znanj ključ do kakovostnejših storitev in s tem krepitev 
zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev. 
V letu 2017 so se zaposleni javni uslužbenci glede na  področje dela udeležili več strokovnih 
izobraževanj in izpopolnjevanj.  
 

Specializacije 
 
Konec leta 2017 je zaključil specializacijo s področja družinske medicine en zdravnik in nadaljeval z 
delovnim razmerjem v ZD, kar je pomenilo hitrejše in kvalitetnejše obravnavanja in nudenja 
zdravstvenih storitev. Zmanjšala se je potreba po iskanju izvajalcev za sklenitev podjemne pogodbe 
oz. drugih oblik sodelovanja in s tem posledično tudi zmanjšanje stroškov za druge oblike dela. 
 
Izvajanje pripravništva 
 
ZD Radeče je s strani Ministrstva za zdravje pooblaščen za izvajanje programa pripravništva dentalne 
medicine za področje snemne in fiksne protetike.  
Pripravnikom ZD nudi urejeno delovno okolje, profesionalen odnos mentorjev in vseh zaposlenih do 
podajanja praktičnega znanja in jim predstavi pozitivne strani zdravstvenega poklica pri nadaljevanju 
poklicne kariere v manjših zdravstvenih ustanovah in ruralnem okolju. 
V letu 2017 je zaključila program pripravništva in pristopila k opravljanju strokovnega izpita za poklic 
srednja medicinska sestra ena pripravnica.  Vodstvo si prizadeva, da bi vključili v program 
pripravništva in praktičnega usposabljanja kandidate iz ožjega lokalnega okolja in jim tako omogočili 
pridobitev pravice do dela v poklicu s področja zdravstva, saj je opravljen strokovni izpit za pripravnike 
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s področja zdravstva obvezen del zaključenega izobraževanja in pogoj za sklenitev delovnega 
razmerja. 
 

Priloga:  
 obrazec : »Spremljanje kadrov- administrativno« - I del – prikazano je administrativno število 

zaposlenih na dan 31.12.2017 

 

 obrazec: »Spremljanje kadrov – kadri po Uredbi« - II. del prikazuje število zaposlenih, 

razčlenjeno po virih za financiranja  
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Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2017, I. del - ZD

SKUPAJ SKUPAJ Polni d/č Skraj. d/č
Dopoln. 

delo 
1 SKUPAJ 

Od skupaj 

(stolpec 6) 

kader, ki je 

financiran iz 

drugih virov 
2

Od skupaj 

(stolpec 6) 

nadomeščanja 
3

Real. 

2017 / 

Real. 

2016

Real. 

2017 / FN 

2017

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9=6/1 10=6/2

I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) 14 22 13 1 0 14 0 2 100,00 63,64

A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) 6 10 4 0 0 4 0 0 66,67 40,00

1 Zdravniki (skupaj) 4 8 2 0 0 2 0 0 50,00 25,00

1.1. Višji zdravnik specialist 0

1.2. Specialist 2 5 2 2 100,00 40,00

1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco 0

1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco 0

1.5.
Zdravnik brez specializacije / zdravnik po 

opravljenem sekundariatu
1 2 0 0,00 0,00

1.6. Specializant 1 1 0 0,00 0,00

1.7. Pripravnik / sekundarij 0

2 Zobozdravniki skupaj 2 2 2 0 0 2 0 0 100,00 100,00

2.1. Višji zobozdravnik specialist 0

2.2. Specialist 0

2.3. Zobozdravnik 0

2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco 2 2

2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco 2 2 0 0,00 0,00

2.6. Specializant 0

2.7. Pripravnik 0

3
Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, 

svetnik, primarij)
0

B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj 8 12 9 1 0 10 0 2 125,00 83,33

1 Medicinska sestra - VII./2 TR 0

2 Profesor zdravstvene vzgoje 0

3 Diplomirana medicinska sestra 3 3 4 4 1 133,33 133,33

4
Diplomirana babica / SMS babica v porodnem 

bloku IT III
0

5
Medicinska sestra - nacionalna poklicna 

kvalifikacija (VI. R.Z.D.)
0

6 Srednja medicinska sestra / babica 5 7 5 1 6 1 120,00 85,71

7 Bolničar 0

8 Pripravnik zdravstvene nege 2 0

II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Farmacevt specialist 0

2 Farmacevt 0

3 Inženir farmacije 0

4 Farmacevtski tehnik 0

5 Pripravniki 0

6 Ostali 0

III.
E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci 

skupaj
2 6 1 0 1 2 0 0 100,00 33,33

1 Konzultant (različna področja) 0

2 Analitik (različna področja) 0

3 Medicinski biokemik specialist 1 1 1 100,00

4 Klinični psiholog specialist 0

5
Specializant (klinična psihologija, laboratorijska 

medicina) 
0

6 Socialni delavec 0

7 Sanitarni inženir 0

8 Radiološki inženir 0

9 Psiholog 1 1 0 0,00 0,00

10 Pedagog / Specialni pedagog 0

11 Logoped 1 0 0,00

12 Fizioterapevt 0

13 Delovni terapevt 0

14 Analitik v laboratorijski medicini 0

15 Inženir laboratorijske biomedicine 1 0 0,00

16 Sanitarni tehnik 0

17 Zobotehnik 0

18 Laboratorijski tehnik 1 1 1 1 100,00 100,00

19 Voznik reševalec 0

20 Pripravnik 1 0

21 Ostali 0

IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin
 4 0

V.
J - Nezdravstveni delavci po področjih dela 

skupaj 
5 2 3 3 0 0 3 0 0 150,00 100,00

1 Administracija (J2) 1 1 1 100,00

2 Področje informatike 0

3 Ekonomsko področje 0

4 Kadrovsko-pravno in splošno področje 0

5 Področje nabave 0

6 Področje tehničnega vzdrževanja 0

7 Področje prehrane 0

8 Oskrbovalne službe 2 2 2 2 100,00 100,00

9 Ostalo 0

VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) 18 31 17 1 1 19 0 2 105,56 61,29

VII.

Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o 

zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na 

bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)

2 0 2 2 100,00

VIII. Zaposleni preko javnih del 3 0 0,00

IX.
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO 

POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)
23 31 19 1 1 21 0 2 91,30 67,74

Izpolnil: Podpis odgovorne osebe:

Vida Podergajs v.d.direktorice

Tel. št.:03 5434-612 Vladimira Tomšič

Opombe:

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM RADEČE, Ulica OF 8, 1433 RADEČE

Struktura zaposlenih

Število 

zaposlenih na 

dan                

31. 12. 2016

Načrtovano št. 

zaposlenih na 

dan                

31. 12. 2017

Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017 Indeks
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Naziv ZD:  ZDRAVSTVENI DOM RADEČE, Ulica OF 8, 1433 Radeče Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2017 - II. del - ZD

Vir financiranja zaposlenih

Realizirano število 

zaposlenih na dan          

1. 1. 2017

Dovoljeno število 

zaposlenih na dan            

1. 1. 2018 - izdano 

soglasje občine

Realizirano število 

zaposlenih na dan          

1. 1. 2018

Real. 1. 1. 2018 / 

Real. 1. 1. 2017

Real. 1. 1. 2018 / 

Dovoljeno po FN 

1. 1. 2018

1. Državni proračun

2. Proračun občin

3. ZZZS in ZPIZ 14,29 17,59 14,03 -1,82 -20,24

4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, 

pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 0,99 1,99 1,01 2,02 -49,25

6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih 

donacij
2,87 2,87 3,07 6,97 6,97

7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi 

sofinanciranja iz državnega proračuna

8. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante,

zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike;

sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte

in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in 

znanosti (namenska sredstva)

1,00 4,00 -100,00 -100,00

9. Sredstva iz sistema javnih del

10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo

posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št.

17/14)

11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) 19,15 26,45 18,11 -5,43 -31,53

12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 14,29 17,59 14,03 -1,82 -20,24

13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8,  9 in 10 4,86 8,86 4,08 -16,05 -53,95

Izpolnil: Podpis odgovorne osebe:

Vida Podergajs v.d.direktorice

Tel. št.:03 5434-612 Vladimira Tomšič

Opombe:

 
 

 
 
Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem 
 
ZD je v letu 2017 za izvajanje posamezne strokovne, administrativno tehnične in druge dejavnosti imel 
sklenjene pogodbe  z zunanjimi izvajalci za naslednja področja: varnost in zdravje pri delu in varstvo 
pred požarom, zobotehnične storitve, poslovno administrativne storitve (pravno kadrovsko splošne 
zadeve, finančno računovodske zadeve, informacijsko planske storitve).  
 

 
 
Analiza urnega sklada delovnega časa 
 
V letu 2017 je celotni urni sklad delovnega časa obsegal 45.980,80 ur, kar je 795,1 ur oz. 1,76 % več 
kot v preteklem letu. Opravljenih je bilo 30.609,3 delovnih ur, kar v strukturi celotnega urnega sklada 
predstavlja 66,6 %. V primerjavi s preteklim letom se je število delovnih ur zmanjšal za 628,1 ur.  
 
Število nadur je znašalo 623,6 kar je 57,5 % manj. Nadure v strukturi vseh ur predstavljajo 1,4 %. 
Obseg nadur za NMP in dežurstvo je znašal 815,0, kar v strukturi predstavlja 1,8 %. ZD za izplačilo 
sredstev za opravljeno delo v dežurstvu, ki ga organizira in izvaja ZD Laško in so po razporedu 
vključeni tudi zaposleni iz ZD Radeče, pridobi refundirana sredstva s strani ZD Laško.  
 
Obseg  nadomestil v breme ZD je bil 9.031,4 ur, njihov delež pa predstavlja 19,6 % urnega sklada. 
Število dni praznikov v letu 2017 je bilo 11, v letu 2016 pa 9 dni. Prazniki so predstavljali 3,6 % urnega 
sklada. Obseg nadomestil za letni dopust je bil 4.603,8 ur, ki v celotnem urnem skladu  predstavlja 
10,0 %. Število ur strokovnega izobraževanja, študijskega dopusta in specializacij je bilo 2.100,60, kar 
v strukturi urnega sklada predstavlja 4,60 %. 
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TABELA: Urni sklad in izkoristek delovnega časa    
 

 INDEKS 

Število ur Strukt. Število ur Strukt. 2016/2017

1 2 3 4 5  6=4/2

DELOVNE URE 31.237,40 69,1% 30.609,30 66,6% 97,99

Redno delo 28.698,20 63,5% 29.170,70 63,4% 101,65

Nadure 1.467,20 3,2% 623,60 1,4% 42,50

Dežurstvo, nadure NMP 1.072,00 2,4% 815,00 1,8% 76,03

NADOMESTILA V BREME ZD 10.321,00 22,8% 9.031,40 19,6% 87,51

Prazniki 1.312,60 2,9% 1.647,90 3,6% 125,54

Letni dopust 5.317,00 11,8% 4.603,80 10,0% 86,59

Izredni dopust, plačana odsotnost 15,80 0,0% 0,00 0,0% 0,00

Strokovno izobraž., študij. dopust, specializ. 2.452,00 5,4% 2.100,60 4,6% 85,67

Boleznina v breme ZD 1.223,60 2,7% 679,10 1,5% 55,50

SKUPAJ URE V BREME ZD 41.558,40 92,0% 39.640,70 86,2% 95,39

NADOMESTILA, KI SE REFUNDIRAJO 3.627,30 8,0% 6.340,10 13,8% 174,79

Ostala nadom. refun.(krvodaj., voj. vaje idr.) 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

Nega in spremstvo 129,60 0,3% 390,90 0,9% 301,62

Bolniška nad 30 dni 911,50 2,0% 1.392,00 3,0% 152,72

Porod. nadom., očet. dopust, nega otroka 2.586,20 5,7% 4.557,20 9,9% 176,21

Invalidnina, skrajšan DČ 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

SKUPAJ VSE URE 45.185,70 100% 45.980,80 100% 101,76

Št. zaposlenih iz ur, ki bremenijo ZD 19,90 18,99 95,39

Št. zaposlenih iz vseh ur 21,64 22,02 101,76

URE
LETO 2016 LETO 2017

 
 
 
TABELA: Število dni odsotnosti v breme ZZZS oz. Centra za socialno delo po poklicnih               
             skupinah    
 
 

 

ZDRAVNIKI / ZDRAVSTVENA ZDRAVSTVENI NEZDRAVSTVENI 

ZOBOZDRAVNIKI NEGA SODELAVCI SODELAVCI

2016 61 54 115

2017 174 174

2016 0

2017 0

2016 6 9 2 17

2017 4 32 9 3 48

2016 0

2017 0

2016 0

2017 0

2016 216 105 321

2017 568 568

2016 0 283 114 56 453

2017 4 600 9 177 790

POŠKODBA PRI DELU

SKUPAJ

BOLEZNINA

KRVODAJALSTVO

NEGA IN SPREMSTVO

POŠKODBA IZVEN DELA

PORODNIŠKA

SKUPAJ
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Graf: Vrsta odsotnosti po poklicnih skupinah 
 
 

 
 

 

 

 

1. 2   POSEBNI DEL 

1.2.1  Program zdravstvenih storitev za leto 2017 
 

1.2.1.1 Poročilo zdravstvenih storitev splošne medicine 
 

Služba splošne/družinske medicine je bila do decembra 2017 zaradi študijskih odsotnosti in 
nezasedenih delovnih mest deficitarna. Z 31.12.2017 se je to področje uredilo, saj je dosežena 
popolna pokritost glede na pogodbo z ZZZS.  
 
Preventivne preglede za odraslo populacijo in vodenje v RA izvajata dve izvajalki dipl.m.s. s specialnimi 
znanji.  
 
Zdravstveno vzgojni center je kljub deficitu izvajalk (porodniški dopusti) po večini izpolnim program za 
leto 2017. 
 
Nujno medicinsko pomoč za občane Občine Radeče opravljajo zdravniki Zdravstvenega doma Radeče v 
rednem delovnem času.  V  občini Laško deluje služba nujne medicinska pomoči, kar pomeni, da ni 
ekipe, ki bi delovala vseh 24 ur za nujno medicinsko pomoč, pač pa so zadolženi tako zdravniki v 
rednem delovnem času kot tudi v času dežurstva za pokrivanje  nujne medicinske pomoči.   
Dežurstva se opravljajo po določenem razporedu, tako da enakomerno sodelujejo vsi zdravniki. Iz 
zdravstvenega doma Radeče sodelujeta dva zdravnika (31.12.2017). 
V času nezasedenih delovnih mest se je aktivno vključil in izvajal NMP ZD Laško.      
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Poročilo o delu antikoagulantne ambulante  
 
V okviru Zdravstvenega doma Radeče deluje Antikoagulantna ambulanta. Zaradi odhodov zdravnic 
specialist je to dejavnost prevzel specializant družinske medicine in jo izvajal tudi v času študijeskega 
dopusta. Hkrati smo na tem področju izobrazili dipl.m.s. Tako smo tudi s to dejavnostjo oskrbovali 
občane. Prizananega imamo 0,12 tima. Dosežena realizacija je 75,79%. 
 
 
 
 
Poročilo o delu dispanzerja  za mentalno zdravje  
 
V dispanzerju za mentalno zdravje sta opravljali delo Umek Nataša, profesorica defektologije in 
logopedije (podjemna pogodba) in Tanja Novak, dipl.univ. psihologinja (20% zaposlitev in odpoved 
pogodbe o zaposlitvi v mesecu oktobru 2017). 
V letu 2017 je bil program realiziran v skladu s pogodbo z ZZZS.  
 

 
1.2.1.2  Zdravstvena vzgoja 
 
Programu CINDI 
 
Po opravljenih preventivnih pregledih odraslih, izbrani osebni zdravnik napotuje osebe z več kot 20% 
tveganjem za kardiovaskularne bolezni v posamezne CINDI delavnice.  

 
Pri programu CINDI se izvajajo naslednje delavnice: 

- kratke delavnice: Zdrav življenjski slog, Dejavniki tveganja, Test hoje na 2 km 
- dolge delavnice: Zdrava prehrana, Zdravo hujšanje, Telesna dejavnost, Da, opuščam kajenje 
- individualne delavnice: svetovanje za opuščanje kajenja in svetovanje tveganim pivcem 

alkohola 
 
 
Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja 
 
Zobozdravstvena vzgoja se izvaja na lokaciji OŠ Marjana Nemca in podružnična šola Svibno, ter Vrtca 
Radeče (enota Čira-čara). Vse aktivnosti so bile izvedene v skladu z navodili NIJZ in pogodbo z ZZZS 
za leto 2017, kljub odsotnosti stalnega kadra (porodniški dopusti). 
 
 

1.2.1.3  Poročilo  zdravstvenih storitev službe varstva žensk, otrok in mladine 
 
Poročilo dela v otroško šolskem dispanzerju  
 
Delo v predšolskem in šolskem dispanzerju opravlja 0,83 tima. Sistematski in namenski pregledi za 
predšolske otroke se opravljajo enkrat tedensko v otroško - šolskem dispanzerju zdravstvenega doma. 
Na sistematske in namenske preglede pisno vabimo otroke od rojstva dalje,  kjer starši ob pregledu 
dobijo datum za naslednji sistematski pregled.  
Sistematski in namenski pregledi šolskih otrok se opravljajo enkrat tedensko v otroško - šolskem 
dispanzerju, hkrati pa se izvaja tudi zdravstvena vzgoja po programu. Vsi sistematski pregledi se 
opravljajo  po dogovoru z OŠ Marjana Nemca Radeče in podružnično šolo Svibno. 
Opravljena so bila vsa cepljenja skladno po programu predšolskih in šolskih otrok. Ob šolski sistematiki 
izvajamo tudi zdravstveno vzgojo po programu. V otroško - šolskem dispanzerju dela vsako sredo 
Kolman Krapež Irena, dr.med., spec.pediater.  
V letu 2017 je plan v otroško - šolskem dispanzerju – kurativa 0,83 tima in realizacija zaradi 
nezasedenosti delovnega mesta 30,87%. Za preventivne preglede je predvidenega 0,07 tima pediatra. 
Tukaj smo dosegli 93,53 % realizacijo oz. sistematsko pregledanih otrok in šolarjev. 
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Poročilo dela v dispanzerju za ženske 

 
V dispanzerju za žene opravljamo preventivne preglede (ZORA, DORA), preventiva nosečnic in 
kurativne preglede ženske populacije občine Radeče in okolice. Po pogodbi z ZZZS imamo 0,30 tima. 
Zaposlena je po podjemni pogodbi Cvetka Skušek Fakin, dr.med., spec. gin. in porod. 
Opravljena je bila realizacija storitev  v višini 71,18% preventivnih pregledov in 52,14% kurativnih 
pregledov. 
 
 
 

1.2.1.4  Poročilo zdravstvenih storitev patronažne službe 
 
Po pogodbi z ZZZS je bilo financiranje od 1.1.2017 do 31.7.2017 1,32 tima dipl.m.s., od 1.8.2017 dalje 
smo pridobili 2,2 tima dipl.m.s. Nega na domu je bila priznana v višini 0,71 tima do 31.7.2017, ki je 
prenehala zaradi upokojitve izvajalke. Z 31.12.2017 izvajajo patronažno zdravstveno nego Tanja 
Udovč, dipl.m.s., Anja Medved, dipl.m.s. in Andreja Hiter, dipl.m.s. 
 
 
1.2.1.5  Poročilo zdravstvenih storitev zobozdravstvene službe 

 
Zobozdravstvo otrok in mladine 
ZD Radeče je avgusta 2017 predložil ZZZS, OE Celje predlog, da obstoječi program mladinskega 
zobozdravstva ohranimo v višini 80% priznanega obsega, 20% obsega pa bi prestrukturirali v odraslo 
zobozdravstvo. 24.10.2017 je ZZZS, OE Celje obvestil ZD Radeče o začasnem prenosu dela programa 
zobozdravstva za mladino za leto 2017 na drugega izvajalca (dopis 1721-2017-CE-ZD/5-A/3). Ponovno 
smo pozvali ZZZS, OE Celje dne 8.12.2017. Dne 21.12.2017 smo prejeli zadevo 1721-9/2016-CE/54 z 
naslovom Prestrukturiranje zdravstvenih programov ZD Radeče – stališče ZZZS, OE Celje. Stališče 
ZZZS, OE Celje stoji na mnenju, da v kolikor ne bo realizirano 85% planiranega programa, izdajo 
Ministrstvu za zdravje predlog za trajni prenos dela programa mladinskega zobozdravstva na drugega 
izvajalca v izpostavi Laško. S prestrukturiranjem dela zobozdravstva za mladino v odraslo 
zobozdravstvo argumentirano zavračajo. Program za zobozdravstvo za otroke in mladino je na dan 
31.12.2017 v obsegu 0,80 tima (0,20 tima je začasno prenesenega na drugega izvajalca). Realizacija 
na dan 31.12.2017 je 79,69 %. 
 
Zobozdravstvo odraslih 
V ZD Radeče je priznanega 1,03 tima odraslega zobozdravstva. Realizacija na dan 31.12.2017 je 
107,71 %. 
 
 

1.2.1.6  Realizacija delovnega programa do ZZZS  I.-XII. 2017 
 

 

Obseg dejavnosti je v celoti realiziran po pogodbi in aneksi z ZZZS za l. 2017 v dejavnosti splošne 
medicine, referenčnih ambulant, dispanzerja za mentalno zdravje, zobozdravstva odraslih in 
zdravstvene vzgoje. 
V dejavnosti otroško-šolskega dispanzerja je na področju kurative plan realizacije nedosežen.   
 
Realizacija pogodbenih dejavnosti glede  na pogodbo z ZZZS ni bila dosežena v dejavnosti: 

 
Antikoagulantna amb.    75 % realizacija (-1.510 točk) 
Zobozdravstvo mladine   80% realizacija (-5.190 točk)    
Patronaža in nega          87% realizacija (-   402 točk) 
 
V dejavnosti mladinskega zobozdravstva je bil pogodbeni plan za l.2017 z aneksom zmanjšan za 
20%. (iz 32.059 točk na 25.648 točk). 



 

 

 

15 

 
V dejavnosti patronaže in nege je z aneksom z 01.08.2017 ukinjena dejavnost nege in se poveča  
dejavnost patronaže. 
Na podlagi izpada realizacije pri določenih dejavnostih so po obračunski podatkih je izpad prihodkov 
sledeči: 
 
- Antkoagualntna ambulanta  4.900 EUR 
-     Mladinsko zobozdravstvo   13.750 EUR    
-     Patronažna služba               8.770 EUR  
 
Skupaj                                   27.420 EUR        
 
 

PLAN IN REALIZACIJA STORITEV DO ZZZS – LETO 2017 
 

Plan Realizacija Ind. stor.

Dejavnost storitev storitev 1 - 12/17/

leto 2017  leto 2017       letni 

1 2 3 4

SPLOŠNE AMB. K. + P. 54.976 63.398 115,32

ANTIKOAG. AMB 6.245 4.734 75,80

DISP.OTR+ŠOL. - KURATIVA 22.668 7.095 31,30

DISP.OTR.+ŠOL.- PREVENTIVA 3.339 3.124 93,56

DISP. ZA MENTALNO ZDRAVJE 4.304 4.334 100,70

DISP. ZA ŽENSKE 8.492 4.640 54,64

Od tega preventiva 266 212 79,70

ZDRAV. VZGOJA-delavnice 

"zdrava prehrana" 1 1 100,00

"zdravo hujšanje" 1 1 100,00

"telesna dej.-gibanje" 1 1 100,00

"skupinsko svet.-opušč.kajenja 1 1 100,00

"individ.svet.-opušč.kajenja" 1 2 200,00

"individ.svet.-tvegano pitje alkoh." 2 4 200,00

"življenski slog" 1 2 100,00

"test hoje na 2 km" 4 5 100,00

"dejavniki tveganja" 3 3 100,00

"podpora spoprijem.z depresijo" 2 2 100,00

"spoprijemanje s stresom" 3 3 100,00

"spoprijemanje s tesnobo" 2 2 100,00

"tehnike sproščanja" 3 4 135,00

PATRONAŽNA SLUŽBA 2.036 1.952 96,00

NEGA NA DOMU 961 643 66,91

SKUPAJ 2.997 2.595 87,00

ZOBOZDRAVSTVO

 - odraslih 51.195 54.874 107,19

 - za otroke in mladino 25.648 20.434 79,67

ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ 76.663 75.308 98,23

(od tega protetika) 25.597 32.710 127,79  
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2.  RAČUNOVODSKO POROČILO O POSLOVANJU 
 
2.1 Pravne podlage in osnove za sestavo računovodskega poročila  
 
Vodenje poslovnih knjig ter izdelava letnih poročil se v zdravstvenih zavodih ureja v skladu z Zakonom 
o računovodstvu (Uradni list RS št. 23/99, 30/02) in Slovenskimi računovodskimi standardi, ki veljajo 
za nepridobitne organizacije. V skladu z navedenimi predpisi morajo zdravstveni domovi letno poročilo, 
ki ga sestavljajo predpisani računovodski izkazi, sestaviti in predložiti ustanovitelju in Agenciji RS za 
javnopravne evidence in storitve najpozneje v dveh mesecih po poteku poslovnega leta. 
 
Pri izdelavi letnih poročil in pri oblikovanju računovodskih usmeritev pa poleg Zakona o računovodstvu 
in računovodskih standardov upoštevamo še Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11-UPB4, 
110/11)  in štiri podzakonske akte in sicer: 
 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Uradni list RS št. 115/02 in naslednji); 
 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega  

načrta (Uradni list RS št. 134/03 in naslednji); 
 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Uradni list RS št. 112/09 in naslednji);  
 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

(Uradni list RS št. 45/05 in naslednji).  
 
V skladu z zakonom je potrebno ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi 
javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, 
pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Pri razmejevanju prihodkov na javno in tržno 
dejavnost smo upoštevali Navodilo Ministrstva za zdravje v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih 
zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010 (v 
nadaljevanju: Navodilo), s katerim je v posebni preglednici razmejilo prihodke zavodov na prihodke iz 
naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti.    
 
Prihodke javne službe sestavljajo prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, prihodki iz 
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, doplačila pacientov, prihodki od mrliških ogledov in 
opravljenih odvzemov krvi, prihodki iz naslova konvencijskega zavarovanja, prihodki iz državnega in 
občinskega proračuna za tekoče obveznosti, prihodki za pokrivanje stroškov pripravništva in 
specializacij in finančni prihodki. 
 
Prihodke tržne dejavnosti sestavljajo prihodki  iz naslova opravljanja samoplačniških zdravstvenih 
storitev s področja osnovne zdravstvene dejavnosti, prihodki iz naslova opravljanja samoplačniških in 
nadstandardnih storitev v zobozdravstvu, prihodki  od prefakuriranih funkcionalnih stroškov za 
prostore dane v najem fizičnim in pravnim osebam, prihodki od provizij prostovoljnih zdravstvenih 
zavarovalnic, prihodki iz naslova odškodnin in pogodbenih kazni in prihodki od popustov zaradi 
predčasnih plačil. 
 
V skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu se pravne osebe javnega prava delijo na: 
 
 druge uporabnike enotnega kontnega načrta; 
 določene uporabnike enotnega kontnega načrta, med katere prištevamo tudi javne zdravstvene 

domove.   
 
Javni zdravstveni zavodi kot določeni uporabniki enotnega kontnega načrta  ugotavljajo prihodke in 
odhodke v skladu z Slovenskimi računovodskimi standardi, kar pomeni, da  zanje velja glede 
priznavanja prihodkov in odhodkov načelo nastanka poslovnega dogodka – fakturirane realizacije. 
Poleg tega pa morajo v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu poslovne dogodke izkazovati 
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tudi evidenčno, kar pomeni, da se prihodki spremljajo tudi po načelu denarnega toka. Takšno 
evidenčno izkazovanje naj bi zagotavljalo primerljive podatke, ki so potrebni za spremljanja gibanja 
sredstev javnih financ na ravni države in občin. Poenostavljeno povedano je potrebno voditi dvojno 
knjigovodstvo in sicer po načelu fakturirane realizacije in po načelu plačane realizacije.  
 
V skladu z zgoraj povedanim mora ZD sestaviti izkaz prihodkov in odhodkov po načelu nastanka 
poslovnega dogodka – fakturirane realizacije in izkaz prihodkov po načelu denarnega toka.  Ločeno pa 
morajo biti prikazani prihodki in odhodki za opravljanje javne službe in prihodki ter odhodki iz naslova 
izvajanja tržne dejavnosti.   
 
V nadaljevanju tako  prikazujemo tri vrste prikazov izida poslovanja in sicer: 
 

 izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije, 
 izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti po načelu fakturirane realizacije in 
 izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka. 

 

2.2    Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije 
 
V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov so prikazani prihodki in odhodki v skladu s 
Slovenskimi računovodskimi standardi, Zakonom o računovodstvu in  načelom nastanka poslovnega 
dogodka - fakturirane realizacije. 

 
2.2.1  Prihodki  
 
ZD Radeče (v nadaljevanju ZD) je v letu 2017  ustvaril  968.551 EUR  celotnega prihodka, kar je za 
11,0 % manj kot v letu 2016, medtem ko je bil  od planiranega manjši za 10,1 %.  Največji  del  
prihodka  74,3 % in s tem v zvezi finančnega priliva pridobiva ZD s  strani  Zavoda  za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) iz naslova obveznega zdravstvenega  zavarovanja. Le ta 
je znašal v letu 2017 719.590 EUR in se je v primerjavi z  letom 2016 zmanjšal za 6,1 %. Prihodek iz  
naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga pridobiva ZD s strani Vzajemne zdravstvene 
zavarovalnice d.v.z., Triglav zdravstvene zavarovalnice d.d.  in Zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d. je 
znašal 138.691 EUR, se je zmanjšal  za  2,7 % v primerjavi z letom 2016 in predstavlja 14,3 % v 
strukturi celotnega prihodka. 
 

2.2.1.1  Prihodki iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja  
 
Osnova za pridobivanje prihodka iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja je Pogodba o 
izvajanju programa zdravstvenih storitev (v nadaljevanju Pogodba), ki jo ZD vsako leto sklene z ZZZS.  
Cene oblikovane po Dogovoru za pogodbeno leto in določene s pogodbo med ZD in ZZZS, se 
uporabljajo tudi za izračun doplačil zavarovanih oseb, za obračun zdravstvenih storitev po konvencijah, 
za begunce, zapornike, nezavarovane osebe in za ostale osebe, za katere se stroški zdravljenja krijejo 
iz državnega proračuna ter za obračun storitev med izvajalci zdravstvenih storitev, ki imajo sklenjene 
pogodbe z ZZZS. 
Pogoji poslovanja ZD so se enako kot za vse ostale izvajalce zdravstvenih storitev v letu 2017 
dogovarjali na osnovi veljavnega Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017 (v nadaljevanju  
Dogovor), ki pa ni upošteval: 
 
- predvideno podaljšanje dviga cen zdravstvenih storitev za  3,6 % oz. za 2,12 % na letni ravni, kot 

je veljalo od 1.6.2016 do  31.12.2016, saj so se cene s 1.1.2017 ponovno znižale za 3,6 %; 
- financiranje dodatnih stroškov dela zaradi sprostitve plačne lestvice s 1.9.2016, napredovanj 

delavcev in dviga premij dodatnega pokojninskega zavarovanja;  
- Aneksa k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS 

(Uradni list RS, št. 16/17), ki  se je pričel uporabljati 1.10.2017; 
- Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, 

št.46/17) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 
46/17), ki pomenita realizacijo IV. točke  Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih 
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ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju 
delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda (pravica s 
1.7.2017).  

  
ZD  je  v letu 2017  posloval in se financiral po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za 
pogodbeno leto 2017.  Za ugotavljanje prihodka iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja je 
ZD evidentiral storitve v poročilih o opravljenih zdravstvenih storitvah, na podlagi katerih je ZZZS 
izvedel medletne obračune v skladu s sklenjeno pogodbo. Na podlagi tako opravljenih obračunov, je 
ZD izstavil račune, ki so bili osnova za evidentiranje prihodka iz naslova obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. ZZZS je v letu 2017 izvedel tri obdobne obračune opravljenih zdravstvenih storitev in 
sicer za obdobje I-III 2017, ki ga je kasneje korigiral v obračunu za obdobje I-VI 2017 in za obdobje I-
XII 2017, ki ga je ZD prejel v začetku letošnjega leta.  
 
V posameznih obračunih za leto 2017 je bil  vključen naslednji obseg storitev:  
 
 V splošni ambulantni in dispanzerski dejavnosti, kjer se obračunavajo storitve v količnikih, so v 

obračun vključene vse opravljene storitve (količniki iz obiskov v splošni ambulanti ter kurativna 
dejavnost v otroškem in šolskem dispanzerju), vendar največ do plana storitev za leto 2017. V 
količnikih se obračunava tudi zdravstveno varstvo žensk; 

 V  dejavnosti, kjer se obračunavajo storitve v točkah  in v zobozdravstvu so se v obračun  vključile 
vse opravljene  storitve,  vendar največ do plana storitev za leto 2017; 

 Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja, nujna medicinska pomoč in ambulante za dejavnosti v 
Prevzgojnem domu Radeče so v obračunu vključene v višini pogodbeno dogovorjenega programa; 

 Pri zdravstveno vzgojnih programih za odraslo populacijo se v obračun vključijo vse opravljene 
učne delavnice, vendar največ do plana storitev za leto 2017. Končni letni obračun je temeljil na 
določilih Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017.   

 
Storitve vključene v posamezne obdobne obračune, so se ovrednotile po cenah  za  posamezno  
obdobje v skladu s sklenjeno pogodbo in finančnimi načrti. Delež vrednosti storitev, ki se krije iz 
obveznega zdravstvenega  zavarovanja, je ugotovljen na podlagi poročil o opravljenih storitvah.   
Posebej zaračunljiv material je v posameznih obračunih vključen v višini poročane vrednosti za 
obvezno zdravstveno zavarovanje. 
 
Skupaj so znašali prihodki iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ter doplačil za 
zdravstvene storitve 858.971 EUR in so se zmanjšali v primerjavi z letom 2016  za 5,6 %. 
 
 
 

2.2.1.2  Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij 
 
Prihodek od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij je v letu 2017 znašal 29.754 EUR in se je v 
primerjavi z letom 2016 znižal  za 50,5 %, medtem ko je bil v primerjavi s planom manjši za  51,2 %. 
Tako je ZD pridobil za pokrivanje stroškov dela pripravnikov finančna sredstva v višini 6.842 EUR in 
22.912 EUR  sredstev za povračilo stroškov specializacije. 

 
Specializante oz. stroške specializacij vodi Zdravniška zbornica Slovenije, katera zbira zahtevke, ki jih 
pošiljajo  zavodi in jih nato posreduje ZZZS, le-ta pa izvajalce mesečno obvešča o višini priznanih 
stroškov, na podlagi tega obvestila ZD izstavi račun. Povračila stroškov vključujejo bruto plače v skladu 
z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju  (Uradni list RS, št. 108/09-ZSPJS-UPB13, 13/10, 
59/10 – ZSPJS-N, 107/10-ZSPJS-P, 35/11, v nadaljevanju: ZSPJS), KP za javni sektor in KP za 
zdravnike in zobozdravnike, povračilo stroškov prehrane in prevoza na delo, povračila za regres za 
letni dopust, premije za DKPZ in prispevke delodajalca. Povračila stroškov za pripravnike pa vodi 
Združenje zdravstvenih zavodov in je postopek refundacije  podoben kot pri specializacijah, razlika je 
le v tem, da se pri pripravnikih izstavljajo računi trimesečno. 
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2.2.1.3 Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od 
nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od 
konvencij 

 
ZD je v letu 2017 ustvaril 12.848 EUR prihodkov do polne cene zdravstvenih storitev, od 
nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij. Omenjeni prihodek se 
je v primerjavi z letom 2016 zmanjšal  za 9,2 %, medtem ko je bil v primerjavi s planom manjši za 8,2 
%. 
Sam prihodek iz  naslova doplačil do polne  cene zdravstvenih storitev je znašal 690 EUR, medtem ko 
je znašal prihodek iz naslova  samoplačniških in nadstandarnih storitev 10.379 EUR. Prihodek iz 
naslova konvencijskega zavarovanja  je v letu 2017 znašal 1.779 EUR. 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije 

    v EUR  

Real.17/ Real.17/

Real.16 Načrt.17

PRIHODKI

1.  Prihodki iz obveznega zavarovanja 766.278 754.000 719.590 93,9 95,4

2.  Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in special. 60.069 61.000 29.754 49,5 48,8

3.  Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 142.485 142.000 138.691 97,3 97,7

4.  Prihodki od doplačil, samoplačnikov in nadst.stor. 14.155 14.000 12.848 90,8 91,8

5.  Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 96.239 97.000 62.710 65,2 64,6

6.  Finančni prihodki 3.362 3.500 1.729 51,4 49,4

7.  Prevrednotovalni in drugi prihodki 5.669 5.500 3.229 57,0 58,7

SKUPAJ  PRIHODKI 1.088.257 1.077.000 968.551 89,0 89,9

ODHODKI

I. Stroški materiala in storitev 322.606 330.650 384.377 119,1 116,2

1. Poraba materiala, DI in energije 127.697 128.700 112.273 87,9 87,2

2. Storitve vzdrževanja in ogrevanja 41.583 43.000 42.244 101,6 98,2

3. Storitve skupnosti zavodov O Z D 36.946 37.000 37.746 102,2 102,0

4. Zdravstvene storitve 46.762 47.000 67.456 144,3 143,5

5. Prevozne, komunalne in storitve komunikacij 13.614 13.750 13.888 102,0 101,0

6. Pogodbe o delu in avtor.pogodb 29.759 35.000 85.156 286,2 243,3

7. Stroški v zvezi z delom in izobraževanja 10.565 11.000 11.482 108,7 104,4

8. Stroški drugih storitev 15.680 15.200 14.132 90,1 93,0

   II. Amortizacija osnovnih sredstev 90.263 44.000 38.590 42,8 87,7

  III. Stroški dela 611.887 627.000 537.650 87,9 85,7

1. Plače in nadomestila 484.365 491.000 415.611 85,8 84,6

2. Regres za letni dopust 16.606 17.000 17.007 102,4 100,0

3. Prispevki in davki od plač 78.212 81.000 67.731 86,6 83,6

4. Drugi stroški dela 32.704 38.000 37.301 114,1 98,2

 IV. Drugi odhodki 7.385 8.000 12.323 166,9 154,0

 SKUPAJ  ODHODKI 1.032.141 1.009.650 972.940 94,3 96,4

 PRESEŽEK PRIHODKOV  NAD ODHODKI 56.116 67.350 -4.389

V r s t a    p r i h o d k a   o z.  o d h o d k a
Realizacija       

leto 2016

     I n d e k s
Finančni 

načrt 2017

Realizacija       

leto 2017
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ZDRAVSTVENI DOM RADEČE                            Obrazec 2:  Izkaz prihodkov in odhodkov 2017 - ZD

760 1 Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev ( 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 1.079.226 1.068.000 963.593 89,29 90,22

2 Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS) 766.278 754.000 719.590 93,91 95,44

3 Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij 60.069 61.000 29.754 49,53 48,78

4 Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 142.485 142.000 138.691 97,34 97,67

5
Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih 

storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij
14.155 14.000 12.848 90,77 91,77

6 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 96.239 97.000 62.710 65,16 64,65

762 7 Finančni prihodki 3.362 3.500 1.729 51,43 49,40

76 9 PRIHODKI (1 + 7 + 8) 1.088.257 1.077.000 968.551 89,00 89,93

460 10 Stroški materiala (11 + 23) 127.697 128.700 112.273 87,92 87,24

11 PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19) 92.279 91.000 76.483 82,88 84,05

12 ZDRAVILA 15.195 16.000 13.207 86,92 82,54

13 MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18) 33.999 35.000 29.916 87,99 85,47

14 Razkužila 933 1.500 2.302 246,73 153,47

15 Obvezilni in sanitetni material 17.843 18.000 11.964 67,05 66,47

16 RTG material

17 Medicinski potrošni material 1.552 1.500 4.890 315,08 326,00

18 Zobozdravstveni material 13.671 14.000 10.760 78,71 76,86

19 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22) 43.085 40.000 33.360 77,43 83,40

20 Laboratorijski testi in reagenti 29.731 26.000 24.192 78,71 93,05

21 Laboratorijski material 12.781 13.000 8.515 66,62 65,50

22 Drug zdravstveni material 573 1.000 653 113,96 65,30

23 PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27) 35.418 37.700 35.790 101,05 94,93

24 Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva) 12.286 13.000 12.597 102,53 96,90

25 Voda 5.756 6.000 6.947 120,69 115,78

26 Pisarniški material 6.146 6.000 3.057 49,74 50,95

27 Ostali nezdravstveni material 11.230 12.700 13.189 117,44 103,85

461 28 Stroški storitev 29 + 32) 194.909 201.950 272.104 139,61 134,74

29 ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31) 46.762 47.000 67.456 144,25 143,52

30 Laboratorijske storitve 13.818 13.900 24.633 178,27 177,22

31 Ostale zdravstvene storitve 32.944 33.100 42.823 129,99 129,37

32 NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35) 148.147 154.950 204.648 138,14 132,07

33 Storitve vzdrževanja 22.619 23.000 22.581 99,83 98,18

34 Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje 9.642 10.000 10.949 113,56 109,49

35 Ostale nezdravstvene storitve 115.886 121.950 171.118 147,66 140,32

462 36 Amortizacija 90.263 44.000 38.590 42,75 87,70

464 37 Stroški dela (od 38 do 40) 611.887 627.000 537.650 87,87 85,75

38 Plače zaposlenih 500.971 508.000 432.618 86,36 85,16

39 Dajatve na plače 78.212 81.000 67.731 86,60 83,62

40 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela 32.704 38.000 37.301 114,06 98,16

41 Finančni odhodki 0 0 2

46 43 ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41+ 42) 1.032.141 1.009.650 972.940 94,26 96,36

44 PRESEŽEK PRIHODKOV (+) PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43) 56.116 67.350 -4.389

465, 466, 

468, 469
42

Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni 

poslovni odhodki
7.385 12.321 166,84 154,01

3.229

8.000

Konto
Zap. 

Štev.

56,96
761, 763,   

764

Prih. od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni 

prihodki

Realizacija za obdobje 

01.01. do 31.12.2017

8

Besedilo
Realizacija za obdobje 

01.01. do 31.12.2016

Finančni načrt za obdobje 

01.01. do 31.12.2017

Indeksi

58,715.5005.669

 Real. 2017 /  

Real. 2016

 Real. 2017 /        

FN. 2017
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2.2.1.4    Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 
 
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev so znašali v letu 2017 62.710 EUR, kar je  34,8 % 
manj kot v letu 2016 in za 35,4 %  manj kot  jih je ZD planiral v  finančnem načrtu.  
Med omenjenimi prihodki so po strukturi največji prihodki od zaračunanih laboratorijskih storitev in 
prihodki iz naslova zaračunanih opravljenih dežurstev v ZD Laško, ki so skupaj znašali v letu 2017 
37.560 EUR. Prihodki iz naslova zaračunanih  obratovalnih stroškov zasebnikom in pravnim osebam so 
v letu 2017 znašali 19.048 EUR in so bili v primerjavi z  letom 2016 večji za 16,6 %. Med drugimi 
prihodki ima ZD  knjižen še prihodek od zaračunanih mrliških ogledov, prihodek od zaračunanih provizij 
za fakturiranje prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja  do zavarovalnic in prihodek iz naslova vračil 
štipendij.  
 
V letu 2017 je potekal poseben vladni projekt za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje 
kakovosti zdravstvene obravnave in s tem povezano variabilno nagrajevanje zdravniških timov. V ta 
namen je bilo preko ZZZS nakazanih 3.039 EUR sredstev in omenjeni prihodek je tudi prikazan med 
drugimi prihodki od prodaje storitev. 
 
 
Struktura drugih prihodkov od prodaje storitev  je prikazana v naslednji tabeli:  

 

Drugi prihodki od prodaje storitev 2016 Delež 2017 Delež Indeks 

Prihodki  laborat. in drugih zdrav. storitev 23.697 24,6% 18.063 28,8% 76,2 

Prihodki od zarač. dežurstev v ZD Laško  26.697 27,7% 19.497 31,1% 73,0 

Prihodki od zaračunanih obratovalnih str. 16.333 17,0% 19.048 30,4% 116,6 

Prihodki iz naslova mrliških ogledov 359 0,4% 119 0,2% 33,1 

Prihodki od vračil štipendij 1.779 1,8% 1.879 3,0% 105,6 

Prihodki iz naslova refundacij. za javna dela 26.359 27,4%       

Provizija zavarovalnic 1.004 1,0% 990 1,6% 98,6 

Prihodki iz naslova PVP     3.039 4,8%   

Drugi stroški od prodaje storitev 11 0,0% 75 0,1% 681,8 

Skupaj 96.239 100% 62.710 100% 65,2 

 
 
2.2.1.5    Finančni  prihodki 
 
Med finančnimi prihodki ima ZD prikazane obresti od danih depozitov pri poslovnih bankah, 
zaračunane zamudne obreste in popusti za predčasna plačila.  Finančni prihodki so v letu 2017 znašali 
1.729 EUR.  

 
2.2.1.6    Drugi  prihodki in prevrednotovalni prihodki 
 
Drugi prihodki sestavljajo neobičajne postavke, ki v  poslovnem letu povečujejo redne prihodke 
poslovanja. Tako se  med drugimi prihodki izkazujejo le neobičajne postavke, med katere spadajo 
prejete nenamenske donacije, vračila preveč vračunanih in že plačanih odhodkov iz preteklih let, 
prejeta povračila sodnih stroškov  in podobno. V letu 2017 je ZD prejel med drugimi tudi 2.391 EUR 
prihodka s strani Občine Radeče v obliki refundacije za pokrivanje stroškov vzdrževanja zgradbe ZD. 
 
Med prevrednotovalnimi prihodki so prikazani prihodki iz naslova prejetih odškodnin od zavarovalnic iz 
naslova škodnih dogodkov v višini 450 EUR in 388 EUR prihodka iz naslova plačil spornih terjatev.  
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V nadaljevanju prikazujemo strukturni pregled z grafikonom najpomembnejših prihodkov:  

P 
252 

Prihodki iz obveznega zavarovanja 766.278 70,4% 754.000 70,0% 719.590 74,3% 93,9 95,4

Prihodki iz naslova pripr. in special 60.069 5,5% 61.000 5,7% 29.754 3,1% 49,5 48,8

Prihodki iz prostovoljnega zavarov. 142.485 13,1% 142.000 13,2% 138.691 14,3% 97,3 97,7

Doplačila, samopl. in nadstan.stor. 14.155 1,3% 14.000 1,3% 12.848 1,3% 90,8 91,8

Drugi poslovni prihodki 96.239 8,8% 97.000 9,0% 62.710 6,5% 65,2 64,6

Finančni, prevr. in drugi prihodki 9.031 0,8% 9.000 0,8% 4.958 0,5% 54,9 55,1

SKUPAJ  PRIHODKI 1.088.257 100% 1.077.000 100% 968.551 100% 89,0 89,9

Delež          
Real.2017/

real. 2016

Real.2017

/ FN 2017
Vrsta prihodka 

Realizacija 

2016
Delež     

Finančni 

načrt 2017
Delež        

Realizacija 

2017

 
 

 

 
 
 
2.2.2   Odhodki 
 

Odhodki  ZD so znašali v letu 2017 972.940 EUR in so se  v primerjavi z letom 2016 zmanjšali za 5,7 
%, medtem ko so bili v primerjavi s planom manjši za 3,6 %. Odhodki in stroški se v skladu z enotnim 
kontnim načrtom izkazujejo v razredu 4.  
 
Omenjeni kontni načrt razčlenjuje stroške in odhodke po naslednjih vrstah: 
 
 stroški materiala in  storitev, 
 amortizacija,  
 stroški dela,  
 finančni odhodki  in  
 drugi in prevrednotovalni  odhodki. 
 
V strukturi odhodkov največji delež predstavljajo stroški dela  (55,3 %), njihov delež se je v primerjavi 
z letom 2016 znižal za 4,0  odstotne točke. Delež stroškov storitev predstavlja 28,0 % in se je zvišal za 
9,1 odstotne točke, medtem ko predstavlja strošek materiala 11,5 % delež in se je znižal za 0,9 
odstotne točke. Strošek amortizacije predstavlja v strukturi odhodkov 4,0 % in se je znižal v primerjavi 
z letom 2016 za 4,7 odstotne točke.   



 

 

 

24 

 
 
V naslednji tabeli in grafikonu je prikazana struktura posameznih vrst omenjenih odhodkov 
 

Stroški materiala 127.697 12,4% 128.700 12,7% 112.273 11,5% 87,9 87,2

Stroški storitev 194.909 18,9% 201.950 20,0% 272.104 28,0% 139,6 134,7

Amortizacija 90.263 8,7% 44.000 4,4% 38.590 4,0% 42,8 87,7

Stroški dela 611.887 59,3% 627.000 62,1% 537.650 55,3% 87,9 85,7

Finančni in drugi odhodki 7.385 0,7% 8.000 0,8% 12.323 1,3% 166,9 154,0

SKUPAJ  ODHODKI 1.032.141 100% 1.009.650 100% 972.940 100% 94,3 96,4

Delež          
Real.2017/

real. 2016

Real.2017/ 

FN 2017
Vrsta odhodka 

Realizacija 

2016
Delež     

Finančni 

načrt 2017
Delež        

Realizacija 

2017

 
 

 

 
 
 
2.2.2.1  Stroški materiala  
 
Stroški materiala  so znašali 112.273 EUR in so se zmanjšali v primerjavi z letom 2016 za 12,1 %, 
medtem ko so bili manjši od planiranih za 12,8 %. V strukturi materialnih stroškov največji delež 
predstavljajo stroški zdravil in poraba zdravstvenega materiala kot so: poraba zobozdravstvenega, 
laboratorijskega, sanitetnega in obvezilnega materiala. Stroški materiala so tudi stroški 
nezdravstvenega materiala kot so: poraba pisarniškega materiala, strokovne literature in časopisa, 
kuriva za ogrevanje, goriva, poraba rezervnih delov in materiala porabljenega za tekoče in investicijsko 
vzdrževanje, poraba pralnih in čistilnih sredstev in  vrednosti porabljenega drobnega inventarja, 
katerega doba koristnosti je manj kot eno leto in  njena posamična nabavna vrednost ne presega 100 
EUR. 
 
Stroški zdravstvenega materiala in zdravil so znašali v letu 2017 76.483 EUR in so se znižali v 
primerjavi z letom 2017 za 17,1 %. Poraba zdravil se je zmanjšala za 13,1 %, poraba  
zobozdravstvenega materiala za 21,3 % in poraba obvezilnega materiala za 32,9 %. Poraba ostalega 
zdravstvenega materiala, med katerega prištevamo laboratorijske teste, reagente in ostali 
laboratorijski material se je zmanjšala 22,6 % v primerjavi z letom 2016. 
 
Poraba  nezdravstvenega materiala je znašla 35.790 EUR in se je v primerjavi z letom 2016 
povečala za 1,1 % in je bila za 5,1 % manjša od plana. Po strukturi so med omenjenimi stroški 
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največji  stroški porabljene energije (elektrika in  pogonska goriva), ki so znašali 12.597 EUR in so se  
povečali za 2,5 % v primerjavi z letom 2016.  
 

2.2.2.2  Stroški storitev 
 
Stroški storitev so v letu 2017 znašali 272.104 EUR in so se povečali v primerjavi z letom 2016 za 39,6 
% in so bil za 34,7 % večji kot smo jih planirali, kar je posledica povečanja predvsem zdravstvenih 
storitev in izplačil po podjemnih pogodbah. Stroške storitev sestavljajo storitve tekočega in 
investicijskega vzdrževanja, zdravstvene storitve, storitve SZOZD, prevozne in poštne storitve, stroški 
komunalnih storitev, zavarovalne premije in podobno. Med stroške storitev pa prištevamo tudi stroške 
strokovnega izobraževanja in  izpopolnjevanja, kotizacije, kakor tudi povračilo stroškov nastalih na 
službenih potovanjih (dnevnice, nočnine in prevozni stroški), storitve po podjemnih pogodbah  in 
pogodbah o avtorskem delu.  
 
V strukturi stroškov storitev predstavljajo pomembni delež opravljene zdravstvene storitve, med katere 
prištevamo laboratorijske in mikrobiološke storitve, ki jih za ZD opravljajo drugi zavodi in zobotehnične 
storitve, ki jih opravljajo zasebniki. Same zdravstvene storitve so znašale 67.456 EUR in so  se v 
primerjavi z letom 2016 povečale  za  44,3 %, medtem  ko so se v primerjavi s planom povečale za 
43,5 %. 
 
Stroški strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja ter specializacij  so znašali v letu 2017 10.949 
EUR in so se  povečali za 13,6 % v primerjavi z letom 2016. 
 
V primerjavi z letom 2016 so se minimalno zmanjšali stroški ogrevanja in sicer za 0,9 %, medtem ko 
so se povečali stroški zavarovalnih premij za 15,4 %, stroški komunalnih storitev za 7,2 % in izplačila 
po podjemnih pogodbah za 186,2 %.   
 
 
V naslednji tabeli prikazujemo posamezne stroške storitev za 2017:  
 

Stroški vzdrževanja 22.619 11,6% 22.581 8,3% 99,8

Stroški ogrevanja 19.842 10,2% 19.662 7,2% 99,1

Storitve  Skupnosti zavodov OZD 36.946 19,0% 37.747 13,9% 102,2

Prevozne, telefonske in PTT storitve 10.626 5,5% 10.667 3,9% 100,4

Komunalne storitve 2.858 1,5% 3.064 1,1% 107,2

Zavarovalne premije 4.348 2,2% 5.016 1,8% 115,4

Stroški reprezentance 612 0,3% 177 0,1% 28,9

Stroški plačilnega prometa in bančne storitve 130 0,1% 157 0,1% 120,8

Pogodbe o delu in avtorskih pogodb 29.759 15,3% 85.156 31,3% 286,2

Stroški v zvezi z delom 923 0,5% 533 0,2% 57,7

Zdravstvene storitve 46.762 24,0% 67.456 24,8% 144,3

Stroški strokovnega izobraž. in specializ. 9.642 4,9% 10.949 4,0% 113,6

Druge storitve 9.842 5,0% 8.939 3,3% 90,8

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 194.909 100% 272.104 100% 139,6

Leto 2017 Strukt. IndeksV r s t a  s t o r i t v e Leto 2016 Strukt.

 
 
 
V strukturi stroškov imajo pomembni delež stroški vzdrževanj, ki so  znašali 22.581 EUR.  
 
 
V nadaljevanju prikazujemo poročilo o vzdrževalnih delih v letu 2017: 
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Poročilo o vzdrževalnih delih v letu 2017 
v EUR 

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

SKUPAJ 22.581 22.581 0

1. Redno vzdrževanje in popravilo dvigala 1.927 1.927

2. Vzdrževanje računalniške opreme 5.712 5.712

3. Vzdrževanje in popravilo vozil 1.009 1.009

4. Vzdrževanje medicinske opreme 9.328 9.328

5. Vzdrževanje nemedicinske opreme 4.605 4.605

N a m e n

Celotna vrednost 

vzdrževalnih del    

v letu 2017

Stroški tekočega 

vzdrževanja

Stroški investicijskega 

vzdrževanja 

 
 
 

2.2.2.3  Stroški amortizacije 
 
Amortizacijo smo obračunali v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah rednega odpisa 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Med obračunano amortizacijo  je  
vključena tudi  amortizacija drobnega inventarja. V skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi se 
namreč med opredmetena osnovna sredstva šteje tudi drobni inventar z dobo koristnosti daljšo od 
enega leta in katerih posamična nabavna vrednost ne presega  500 EUR. V skladu z Zakonom o 
računovodstvu pa je potrebno omenjeni drobni inventar odpisati enkratno v celoti ob nabavi.  
Stroški amortizacije zmanjšani za vrednost amortizacije, ki se pokriva v breme donacij in drugih virov 
financiranja nabave osnovnih sredstev so v letu 2017 znašali 90.777 EUR. Vendar pa obračunana 
amortizacija ni pokrita s strani ZZZS skozi ceno zdravstvenih storitev, zato smo nepokrito amortizacijo 
pokrili v breme obveznosti do sredstev v upravljanju v višini 52.187 EUR, kar dopušča omenjeni 
pravilnik. Tako bremeni prihodke poslovanja samo amortizacija v višini 38.590 EUR, ki predstavlja 4,0 
% vseh odhodkov.   
 
V nadaljevanju prikazujemo pregled obračunane, priznane amortizacije skozi ceno zdravstvenih 
storitev  in  porabljene amortizacije v letu 2017. 

                 
              Pregled obračunane, priznane in porabljene 
                               amortizacije za  leto 2017 
                                                                                                      v EUR 

1. Prenos neporabljene amortizacije iz leta 2016           343.418      

  Obračunana amortizacija v letu 2017             96.398      

  Zmanjšana amortizacija v breme sredstev prejetih in iz   

  drugih virov financiranja nabave osnovnih sredstev               5.621      

  Zmanjšana amortizacija v breme sredstev v upravljanju             52.187      

  Skupaj  razpoložljiva amortizacija         382.008      

  

 
  

2. Porabljena amortizacija v letu 2017             70.531      

  Prenos neporabljene amortizacije v leto 2018           311.477      

  

 

  

3. Priznana amortizacija skozi ceno storitev in iz donacij             44.210      

  Razlika med obračunano in priznano amortizacijo             52.187      
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2.2.2.4  Stroški dela 

 
Med odhodki poslovanja so po obsegu (55,3 %) največji stroški dela, ki vključujejo plače in 
nadomestila zaposlenih, prispevke na plače, regres za letni dopust in druge stroške dela, kot so stroški 
prevoza na delo in z dela, stroške prehrane med delom, plačila za dodatno pokojninsko zavarovanje 
zaposlenih, jubilejne nagrade, darila, odpravnine in podobna izplačila.  
 
Plačna lestvica, ki je začela veljati s 1. 9. 2016 je ostala v letu 2017 nespremenjena. Stroški dela so 
znašali v letu 2017 537.650 EUR in so bili manjši od planiranih za 14,3 %, medtem  ko so bili v 
primerjavi z letom 2016 manjši za 12,1 %.  ZD je za same  plače in nadomestila namenil 415.611 
EUR, kar je za 14,2 %  manj kot v  preteklem letu. 
 
Stroški dela so se v letu 2017 povišali na podlagi: 

- Aneksa k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS 
(Uradni list RS, št. 16/17), ki  se je pričel uporabljati 1.10.2017 za 3.717 €, 

- Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list 
RS, št.46/17) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, 
št. 46/17), ki pomenita realizacijo IV. točke  Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in 
drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), v zvezi z odpravo anomalij pri 
vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega 
razreda (pravica s 1.7.2017) za 4.587 €.  

 
V stroških dela je vključeno izplačilo variabilnega dela na podlagi Posebnega vladnega projekta za 
skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave (v nadaljevanju 
PVP). Za obdobje april-september 2017 je bilo na podlagi izpolnjevanja meril in kriterijev izplačano 
zdravstvenim timom (zdravnik in sestra, ki sodeluje v timu) 2.618 € bruto uspešnosti iz naslova PVP. 
Za celotne stroške plač skupaj s prispevki so bila sredstva dodatno nakazana v višini 3.039,00 €, kar je 
razvidno iz tabele pod postavko prihodki-vladni projekt. 
 
Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je znašala 1.823 EUR in se je povečala za 0,7 % v 
primerjavi z letom 2016, medtem ko je znašala povprečna neto plača na zaposlenega 1.168 EUR in se 
je povečala v primerjavi z letom 2016 za 3,0 %.  
 
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2017 je znašalo 19,0 zaposlenih in se je v 
primerjavi z letom 2016 zmanjšalo za 14,8 %. 
 
Regres za letni dopust je bil izplačan  v mesecu juniju pri plači za mesec maj v skladu z določili Zakona 
o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 (ZUPPJS17) v višini 17.007 EUR, kar je 
2,4 % več kot v letu 2016. 
 



 

 

 

28 

V naslednji tabeli in grafikonu prikazujemo primerjavo posameznih izplačil po oblikah dela:  
 

      B O D Delež       B O D Delež

1. Redno delo 288.353 59,5% 261.486 62,9% 90,7

2. Minulo delo 14.429 3,0% 13.850 3,3% 96,0

3. Delovna uspešnost 19.163 4,0% 16.113 3,9% 84,1

4. Dodatki 13.870 2,9% 12.761 3,1% 92,0

5. Nadom. v breme zavoda 94.165 19,4% 83.719 20,1% 88,9

6. Nadurno delo 31.748 6,6% 10.883 2,6% 34,3

7. Dežurstvo 22.637 4,7% 16.800 4,0% 74,2

8. SKUPAJ   B O D ( Zap.št. 1-7) 484.365 100,0% 415.612 100,0% 85,8

N e t o   p l a č e 303.471 266.278 87,7

Zaposleni iz ur 22,3 19,0 85,2

Povprečna neto plača na delavca 1.134 1.168 103,0

Povprečna bruto plača na delavca 1.810 1.823 100,7

Leto 2016 Leto 2017
Indeks       V r s t a    i z p l a č i l a

 
 
 

 
 
V skladu z določbo 22. i člena  ZSPJS, se del sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu lahko 
nameni za izplačilo delovne uspešnosti. Višino sredstev, namenjeno izplačilu dela plače za delovno 
uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za zaposlene v skladu s 1. odst. 22. k člena 
ZSPJS določi direktor po predhodnem dogovoru s sindikati. Obseg razpoložljivih sredstev za izplačilo 
dela plače iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu zavod izkazuje na predpisanem obrazcu, ki ga 
določa Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 
97/09, 41/12). 
Obseg razpoložljivih sredstev za izplačilo dela plače iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu zavod 
izkazuje na predpisanem obrazcu, ki ga določa Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu (Ur.l. RS, št. 97/09, 41/12). V letu 2017 je bila v ZD izplačana akontacija za delovno 
uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v bruto znesku 1.290 EUR. Po metodologijo 
izračuna, ki je prikazana v nadaljevanju znaša razlika med izplačanim in dovoljenimi izplačanim 
obsegom sredstev 10 EUR. ZD mora v tekočem letu za preveč izplačani znesek zmanjšati obseg 
sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev.       
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 ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA DELOVNO 
            USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
                                               za leto    2017 
 

Zap.št. NAZIV 
ZNESEK  

V EUR 

1 Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu   1.270 

2 Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu   1290 

 

3 Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost  
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1 + 2)  2.560 

4 Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne 
uspešnosti  iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu   

1.280 

5 Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom 
sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu (4 - 2)  

-10 

 
ZD je v letu 2017 obračunal še 67.731 EUR prispevkov za socialno varnost  od plač in 37.301 EUR  
drugih stroškov dela. Delež prvih v odhodkih je znašal 7,0 %, delež drugih pa 3,8 %. Med drugimi 
stroški dela izkazuje ZD stroške prehrane med delom, povračila prevoza na delo in z dela in plačila v 
Kapitalsko družbo za dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih. Omenjene stroške prikazuje 
naslednja tabela: 
 

Drugi stroški dela 2016 Delež 2017 Delež Indeks 

Prevoz na delo  13.043 39,9% 9.523 25,5% 73,0 

Prehrana med delom 17.355 53,1% 14.538 39,0% 83,8 

Dodatno pokojninsko zavarovanje 1.110 3,4% 2.764 7,4% 249,0 

Jubilejne nagrade 693 2,1% 2.195 5,9% 316,7 

Odpravnine     7.049 18,9%   

Sejnine zaposlenim     1.179 3,2%   

Druga izplačila 503 1,5% 53 0,1% 10,5 

Skupaj 32.704 100% 37.301 100% 114,1 

 
 

 
2.2.2.5  Finančni odhodki in drugi odhodki 

 
Finančni odhodki in drugi odhodki so v letu 2017 znašali 12.323 EUR in predstavljajo v strukturi 
odhodkov minimalni delež in sicer 1,3 %. Med drugimi stroški oz. odhodki izkazujemo članarine 
Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, prispevke za zaposlovanje invalidov pod kvoto,  stroški 
upravnih taks in sodnih stroškov in podobno.  Poleg teh stroškov pa se med drugimi odhodki izkazujejo 
tudi neobičajne postavke, med katere spadajo plačane kazni in odškodnine, humanitarni prispevki in 
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dotacije, vračila preveč zaračunanih in vplačanih prihodkov iz preteklih let, stroški za vence, osmrtnice 
in podobno.  
 
 

Drugi stroški in odhodki 2016 Delež 2017 Delež Indeks 

Članarine Združenju zdravstvenih zavodov 2.619 35,5% 2.616 21,2% 99,8 

Prispevki zaradi zaposl. invalidov pod kvoto 3.321 45,0% 6.762 54,9% 203,6 

Upravne takse in sodni stroški 317 4,3% 1.923 15,6% 606,6 

Prevrednotovalni in drugi odhodki 1.128 15,3% 1.022 8,3% 90,6 

Skupaj 7.385 100% 12.323 100% 166,9 

 
 
 

2.2.3  Presežek prihodkov nad odhodki 

Ob tako ugotovljenih prihodkih in odhodkih je rezultat poslovanja pokazal, da prihodki niso zadostovali 
za pokrivanje vseh odhodkov,  tako  da   ZD izkazuje  presežek odhodkov nad prihodki v višini  4.389 
EUR, ki se pokrije iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.  

 
 
2. 3   Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti                                                    

    po načelu fakturirane realizacije 

 
Po  zakonu  je potrebno ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih 
financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, 
pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.  
Po tolmačenju Ministrstva za zdravje  je potrebno vse prihodke za izvajanje javne službe prikazati kot 
sredstva javne službe, ne glede na to ali gre za prihodke iz proračunov, iz sredstev Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje ali iz drugih javnih sredstev, kakor tudi za plačila ali doplačila iz zasebnih 
sredstev za storitve za izvajanje javne službe. Pri razmejevanju prihodkov na javno in tržno dejavnost 
smo upoštevali Navodilo Ministrstva za zdravje iz leta 2010, s katerim je v posebni preglednici 
razmejilo prihodke zavodov na prihodke iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti.    
 
Prihodke javne službe sestavljajo prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, prihodki iz 
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, doplačila pacientov, prihodki od mrliških ogledov in 
opravljenih odvzemov krvi, prihodki iz naslova konvencijskega zavarovanja, prihodki iz državnega in 
občinskega proračuna za tekoče obveznosti, prihodki za pokrivanje stroškov pripravništva in 
specializacij in finančni prihodki 
 
Prihodke tržne dejavnosti sestavljajo prihodki od zaračunanih laboratorijskih storitev, prihodki iz 
naslova opravljanja samoplačniških zdravstvenih storitev s področja osnovne zdravstvene dejavnosti, 
prihodki iz naslova opravljanja samoplačniških in nadstandardnih storitev v zobozdravstvu, prihodki  iz 
naslova prefakturiranja funkcionalnih stroškov za prostore dane v najem fizičnim in pravnim osebam, 
prihodki od provizij prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic, prihodki iz naslova odškodnin in 
pogodbenih kazni in prihodki iz naslovov zaradi predčasnih plačil. 
 
Iz izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je razvidno, da je ZD ustvaril 919.253 EUR iz 
naslova opravljanje javne službe in 49.298 EUR prihodkov iz naslova tržne dejavnosti kar v odstotku 
znaša: 
 

Javna služba 94,91 % 

  Tržna dejavnost 5,09 % 
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Prihodki iz naslova opravljanja javne službe so se zmanjšali za 11,1 %  v primerjavi z realizacijo 
prihodkov javne službe v letu 2016 in so  bili za 9,5  % manjši od planiranih. 
Prihodki iz naslova opravljanje tržne dejavnosti so bili manjši za 9,5 % v primerjavi z letom 2016, 
medtem ko so bili v primerjavi s planiranimi manjši za  17,5 %.  
 
Poslovni prihodki so prikazani v dejavnosti, kjer so tudi dejansko nastali, medtem ko so se finančni 
prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni odhodki v celoti izkazali med prihodki za opravljanja javne 
službe, razen če se je iz knjigovodskih listin lahko ugotovilo, da se nanašajo na tržno dejavnost 
 
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za poračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava določa, da se  stroški oz. odhodki, ki jih ni mogoče razdeliti na osnovi knjigovodske 
dokumentacije, delijo na javno in tržno dejavnost na podlagi sodil, ki jih določi ministrstvo.  Ministrstvo 
za zdravje sodil za delitev stroškov še ni določilo, je ZD v letu 2017 sprejel  Pravilnik o razporejanju 
prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih ter delitev na dejavnost javne službe in tržno dejavnost, 
kjer je določil ključe in sodila za delitev poslovnih odhodkov na dejavnost javne službe in tržne 
dejavnosti. Omenjeni pravilnik je bil osnova za delitev poslovnih odhodkov na dejavnost javne službe 
in tržno dejavnost. 
  
 
                                 Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti 
 

                                                                                                                                                      v EUR 

        Javna služba Tržna dejavnost

  1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 915.680 47.913

  2. Finančni in prevrednotevalni prihodki 1.182 1.385

  3. Drugi prihodki 2.391 0

  SKUPAJ PRIHODKI 919.253 49.298

  I.   Stroški blaga, materiala in storitev 359.315 25.062

     1. Stroški materiala 102.270 10.003

     2. Stroški storitev 257.045 15.059

  II.  Stroški dela 516.312 21.338

     1. Plače in nadomestila plač 415.499 17.119

     2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev 65.131 2.600

     3. Drugi stroški dela 35.682 1.619

  III.  Amortizacija 37.347 1.243

  IV. Finančni. prevred. in drugi odhodki 11.938 385

  SKUPAJ ODHODKI 924.912 48.028

  PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 1.270

  PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 5.659

Vrsta prihodka oziroma odhodka
             R e a l i z a c i j a   2017    
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Finančni odhodki, drugi odhodki in prevrednotovalni odhodki pa so se tako kot finančni prihodki, drugi 
prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki v celoti izkazali med odhodki za opravljanja javne službe, 
razen če se je iz knjigovodskih listin lahko ugotovilo, da se nanašajo na tržno dejavnost.  
 
Odhodki iz naslova  opravljanja javne službe so znašali 924.912 EUR in so bili v za 5,9 % manjši  v 
primerjavi z letom 2016 medtem ko so odhodki iz naslova opravljanja tržne dejavnosti znašali 48.028 
EUR in so bili za 2,1 % manjši  v primerjavi z letom 2016.   
 
ZD je ustvaril v letu 2017 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu – tržne dejavnosti 1.270 EUR 
presežka prihodkov nad odhodki, medtem ko je s sredstvi za opravljane javne službe   ustvaril  5.659 
EUR presežka odhodkov nad prihodki. 
 
 

2. 4   Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 

 
Zaradi spremljanja gibanja javno-finančnih prihodkov in odhodkov mora ZD kot določeni uporabnik 
enotnega kontnega načrta ugotavljati in razčlenjevati prihodke in odhodke tudi na način, da upošteva 
računovodsko načelo denarnega toka - plačano realizacijo. Takšno evidenčno izkazovanje podatkov je 
namenjeno sestavljanju bilanc javno-finančnih prihodkov oz. prejemkov in odhodkov oz. izdatkov na 
ravni države. Tako so v  izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka  prikazani prihodki in 
odhodki na osnovi enotnega kontnega načrta, ki velja za neposredne uporabnike proračuna. To 
pomeni, da so v tem izkazu prikazani vsi prejemki in izdatki, ki so bili  vplačani in izplačani v letu 2017.  
Podatki v tem izkazu tako niso neposredno primerljivi s podatki  izkaza prihodkov in odhodkov 
sestavljenem po načelu nastanka poslovnega dogodka, saj veljajo pri prikazovanju prihodkov in 
odhodkov različna pravila (načelo nastanka poslovnega dogodka, oziroma načelo denarnega toka). 
Njegova izrazna moč pa je v tem, da izkazuje poslovne dogodke, pri katerih je nastal denarni tok. 
Tako ta izkaz vsebuje tudi plačila za nakup osnovnih sredstev. 
 
V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega  toka so prikazani ločeno: 
 prihodki za izvajanje javne službe v višini 937.578 EUR, 
 prihodki za izvajanje tržne dejavnosti v višini 48.901 EUR. 
 
Skupaj je  ZD ustvaril 986.479 EUR prihodkov po načelu denarnega toka, kar je za 8,2 % manj kot so 
bili planirani v finančnem načrtu in so bili za 8,6 % manjši kot v letu 2016. 
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Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 

v EUR 

I. SKUPAJ PRIHODKI 1.079.119 1.075.100 986.479 91,4 91,8

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B) 1.025.925 1.012.100 937.578 91,4 92,6

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 857.985 840.300 783.109 91,3 93,2

7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 0 0 188

7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 6.113 2.300 1.544 25,3 67,1

7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 826.098 813.000 777.135 94,1 95,6

7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 25.774 25.000 4.242 16,5 17,0

B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 167.940 171.800 154.469 92,0 89,9

del 7130 a. Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 133.923 138.000 132.300 98,8 95,9

del 7102 b. Prejete obresti 2.792 2.800 823 29,5 29,4

del 7141 c. Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 29.885 30.000 21.346 71,4 71,2

72 d. Kapitalski prihodki 0 0 0

730 e. Prejete donacije iz domačih virov 1.340 1.000 0 0,0 0,0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 53.194 63.000 48.901 91,9 77,6

del 7130 a. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 25.266 26.000 19.625 77,7 75,5

del 7102 b. Prejete obresti 1.004 1.000 52

del 7103 c. Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 15.978 16.000 19.031 119,1 118,9

del 7141 d. Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 10.946 20.000 10.193 93,1 51,0

II. SKUPAJ ODHODKI 981.823 1.176.670 1.016.975 103,6 86,4

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 938.000 1.134.270 972.330 103,7 85,7

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 508.508 529.000 453.741 89,2 85,8

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 75.727 76.370 68.329 90,2 89,5

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 330.641 332.900 379.729 114,8 114,1

403 D. Plačila domačih obresti 0 0 0

J. Investicijski odhodki 23.124 196.000 70.531 305,0 36,0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 43.823 42.400 44.645 101,9 105,3

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 23.268 24.000 20.511 88,2 85,5

B. Prispevki delodajalca iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 3.372 3.400 3.009 89,2 88,5

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 17.183 15.000 21.125 122,9 140,8

III.  PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) 97.296 -101.570 -30.496

real. 2017/ 

plan 2017

Vrsta prihodka oziroma odhodka
Realizacija            

leto 2016

Finančni 

načrt 2017

Realizacija       

leto 2017

Indeks

real. 2017/ 

real. 2016

 
 
Prihodke za izvajanje javne službe razdeljujemo na prihodke iz sredstev javnih financ, med 
katerimi so po strukturi največji prilivi, ki jih ZD pridobiva s strani ZZZS za obvezno zdravstveno 
zavarovanje in druge prihodke za izvajanje dejavnosti javne službe, med katerimi  po velikosti 
izstopajo prilivi s strani Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z., Zavarovalnice Triglav d.d. in 
Zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d. iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.  
 
Prihodki za izvajanje javne službe iz sredstev javnih financ so v letu 2017 znašali 783.109 EUR in so se 
v primerjavi z letom 2016 zmanjšali za 8,7 %, medtem ko so bili manjši v primerjavi s planom za 6,8 
%.  Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe so znašali 154.469 EUR in so se zmanjšali  za 
8,0 % v primerjavi z letom 2016 in so bili manjši od planiranih za 10,1 %. 
 
V prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu uvrščamo vse tiste prihodke iz naslova trženja, ki 
ne pomenijo opravljanja javne službe. Med omenjene prihodke  prištevamo zaračunane samoplačniške 
in nadstandardne storitve v višini 10.193 EUR, prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu v višini 
19.625 EUR  in prihodke od zaračunanih obratovalnih stroškov najemnikom in lastnikom poslovnih 
prostorov v višini 19.031 EUR. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so skupaj znašali 48.901 
EUR in so se zmanjšali  v primerjavi z letom  2016 za 8,1 %, medtem ko so bili v primerjavi s planom 
manjši za 22,4 %.  
 
Odhodki so prikazani po posameznih stroškovnih vrstah, predpisanih z enotnim kontnim načrtom za 
neposredne uporabnike proračuna in jih je ZD ustvaril  v višini 1.016.975 EUR, kar je za  3,6 % več kot 
v letu  2016, medtem ko so bili v primerjavi s planom manjši za 13,6 %. Tako kot prihodke tudi 
odhodke prikazujemo ločeno in sicer odhodke za izvajanje javne službe in odhodke iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu. Osnova za razmejitev med odhodki za izvajanje javne službe in  odhodki za 
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izvajanje tržne dejavnosti,  je bilo razmerje med prihodki za izvajanje javne službe in za izvajanje  
tržne dejavnosti po načelu fakturirane realizacije.  Med odhodke za izvajanje javne službe prištevamo 
tudi investicijske odhodke, to so odlivi za nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter izdatke 
za investicijsko vzdrževanje in obnove.  Tako je imel ZD v letu 2016 70.531 EUR izdatkov za nabave 
osnovnih sredstev.  
 
Iz podatkov iz izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka ugotavljamo, da je ZD ustvaril  
presežek odhodkov nad prihodki v višini  30.496 EUR, kar je posledica večjih nabav osnovnih sredstev 
v letu 2017. 
 

2. 5   Izkaz računa finančnih terjatev in naložb 
 
Sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je tudi izkaz računa finančnih 
terjatev in naložb. Izkaz vsebuje podatke o danih posojilih in prejetih vračilih posojil. ZD v  letu 2017 ni 
dajal posojil, zato navedeni obrazec ni izpolnjen.  
 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
 

Real. 2017/ Real. 2017/

Real. 2016 Plan. 2017

(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)

75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV
0 0 0 0 0

(750+751+752)

750 Prejeta vračila danih posojil

751 Prodaja kapitalskih deležev

752 Kupnine iz naslova privatizacije

44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV  
0 0 0 0 0

(440+441+442+443)

440 Dana posojila

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih 

pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 

KAPITALSKIH  DELEŽEV (IV. - V.)
0 0 0 0 0

Realizacija            

leto 2016

Finančni načrt   

leto 2017

Realizacija      leto 

2017

Indeks

Vrsta terjatev in naložb

 
 

2. 6 Izkaz računa financiranja 
 

Izkaz vsebuje podatke o najetih posojilih in podatke o odplačilih glavnic najetih dolgoročnih posojil in 
razliko med več prejetimi in vrnjenimi sredstvi likvidnostnega zadolževanja v obračunskem obdobju, 
kar pomeni, da se v obrazcu ne izkazujejo vsi zneski sredstev prejetih iz najetih kratkoročnih posojil, 
kot pri dolgoročnih posojilih.  Ker se ZD  v letu 2017 ni zadolževal naveden obrazec ni izpolnjen. 
 
RAČUN FINANCIRANJA 
 

(1) (2) (3) (4=3/1) (4=3/2)

50 I.  ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 0 0

500 Domače zadolževanje

501 Zadolževanje v tujini

55 II. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 0 0 0

550 Odplačila domačega dolga 0 0 0

551 Odplačila dolga v tujino

III. NETO ZADOLŽEVANJE 0 0 0

IV. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 97.296 -101.570 -30.496 -31,3 30,0

V.  NETO FINANCIRANJE -97.296 101.570 30.496 -31,3 30,0

Kto Vrsta prihodka oziroma odhodka
Realizacija            

leto 2016

Finančni 

načrt 2017

Realizacija       

leto 2017

Indeks

real. 2017/ 

real. 2016

real. 2017/ 

plan 2017
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2.7   Bilanca stanja 
 
Stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja je prikazano v 
računovodskem izkazu Bilanca stanja. Celotna sredstva izkazana v bilanci stanja, ki jih sestavljajo 
dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju in kratkoročna sredstva, so znašala na dan 31. 12. 2017  
1.535.856 EUR in so se zmanjšala za 4,9 % v primerjavi z letom 2016. 
 

2.7.1  Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju    
 
2.7.1.1  Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena  
              dolgoročna sredstva 
 
Sedanja vrednost vseh opredmetenih osnovnih sredstev ter neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
znaša 887.972 EUR in se je v primerjavi z letom 2016 zmanjšala za 3,1 %. Nabavna vrednost osnovnih 
sredstev in drobnega inventarja znaša skupaj 2.324.249 EUR in popravek vrednosti  osnovnih sredstev 
1.436.277 EUR, kar pomeni  61,8 % odpisanost. Medtem ko so nepremičnine 52,8 % odpisane 
(nabavna vrednost znaša 1.631.343 EUR in popravek vrednosti  860.731 EUR), pa so oprema in druga 
opredmetena osnovna sredstva kar 80,6 % odpisana (nabavna vrednost znaša 573.151 EUR in 
popravek vrednosti 462.125 EUR). 
 

Odpisanost osnovnih sredstev po stanju 31.12.2017 
                                                                                                                       v  EUR 

NEOPREDMETENA SREDSTVA 37.649 31.315 6.334 83,2%

NEPREMIČNINE 1.631.343 860.731 770.612 52,8%

   zemljišča 28.033 0 28.033 0,0%

   zgradbe 1.603.310 860.731 742.579 53,7%

OPREMA 573.151 462.125 111.026 80,6%

   medicinska oprema 347.008 290.450 56.558 83,7%

   računalniki 40.576 26.151 14.425 64,4%

   pohištvo in druga pisarn. oprema 63.390 58.509 4.881 92,3%

   vozila in transportna oprema 57.724 36.861 20.863 63,9%

   druga oprema 64.453 50.154 14.299 77,8%

DROBNI INVENTAR 82.106 82.106 0 100,0%

Delež 

odpisa

61,8%

Vrsta osnovnega sredstva
Nabavna 

vrednost

Popravek 

vrednosti

Sedanja 

vrednost

SKUPAJ 2.324.249 1.436.277 887.972
 

 

 
 
V letu 2017 se je nabavna vrednost povečala zaradi nakupa opreme in drobnega inventarja, v višini 
68.256 EUR in zmanjšala zaradi izločitve dotrajane opreme in DI. Zaradi amortizacije osnovnih 
sredstev in drobnega inventarja se je zmanjšala sedanja vrednost osnovnih sredstev za 96.398 EUR. 

 
V naslednji tabeli najprej prikazujemo podrobni pregled investicij v osnovna sredstva v letu 2017, v 
nadaljevanju pa na predpisanem obrazcu od Ministrstva za zdravje še poročilo o investicijskih vlaganjih 
v letu 2017 z viri financiranja. 
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Investicije v osnovna sredstva v letu 2017 
 

1. Uničevalec dokumentov Dahle 2 601,64

2. Čitalnik pametnih kartic Gemalto 12 424,41

3. Projekt za telovadnico 1 3.440,40

4. Quikread analizator 1 981,25

5. Računalnik 4 3.982,24

6. Tiskalnik za Pocketchem 1 658,80

7. Pocketchem analizator 1 1.395,68

8. Klima Midea Mission smart 5 3.687,45

9. Kartotečni predalnik 4 929,15

10. Klima Gree 1 880,84

11. Cardiovit, spirometer 2 5.106,92

12. Nadgradnja programa Promedica 1 2.878,59

13. Komunikacijska omara 1 5.550,90

14. Strežnik za laboratorij 1 4.300,50

15. Analizator Sediko M10 1 2.862,12

16. Voziček za EKG aparat 1 524,60

17. Miza 2 439,20

18. Tiskalnik 4 943,06

19. Indukcijska plošča 1 394,74

20. Monitor 2 299,01

21. Switch, UPS 2 793,00

22. Plošča in ograja za zabojnik 1 3.133,57

23. Kontejner 1 1.281,00

24. Sterilizator 1 7.043,79

25. Registracijski terminal, kamera 2 2.951,44

26. Kolenčnik, turbina 2 1.238,30

27. Video sistem 8 2.026,44

28. Avtoklav Kronos 1 3.647,80

62.396,84

SKUPNA INVESTICIJA

29. Radijski postaji 2 1.861,38

30. Defibrilator Defibtech 2 3.998,00

Skupaj investicija 5.859,38

Od tega iz sredstev ZD Radeče 1.536,89

Sredstva Občine Radeče 4.322,49

SKUPAJ INVESTICIJE IN NABAVE 68.256,22

Zap.

št.
Naziv osnovnega sredstva Število Vrednost
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ZDRAVSTVENI DOM RADEČE                                     Obrazec 4:  Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017 - ZD

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 4.796 1.600 2.879 60,03 179,94

1 Programska oprema (licenca, rač. programi) 4.796 1.600 2.879 60,03 179,94

2 Ostalo

II. NEPREMIČNINE 4.758 86.000 6.574

1 Zemljišča

2 Zgradbe 4.758 86.000 6.574

III. OPREMA (A + B) 20.148 116.941 58.803 291,86 50,28

A Medicinska oprema 10.387 6.650 26.798 258,00 402,98

1 Ultrazvok 0

8 Drugo** 10.387 6.650 26.798 258,00 402,98

B Nemedicinska oprema (od 1 do 2) 9.761 110.291 32.005 327,89 29,02

1 Informacijska tehnologija 3.214 4.640 16.952 527,44 365,34

2 Drugo 6.547 105.651 15.053 229,92 14,25

IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) 29.702 204.541 68.256 229,80 33,37

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 4.796 1.600 2.879 60,03 179,94

1. Amortizacija 4.796 1.600 2.879 60,03 179,94

2. Lastni viri (del presežka)

3. Sredstva ustanovitelja

4. Leasnig

5. Posojila

6. Donacije

7. Drugo

II. NEPREMIČNINE 4.758 86.000 6.574

1. Amortizacija 856 6.574

2. Lastni viri (del presežka) 86.000

3. Sredstva ustanovitelja 3.902

4. Leasnig

5. Posojila

6. Donacije

7. Drugo

III. NABAVA OPREME 20.148 116.941 58.803 291,86 50,28

A Medicinska oprema 10.387 6.650 26.798 258,00 402,98

1. Amortizacija 10.387 6.650 23.849 229,60 358,63

2. Lastni viri (del presežka)

3. Sredstva ustanovitelja 2.949

4. Leasnig

5. Posojila

6. Donacije

7. Drugo

B Nemedicinska oprema 9.761 110.291 32.005 327,89 29,02

1. Amortizacija 8.086 89.615 30.632 378,83 34,18

2. Lastni viri (del presežka) 20.676

3. Sredstva ustanovitelja 1.675 1.373

4. Leasnig

5. Posojila

6. Donacije

7. Drugo

IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) 29.702 204.541 68.256 229,80 33,37

1. Amortizacija 24.125 97.865 63.934 265,01 65,33

2. Lastni viri (del presežka) 0 106.676 0

3. Sredstva ustanovitelja 5.577 0 4.322

4. Leasnig 0 0 0

5. Posojila 0 0 0

6. Donacije 0 0 0

7. Drugo 0 0 0

I. Priznana amortizacija v ceni storitev 49.711 44.000 44.210 88,93 100,48

II. Obračunana amortizacija 95.037 96.000 96.398 101,43 100,41

III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo -45.326 -52.000 -52.188 115,14 100,36

IV. Porabljena amortizacija 24.125 97.865 63.934 265,01 65,33

I N D E K S

VIRI FINANCIRANJA ( v EUR brez centov)*
Realizacija za obdobje 

01.01. do 31.12.2016

Finančni načrt za obdobje 

01.01. do 31.12.2017

Realizacija za obdobje 

01.01. do 31.12.2017

Finančni načrt za obdobje 

01.01. do 31.12.2017

Realizacija za obdobje 

01.01. do 31.12.2017
VRSTE INVESTICIJ

Realizacija za obdobje 

01.01. do 31.12.2016
Real. 2017/ 

Real 2016

Real. 2017/ 

FN 2017

Real. 2017/ 

Real 2016

Real. 2017/ 

FN 2017

Real. 2017/ 

FN 2017
AMORTIZACIJA

Realizacija za obdobje 

01.01. do 31.12.2016

Finančni načrt za obdobje 

01.01. do 31.12.2017

Realizacija za obdobje 

01.01. do 31.12.2017

Real. 2017/ 

Real 2016

 

 
 
2.7.1.2  Dolgoročne kapitalske naložbe   
 
Dolgoročne kapitalske naložbe v višini 1.471 EUR predstavljajo sredstva prenesena v SZOZD ob njeni 
ustanovitvi.  
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2.7.2  Kratkoročna sredstva    
 
Kratkoročna sredstva so znašala po stanju na dan 31.12.2017 646.413 EUR in so se  zmanjšala v 
primerjavi s preteklim  letom za 7,4 %. Sestavljena so iz denarnih sredstev na računu v višini 111.873 
EUR, 500.000 EUR ima ZD kratkoročnih finančnih naložb, ostalo pa predstavljajo kratkoročne terjatve 
do kupcev v višini 11.252 EUR, kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN v višini 21.285 EUR, terjatve 
do danih predujmov v višini 550 EUR, kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 160 EUR, druge 
kratkoročne terjatve v višini 274 EUR in aktivne časovne razmejitve v višini 1.019 EUR.  
 

2.7.2.1 Denarna sredstva v blagajni  
 
Denarna sredstva v blagajni so gotovina v blagajni  ZD. Stanje gotovine je inventurna komisija 
popisala na dan 31. 12. 2017 in ugotovila da ima ZD v blagajni 25,35 EUR gotovine.   

   
2.7.2.2 Dobroimetje pri finančnih ustanovah   
 
Dobroimetje pri finančnih ustanovah so finančna sredstva, ki jih ima ZD na podračunu odprtem  pri 
Upravi Republike Slovenije za javna plačila, Območni enoti v Žalcu. Na dan 31. 12. 2017 je imel ZD na 
podračunu  111.848,27 EUR  finančnih sredstev. 
 
 

2.7.2.3 Kratkoročne terjatve do kupcev in do uporabnikov EKN     
 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN so terjatve do neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna (do države, občin, posrednih proračunskih uporabnikov, do ZZZS in ZPIZ), medtem ko so 
terjatve do kupcev vse ostale terjatve do kupcev, ki niso proračunski uporabniki. Kratkoročne terjatve 
do kupcev so znašale na dan 31. 12. 2017 11.252 EUR, medtem ko so kratkoročne terjatve do 
uporabnikov EKN znašale 21.285 EUR. Največjo postavko terjatev predstavljajo terjatve do ZZZS in 
sicer do  faktur iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja v višini 16.548 EUR in terjatve do 
faktur iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v višini 9.483 EUR. Večina odprtih terjatev 
izhaja iz decembrskih in deloma novembrskih faktur in so v januarju 2018 že poravnane. Nad dolžniki, 
ki nepravočasno poravnavajo svojo obveznost, izvajamo izterjavo po predpisanih postopkih in v 
primeru neuspešnosti predlagamo sodno izvršbo.  
 

Stanje odprtih terjatev  po stanju 31.12.2017 
v primerjavi s preteklim letom 

                                                                                                                           v EUR 

Konto VRSTE TERJATVE 
TERJATVE DO KUPCEV 

Leto 2016 Leto 2017 Indeks 

120 Terjatve do pravnih oseb in zasebnikov 12.308 11.252 91,4 

140 Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države 20 84 420,0 

141 Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine 180 1.146 636,7 

142 Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države 3.217 1.201 37,3 

143 Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine 2.750 2.306 83,9 

144 Terjatve do ZZZS 32.844 16.548 50,4 

  
 
SKUPAJ 

51.139 32.537 63,6 

 
2.7.2.4 Kratkoročne finančne naložbe in terjatve iz financiranja 
 
Kratkoročne finančne naložbe so deponirana prosta denarna sredstva pri poslovnih bankah. ZD ima 
denarna sredstva deponirana v Abanki d.d. v višini 250.000,00 EUR, v Banki Intesa Sanpaolo d.d. v 
višini 250.000 EUR.  

 



 

 

 

39 

 2.7.2.5   Kratkoročne terjatve iz financiranja 
 
Kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 160 EUR so terjatve iz naslova obračunanih obresti  do 31. 
12. 2017 od kratkoročnih depozitov, ki zapadejo ob zapadlosti depozitov.   
 
2.7.2.6  Druge kratkoročne terjatve 
 
Druge kratkoročne terjatve znašajo 274 EUR in predstavljajo terjatve od ZZZS iz naslova refundacij 
boleznin nad 30 dni. 
 
2.7.2.7  Aktivne časovne razmejitve 
 
Med aktivnimi časovnimi razmejitvami ima ZD knjižene vnaprej plačane stroške zavarovalnih premij. 

  
 
2.7.3  Kratkoročne obveznosti 
 

Obveznosti do virov sredstev sestavljajo kratkoročne obveznosti v višini 73.705 EUR, ki so se 
zmanjšale za 23,0 % v primerjavi z letom 2016 in dolgoročne obveznosti v višini  1.462.151 EUR,  ki so 
se zmanjšale v primerjavi z letom 2016 za 3,8 %. Med kratkoročnimi obveznostmi so izkazane  
kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 37.183 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v 
višini 14.729 EUR, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 12.688 EUR, kratkoročne  
obveznosti do uporabnikov EKN v višini 8.890 EUR in pasivne časovne razmejitve v višini 215 EUR.  
 

 
2.7.3.1   Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 37.183 EUR in se nanašajo na obračunane plače in 
druge prejemke z obračunanimi dajatvami zaposlenih ter nadomestila stroškov zaposlenih, ki so bili 
obračunani za mesec december 2017 in izplačani v januarju 2018. 
 
 

2.7.3.2  Kratkoročne obveznosti  do dobaviteljev in do uporabnikov EKN 
 
Obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov EKN so znašale na dan 31. 12. 2017 23.619 EUR. Svoje 
obveznosti do dobaviteljev ZD poravnava v dogovorjenih rokih, tako da so v bilanci odprte samo tiste 
obveznosti, ki do 31.12.2017 še niso zapadle v plačilo. 

 
Stanje odprtih obveznosti po stanju 31.12.2017 

v primerjavi s preteklim letom 
 

Konto VRSTE OBVEZNOSTI 
Obveznosti do dobaviteljev 

Leto 2016 Leto 2017 Indeks 

2200 Dobavitelji za osnovna sredstva 10.256 3.659 35,7 

2201 Dobavitelji za obratna sredstva 24.823 11.069 44,6 

240 Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 40 40 100,0 

242 Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 2.221 2.211 99,5 

243 Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine 2.405 6.640 276,1 

  SKUPAJ 39.745 23.619 59,4 
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2.7.3.3  Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja  
 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2017 12.688 EUR in se nanašajo 
na obveznosti do obračunanih prispevkov na bruto plače za mesec december 2017 in obveznosti do 
izplačila po  podjemnih pogodbah za mesec december 2017, kar je razvidno iz naslednje tabele: 
 

Konto NAZIV KONTA Leto 2016 Leto 2017 Indeks 

230 Kratkoročne obveznosti za prispevke na plače 9.016 9.158 101,6 

234 Kratkoročne obveznosti po podjemnih pogodbah  1.959 3.530 180,2 

  SKUPAJ 10.975 12.688 115,6 

 

 
2.7.4  Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
 
Lastni viri in dolgoročne obveznosti predstavljajo 95,2 % celotne pasive in so sestavljeni iz naslednjih 
postavk: 
 

Konto LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI Leto 2016 Leto 2017 Indeks 

922 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 246 49 19,9 

980 Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 1.249.029 1.195.740 95,7 

981 Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 1.471 1.471 100,0 

985 Presežek prihodkov nad odhodki 269.280 264.891 98,4 

  SKUPAJ 1.520.026 1.462.151 96,2 

 
Pretežni del lastnih virov sestavljajo obveznosti  za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 
sredstva prejeta v upravljanje s strani ustanoviteljev  v višini 1.195.740 EUR, presežek prihodkov nad 
odhodki je izkazan v višini  264.891 EUR, obveznosti za dolgoročne finančne obveznosti v višini 1.471 
EUR in dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini 49 EUR.  
 

2.7.4.1  Dolgoročne pasivne časovne razmejitve in dolgoročne rezervacije 
 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve predstavljajo nakazana namenska donatorska sredstva za 
nakup osnovnih sredstev in brezplačno pridobljena osnovna sredstva v višini 49 EUR. Iz tega vira 
nadomeščamo stroške obračunane amortizacije osnovnih sredstev pridobljenih iz tega vira. 

 
2.7.4.2  Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 
 
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje predstavljajo obveznosti  za neopredmetena dolgoročna 
sredstva in opredmetena osnovna sredstva prejeta v upravljanje s strani ustanovitelja to je od Občine 
Radeče. Omenjena sredstva so znašala ob koncu leta 2017 1.195.740 EUR in so se zmanjšala za 4,3 
% v primerjavi z letom 2016. Višina sredstev v upravljanju so se po eni strani zmanjšala zaradi 
pokrivanja obračunane amortizacije iz tega vira v višini 57.611 EUR, povečala pa so se zaradi prenosa 
dveh radijskih postaj in dveh defibrilatorjev  v upravljanje s strani Občine Radeče v višini 4.322 EUR.  

 
2.7.4.3  Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 
 
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe so vir sredstev dolgoročnih kapitalskih naložb v višini 1.471 
EUR in predstavljajo sredstva prenesena v SZOZD ob njeni ustanovitvi.  
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2.7.4.4  Presežek prihodkov na odhodki  
 

Kumulativno izkazani  presežek prihodkov nad odhodki je izkazan v višini  264.891 EUR in se je 
zmanjšal za 1,6 % v primerjavi s presežkom v letu 2016, kar je posledica negativnega poslovanja ZD v 
letu 2017, ZD  je ustvaril v letu 2017 4.389 EUR presežka odhodkov nad prihodki, ki se je pokril s 
presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let. 
 
                                  Bilanca stanja na dan 31. 12 2017 

                                                                                                           v EUR  

A. SREDSTVA

I. DOLGOROČNA SRED. IN SRED. V UPRAVLJANJU 917.584 889.443 96,9

   1. Neopredmetena dolgoročna sredstva 6.212 6.334 102,0

       -  nabavna vrednost 36.532 37.649 103,1

       -  popravek vrednosti 30.320 31.315 103,3

   2. Nepremičnine 811.805 770.612 94,9

       -  nabavna vrednost 1.624.769 1.631.343 100,4

       -  popravek vrednosti 812.964 860.731 105,9

   3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 98.096 111.026 113,2

       -  nabavna vrednost 635.822 655.257 103,1

       -  popravek vrednosti 537.726 544.231 101,2

    4. Dolgoročne kapitalske naložbe 1.471 1.471 100,0

II. KRATKOROČNA SREDSTVA 698.176 646.413 92,6

    1. Denarna sredstva 162.774 111.873 68,7

    2. Kratkoročne terjatve do kupcev 12.308 11.252 91,4

    3. Dani predujmi 2.294 550 24,0

    4. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN 39.011 21.285 54,6

    5. Kratkoročno  dani depoziti in posojila 480.000 500.000 104,2

    6. Kratkoročne terjatve iz financiranja 252 160 63,5

    7. Druge kratkoročne terjatve 1.167 274 23,5

    8. Aktivne časovne razmejitve 370 1.019 275,4

SKUPAJ AKTIVA 1.615.760 1.535.856 95,1

B. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

I. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 95.734 73.705 77,0

     1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 44.838 37.183 82,9

     2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 35.079 14.729 42,0

     3. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 10.975 12.688 115,6

     4. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 4.666 8.890 190,5

     5. Pasivne časovne razmejitve 176 215 122,2

II. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 1.520.026 1.462.151 96,2

     1. Dolgoročne rezervacije 246 49 19,9

     2. Obveznosti za neopredm. dolgor. sred. in opredm. OS 1.249.029 1.195.740 95,7

     3. Dolgoročne finančne naložbe 1.471 1.471 100,0

     4. Presežek prihodkov nad odhodki 269.280 264.891 98,4

SKUPAJ PASIVA 1.615.760 1.535.856 95,1

IndeksN  a  z  i   v Leto 2016 Leto 2017
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2.8  KAZALNIKI POSLOVANJA 
 

1. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI Vrednost v EUR Kazalnik Indeks  
2017/16  2016 2017 2016 2017 

1.1. Celotna gospodarnost      

      

Celotni prihodki 1.088.257 968.551 
1,054 0,995 94,42 

Celotni odhodki 1.032.141 972.940 

      

      

1.2. Gospodarnost poslovanja      

      

Poslovni prihodki 1.079.226 963.593 
1,046 0,991 94,74 

Poslovni odhodki 1.031.298 971.918 

 
Načelu  gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca 1 ali večja od 1. ZD je v letu 2017 
posloval negativno zato je omenjeni kazalnik manjši od 1.  

Prihodki od poslovanja so celotni prihodki zmanjšani za finančne, izredne in prevrednotovalne 
prihodke, medtem ko so odhodki od poslovanja celotni odhodki zmanjšani za finančne, izredne in 
prevrednotovalne odhodke. Tudi ta kazalnik je ugoden, če je njegova vrednost večja od 1 in je v letu 
2017 manjši od 1 zaradi negativnega poslovanja.   

 
2. KAZALNIKI DONOSNOSTI      

   

2.1. Celotna donosnost      

      

Presežek prihodkov nad odhodki 56.116 -4.389 
0,052 -0,005 -8,79 

Celotni prihodki 1.088.251 968.551 

      
Ker je ZD ustvaril presežek odhodkov nad prihodki  je kazalnik donosnosti negativen.  
 

3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV      

      

3.1. Koeficient obračanja sredstev      

      

Celotni prihodki 1.088.257 968.551 
0,684 0,615 89,88 

Povprečno stanje sredstev 1.591.349 1.575.808 

 
Koeficient obračanja ponazarja kolikokrat na leto se sredstva v poslovnem procesu obrnejo. Rezultat 
nam pove koliko enot celotnega prihodka ustvarimo v vloženo enoto sredstev. 
 

3.2. Delež terjatev v prihodku      

      

Stanje terjatev 55.402 34.540 
0,051 0,036 70,05 

Celotni prihodki 1.088.257 968.551 

 
Omenjeni koeficient na pove delež terjatev v primerjavi s celotnim prihodki. Omenjeni delež se je v 
letu 2017 zmanjšal za 29,95 % v primerjavi z letom 2016, kar je posledica zmanjšanja terjatev.   
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4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA 
 
4.1. Stopnja osnovnosti investiranja      

      

Osnovna sred. po neodpisani vrednosti 916.113 887.972 
0,567 0,578 101,97 

Sredstva 1.615.760 1.535.856 

      

4.2. Stopnja odpisanosti osnovnih 
sredstev      

      

Popravek vrednosti 1.381.010 1.436.277 
0,601 0,618 102,79 

Nabavna vrednost 2.297.123 2.324.249 

      
Kazalnik investiranja prikazuje, kam vlagamo sredstva  in kakšna je struktura. Stalna sredstva 
dosegajo 57,8 % vseh sredstev v letu 2017. Delež odpisanih osnovnih sredstev znaša 61,8 % in se  je 
povečal za 2,79 % v primerjavi z letom  2016.  
 
 

5. KAZALNIK SESTAVE OBVEZNOSTI DO  VIROV 
SREDSTEV     

      

5.1. Stopnja kratkoročnega financiranja      

      

Kratkoročne obveznosti (konti R 2) 95.734 73.705 
0,059 0,048 80,99 

Obvez. do virov sredstev (konti R 2 in R 9) 1.615.753 1.535.856 

      

5.2. Stopnja dolgoročnega financiranja      

      

Lastni + dolg. viri (konti R 93,96.97 in 98) 1.520.026 1.462.151 
0,941 0,952 101,20 

Obveznosti do virov (konti R 2 in R 9) 1.615.760 1.535.856 

 
Kazalniki financiranja vsebinsko opredeljujejo razmerje med obveznostmi do virov sredstev. Pretežni 
del sredstev v obeh letih je financiranih iz lastnih virov, kar pomeni visoko stopnjo finančne 
neodvisnosti. Kratkoročne obveznosti predstavljajo 4,8 % vseh obveznosti.  
 
 

6. KAZALNIKI KRATKOROČNE 
LIKVIDNOSTI      

      

6.1. Pospešeni koeficient      

      

Kratkoročna sredstva in AČR (konti R 1) 698.169 646.413 
7,293 8,770 120,26 

Kratk. obveznosti in PČR (konti R 2) 95.734 73.705 

      
Kazalnik likvidnosti pove, da je ZD finančno sposoben s kratkoročnimi sredstvi v celoti pokriti 
kratkoročne vire financiranja, saj vrednost pospešenega koeficienta likvidnosti znaša 8,770 
Kratkoročna sredstva so denarna sredstva, kratkoročne terjatve in kratkoročne finančne naložbe. 
Okvirna vrednost pospešenega koeficienta, ki izraža likvidnost II. stopnje je 1, vendar tudi bistveno 
nižji koeficient še ne pomeni nujne nelikvidnosti. 
 
 

7. KAZALNIKI DOLGOROČNE 
LIKVIDNOSTI      
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7.1. Kazalniki dolgoročne pokritosti 
      

      

Lastni viri+dolg.rezervacije+dolg.obvez. 1.520.026 1.462.151 
1,657 1,644 99,24 

OS + dolg.fin.nal.+dolg.terj.+ zaloge 917.584 889.443 

 
 
Kazalnik je najpomembnejši pokazatelj plačilne sposobnosti III. stopnje, ki vključuje v izračun vse 
bilančne strukture iz razmerja med stalnimi sredstvi zavoda in obveznosti do njihovih virov. Okvirna 
vrednost kazalnika v obeh letih je večja od 1. V tem primeru govorimo o zdravem financiranju oz. 
izpolnjevanju zlatega bančnega pravila.    
 
 
 
 
                                                                                             Pomočnik direktorice 
                                                                                   za ekonomiko  in finance SZOZD 
                                                                                                Marjan Kramer 

 

 


