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LETNO POROČILO O POSLOVANJU 

ZDRAVSTVENEGA DOMA  SEVNICA  

ZA LETO 2019 

 

1.    POSLOVNO POROČILO DIREKTORICE 

 

1.1  SPLOŠNI DEL 

 

1.1.1 Predstavitev ZD Sevnica kot pravne osebe 

Naziv: Zdravstveni dom Sevnica  

Skrajšano ime: ZD Sevnica 

Sedež: Trg svobode 14, 8290 Sevnica 

Telefon: 07/816-15-00 

Fax: 07/816-15-50 

E-pošta: tajnistvo@zd-sevnica.si ;  

Spletna stran: www.zd-sevnica.si 

ID št. za DDV: SI 94492077 

Matična številka: 5636558 

Številka podračuna: 01310-6030923906 pri UJP Novo mesto 

 

1.1.2  Pregled dejavnosti ZD 
 
Zdravje razumemo po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije (WHO 1947) kot tridimenzionalno, kar narekuje 
holistični pristop do posameznika. Ko pa govorimo o holističnem pristopu, se v zdravstveni obravnavi vse bolj 
integrira četrta dimenzija – duhovnost. Narava zdravstvenih problemov se spreminja na način, ki ga nikakor nismo 
mogli predvideti. Demografska gibanja in spremljajoča starostna struktura prebivalstva, spreminjajoča se 
epidemiologija, ki zahteva dolgotrajno obravnavo kroničnih obolenj, hiter razvoj novih zdravstvenih tehnologij, 
globalizacije, tudi klimatske spremembe, ki spreminjajo vzorce obolevnosti prebivalstva, vplivajo na drugačne 
potrebe po zdravstvenih storitvah.  
 
Če želimo zagotoviti stabilnost zdravstvenega sistema na primarni ravni, ne moremo preprosto zadržati stanja, kot 
ga imamo, pač pa moramo slediti razvoju zdravstva na mednarodni ravni, sprotno implementirati nove tehnologije 
v zdravstveni sistem za zagotavljanje dostopnosti in konkurenčnosti sistema v okviru razpoložljivih finančnih 
sredstev.  
 
Usmerjenost zdravstvenega varstva v Evropi in Sloveniji v osnovno zdravstveno dejavnost je prioriteta. Poudarek 
na preventivni zdravstveni dejavnosti, promociji zdravja in primarnem zdravstvenem varstvu omogoči vsem 
državljanom takojšnji dostop do zdravstvenega varstva in do osnovne oskrbe.  
 
Osnovna zdravstvena dejavnost bo morala postati veliko bolj odzivna na socialne determinante zdravja in na 
rastoča pričakovanja ljudi, bolj povezana z drugimi ravnmi zdravstvenega varstva, zagotavljati pa bo morala 
storitve visoke kakovosti in varnosti.  
 
Zdravstveni dom Sevnica (v nadaljevanju: ZD) ima v sedanji organiziranosti naslednje organizacijske enote (OE): 
 
1. OE Splošno zdravstveno varstvo 
2. OE Zobozdravstveno varstvo 
3. OE Nujna medicinska pomoč 
4. OE Reševalna služba 
5. OE Zdravstveno vzgojni center  

mailto:tajnistvo@zd-sevnica.si
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ZD opravlja dejavnost na naslednjih področjih: Splošna zdravstvena dejavnost, Specialistična in dispanzerska 
zdravstvena dejavnost, Zobozdravstvena dejavnost, Reševalna služba, Zdravstveno vzgojna dejavnost, Trženje 
storitev in produktov, Nemedicinska dejavnost. 

 
ZD na podlagi Odloka o ustanovitvi opravlja:  
 
Splošno zdravstveno dejavnost: spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za 
varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja, preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in 
poškodovancev; preventivno zdravstveno varstvo prebivalcev in drugih rizičnih skupin v skladu s programom 
preventivnega zdravstvenega varstva in mednarodnimi konvencijami; vpeljava referenčnih ambulant družinske 
medicine in skupnostni pristop; fizioterapija in zdravstveno varstvo žena; zdravstvena vzgoja ter svetovanje za 
ohranitev in krepitev zdravja; patronažna zdravstvena nega, zdravstvena nega otročnic in novorojenčkov; 
zdravljenje in rehabilitacija bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialno varstvenih in drugih zavodih; nujna 
medicinska pomoč; ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo in diagnostične in terapevtske storitve. 
 
Specialistično in dispanzersko dejavnost: varstvo žensk, predšolskih in šolskih otrok; RTG; UZ;  pulmologija; 
funkcionalna diagnostika; psihiatrija; psihologija, logopedija, specialna pedagogika; skupnostna psihiatrična 
oskrba; antikoagulativno zdravljenje. 
 
Zobozdravstveno  dejavnost: zobozdravstveno varstvo odraslih; zobozdravstveno varstvo otrok in mladine; 
RTG zobovja. 
Reševalno služba: nujni reševalni prevozi; nenujni reševalni prevozi; sanitetni prevozi; prevozi dializnih bolnikov. 
Trženje storitev in produktov: prodaja zdravstvenih storitev in spremljajočih storitev na trgu; programi za 
zdravo življenje; izvajanje mrliške pregledne službe; prodaja administrativno tehničnih storitev. 
Nemedicinske dejavnosti: tajništvo in administracija; vzdrževanje informacijskih sistemov; higiensko čistilni 
servis s pralnico, upravljanje stavb in zemljišč, koordinacija splošne zdravstvene in zobozdravstvene službe. 
 
Zakonske in druge podlage, ki opredeljujejo delo Zdravstvenega doma Sevnica 
 
 
 Zakon o zavodih (Uradni list RS št. 12/91 in naslednji) 
 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 23/05-uradno prečiščeno besedilo in naslednji) 
 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 72/06-uradno prečiščeno 

besedilo in naslednji) 
 Zakon o zdravniški službi ( Ur. l. RS št. 72/06-UPB3 in naslednji) 
 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS št. 30/03 in naslednji) 
 Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019 z aneksi 
 Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z aneksi 
 Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Sevnica iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o 

ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica (Ur. l. RS, št. 36/92, 99/07) 
 Statut ZD  
 Sklep o registraciji št. 1-2662/00 pri Okrožnem sodišču v Krškem. 
 
 
1.1.3  Predstavitev vodstva ZD  

 
ZD predstavlja in zastopa direktor, ki ga za obdobje 4-ih let imenuje Svet ZD s soglasjem ustanoviteljice – Občine 
Sevnica. Vodstvo ZD sestavljajo direktor, strokovni vodja in pomočnik direktorja za zdravstveno nego. 
 
1.1.4  Predstavitev organov ZD  
 
Organ upravljanja v ZD je Svet ZD, ki ga sestavlja 9 članov: 3 člane imenuje Občina Sevnica, 3 člane ZZZS, 3 
člane pa izvolijo delavci izmed zaposlenih v ZD. Strokovni organ v ZD je strokovni svet, ki ga sestavljajo vodje OE, 
pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege in strokovni vodja. Direktor ima kot posvetovalni organ Poslovni 
kolegij, ki predlaga, obravnava in usmerja usklajenost dejavnosti ZD z ekonomskimi možnostmi, smotrno 
organizacijo dela, zaposlovanje, nabavo opreme, sklepanje pogodb s plačnikom zdravstvenih storitev iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja ter cene zdravstvenih storitev. 
 
1.1.5    Vplivi okolja na delovanje ZD  
 
Zdravje je ključni element kakovosti življenja, ki ga prebivalci Slovenije postavljamo v sam vrh vrednot. Zdravje je 
pomemben družbeni kapital za splošni družbeni razvoj. Dobro zdravje populacije Slovenije in s tem občanov 
občine Sevnica je nujno potrebno za visoko storilnost, saj vpliva na večjo konkurenčnost gospodarstva in 
posledično vodi k večji blaginji.  
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Spremenjene zdravstvene potrebe prebivalstva zaradi dolgožive družbe, povečevanje neenakosti v zdravju, drage 
zdravstvene tehnologije, grožnje zdravju in mobilnost bolnikov, so pomembnejši izzivi, s 
katerimi se soočajo v večini evropskih držav.  
 
Tudi v ZD bodo v prihodnje potrebna večja vlaganja v krepitev zdravja, preventivo, zgodnje odkrivanje bolezni in 
promocijo zdravega življenjskega sloga skozi celotno življenjsko obdobje, kamor med drugim sodi tudi privzgojitev 
pozitivnega odnosa do gibanja celotnemu prebivalstvu, saj se le na ta način prispeva k ohranitvi funkcionalnih 
sposobnosti posameznika, ki so pomembne za vključenost na trg dela in so pogoj za zdravo in aktivno staranje. 
Pomembno je tudi naslavljanje neenakosti v zdravju, ki so večinoma posledica različnega socialno – ekonomskega 
položaja družbenih skupin in jih je mogoče preprečiti tako z dobro ciljanimi programi krepitve zdravja in preventive 
kot tudi z ukrepi, namenjenimi povečevanju socialne vključenosti ranljivih družbenih skupin. Delo bomo krepili v 
družinski medicini, referenčnih ambulantah, patronažni službi Centru za krepitev zdravja, otroško 
šolskem dispanzerju, dispanzerju za ženske, fizioterapiji, diagnostičnem laboratoriju, pri razvoju 
nujne medicinske pomoči, kvalitetnih reševalnih prevozih, razvoju zobozdravstva odraslih in 
mladine, razvoju specialističnih ambulant in krepili dejavnosti na področju duševnega zdravja. Še 
naprej bomo krepili skupnostni pristop. Podlaga za načrtovanje javno zdravstvenih akcij in načrtovanje potreb po 
zdravstveni oskrbi nam bo v bodoče tudi portal Zdravje v občini (NIJZ 2016 – dostop na www.nijz.si) Za boljšo 
dostopnost in krajše čakalne dobe bomo krepili specialistične zdravstvene programe. Največja potreba po 
specialistični obravnavi je večji program za antikoagulativno ambulanto, nov program rentgensko slikanje skeleta, 
kardiologa in diabetologa.  
Potrebovali bi dodatno dva družinska zdravnika in dva zdravnika specialista urgentne / družinske medicine za 
področje izvajanja NMP, za kar pa nam tako kot naravni celotne države primanjkuje kadrovskih resursov. Zato 
smo se odločili v 2018 podeliti dve kadrovski štipendiji za deficitarni poklic zdravnik.  
Družbenopolitično in ekonomsko okolje je zelo pomemben dejavnik obstoja in razvoja ZD. Zaradi demografskih 
okoliščin (staranje prebivalstva) in spreminjajočih se družbeno-ekonomskih determinant se povečuje obseg potreb 
po zdravstvenih storitvah različnih delov populacije. Demografski trendi kažejo na izrazito naraščanje deleža 
starejše populacije v Sloveniji in postavljajo socialni in zdravstveni sistem pred izziv povečanih potreb po storitvah 
dolgotrajne oskrbe in po modernizaciji drugih socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev. Tudi vse večja 
osveščenost prebivalstva prinaša večjo skrb posameznika za lastno zdravje, kar posledično vpliva na večji obseg 
preventivne dejavnosti, več odkritih bolezni ter s tem povečan obseg dela v kurativi. 
 
 
1.2  POSEBNI DEL 
 
1.2.1  Poročilo o izvedbi programov oz. dejavnosti 
  
ZD je javni zdravstveni zavod na primarni ravni, katerega ustanovitelj je Občina Sevnica. Primarno zdravstveno 
varstvo se izvaja na lokaciji ZD v Sevnici, na lokaciji OŠ Sevnica (otroško in mladinsko zobozdravstvo), v 
Zdravstveni postaji Krmelj (ZP), Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca (DUO) (zobna ambulanta, splošna 
ambulanta) in Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu (TDU Loka) (zobna ambulanta). Poslovodno 
funkcijo v polnem delovnem času izvaja direktorica Vladimira Tomšič, univ. dipl. org.. Strokovno vodenje ZD 
opravlja Božidar Groboljšek, dr. med., spec. spl.med.,pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege je 
Violeta Bahat Kmetič, mag.z.n. 

V ZD imajo zagotovljeno osnovno zdravstveno varstvo vsi prebivalci občine Sevnica.  

Pristojnost ZD je izvajanje koordinacije ordinacijskega časa za vse izbrane osebne zdravnike, pediatre, ginekologe, 
patronažne službe, fizioterapevte in zobozdravnike v občini, pri čemer ZD kot koordinator izvajanja zdravstvenih 
storitev upošteva načelo enakosti vključevanja pri izvajanju in dostopnosti občanov do izbranega zdravnika. ZD 
Sevnica je upravljavec prostorov, ki se nahajajo v objektu ZD  Sevnica in ZP Krmelj. 

 
1.2.2  Realizacija delovnega programa 
 
Zaposleni v ZD Sevnica se iz leta v leto prizadevamo za čim boljšo realizacijo programa zdravstvenih storitev. Tako 
smo zaposleni v ZD tudi v letu 2019 za dosego realizacije programa vložili vso znanje, delo in energijo ter tako kot 
v letu 2018 dosegli presežek prihodkov nad odhodki. Slednje je mogoče razbrati iz realizacije delovnega načrta, ki  
je nedvomno prispeval k pozitivnemu poslovnemu izidu. Pri realizaciji programa zdravstvenih storitev je največja 
ovira deficitaren kader v zdravstvu (klinični psiholog, zdravniki specialisti raznih smeri, logoped). 
 
Obseg delovnega programa za leto 2019 je bil določen s Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno 
leto 2019 (v nadaljevanju Pogodba 2019), sklenjeno 22.5.2019 in z Aneksi št. 1 in 2 k pogodbi za leto 2019. 
 
 
 

http://www.nijz.si/
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Pogodba za leto 2019 vključuje:  
 spremembe k Aneksu k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 z 
veljavnostjo od 1.1.2019 dalje in sicer: kardiologija, dermatologija; 

 širitve, opredeljene v 24. členu SD 2019 – širitev MoE NRV od 1.1.2019 dalje; 
 spremembe od 1.3.2019 dalje; 
 nova dejavnost Center za duševno zdravje odraslih (CDZO) – AO (ambulanta obravnava ) 1 tim in 

preoblikovanje skupnostne psihiatrične obravnave za 1 tim; 
 širitev patronažna služba – 0,50 tima (sodelovanje s CDZO); 
 spremembe od 1.4.2019 nov model obračunavanja referenčnih ambulant; 
 specialne fizioterapevtske obravnave (limfna drenaža, obravnava primernega in sekundarnega 

limfedema), (manualna terapija zahtevanih okvar mišično – skeletnega sistema); 
 
V Aneksu št. 1 k Pogodbi za leto 2019 z dne 16.10.2019 so bile določene naslednje spremembe: 
• začasni prenos – prevzem 1,11 tima fizioterapije v obdobju 1.8.2019 – 31.7.2020 od koncesionarke Nataše 
Beršnak;  
• začasni prenos – odstop drugim izvajalcem 18.800 točk zobozdravstva za odrasle v letu 2019. 
 
V Aneksu št. 2 k Pogodbi za leto 2019 z dne 24.10.2019 so bile določene naslednje spremembe: 
• začasni prenos – prevzem 5.400 točk dispanzerja za mentalno zdravje (512 023) v obdobju 1.10.2019 – 
31.12.2019 od ZD Brežice; 
• začasni prenos – prevzem 6.245 točk antikoagulantne ambulante (302 004) v obdobju 1.10.2019 – 31.12.2019 
od izvajalcev OE Maribor; 
• TRAJNI prenos – prevzem 1,11 tima fizioterapije (507 028) od koncesionarke Nataše Beršnak iz Aneksa 1 k 
Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2019 se od 1.11.2019 dalje spremeni iz začasnega v 
trajni prenos v skladu z Odločbo o prenosu programa fizioterapije zaradi prenehanja koncesije št. 1720-
0001/2019, katero je izdala Občina Sevnica dne 7.11.2019 
 
Kot izhaja iz Pogodbe in aneksov smo vse leto izvajali aktivnosti za pridobitev dodatnih finančnih sredstev s 
predlogi prestrukturiranj programov. Vložili smo tudi številne predloge za širitve programov za SD 2019 predvsem 
za dejavnosti, ki jih že izvajamo, pa niso plačane. Naši predlogi za širitve programov pa v SD 2019 niso bili 
upoštevani na področju diabetologije, nevrologije, rentgenskega slikanja, medicinske rehabilitacije, Centra za 
duševno zdravje otrok in mladostnikov. Smo pa s pričetkom izvajanja 1.1.2019 pridobili nov specialistični program 
kardiologije, širitev patronažne službe in širitev dermatologije ter nov Center za duševno zdravje odraslih. 
 
Realizacija celotnega programa v letu 2019 in primerjava z delovnim načrtom za leto 2019 in z realizacijo 2018 je 
razvidna iz Obrazca 1 v nadaljevanju. 
 
Priloga Obrazec 1: Delovni program 2019 – ZD Sevnica  
 
1.2.3  Realizacija v dejavnostih, kjer se spremlja obseg v točkah/količnikih 
 
Za spremljanje realizacije večine zdravstvenih programov se še uporablja Enotni seznam zdravstvenih storitev oz. 
ti. Zelena knjiga iz leta 1982. Plan in realizacija se izražajo v točkah oz. količnikih, ZZZS pa plača program le do 
višine plana oz. dejansko realizacijo. 
V nadaljevanju je v tabelaričnem prikazu naveden Plan ZZZS za leto 2019 in dejanska realizacija točk oz. 
količnikov v letu 2019 po dejavnostih. 
 
SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 
 

  
Naziv 

Planirani obseg 
storitev 2019 

Realizacija 
2019 Indeks 

302 001 Z0031 SPL.AMBULANTA - OBISKI 152.295,00 167.329,00 109,87 

302 001 Z0042 
FARM.SVETOVALEC - ENOTE 
SKUPAJ 216 108 50,00 

301 001 Z0045 DOD. ZA REFER AMBUL 4.734 3.416 72,16 

302 002 Z0031 SPL.AMB. V DSO 27.213,00 26.751,00 98,30 

302 004 Z0030 ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA 21.338,00 20.452,00 95,85 

306 007 Z0031 D.ZA ŽENSKE-OBISKI 30.355,00 26.765,00 88,17 

327 009 Z0031 OD, ŠD KURATIVA - OBISKI 41.455,00 58.104,00 140,16 

327 011 Z0031 OD, ŠD PREVENTIVA 29.578,00 29.150,00 98,55 
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SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 
 

  
Naziv 

Planirani obseg 
storitev 2019 

Realizacija 
2019 Indeks 

203 206 Z0030 SPE.AMB. DERMATOLOGIJA 2.632 2.809 106,72 

229 239 Z0030 SPE.AMB. PULMOLOGIJA 15.491 17.611 113,69 

211 220 E0273 SPEC KARD. PREGLED 279 171 61,29 

211 220 Z0030 SPEC. AMB. KARDIOLOGIJA 14.416 16.156 112,07 

229 239 E0273 SPEC. PUL. PRVI PREGLED 676 383 56,66 

230 241 E0273 SPEC PSIH PRVI PREGLED 238 282 118,49 

230 241 Z0030 SPE.AMB. PSIHIATRIJA 37.959 43.307 114,09 

230 269 Z0030 SKUPNOSTNA PSIHIATRIJA 10.698 10.606 99,14 

231 246 Z0030 SPEC.AMB. ULTRAZVOK 19.748 19.941 100,98 

 
 
 
ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST 
 

  
Naziv 

Planirani obseg 
storitev 2019 

Realizacija 
2019 Indeks 

404 101 Z0030 ZOB.DEJ.-ODRASLI 99.459 88.112 88,59 

404 103 Z0030 ZOB.DEJ.-MLADINA 33.663 34.073 101,22 

 
 
 
DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 
 

  
Naziv 

Planirani obseg 
storitev 2019 

Realizacija 
2019 Indeks 

507 028 F0005 SPECIALNA FIZOT. OBRAVNAVA 807 88 10,90 

507 028 Z0034 FIZIOTERAPIJA 2.042 2.275 111,41 

510 029 Z0040 PATRONAŽNA SLUŽBA 5.828 6.163 105,75 

512 032 Z0030 DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE 39.835 40.270 101,09 

512 058 Z0030 AMB.OBR.CENTRA ZA DUŠEVNO ZDRAVJE 84.310 11.457 13,59 

512 059 Z0030 SKUP PSIHIATRIJA OBR. ZA DUŠ.ZDRAVJE 148.134 61.337 41,41 

513 150 E0322 NEN. REŠ.PREVOZI S SPREMLJEVAL 72.606 353.200 486,46 

513 151 E0322 SAN.PRE. NA/Z DIALIZE 197.599 219.259 110,96 

513 153 E0322 SANITETNI PREVOZI BOLNIKOV 88.846 196.157 220,78 

544 034 Z0040 NEGA NA DOMU 2.700 2.946 109,11 

 
 
 
Kot pretekla leta je večina dejavnosti realiziranih 100% ali pa celo nad 100%, kar je razvidno iz zgornjih tabel.  
 
Nerealizirane so ostale sledeče dejavnosti:  

 farmacevt svetovalec – zaradi neustreznih standardov in vrednotenja storitev; 

 zaradi porodniških odsotnosti obeh izvajalk zobozdravstva za odrasle smo dogovorili začasni prenos 

programa; 

 Center za duševno zdravje odraslih – zaradi vzpostavljanja kliničnih poti in zaradi neustreznih standardov 

in vrednotenja storitev. 
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1.2.4 Realizacija v dejavnostih, ki so plačane v pavšalu 
 
Tabela 1. Plan in realizacija obsega pavšalnih dejavnosti za leto 2019  
 

ZAP. 
ŠT. 

NAZIV DEJAVNOSTI PLANIRANI 
OBSEG  

REALIZIRANI 
OBSEG 

INDEKS 
REAL. 
PLANA 

1 2 3 4 5 = 4 / 3 

1 REFERENČNE AMBULANTE – OBSEG 5 RA 12 12 100,00 

2 PROGRAM FARMACEVTA SVETOVALCA 12 12 100,00 

3 DEŽURNA SLUŽBA 3A 12 12 100,00 

4 MOBILNA ENOTA NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA 12 12 100,00 

5 CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA 12 12 100,00 

6 ZDRAVSTVENA VZGOJA 12 12 100,00 

7 ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA 12 12 100,00 
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Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 
 

 
 
 
1.2.5 Samoplačniške in nadstandardne storitve 
 
V letu 2019 so se prihodki iz izvajanja zdravstvenih storitev na trgu zmanjšali za 96.085 EUR in tudi delež teh 
storitev v celotnem prihodku se je znižal in je znašal v letu 2019 5,28%. 
 

Naziv Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 

Celotni prihodki v EUR 4.440.811 4.693.870 5.112.762 5.757.329 

Prihodki na trgu v EUR 318.105 309.694 417.135 321.050 

Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih 7,16% 6,60% 8,16% 5,28% 
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1.2.6 Laboratorijska diagnostika 
 
Ministrstvo za zdravje je 12.9.2016 z dovoljenjem št. 0600-41/2016-21 izdal diagnostičnemu laboratoriju ZD 
Sevnica dovoljenje za izvajanje preiskav s področja medicinske biokemije za dobo petih (5) let. Laboratorij ZD 
Sevnica izvaja hematološke, biokemične, imunološke in urinske preiskave ter preiskave blata. Laboratorij je 
podporna služba zdravnikom pri diagnosticiranju. V letu 2019 je bil na področju laboratorijskih preiskav realiziran 
obseg iz preteklih let. Obseg preiskav opravlja pet zaposlenih v polnem delovnem času in en zaposlen nadzorni 
specialist medicinske biokemije v obsegu 10%. Zdravstveni dom Sevnica je plačnik specializacije iz laboratorijske 
biomedicine. 
 
 
1.2.7 Nemedicinska dejavnost 
 

Nemedicinske dejavnosti obsegajo dejavnosti uprave, poslovno administrativnih in tehničnih nalog.  

Administrativna dela in tehnično vzdrževanje objektov in vozil se izvajajo na sedežu ZD. 

 
ZD pa ima za izvajanje poslovno administrativnih storitev na področju pravno kadrovskih (delno), finančno 
računovodskih in plansko analitskih storitev sklenjeno pogodbo, po kateri se navedene storitve izvajajo v 
Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije po posameznih poslovnih procesih. 
 
V okviru pravnega procesa se na podlagi pooblastil izvajajo vse potrebne aktivnosti v zvezi s postopki pred sodišči. 
V letu 2019 se je nadaljeval postopek v zadevi opr. št. VII Pg 2135/2018, v katerem ZD kot tožeča stranka z 
drugimi 40 ZD nastopa proti toženi stranki Ministrstvu za zdravje in ZZZS v skupni tožbi, s katero zahtevajo 
priznanje višjih cen zdravstvenih storitev zaradi višjega vrednotenja delovnih mest na podlagi sprememb 
kolektivnih pogodb na področju zdravstvene dejavnosti (odprava plačnih anomalij do 26. PR in uvrščanje 
zdravnikov in zobozdravnikov na delovno mesto višji zdravnik/zobozdravnik). Postopek je bil zaključen n aprvi 
stopnji, s katerim je bil zahtevek tožnikov zavrnjen, zato je bila vložena pritožba, ki je v postopku na Višjem 
sodišču. 

 

ZD je s strani predlagatelja Sindikata zdravnikov družinske medicine PraktikUM prejel predlog, s katerim le-ta 
zahteva, da se ugotovi neskladnost splošnih aktov ZD - nasprotnega udeleženca (1. točka sklepa) in da se objavi 
sodbo s tem v zvezi na enak način kot je objavljena KP za zdravnike in zobozdravnike v Uradnem listu RS (2. točka 
sklepa), da se ZD - nasprotnemu udeležencu naloži izdajo novega splošnega akta, ki bo upošteval določila 
veljavnih predpisov in Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike (3. točka izreka) in da se nasprotnem 
udeležencu prepove nadaljnje kršenje pravic zaposlenih zdravnikov družinske medicine (4. točka izreka). Sodišče 
je v celoti predlog predlagatelja zavrglo, pred tem pa ga je tudi pozvalo na dopolnitev predloga v odrejenem roku, 
ki pa ga predlagatelj ni izpolnil. 

  

1.3 LETNI CILJI 

 

Dolgoletna opredelitev ZD (sledimo Strategiji razvoja ZD iz leta 2008) za stalno rast kvalitete zdravstvenih storitev 
preko politike dodatnega strokovnega izobraževanja zaposlenih, internega strokovnega svetovanja in nadzora ter 
vlaganj v medicinsko in drugo tehnično opremo, je bila v ZD v veliki večini realizirana tudi v letu 2018. Skladno s 
prilagoditvijo vseh delovnih procesov v ZD na vseh področjih delovanju skladno s smernicami standarda kakovosti 
ISO 9001:2015 in mednarodnega akreditacijskega standarda AACI bo ZD v letu 2019 pripravil dolgoročni razvojni 
načrt ZD Sevnica za obdobje 2020 – 2030. 

Nadzorovanje stroškov, trženje medicinskih storitev na trgu ter vodenje politike nagrajevanja zaposlenih glede na 
prispevek posameznika so bistveno prispevali k ekonomsko stabilnemu poslovanju, kljub upoštevanju vseh 
sprejetih sprememb iz naslova doseženih dogovorov iz plačnih pogajanj, aneksov h kolektivnim pogodbam iz 
zvišanju plačne mase iz naslova rednih napredovanj ter zvišanju stroškov materiala in storitev. 

Prizadevamo si, da ZD ostaja temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni, da ohranja vlogo 
nosilca razvoja stroke, da je baza za strokovno usposabljanje medicinskega kadra in da se dejavno vključuje v 
oblikovanje zdravstvene politike na področju svojega delovanja. ZD je učna baza za študente: Zdravstvene 
fakultete Ljubljana, Fakultete za zdravstvene vede Novo Mesto in Maribor, Visoke zdravstvene šole Celje, dijake 
Srednje šole Zagorje – program zdravstvene nege, Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo Mesto, Srednje šole 
Izola, Srednje zdravstvene šole Celje in za specializante družinske medicine, pediatrije, psihiatrije in otroške in 
mladostniške psihiatrije. 

Smo učna baza za študente Medicinske fakultete v Ljubljani in v Mariboru, za specializante družinske medicine in 
pediatrije, psihiatrije, otroške in mladostniške psihiatrije ter zdravnike sekundarije. 
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Zastavljene cilje za leto 2019, ki izhajajo iz poslanstva ZD in so določeni v Pogodbi o izvajanju programa 
zdravstvenih storitev z ZZZS za leto 2019 na podlagi Dogovora za leto 2019 (s pripadajočimi aneksi) in 
ovrednotenim Programom dela, finančnim in kadrovskim načrtom ZD za leto 2019, je ZD realiziral in presegel v 
obsegu, kot je razvidno iz tabele realizacije fizičnega obsega dela.  
 

Poslanstvo 

 

Temeljno poslanstvo ZD temelji na zadovoljstvu vseh udeležencev: pacientov, zaposlenih in drugih sodelujočih, ki 

se vključujejo neposredno ali posredno v delovanje v ZD.  

Poslanstvo ZD je:  

 strokovno, varno in kakovostno izvajanje zdravstvene oskrbe prebivalstva na gravitacijskem območju občine 

Sevnice in Posavja  

 preprečevanje bolezni in ohranjanje zdravja ob upoštevanju pravic in potreb, zakonodaje ter etičnih načel v 

osnovnem zdravstvenem varstvu  

 zagotavljanje pogojev za strokovni in osebni razvoj zaposlenih  

 krepitev ugleda in družbeno odgovornega delovanja ob upoštevanju vseh deležnikov. 

 

Vrednote 

 

Pri izvajanju zdravstvene oskrbe ostajamo zavezani našim temeljnim vrednotam: 

 spoštovanju (med zaposlenimi/izvajalci in uporabniki) 

 strokovnosti  

 odgovornosti in kakovosti 

 inovativnosti in ustvarjalnosti 

 družbeni odgovornosti in skupnostni pristop na vseh področjih dela. 

 

Vizija  

 

ZD želi postati prepoznana v posavski regiji in širše kot institucija za zagotavljanje varnih in kakovostnih 

zdravstvenih storitev s sledenjem strokovnemu in tehnološkemu napredku, nadaljnjemu razvoju holističnih 

pristopov ter skupnostnih integriranih zdravstvenih storitev. 

 

 

Dolgoročni cilji ZD 

 

ZD ima kot dolgoročni cilj ohranitev obstoječega obsega dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti za 

širše območje občine Sevnica in to v obsegu, ki omogoča kar se da uspešno poslovanje. Opredelitev obsega 

dejavnosti ZD daje možnost nemotenega organiziranja zdravstvenega varstva v vseh dejavnostih, ki jih določata 7. 

in 9. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti in to v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje ZD.  

Dolgoročni cilji v ZD so:   

 povečati dostopnost zdravstvenih storitev 

 ohranitev obstoječega obsega programov dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti občine 

ustanoviteljice, 

 skrb za nenehen strokovni razvoj 

 pridobitev oz. zaposlitev deficitarnih profilov – družinski zdravnik specialist, urgentni zdravnik specialist 

 ohranitev statusa NMP oz. pridobitev statusa SUC 

 ohranitev certifikata ISO 9001:2015 

 ohranitev certifikata mednarodnega akreditacijskega standarda AACI 

 nadgradnja certifikata Družini prijazno podjetje  - DPP 

 sprejem strategije razvoja ZD Sevnica 2019 – 2029. 

 

 

Dolgoletna opredelitev ZD, ki sledi Strategiji razvoja ZD je: 

 stalna rast kvalitete zdravstvenih storitev preko politike dodatnega strokovnega  izobraževanja zaposlenih, 
internega strokovnega svetovanja in nadzora 

 vlaganje v medicinsko in drugo tehnično opremo 
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 izboljševanje delovnih pogojev za zaposlene in izboljševanje okolja uporabnikov 
 nadzorovanje stroškov 
 trženje medicinskih storitev na trgu ter vodenje politike nagrajevanja zaposlenih glede  

na prispevek posameznika    
 sodelovanje z lokalno skupnostjo (zavodi, šole, nevladne organizacije, društva, klubi,  

občina Sevnica) 
 izvajanje določil Zakona o pacientovih pravicah. 
 

Prizadevamo si, da ZD ostaja temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni, da ohranja vlogo 
nosilca razvoja stroke, da je baza za strokovno usposabljanje medicinskega kadra in da se dejavno vključuje v 
oblikovanje zdravstvene politike na področju svojega delovanja. ZD je učna baza za študente Zdravstvene 
fakultete Ljubljana, Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto, Visoke zdravstvene šole Celje, dijake Srednje šole 
Zagorje, Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto, Srednje zdravstvene šole Izola, Srednje zdravstvene 
šole Celje. ZD je učna baza za študente Medicinske fakultete Ljubljana in Maribor, specializante družinske 
medicine, psihiatrije, otroške in mladostniške psihiatrije, pediatrije ter za opravljanje sekundariata. 
 
Zastavljeni cilji za leto 2019 izhajajo iz poslanstva ZD in so določeni v pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih 
storitev, sklenjeni med  ZZZS in ZD na podlagi Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi in Splošnim dogovorom 
za leto 2019 ter so doseženi oz. preseženi.  
 
1.3.1  Kakovost, strokovni nadzori, postopki za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic, nadzori  
 
Pomemben element poslovne politike ZD je skrb za kakovost zdravstvenih storitev tako strokovno kot v smislu 
kvalitetnih odnosov med zdravstvenim osebjem in bolniki. V zadnjih letih posebno pozornost usmerjamo na odnos 
med bolnikom in zdravstvenim delavcem. Prizadevamo si, da bi vsak obiskovalec ZD poleg kakovostne zdravstvene 
storitve dobil tudi občutek individualnosti in obravnavo njegovih težav v diskretnem in  prijaznem okolju.  

 
Vodstvo ZD skuša pristopati k mirnemu reševanju sporov med pacienti in izvajalci zdravstvenih storitev. ZD ima v 
vseh čakalnicah na vidnih mestih izobešena obvestila o postopku reševanja prve zahteve za obravnavo kršitve 
pacientovih pravic in obvestila o delovanju zastopnika pacientovih pravic. Vodstvo ZD se je skupaj z odgovornimi 
po posameznih dejavnostih v letu 2019 dejavno vključevalo v reševanje nastalih sporov. V letu 2019 je bilo 
obravnavanih 9 pritožb pacientov, ki so se nanašale na delo zdravstvenega osebja, pri 5 od teh je bila vložena 
zahteva za ustno obravnavo. Izvedene so bile 3 ustne obravnave in dosežen dogovor o načinu rešitve spora, pri 2 
razpisanih ustnih obravnavah pa se je zaradi neudeležbe vlagateljev na ustni obravnavi postopek ustavil. Ostale so 
bile rešene s sprotnim reševanjem.  
 
Za reševanje pritožb pacientov ima ZD sprejet Pravilnik o sistemu varstva pacientovih pravic, ki natančno 
opredeljuje postopek obravnave vloženih zahtev za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic.  
 
Standard kakovosti ISO 9001:2015 in mednarodni akreditacijski standard AACI 
 
Zdravstveni dom Sevnica je v letu 2019 uspešno izvedena recertifikacija standarda kakovosti ISO 9001:2015 in 
mednarodni akreditacijski standard AACI . V maju 2019 je bila izvedena notranja presoja. Hkrati so potekale 
priprave na izvedbo glavne presoje. Ponovna presoja je bila s strani izbrane akreditacijske hiše uspešno izvedena 
17.6.2019.  
 
Družini prijazna organizacija 
Vodstvo ZD se zaveda, da je za uspešno delovanje in razvoj pomembno tako zadovoljstvo, kot tudi pripadnost 
zaposlenih. V letu 2015 je ZD pridobil osnovni certifikat Družini prijazno podjetje  (15. 5. 2015) in sprejel ukrepe, 
ki so navedeni v katalogu ukrepov, s katerimi bodo izboljšane možnosti usklajevanja dela in družine. V letu 2019 
so se v okviru načrta implementacije izvajali sprejeti ukrepi in predvidene aktivnosti ter implementacija ukrepov. V 
letu 2020 je predvidena pridobitev polnega certifikata. 
Zaposleni ukrepe koristijo, jih poznajo in so z njimi zadovoljni. 
 
Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev 
 
Eden od kazalnikov kakovosti dela v ZD je tudi vsakoletna anketa o zadovoljstvu uporabnikov v zdravstvenem 
domu, ki je bila izvedena tudi v letu 2019. V letu 2019 je bila izvedena anketa, ki je bila zasnovana v letu 2018. V 
njej bilo udeleženih 228 pacientov po različnih ambulantah v ZD Sevnica (19 različnih ambulant oz. delovišč). Iz 
analize ankete izhaja, da skupna povprečna ocena zadovoljstva uporabnikov v ZD  za leto 2019, pridobljena na 
podlagi vprašalnika za ocenjevanje zadovoljstva pacientov v osnovnem zdravstvu,  na lestvici od 1 do 5 znaša 4,7 
točke, kar kaže na visoko zadovoljstvo uporabnikov z opravljenimi storitvami.  
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Izvajanje projektov 
 
SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola 
ZD Sevnica se je prijavil na poziv NIJZ za sodelovanje konzorcijev zdravstvenih domov in centrov za socialno delo 
pri pilotni izvedbi interdisciplinarnega pristopa s področja tveganega in škodljivega pitja alkohola. Predmet naročila 
je sodelovanje pri pilotni izvedbi razvojno aplikativnega pristopa s področja tveganega in škodljivega pitja alkohola 
med odraslimi prebivalci Slovenije (v nadaljevanju SOPA) in izvajanje storitev skladno z zahtevami naročnika. V 
izvajanje projekta po pogodbi o sodelovanju so vključeni identificirani strokovnjaki - zdravniki specialisti družinske 
medicine, MDPŠ, diplomirane medicinske sestre in socialni delavci iz konzorcija ZD Sevnica in CSD Sevnica. V letu 
2019 so identificirani strokovnjaki ZD Sevnica izvajali projektne aktivnosti v skladu s pogodbo in že pred 
zaključkom projekta dosegli zastavljene kazalnike, kar kaže na uspešno in zavzeto delo v lokalne okolju.  
 
Projekt Razvoj kadrov v športu - kineziolog 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije je objavilo razpis za izbor operacij Razvoj kadrov 
športu. Na podlagi prijave in opravljene izbire je bila med Olimpijskim komitejem Slovenije-združenjem športnih 
zvez kot poslovodečim konzorcijskim partnerjem in ZD podpisana konzorcijska pogodba. Za opravljanje storitev, ki 
jih opredeljuje sklop D projekta »Razvoj kadrov v športu 2016-2022«, je bil opravljen izbor kandidatov 
kineziologov. Pogodba z izbranim kineziologom je bila sklenjena za čas osemindvajset mesecev in sicer od 
1.12.2018 do 31.03. 2021. Storitev kineziologa v ZD Sevnica v celoti financira Evropski socialni sklad.  Kineziolog  
se je v okviru projekta dolžan vključiti in opraviti visokokakovostno interdisciplinarno dodatno strokovno 
usposabljanje za naziv Kineziolog – specialist vadbe za zdravje ter dolžan opravljati naloge prenosa strokovnih 
znanj in izkušenj na strokovno izobražen ali usposobljen kader na področju športne rekreacije in športa starejših 
ter pridobivati izkušnje skozi delo v ZD, ki ga posameznik vključen v projekt ves čas opravlja. 
 
Sodelovanje z društvi 
V ZD  delujejo nevladne organizacije, ki se povezujejo s CKZ:  

 Koronarni klub Sevnica (telesna dejavnost v prostorih fizioterapije) 
 Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje (telesna dejavnost v prostorih fizioterapije) 
 Društvo za boj proti raku Posavja (srečanja in administrativne storitve), 
 KAKTUS - Klub zdravljenih alkoholikov (redna torkova srečanja pod mentorstvom Ivane Jelovčan,    

dr.med.),  
 Posavsko društvo diabetikov (aktivno sodelovanje na letovanjih, učne delavnice).  
 AA (anonimni alkoholiki)   
 Trepetlika - društvo za preprečevanje Parkinsonove bolezni 
 Društvo za bolnike z fibrimialgijo 
 Društvo AL-ANON za samopomoč družin alkoholikov  
 
ZD je v avli ob vhodu postavil oglasne panoje, ki jih urejajo navedena društva z namenom predstavitve svojega 
dela.  
 

1.3.2   Nadzor, notranje kontrole, ocena poslovanja v letu 2019 in izjava o oceni notranjega 

nadzora javnih financ      
                   
V letu 2019 je ZZZS opravil v ZD več nadzorov.  
 
Dne 25.3.2019 smo imeli redni finančni nadzor v zvezi z obravnavo gluhe zavarovane osebe, pri katerem ni bilo 
ugotovljenih nobenih nepravilnosti. 
 
Dne 9.5.2019 smo prejeli naročilo s strani ZZZS  za posredovanje dokumentacije za potrebe izvedbe kontrole 
obračunanih stroškov LZM v dispanzerju za ženske. Pri pregledu posredovane dokumentacije ZZZS ni ugotovil 
nepravilnosti.  
 
Dne 4.7.2019 je bil s strani ZZZS izveden redni finančno medicinski nadzor v splošni ambulanti v DUO Impoljca. V 
nadzoru je bil ugotovljen neutemeljen obračun v višini 254,27 EUR in zaračunana pogodbena kazen v višini 100,00 
EUR.  
 
Dne 14.10.2019 je bil izveden redni finančno medicinski nadzor v zobozdravstveni ambulanti V. Puclja, pri katerem 
ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti. 
 
Dne 20.12.2019 je bil opravljen administrativni nadzor za dejavnost kardiologije in vaskularne medicine – 
vključenost v eNaročanje, vodenje čakalnih seznamov. Nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.  
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Za preprečevanje napak pri izvajanju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja neposredni izvajalci 
(zdravniki) sprotno upoštevajo vsakokratna navodila oz. okrožnice ZZZS, zdravniki pa si tudi dnevno izmenjujejo 
mnenja in izkušnje. 
  
V ZD je skozi vse leto potekal interni strokovni in finančni nadzor (redno zaračunavanje opravljenih storitev in 
doplačil, pravilno beleženje obiskov in posegov, predpisovanje laboratorijskih preiskav v skladu s smernicami 
stroke, predpisovanje zdravil in medicinsko tehničnih pripomočkov v skladu s smernicami stroke in pravili ZZZS).  
 
Nadzor Zdravstvenega inšpektorata Ministrstva za zdravje  

 
V ZD je 31.7.2019 potekal obsežen nadzor Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije za področje Uredbe o 
ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih 
raziskavah – Odlaganje odpadkov na mestu nastanka (dokument POBO in Načrt gospodarjenja z odpadki), Zakona 
o nalezljivih boleznih, Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja 
bolnišničnih okužb -  minimalni tehnični pogoji za izvajanje sterilizacije, Zakona o zdravstveni dejavnosti – 
dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti /vloga za uskladitev izdanega dovoljenja  /  izpolnjevanje pogojev 
za delo pri drugem izvajalcu (soglasja), Zakon o zdravniški službi – licence in Zakona o pacientovih pravicah – 
upravljanje čakalnega seznama in črtanje iz čakalnega seznama / oblike naročanja / mesto in vsebina obveznih 
objav  / izmenjava podatkov (zagotovitev terminov za storitve -povezljivost VZS, število uvrščenih na ČS, 
resničnost in ažurnost podatkov, okvirni termin namesto termin). Zdravstveni inšpektorat je po posredovanju 
dokazil o odpravljenih ugotovljenih manjših neskladnostih (vezanih na čakalne sezname, programske napake v 
povezavi z eZdravjem),  izdal Sklep o ustavitvi postopka. 
 
 
Register tveganj 
 
ZD je izvajal notranje kontrole in preverjal izpolnjevanje registra tveganj. V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za 
usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS št. 72/2002) je bila v letu 2019 
izvedena notranja revizija poslovanja za področje »povračila stroškov prevoza na delo in z dela« oz. pravilnost 
izplačevanja povračila stroškov prevoza na delo in njegovo skladnost z veljavnimi predpisi in s kolektivnimi 
pogodbami s strani Inštituta za javno finančno pravo, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana in izdano poročilo št. 
NRev 038/2019-4 z dne 28. 6. 2019.  
Notranja revizija je podala naslednja priporočila: Javni uslužbenci so dolžni v izjavi jasno navesti naslove 
dejanskega kraja odhoda in kraja opravljanja dela ter razloge, zaradi katerih uporaba javnega prevoza ni mogoča. 
V kolikor se prizna pravica do povračila javnega prevoza, mora biti v izjavi jasno vidno tako vstopno kot tudi 
izstopno mesto. Razdalje od kraja odhoda na delo do kraja opravljanja dela se izračunavajo z daljinomerom 
»najdi.si«. V primeru, da javni uslužbenec opravlja delo na več lokacijah, mora biti izjava pripravljena na način, da 
ima delodajalec na razpolago vse potrebne podatke za vse navedene lokacije opravljanja dela. Zavod mora 
primarno preveriti upravičenost do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, v naslednji fazi pa je potrebno 
preveriti, če je uporaba javnega prevoza glede na delovni čas konkretnega javnega uslužbenca mogoča oz. če 
javni prevoz na relaciji od kraja odhoda na delo in z dela sploh obstaja. Navedene kontrole morajo biti jasno 
razvidne iz dokumentacije, priložene izjavi o prevozu na delo. Zavod mora prav tako upoštevati vsakokratno 
spremembo goriva, določeno na več kot le dve decimalni števili. Za zaokroževanje zneska kilometrine na dve 
decimalni števili ni podlage, še posebej ne v primeru, ko programska oprema omogoča vnos cene goriva na vsaj 4 
decimalna števila. Na letnem nivoju ima namreč tako zaokroževanje za javne uslužbence in tudi za zavod 
pomemben vpliv.  
Skladno z ugotovitvami poročila o opravljeni redni notranji reviziji poslovanja obračunavanja stroškov prevoza na 
delo in z dela in s pridobljenim mnenjem Ministrstva za javno upravo št. 1002-273/2019/4 z dne 10. 9. 2019, ki 
podaja odgovore na izpostavljena vprašanja v podanem poročilu redne notranje revizije, je strokovna služba 
SZOZD pripravila novo izjavo za prevoz na delo in z dela. Na tej podlagi so bile odpravljene ugotovljene 
nepravilnosti s 1. 11. 2019. 

 

Tudi v letu 2019 je ZD nadaljeval s postopki za obvladovanje tveganj v skladu s sprejeto Strategijo upravljanja s 
tveganji. Na podlagi registra tveganj je bil izpolnjen samoocenitveni vprašalnik kot podlaga za izdelavo 
obrazca »Izjava – rezultati ocene stanja v ZD« na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora 
javnih financ.  
 
Iz rezultatov ocene izhaja, da ima ZD vzpostavljeno: primerno kontrolno okolje na pretežnem delu poslovanja; 
upravljanje s tveganji (na posameznih področjih poslovanja) - cilji so realni in merljivi oz. so določeni z indikatorji 
za merjenje doseganja ciljev; tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je 
način ravnanja z njimi (na posameznih področjih poslovanja); na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega 
kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (na posameznih področjih 
poslovanja); ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (na pretežnem delu poslovanja); ustrezen sistem 
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nadziranja, ki vključuje tudi primerno lastno skupno pogodbeno notranjo revizijsko službo (na pretežnem delu 
poslovanja).    
oljšave: 
 dograjevanje in vzpostavitev podpore projekta eZdravje, eNapotnice, dograditev zdravstveno informacijskega 

sistema; 
 upoštevanje ter izvajanje določb GDPR. 
 
 
Kljub izvedenim izboljšavam pa v ZD še vedno obstajajo tveganja in sicer: 
 zniževanje prihodkov iz tržne dejavnosti  Ukrep: vodenje aktivnosti za sklenitev pogodb za izvajanje 

dejavnosti medicine dela in zaposlitev pogodbenega izvajalca (zdravnika specialista MDPŠ) 

 financiranje ter zniževanje cen zdravstvenih storitev s strani ZZZS - Ukrep: vložitev tožbe oz. pristop k skupni 

tožbi preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije in izvajanje drugih aktivnosti za ustreznejše financiranje 

 neustrezna zdravstvena zakonodaja - ukrep: podajanje pobud za sistemske spremembe zakonodaje  

 pomanjkanje zdravnikov družinske medicine - ukrep: aktivno kadrovanje ZD ter opozarjanje na večje število 

specializantov družinske medicine (MZ, Zdravniška zbornica). 

 
1.3.3  Analiza kadrovanja in kadrovska politika 
 
1.3.3.1 Spremljanje kadrov 2019 
 
 

ZD je pri  zaposlovanju in vodenju kadrovske politike v obdobju od 1.1.2019 upošteval izhodišča Zakona o 

izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Ur. l. RS. Št. 71/2017 in naslednji, ZIPRS1819) in 

izvajal politiko zaposlovanja v skladu s sprejetim Programom dela, finančnim in kadrovskim načrtom ZD za leto 

2019 št. 1-DIR/2019-337 z dne 18. 2. 2019. Na dan 31.12.2019 je bilo v ZD zaposlenih 120 javnih uslužbencev, 

od tega ima 21 javnih uslužbencev sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas za obdobje opravljanja 

specializacije, pripravništva ali zaradi nadomeščanja začasno odsotnih javnih uslužbencev v času bolniškega 

staleža, materinskega in starševskega dopusta, en javni uslužbenec pa je zaposlen preko programa javnih del. 

ZD je v letu 2019 na področju izvajanja kadrovske politike zaznamovalo aktivno iskanje zdravnikov specialistov, ki 

je potekalo vseskozi z aktivno objavo prostih delovnih mest za zdravnike specialiste s področja družinske medicine, 

urgentne medicine, interne medicine, otroške in mladostniške psihiatrije. Tako je ZD v letu 2019 sklenil pogodbo o 

zaposlitvi z dvema zdravnikoma specialistoma s področja psihiatrije, specialistom splošne medicine za delo v 

ambulanti nujne medicinske pomoči in zdravnikom specialistom dermatovenerologije. Kljub aktivnemu iskanju 

zdravnika specialista za delo v ambulanti družinske medicine, ZD ni uspel pridobiti ustreznega kadra, zato je 

zaposlil zdravnika brez specializacije/zdravnika po opravljenem sekundariatu. ZD je 1 zdravniku, zaposlenemu v 

ZD, po opravljenem specialističnem izpitu iz družinske medicine v decembru 2019 ponudil v podpis pogodbo o 

zaposlitvi za delovno mesto zdravnika specialista.  

Na osnovi Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018 – 2028 je ZD v skladu s pogodbo o 

izvajanju programa zdravstvenih storitev pridobil Center za duševno zdravje odraslih, v katerem je za izvajanje 

programa zaposlil zdravnika specialista psihiatrije, delovnega terapevta, socialnega delavca, psihologa in 

diplomirano medicinsko sestro. 

Za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine ima ZD zaposlenega specialista medicinske biokemije po 

pogodbi o zaposlitvi za dopolnilno delo v obsegu 4 ure na teden. Zaradi zagotovitve polne kadrovske zasedenosti 

za področje laboratorijske dejavnosti in doseganja visoke stopnje profesionalnih storitev na navedenem področju 

ter predpisanih zakonskih pogojev za izvajanje laboratorijskih storitev, ima ZD zaposleno specializantko, ki opravlja 

specializacijo iz medicinske biokemije (specializacijo v celoti financira ZD). Po končani specializaciji bo tako ZD imel 

zagotovljen ustrezen kader za dela in naloge strokovnega vodenja laboratorija v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki 

jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine.  

S 1.4.2019 je na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede z napredovalo 18 javnih 

uslužbencev, ki so pravico do izplačila plače v višjem plačnem razredu pridobili s 1.12.2019. 
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Na dan 31.12.2019 je bilo v ZD zaposlenih 120 javnih uslužbencev, ki so razporejeni v naslednje plačne 

podskupine: 29 javnih uslužbencev v plačni podskupini E1; 53 javnih uslužbencev v plačni podskupini E3; 24 

javnih uslužbencev v plačni podskupini E4 in 14 javnih uslužbencev v plačni podskupini J.  

 

 
 

 
 
 
Graf 1: Število zaposlenih javnih uslužbencev po plačnih podskupinah 
 
Izvajanje javnih del 
 

ZD je bil na razpisu Zavoda R Slovenije za zaposlovanje za javna dela za leto 2019 za izbor programov javnih del 

izbran za program javnega dela »pomoč pri izvajanju programov za ohranjanje zdravja in drugih rehabilitacijskih 

programov« za vključitev ene brezposelne osebe v obdobju od 04.04.2019 do 31.12.2019.  

 

Podjemne pogodbe 

Za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti za posamezne vrste storitev: splošne medicine, nujne medicinske 

pomoči, logopedije, radiologije, specialističnih pregledov internističnega področja, dermatologije, dializnih in 

sanitetnih prevozov ima ZD v skladu z veljavnimi predpisi sklenjene podjemne pogodbe in pogodbe o poslovnem 

sodelovanju. Prav tako pa ZD v skladu z novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti omogoča svojim zaposlenim 

javnim uslužbencem na njihovo zaprosilo opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene 

dejavnosti. 
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Priloga: Tabela 1 – evidenca izdanih soglasij za delo pri drugem izvajalcu 
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Priloga: Tabela 2 – evidenca sklenjenih podjemnih pogodb z zdravstvenimi in nezdravstvenimi sodelavci 

 

 

4 TOMAŽIČ BREDA 3 upokojen / 01.01.2019 12
1.1.2019 - 

31.12.2019

povečan obseg 

administrativn

ih storitev

administrativn

a dela

po potrebi 

glede na 

proces dela

SKUPNE 

SLUŽBE ZD
/ /

NAZIV ENOTE 

ZDRAVSTVEN

E STORITVE

ZAP. ŠT. PRIIMEK IME STATUS

NAZIV 

PRIMARNEGA 

DELODAJALC
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SKLENITVE 

POGODBE

/

SOGLASJE

DOVOLJEN 
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PO IZDANEM 
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1.12.2019 - 
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12

1.12. 2018 - 

30.11.2019 / 
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TRAJANJE 

POGODBE (v 
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PODJEMNE 
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REŠEVALNA 
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/
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/

DA 

soglasje za 
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časa in 
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3 RESINOVIČ JOŽEF 3 upokojen / 01.01.2019 12
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31.12.2019

12
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31.12.2019

področje spec. 
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strok. dela 

specialnega 
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do 16 ur 
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povečan obseg 

sanitetnih in 
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/
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Priloga: Tabela 3 – evidenca sklenjenih podjemnih pogodb z zdravniki 
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1.3.3.2 Izobraževanja, specializacije, pripravništvo, praksa dijakov in študentov 

 

a) Izobraževanje 

V letu 2019 so bili zaposleni napoteni na strokovna izpopolnjevanja, ki jih organizirajo zunanje institucije. Iz 

številčnega pregleda strokovnih izpopolnjevanj izhaja, da so bili zaposleni v letu 2019 zaradi strokovnega 

izobraževanja, študijskega dopusta in specializacij odsotni 5.780,5 ur. V ZD so bila organizirana tudi interna 

strokovna izobraževanja NIJZ za izvajanje ukrepov v projektu SOPA, druga interna strokovna izobraževanja, učne 

delavnice ter učni dogodki, ki smo jih organizirali z različnimi deležniki iz lokalnega okolja (usposabljanje oskrba 

dihalne poti, Osebnostne motnje, Preprečevanje nasilja, Varstvo osebnih podatkov za zaposlene v zdravstvu, 

Seznanitev s protokolom ravnanja z razsutjem infektivnih odpadkov, TPO z AED, Snemanje čelade pri motoristu, 

Imobilizacija na zajemalna nosila, Oskrba otroške dihalne poti, Kožni rak, tečaj TPO za vse zaposlene). 

 

b) Specializacije 

Ministrstvo za zdravje (MZ)  je  podelilo ZD pooblastilo za izvajanje programa specializacije za področje: 

ginekologije (1 specializant), pediatrije (2 specializanta), družinske medicine (2 specializanta) in za psihiatrijo (2 

specializanta). V ZD opravlja 1 specializant program specializacije iz klinične psihologije, 1  specializantka 

laboratorijske biomedicine in 1 specializantka iz medicine dela, prometa in športa, katerih plačnik je v celoti ZD.  

 

V mesecu decembru 2019 je en javni uslužbenec uspešno opravil specialistični izpit s področja družinske medicine, 

kateri je nato sklenil novo pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto zdravnik specialist za nedoločen čas. 
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Vodstvo ZD ima strokovni interes, da specializanti po zaključenem specialističnem izpitu sklenejo pogodbo o 

zaposlitvi z ZD. Glavni in neposredni mentor za specializacije družinske medicine je Božidar Groboljšek, dr. med., 

spec. spl. med. 

 

c) Pripravništvo 

 

ZD kot učni zavod je veliko pozornost namenil zaposlovanju pripravnikov zdravstvenih poklicev iz lokalnega 

področja. V program pripravništva za poklic srednja medicinska sestra/zdravstvenik je bilo v letu 2019 vključenih 

enajst pripravnikov, en pripravnik za poklic doktor dentalne medicine, trije pripravniki za poklic psiholog, en 

pripravnik za poklic fizioterapevt in šest pripravnikov za poklic srednja medicinska sestra/zdravstvenik. 

Imenovani mentorji so: Violeta Bahat Kmetič, Mirjana Mandarić Glavich, Valentina Janežič, Mateja Golob, 

Vladimira Tomšič, Milica Vidmar. 

 

d) Praksa študentov in dijakov 

 

ZD je 18.12.2015 s strani MZ pridobil odločbo za naziv Učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov 

srednjega strokovno izobraževalnega programa: tehnik zdravstvene nege in srednjega poklicnega izobraževalnega 

programa: bolničar – negovalec ter študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa: zdravstvena 

nega. V ZD izvajamo klinične vaje študentov Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto, Visoke zdravstvena šola 

Celje, Zdravstvene fakultete Ljubljana – smer diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik. Izvajamo 

praktično usposabljanje z delom za dijake Šolskega centra Novo mesto - Srednje zdravstvene in kemijske šole in  

Srednje zdravstvene šole Celje. 

Imenovani mentorji v ZD so: Violeta Bahat Kmetič, Valentina Janežič, Vladimira Tomšič, Mateja Golob.  

 

Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem 

 

ZD je imel v letu 2019 za izvajanje posamezne strokovne, administrativno tehnične in druge dejavnosti sklenjene 

pogodbe z zunanjimi izvajalci za naslednja področja: varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom, 

informatiko, zobotehnične storitve in poslovno administrativne storitve (pravno kadrovsko splošne, finančno 

računovodske in plansko fakturne).  

 
Priloga:  
 Obrazec: »Spremljanje kadrov – administrativno« -  I. del – po metodologiji Ministrstva za zdravje, prikazano 

je administrativno število zaposlenih na dan 31.12.2019 
 Obrazec: »Spremljanje kadrov – kadri po Uredbi« -  II. del – po metodologiji Uredbe, prikazuje število 

zaposlenih, razčlenjeno po virih financiranja 
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1.3.3.3  Analiza urnega sklada delovnega časa  
 
 
V letu 2019 je v ZD celotni urni sklad delovnega časa obsegal 252.933,0 ur, kar je 28.246 ur oz. 12,57 % več kot 
v preteklem letu. Opravljenih je bilo 190.943,1 delovnih ur, kar v strukturi celotnega urnega sklada predstavlja 
75,5 %. V primerjavi s preteklim letom se je število delovnih ur povečal za 17.920,7 ur.  
Število nadur je znašalo 4.749 kar je 61,12 % več kot v letu 2018. Nadure v strukturi vseh ur predstavljajo 1,9 %. 
Obseg nadur za NMP in dežurstvo je znašal 12.953,5 ur, kar v strukturi predstavlja 5,1 %.   
Obseg nadomestil v breme ZD je bil 48.324,5 ur, njihov delež pa predstavlja 19,1 % urnega sklada. Število dni 
praznikov 2018 je bilo 12, v letu 2018 pa 13 dni. Prazniki so predstavljali 3,6 % urnega sklada. Obseg nadomestil 
za letni dopust je bil 27.299,6 ur in v celotnem urnem skladu to predstavlja 10,8 %. Izredni dopust je obsegal 
269,1 uro, kar v strukturnem deležu predstavlja 0,1 %. Število ur strokovnega izobraževanja, študijskega dopusta 
in specializacij je bilo 5.780,5 ur, kar v strukturi urnega sklada predstavlja 2,3 %. 
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TABELA 2: Urni sklad in izkoristek delovnega časa 
 

 
 
Število ur strokovnega izobraževanja v letu 2019, ki obsega 4.270,5 ur, je podrobneje razdeljeno po plačnih 
podskupinah in sicer: zdravniki in zobozdravniki (E1) 90 dni; zdravstvena nega (E3) 235 dni; zdravstveni sodelavci 
(E4) 153 dni in nezdravstveni sodelavci (J) 59,5 dni. 
 
 
 

 
Graf 2: Število dni izobraževanja javnih uslužbencev po plačnih podskupinah 
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Obseg nadomestil, ki se refundirajo znaša 13.665,4 ure, njihov delež pa predstavlja 5,4 % urnega sklada. Obseg 
posamezne vrste nadomestila v dnevih je podrobneje opredeljen v spodnji tabeli.  

 
TABELA 3: Število dni odsotnosti v breme ZZZS oz. Centra za socialno delo po poklicnih skupinah 

ZDRAVNIKI / ZDRAVSTVENA ZDRAVSTVENI NEZDRAVSTVENI 

ZOBOZDRAVNIKI NEGA SODELAVCI SODELAVCI

2018 20 121 12 104 257

2019 7 110 6,5 123,5

2018 11 1 3 15

2019 1 10 1 3 15

2018 8 105 13 40 166

2019 2 115 47,5 164,5

2018 0

2019 0

2018 0

2019 25 25

2018 162 72 249 483

2019 1088 213 12 1313

2018 190 309 275 147 921

2019 1098 473 67 3 1641

SKUPAJ

SKUPAJ

BOLEZNINA

NEGA IN SPREMSTVO

KRVODAJALSTVO

POŠKODBA PRI DELU

POŠKODBA IZVEN DELA

MATERINSKI IN 

STARŠEVSKI DOPUST

 
 

 
 

Graf 3: Vrsta odsotnosti po poklicnih skupinah 
 
V spodnji tabeli so prikazani podatki o odsotnostih zaradi bolezni, poškodb, nege in spremstva ter % bolniškega 
staleža zaposlenih v letu 2019 v primerjavi s slovenskim povprečjem. 
V letu 2019 je bil skupen obseg odsotnosti zaradi zdravstvenega absentizma 1.033 dni, kar je 4 % manj kot v 
preteklem letu. 
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2015 2016 2017 2018 2019

Št. dni Št. dni Št. dni Št. dni Št. dni

G020 boleznina 80% delod.

G050 poškodba izven dela 80% delod.

G040 poškodba pri delu 100% delod. 30 10 0 0 0

H020 bolezen ZZZS 80% do 90 dni 58 193 217 104 100

H021 bolezen ZZZS 90% nad 90 dni 23 107 441 153 23

H030 nega ZZZS 80% 74 72 125 133 110

H040 poškodba pri delu ZZZS 100% 0 0 0 0 0

H050 poškodba izven dela ZZZS 70% do 90 dni 0 0 15 0 25

H051 poškodba izven dela ZZZS 80% nad 90 dni 0 0 0 0 0

H060 spremstvo ZZZS 70% 25 14 33 33 55

Skupaj dni 488 898 1.299 1.068 1.033

Št. zaposlenih na 31.12. 82 97 100 107 120

% BS v ZD Sevnica 2,33 3,68 5,22 4,02 3,47

% BS v Sloveniji 3,97 3,96 4,20 4,51 *

Primerjava ZD Sevnica s povp. % BS v Slov. 58,73 92,81 124,25 89,22

720

* podatek za obdobje 1-9.2019 je 4,60%, za obdobje 1.-12.2019 podatek še ni objavljen, zato primerjave ni možno podati

Vrsta izplačila

278 503 470 645

 
 
TABELA 4: Zdravstveni absentizem ter delež bolniškega staleža v primerjavi s slovenskim povprečjem 

 
 
Promocija zdravja na delovnem mestu 
 
Vodstvo ZD si je v letu 2019 prizadevalo, da izboljša zdravje zaposlenih pri delu. Zaposlenim je omogočena redna 
vadba ob torkih, sredah in četrtkih v telovadnici ZD Sevnica ter uporaba fitnesa. 
 
V skladu z izdelano Izjavo o varnosti z oceno tveganja se v ZD izvajajo predhodni preventivni zdravstveni pregledi 
pred zaposlitvijo in usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih.  
 
ZD Sevnica ima v sklopu Ocene tveganja na delovnih mestih z zdravstvenega vidika za celovito izjavo o varnosti z 
oceno tveganja za ZD Sevnica - Sredstev in opreme za osebno varstvo pri delu – Seznam preventivnih ukrepov 
izdelan program cepljenja zaposlenih za posamezna delovna mesta.  
 
 
 
1.4  DRUGE AKTIVNOSTI  
 
 

1. Zakonodajne novosti 

Realizacija Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. l. RS št. 80/18) 
 

Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. l. RS št. 80/18, v nadaljevanju: Dogovor) so 
podpisali predstavniki Vlade in predstavniki sindikatov javnega sektorja v mesecu decembru 2018, prav tako pa 
Stavkovni sporazum med Vlado RS in Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije; Stavkovni sporazum med 
Vlado RS in Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije; Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev; 
Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS; Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor; 
Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi; Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in 
zobozdravnike v RS in Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. Navedeni 
dokumenti so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 80/18  z dne 7. 12. 2018, ki so pričeli veljati naslednji dan po 
objavi, z njimi pa se posega v plače in nekatere prejemke iz delovnega razmerja javnih uslužbencev.  

V Dogovoru so se Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja dogovorili o naslednjih 
vsebinah: spremembi uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede, pravici do višje plače - javni uslužbenci 
pridobijo pravico do izplačila višje plače glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo aneksov h 
kolektivnim pogodbam (to je 7. 12. 2018), s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede, 
postopno in sicer na naslednji način:  s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja; s 1. novembrom 2019 
drugi plačni razred povišanja in s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi 
povišanj. Posebnosti v zvezi z navedenimi povišanji so določene v stavkovnih sporazumih. Redna delovna 
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uspešnost se do 30. junija 2020 ne izplačuje, medtem ko se delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela 
do navedenega datuma izplačuje. Slednje bo urejeno z Zakonom o izvrševanju proračuna. Javnim uslužbencem, ki 
so na dan izplačila regresa za letni dopust za leto 2018 imeli osnovno plačo, ki ustreza 17. ali nižjemu plačnemu 
razredu, pripada poračun med 1050 evrov in že prejetim regresom za letni dopust za leto 2018. Ker gre za regres 
za letni dopust za leto 2018, mora biti poračun regresa, torej razlika med prejetim regresom in zneskom 1050 
evrov, izplačana v mesecu decembru 2018. Spremembe, ki se nanašajo na dodatke, so uveljavljene z Aneksom h 
Kolektivni pogodbi za javni sektor, in so naslednje: dodatek za izpostavljenost pri delu s citostatiki (prvi odstavek 
38. člena KPJS); dodatek za delo z osebami z demenco (11. točka 39. člena KPJS); dodatek za delo v deljenem 
delovnem času (41. člen KPJS); dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času (drugi odstavek 
42. člena KPJS); dodatki za delo v delovnem času, ki je manj ugoden. Spremembe glede jubilejnih nagrad so bile 
uveljavljene za celoten javni sektor, zato jubilejno nagrado za 40 let delovne dobe urejajo tudi ostali aneksi h 
kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, ki pa, kot že rečeno, ne vsebujejo opredelitve delodajalcev v javnem 
sektorju. Enako kot pri aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti velja glede višje jubilejne 
nagrade za člane reprezentativnih sindikatov tudi za ostale anekse, saj določba glede višje jubilejne nagrade za 
člane reprezentativnih sindikatov iz aneksov iz Uradnega lista RS, št. 46/13, ostaja v veljavi. Javnim uslužbencem z 
dnem uveljavitve aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev oziroma z dnem uveljavitve aneksa h 
Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti pripada ob upokojitvi odpravnina v višini treh povprečnih plač na 
zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje. Taka višina 
odpravnine pripada javnemu uslužbencu ne glede na to, kdaj se upokoji, ali takoj, ko izpolni pogoje ali kasneje. V 
Aneksu h Kolektivni pogodbi za zdravstveno nego (Uradni list RS, št. 80/18) in v Aneksu h Kolektivni pogodbi za 
dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 80/18) je vključeno tudi besedilo, ki se 
nanaša na razporejanje delovnega časa v povezavi z delom na praznike in dela proste dni. 
 
Iz ocene finančnih učinkov sprememb aneksov h kolektivnim pogodbam za področje zdravstva in s tem 
predvidena povišanja plač v letu 2019 in 2020 za posamezne ZD, je upoštevano postopno povišanje plačnih 
razredov na dan 1. 1. 2019, 1. 11. 2019 in 1. 9. 2020.  

S sprejetimi spremembami in dopolnitvami aneksov h kolektivnim pogodbam za področje zdravstva so se povišale 
uvrstitve delovnih mest. Praviloma za en plačni razred višje so se uvrstila delovna mesta, ki so bila v letu 2017 
pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. plačnega razreda. Delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred 
odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 in tarifnega razreda 
VII/2, so praviloma uvrščena za 2 plačna razreda višje. Delovna mesta, ki so uvrščena nad 26. plačnim razredom v 
VIII. in IX. tarifnem razredu, in za katera se kot pogoj za zasedbo delovnega mesta zahteva specializacija, 
magisterij znanosti in doktorat, pa so praviloma uvrščena za 3 plačne razrede višje. Dodatno se za še en plačni 
razred višje uvrstijo delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. 
plačnega razreda in iz naslova odprave anomalij pri uvrstitvah delovnih mest in nazivov v javnem sektorju do 26. 
plačnega razreda v letu 2017 niso bila uvrščena v višji plačni razred – javni uslužbenci na teh delovnih mestih 
sedaj pridobijo torej za 2 plačna razreda višjo plačo.  
 
Javni uslužbenci pravico do izplačila višjih plač za en, dva ali tri plačne razrede pridobijo postopno in ne takoj z 
dnevom uveljavitve novih aktov in sicer: prvi plačni razred povišanja s 1. 1. 2019; drugi plačni razred povišanja  s 
1. 11. 2019; tretji plačni razred povišanja s 1. 9. 2020. ZD kot delodajalec je na podlagi prehodnih določb v 
navedenih aktih pristopil k postopku sprejema sprememb in dopolnitev Pravilnika o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest.  
 
Na podlagi Dogovora med Vlado in sindikati se do vključno 30. 6. 2020 redna delovna uspešnost ne izplačuje. 
Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pa se do 30. 6. 2020 izplačuje v enaki višini.  
 
Sprejete so bile tudi določene spremembe dodatkov in sicer:  
 dodatek za delo v deljenem delovnem času  (41. člen KP za javni sektor) se je povišal na 15 % urne postavke 

osnovne plače javnega uslužbenca, če prekinitev delovnega časa traja 2 uri ali več, pri čemer se dodatek 
obračuna za vse opravljene ure v deljenem delovnem času, ne le za opravljene ure po prekinitvi; 

 dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času (2. odstavek 42. člena KP za javni sektor) 
pripada javnemu uslužbencu poleg za 6. in 7. dan tudi za vsak nadaljnji zaporedni delovni dan; 

 dodatek za delo z osebami z demenco (11. točka 39. člena KP za javni sektor) je sprememba vstopnega 
pogoja preseganja 23 % delovnega časa tako, da je le-ta pogoj črtan za pridobitev pravice do izplačila 
dodatka;  

 dodatek za delo v manj ugodnem delovnem času od 1. 9. 2019 pripada višje plačilo in sicer: 
o dodatek za delo ponoči 40 % (1. odstavek 43. člena KP za javni sektor)  

o dodatek za delo v nedeljo 90 %  (1. odstavek 44. člena KP za javni sektor)  

o dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot prost dan 120 % (2. odstavek 44. člena KP za javni 

sektor)  
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V sprejetih aneksih h KP za dejavnost zdravstva se je dodatno določila pravica do jubilejne nagrade za 40 let 
delovne dobe, katere višina je enaka nagradi za 30 let delovne dobe, to je 577,51 EUR. Zaposlenim, ki so člani 
sindikata in zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade vloži sindikat, pripada za 20 % višja jubilejna nagrada. Navedeni 
akti določajo, da se jubilejna nagrada zaposlenemu izplača ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi 
pogojev. 
 
Pravica do odpravnine ob upokojitvi pripada zaposlenemu ne glede na čas upokojitve (takoj ob izpolnitvi pogojev 
za pridobitev pravice do starostne pokojnine ali kasneje) v višini treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v RS 
za pretekle tri mesece oziroma treh zadnjih mesečnih plač javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje. 
 
 
Zakon o varstvu osebnih podatkov 

 
Dne 25. 5. 2018 se je pričela uporabljati Splošna uredba EU o varstvu podatkov 2016/679 (GDPR), ki bi morala  
začeti veljati skupaj z ZVOP-2, vendar ta lansko leto ni bil sprejet, kljub trem pripravljenim različicam predloga 
zakona. Dne 6. 3. 2019 je bil končno objavljen nov predlog ZVOP-2, ki se nekoliko razlikuje od lansko leto 
objavljenih predlogov. Predlog ZVOP-2 tako prinaša novosti kot so: obvezna pisna presoja o združljivosti obdelave 
za namene, ki so drugačni od tistih, za katere so bili podatki zbrani, omiljeno zahtevo po obveznem vodenju 
sledljivosti obdelav podatkov (ki ostaja kot dobra praksa), poudarjeno zahtevo po izvajanju načel varovanja 
podatkov že pri načrtovanju sistemov, procesov in storitev, ki vsebujejo obdelavo osebnih podatkov (vgrajeno 
varstvo osebnih podatkov),natančno določene izjeme pri dolžnosti izdelovanja evidenc dejavnosti obdelav po 30. 
členu GDPR, podrobnejšo ureditev režima skupnega upravljanja zbirk osebnih podatkov iz 26. člena GDPR, 
podrobnejšo določitev obveznosti obveščanja IP ter posameznikov o kršitvah varstva osebnih podatkov, 
podrobnejšo ureditev dolžnosti izvajanja ocene učinka (med drugim zahtevo po periodičnih presojah oz. ponovni 
reevaluaciji rizikov v primeru nastanka novih tveganj), opredelitev kolizije pravic do svobodnega izražanja ter 
dostopa do informacij s pravico do varovanja zasebnosti, reafirmacijo načela mehkega opt-out glede uporabe 
osebnih podatkov pridobljenih iz javnih virov za namene neposrednega trženja (podobno kot obstoječi ZVOP-1), 
začetek podeljevanja licenc za prostovoljno certificiranje po GDPR s 1. 1. 2022, možnost izrekanja administrativnih 
kazni iz GDPR in eksplicitna določitev višine kazni za nekatere prekrške s področja varstva podatkov, časovni odlog 
izvajanja nekaterih določb GDPR (za 6 oz. 9 mesecev po sprejemu ZVOP-2). 
 
V zvezi s GDPR je bil v začetku leta 2019 izveden sestanek  z zunanjim pogodbenim izvajalcem Datainfo.si, d.o.o. 
Tržaška cesta 85, 2000 Maribor, za področje varstva osebnih podatkov sestanek za pridobitev informacije o 
načrtovanih aktivnostih za ZD v zvezi z uveljavitvijo GDPR. Zunanji pogodbeni izvajalec je bil seznanjen s 
problematiko, ki se nanaša na varnostne zahteve za izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki uporabljajo storitve 
eZdravja. V mesecu marcu 2019 je bila izvedena predstavitev zagotavljanja varstva osebnih podatkov glede na 
uredbo (GDPR) in podan predlog za izvedbo izrednega notranjega nadzora na področju varstva zasebnosti in 
varstva osebnih podatkov, vključno s presojo ustreznosti pravic, pooblastil in sistema varovanja podatkov v 
informacijskih sistemih v ZD v sodelovanju s predstavnikom programske hiše z izvedbo vpogleda v revizijske sledi 
in izpolnitev vprašalnika Informacijskega pooblaščenca RS.  

Dne 21. 10. 2019 je potekal seminar v organizaciji Datainfo, si, d.o.o. na temo »Predstavitev izkušenj in rešitev pri 
zagotavljanju skladnosti organizacije z GDPR in ZVOP-2«, predvsem in tudi v luči predloga nove zakonodaje - 
Zakona o varstvu podatkov – ZVOP-2. Pri zagotavljanju skladnosti z zakonodajo varstva osebnih podatkov 
obstajajo številna področja, ki jih mora vodstvo urediti: sprejetje notranjih aktov, izobraževanje zaposlenih, 
urejanja kadrovskih in drugih evidenc, nadzor pogodbenih obdelovalcev vaših podatkov, kot tudi poskrbeti za 
informacijsko varnost.   

V mesecu marcu in maju 2019 je potekal sestanek delovne skupine v zvezi obravnavo zagotavljanja varnostnih 
zahtev za izvajalce zdravstvene dejavnosti, na sedežu Datainfo.si, d.o.o. v Mariboru.  Od 21. 2. 2019 dalje je 
možen v okviru oblaka na https://datainfo.si/dokument dostop do mape, v katero se lahko naloži dokument, v 
oblaku DATAINFO.SI  pa se nahajajo tudi vsa navodila, pravila ali napotila v kakršnikoli obliki, ki jih ima ZD, torej  
vsa napotila, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov oziroma na varnostno politiko.  
 
 

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov 

 
Glede na podani predlog ZD Sevnica, da se pregledajo in ocenijo podane pripombe ZD na vsebino Pravilnika o 
varstvu osebnih podatkov, je zunanji izvajalec Datainfo.si predlagal, da se glede na pomisleke v zvezi s sprejemom 
ZVOP-2, katerega javna obravnava je bila sicer zaključena, vendar je kar nekaj pravnih teoretikov izrazilo skrb nad 
predlogom, ki v določenem obsegu spreminja določila Uredbe, kar je vprašljivo. V kolikor bi sedaj sprejeli pravilnik 
po obstoječi zakonodaji ZVOP-1 in Uredbi, ga bo potrebno ob sprejemu ZVOP-2 dodatno dopolnjevati. Zaradi tega 
je bil podan predlog, da se v zdravstvu, ki je bolj kompleksno področje od preostalih panog počaka s sprejetjem 

https://datainfo.si/dokument
http://datainfo.si/
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novih pravilnikov. Na samo boljše zavarovanje osebnih podatkov ter zavedanje pomena tega področja veliko bolj 
vpliva izvajanje izobraževanj, ozaveščenost zaposlenih in svetovanje ob konkretnih primerih. 
 
 
Dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti 
 
Skladno s Pravilnikom o vrstah zdravstvene dejavnosti (Ur. l. RS št. 63/18, v nadaljevanju: pravilnik), ki je pričel 
veljati 12. 10. 2018  in 3. odstavkom 3. a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti je bilo potrebno v roku 6 
mesecev, to je do 12. 4. 2019 pristopiti k uskladitvi vrste zdravstvenih dejavnosti za ZD z vložitvijo vloge na 
Ministrstvo za zdravje.  Namreč, dosedanja dovoljenje MZ, ki ga je ZD pridobil za opravljanje dejavnosti ZD v letu 
2008,  je bilo potrebno uskladiti z novo zakonodajo. Ministrstvo za zdravje je vsem javnim zdravstvenim zavodom 
že v mesecu oktobru 2018 poslalo obvestilo, da morajo vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti vložiti vlogo na MZ za 
uskladitev vrste zdravstvene dejavnosti, za katero imajo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti z vrstami 
zdravstvene dejavnosti, kot so določene v pravilniku. V roku treh let od uveljavitve ZZDej-K (najkasneje do 17. 12. 
2020) pa mora vložiti tudi vlogo za dopolnitev izdanega dovoljenja z določitvijo odgovornega nosilca zdravstvene 
dejavnosti.  
ZD je dne 8. 4. 2019 posredoval vlogo s prilogami na Ministrstvo za zdravje za izdajo dovoljenja, kasneje pa je bil 
z zahtevo Ministrstva za zdravje pozvan, da vlogo dopolni, kar je bilo realizirano z vlogo z dne 8. 10. 2019. V zvezi 
s postopkom pridobitve dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti, pa je pomembno izpostaviti tudi zahtevo 
Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS) glede odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, ki je v dopisu št. 014-
50/2019-1 z dne 15. 11. 2019 naslovljenemu na Ministrstvo za zdravje (MZ) navedla, da je funkcija odgovornega 
nosilca postavljena v precep med poslovodno funkcijo, glede katere odgovorni nosilec nima nobene konkretne 
pristojnosti (poslovodno funkcijo v javnem zdravstvenem zavodu izvajata direktor in  strokovni vodja), funkcijo 
strokovnega vodje (po 29. členu Zakon o zdravstveni dejavnosti) in neposrednega izvajalca zdravniške službe (1. 
člen Zakona o zdravniški službi). Navedeno pa naj bi glede na mnenje ZZS odpiralo vrsto vprašanj, kot npr. za 
katere izmed naštetih obveznosti bo odgovorni nosilec dejansko odgovarjal, katere vrste odgovornosti mu grozijo 
in ali ZZDej-K v tretjem odstavku 88. člena ZZDej vpeljuje tudi njegovo prekrškovno odgovornost.  

 

Implementacija 38. člena sprememb in dopolnitev Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS št. 

46/2017, ZZDej-K)  

 
ZD je pristopil k implementaciji 38. člena sprememb in dopolnitev Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS št. 
46/2017, ZZDej-K), ki je uzakonil priznavanje kompetenc diplomiranih medicinskih sester, ki so jih srednje 
medicinske sestre (medicinski tehniki, medicinske tehnice, zdravstvene tehnice in zdravstveni tehniki, tehnice 
zdravstvene nege in tehniki zdravstvene nege) pridobile z večletnim delom po naslednji časovnici:  

 Sprejem sprememb in dopolnitev Pravilnika  o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (16. 7. 
2019).  

 Za ugotovitev izpolnjevanja pogojev za premeščanje srednjih medicinskih sester, ki izpolnjujejo pogoje po 38. 
členu ZZDej–K, na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester je bil izdelan vprašalnik – pregled 
izpolnjevanja pogojev za uveljavitev 38. člena ZZDej-K in izjava ter poročilo o izvajanju poklicnih kompetenc 
in aktivnosti za posameznika – izvajalca v dejavnosti zdravstvene nege.  
Na podlagi izpolnjenega vprašalnika in podane izjave, da posamezna srednja medicinska sestra izpolnjuje 
pogoje za premestitev na delovno mesto diplomirane medicinske sestre, je vodstvo ZD podalo konkretni 
predlog – poimenski seznam zaposlenih za premestitev, kadrovska služba pa je z dnem 1. 8. 2019 pripravila 
nove pogodbe o zaposlitvi.  za tri javne uslužbence, ki so imeli do sedaj sklenjene pogodbe o zaposlitvi za 
kombinirano delovno mesto: srednja medicinska sestra – zdravstvena nega na domu in diplomirana 
medicinska sestra v patronažni zdravstveni negi, ki so se razporedile s 1. 8. 2019 na delovno mesto: 
diplomirana medicinska sestra v patronažni zdravstveni negi, za polni delovni čas. S premestitvijo je bil 
določen tudi nov plačni razred za DM dipl. med. sestre v patronažni zdravstveni negi, pri čemer so bila 
upoštevana pojasnila, tako Ministrstva za zdravje kot Ministrstva za javno upravo.  

 Vodstvo ZD  je podalo predlog premestitve s 1. 8. 2019 na delovno mesto:  

a) po 38. členu ZZDej-K, 1. odstavek za štiri javne uslužbence. Dva javna uslužbenca sta imela do sedaj 
sklenjene pogodbe o zaposlitvi za kombinirano delovno mesto: srednja medicinska sestra – zdravstvena 
nega na domu in diplomirana medicinska sestra v patronažni zdravstveni negi, ki sta se razporedile s 1. 
8. 2019 na delovno mesto: diplomirana medicinska sestra v patronažni zdravstveni negi, za polni delovni 
čas. En javni uslužbenec pa je imel sklenjeno pogodbe o zaposlitvi za kombinirano delovno mesto srednja 
medicinska sestra s specialnimi znanji in diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji, ki se je s 1. 
8. 2019 razporedil na delovno mesto: diplomirana medicinska sestra dispanzerska dejavnost, za polni 
delovni čas. S premestitvijo je bil določen tudi nov plačni razred za DM dipl. med. sestre, pri čemer so 
bila upoštevana pojasnila, tako Ministrstva za zdravje kot Ministrstva za javno upravo.  
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b) po 38. členu ZZDej-K, 2. odstavek za štiri javne uslužbence, od katerih je imel en javni uslužbenec do 
sedaj sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za kombinirano delovno mesto srednja medicinska sestra s 
specialnimi znanji in diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji. Vsi javni uslužbenci so bili s 1. 8. 
razporejeni na delovno mesto: diplomirana medicinska sestra dispanzerska dejavnost, s pogojem, da 
morajo v 4 letih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi pridobiti licenco za opravljanje dela v zdravstveni 
dejavnosti za področje zdravstvene nege. V kolikor v navedenem roku javni uslužbenec ne pridobi licence 
za delovno mesto dipl. med. sestre preneha veljati pogodba o zaposlitvi in se z njim sklene pogodba o 
zaposlitvi za delovno mesto, za katerega izpolnjuje pogoje glede strokovne izobrazbe.  

c) po 38. členu ZZDej-K, 3. odstavek ni nihče izpolnjeval pogoja. 

Za dva javna uslužbenca, ki sta se ob sklenitvi nove pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto diplomirana 
medicinska sestra, uvrstila v nižji plačni razred, kot sta bila uvrščena pred premestitvijo, pa je bila podana vloga na 
Ministrstvo za zdravje za dodelitev dveh plačnih razredov na podlagi 2. odstavka 19. člena ZSPJS. 
 
 

Uveljavitev Aneksa št. 2  k Splošnemu dogovoru za leto 2019, ki se nanaša na določitev limita 
glavarinskih količnikov (nagrajevanja zdravnikov, ki presegajo 1895 glavarinskih količnikov) 

 

Določilo Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2019, ki se nanaša na določitev limita glavarinskih količnikov  
je uredilo možnost nagrajevanja zdravnikov, ki presegajo več kot 1895 glavarinskih količnikov. Vlada Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada RS) je na 40. redni seji dne 18. 7. 2019 sprejela Sklep št. 17200-
1/2019/17 z dne 18. 7. 2019, s katerim je sprejela sklepe o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 2 k 
Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 (v nadaljnjem besedilu: Aneks št. 2). V 98. točki prej omenjenega 
sklepa je določila dodatna sredstva  za plače zdravstvenih delavcev v timu (zdravnik, tehnik zdravstvene nege), ki 
presega 1.895 glavarinskih količnikov do republiškega povprečja glavarinskih količnikov ob ustreznem podaljšanju 
ordinacijskega časa v ambulantah splošne oz. družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja. Cilj 
navedenega sklepa Vlade RS je nagrajevanje zdravstvenih timov (zdravnikov, izvajalcev zdravstvene nege (tehniki 
zdravstvene nege, višje medicinske sestre, (VMS) diplomirane medicinske sestre (DMS) - to velja za primere 
otroškega in šolskega dispanzerja, kjer je VMS oz. DMS del tima) v ambulantah splošne oz. družinske medicine ter 
otroškem in šolskem dispanzerju, ki presegajo glavarinske količnike nad mejo možnosti odklanjanja novih 
zavarovanih oseb, to je 1.895 glavarinskih količnikov. V ta namen je ZD prejel dodatna namenska sredstva za 
plače zdravstvenih delavcev v timu. Realizacija aneksa št. 2 temelji na posebnem sklepu ministra za zdravje, ki 
določa, da za nagrajevanje timov zdravnikov otroškega in šolskega dispanzerja, ki presegajo glavarinske količnike, 
ZD sklene podjemno pogodbo za obdobje od 1. 8.2019 do 31. 12. 2019.  
 

 

2. Normativna dejavnost v ZD 

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o notranji o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 

 

V letu 2019 je vodstvo ZD zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja procesov dela pristopilo k sprejemu 
spremembe in dopolnitve Pravilnika o notranji o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in sicer: 

 dne 28. 2. 2019 – v poglavju »V. Izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva« je bil spremenjen 28. 
člen, po katerem so v ZD določena naslednja dežurna delovna mesta, na katera se vključuje zaposleni (tretji 
izvajalec): dipl. medicinska sestra v urgentni dejavnosti, E037029 – 34. PR; srednja medicinska sestra v 
urgentni dejavnosti, E035026 – 25. PR; voznik reševalec I, E045015 – 24. PR. 
 V ZD se izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva (NZV) lahko opravlja v obliki dela preko polnega 
delovnega časa ali na dežurnih delovnih mestih. Zaposlenim, ki se vključujejo v NZV pripada plačilo dela v 
skladu z veljavnimi plačnimi predpisi. Delodajalec od zaposlenih, ki se vključujejo v izvajanje NZV pridobi 
soglasje, kadar zaposleni opravlja delo preko polnega delovnega časa več kot 8 ur na teden. Spremembe in 
dopolnitve Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest so stopile v veljavo s 1. 3. 2019    

 dne 16. 7. 2019: Na podlagi določil 4. odstavka 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17; ZZDej-K), dokumenta »Poklicne kompetence in aktivnosti 
izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege, maj 2019«, 18. 5. 2019 je bila izvedena »Implementacija poklicnih 
kompetenc in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege« in v pravilniku dodano novo poglavje z 
opisi del in nalog.  

 V mesecu decembru 2019 je bil izdelan čistopis Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest z veljavnostjo od 1. 1. 2020 dalje, ki vključuje tudi evidenco o dejanski zasedenosti delovnih mest in 
evidenco javnih uslužbencev po OE, ki zasedajo posamezno sistemizirano delovno mesto ter katera delovna 
mesta v posameznem programu dejavnosti so nezasedena (upoštevanje vsakokratno nastale spremembe).  
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Pravilnik o računovodstvu v ZD 

 

Strokovna služba SZOZD je v mesecu juliju 2019 pripravila noveliran Pravilnik o računovodstvu v ZD skladno s 
predlogom Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, s pričetkom veljavnosti s 1. 7. 2019. Navedeni pravilnik 
ureja organizacijo in vodenje računovodske službe ter pooblastila in odgovornosti računovodskih in drugih 
delavcev, knjigovodske listine, poslovne knjige, popis sredstev in obveznosti do virov sredstev ter usklajevanje 
stanja v poslovnih knjigah s stanjem, ugotovljenim s popisom, sestavljanje računovodskih izkazov in pripravo 
letnega poročila, pripravo računovodskih predračunov in finančnega načrta, vrednotenje in izkazovanje 
računovodskih kategorij, računovodsko nadziranje, računovodsko analiziranje, računovodsko  informiranje in 
hrambo računovodske dokumentacije. Finančno poslovanje ZD, ki vključuje plačilni promet, blagajniško poslovanje 
in druge naloge finančne funkcije, se ureja s posebnim pravilnikom. Glavna računovodska funkcija ZD je 
zagotavljanje podatkov in informacij o poslovni in finančni uspešnosti ZD ter njegovem premoženjskem in 
finančnem stanju za notranje in zunanje uporabnike informacij. Sestavni del pravilnika je kontni načrt. Z 
uveljavitvijo noveliranega pravilnika je prenehal veljati dosedanji Pravilnik o računovodstvu, sprejet v letu 2011.  

 

Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim in Navodila za izpolnjevanje evidenc o 
delu in izostankih zaposlenih 

 

ZD je v mesecu marcu 2019  pristopil k noveliranju posameznih splošnih aktov s področja pravil za obračun plač, 
nadomestil in stroškov zaposlenim, navodil za izpolnjevanje evidenc o delu in izostankih zaposlenih in mentorstva 
ter izplačila mentorskega dodatka, saj je v času od njihovega sprejema prišlo tako do sprememb v predpisih, 
podana so bila tudi navodila Ministrstva za zdravje oz. stališča in mnenja Ministrstva za javno upravo ter 
Zdravstvenega inšpektorata MZ glede na izvedene inšpekcijske nadzore.  

 
Katalog informacij javnega značaja 
 

ZD je na spletni strani objavil noveliran Katalog informacij javnega značaja, usklajen s priporočili Inšpektorata za 
javni sektor, ki se nanaša na možnost posredovanja zahteve po elektronski poti in cenikom informacij javnega 
značaja.   
 
 

1.5  AKTIVNOSTI NABAVE  
 

V ZD so v letu 2019 v skladu z veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja in notranjimi navodili potekali 
postopki za dobavo blaga in storitev in sicer glede na vrednost naročila. 

 
A) ODPRTI POSTOPEK  

 

Zap.št. Predmet javnega naročila Vrsta Št. objave na 
Portalu 

Datum 
objave 

Vrednost 
brez DDV 

1. Ponovno odpiranje konkurence 
za dobavo sanitetnega, 
laboratorijskega in 
zobozdravstvenega materiala 

Blago JN009234/2017 27.10.2017 59.144,61 
EUR 

Skupna vrednost dobav po odprtem postopku:  59.144,61 EUR 

 
B) JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI 
 

Zap.št. Predmet javnega naročila Vrsta Št. objave na 
Portalu 

Datum 
objave 

Vrednost 
brez DDV 

1. Izgradnja garažne hiše Gradnje JN003177/2019-
W01  

17.05.2019 243.545,22 
EUR 

2. Zavarovalne storitve – obnova 
letne premije 

Storitev JN009415/2017 09.11.2017 32.386,82 
EUR 

Skupna vrednost dobav po postopku NMV: 275.932,04 EUR 
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C) JAVNA NAROČILA PO EVIDENČNEM POSTOPKU > OD 10.000,00 EUR 
Skupna vrednost dobav po evidenčnem postopku z izdajo naročilnic višjih od 10.000,00 EUR v letu 2019 znaša: 
48.262,27 EUR. 
 
 D) JAVNA NAROČILA PO EVIDENČNEM POSTOPKU < OD 10.000,00 EUR 
 Skupna vrednost dobav po evidenčnem postopku z izdajo naročilnic nižjih od 10.000,00 EUR v letu    
 2019 znaša: 58.345,64 EUR. 
 
 
 

 
 
Graf 4: ZD SEVNICA  - prikaz javnega naročanja glede na vrsto postopka 
 
1.6 Zaključek 
 
Za uspešno poslovanje se zahvaljujem vsem zaposlenim v ZD, vsem pogodbenim sodelavcem, koncesionarjem, 
ZZZS kot glavnemu financerju za omogočeno nemoteno izvajanje in rast zavoda,  našim poslovnim partnerjem, 
članom sveta za aktivno sodelovanje in sprejem odločitev in ustanovitelju, Občini Sevnica, saj je naš skupni cilj, da 
občani dobijo pravočasno, kvalitetno in predvsem varno zdravstveno storitev. 

 
1. Datum sprejema Letnega poročila ZD:  

Letno poročilo je sprejeto na 4. seji Sveta ZD dne 21. 2. 2020  
 

2. Datum in kraj nastanka Letnega poročila ZD:  
Sevnica, Celje, februar 2020 
 

3. Osebe, ki so pooblaščene za pripravo Letnega poročila ZD:  
Vladimira Tomšič, Bronja Vilč, Marjan Kramer 

 
 
Št.: 1-DIR/2020- 115/4  
Datum: 21. 2. 2020                                                                                        Vladimira Tomšič  
                                                          direktorica  
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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 (Ur. l. RS št. 23/99 in naslednji) in Slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju: SRS), 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, v nadaljevanju: Pravilnik o LP); 
 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. 024-17/2016-11 z dne 20. 12. 2018 (v nadaljevanju: Navodilo), s katerim je v posebni preglednici 
razmejilo prihodke zavodov na prihodke iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti.    
 
V mesecu decembru 2019 je bil sprejet Pravilnik o spremembi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 80/19), na podlagi katerega je 
Ministrstvo za zdravje izdalo dopolnitev Navodil v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na 
javno službo in tržno dejavnost (št. 024-17201-29 z dne 26. 1. 2020). S to spremembo se prihodki od prodaje in 
najem nepremičnin in opreme, počitniških kapacitet in drugo, kakor tudi  povračilo obratovalnih in drugih stroškov 
za uporabo nepremičnin in opreme ne uvrščajo več med prihodke tržne dejavnosti, ampak je to prihodek, ki se 
uvršča v javno službo. S tem v zvezi je bil spremenjen tudi obrazec »Izkaz prihodkov in odhodkov določenih 
uporabnikov po načelu denarnega toka«, ki je priloga 3/A Pravilnika o LP.  
 
Prihodke javne službe tako sestavljajo prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, prihodki iz 
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, doplačila pacientov, prihodki od opravljenih mrliških ogledov in 
opravljenih odvzemov krvi, prihodki iz naslova konvencijskega zavarovanja, prihodki iz državnega in občinskih 
proračunov za tekoče obveznosti, prihodki  od zaračunanih najemnin in funkcionalnih stroškov za prostore dane v 
najem fizičnim in pravnim osebam, 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 iz naslova laboratorijskih storitev, prihodki od provizij prostovoljnih zdravstvenih 
zavarovalnic, prihodki iz naslova odškodnin 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 s 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 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 spremljanje 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 s predhodnimi navedbami 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 izpostavljamo tri vrste izida poslovanja in sicer: 



34 

 

 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 Sevnica (v nadaljevanju: ZD) je v letu 2019  ustvaril  6.078.379 EUR  celotnega prihodka, kar je za 18,9 % 
več kot v letu 2018, medtem ko je bil  od planiranega večji za 14,2 %.  Največji  del  prihodka  71,9 % 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 2019 4.367.775 EUR in se je v 
primerjavi z  letom 2018 povečal za 26,5 %. 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 888.719 EUR in se je povečal  za  16,2 % v primerjavi z letom 
2018, kar predstavlja 14,6 % 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 
splošnem 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 2019 dogovarjali na 
osnovi veljavnega Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 (v nadaljevanju:  Dogovor) in Aneksi k Dogovoru.  
 
ZD  je  v letu 2019  posloval in se financiral po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno 
leto 2019 št. 1721-3/2019-KK/6 z dne 22.5.2019. Pogodba določa: 
 

 spremembe po Aneksu 2 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 z 
veljavnostjo od 1. 1. 2019, 

 širitve opredeljene v 24. členu Dogovora 2019 – širitev MOE NRV (338 048) v obsegu dodatnih 0,50 tima 
od 1. 11. 2019 dalje, 

 spremembe od 1. 3. 2019 dalje:  
 nova dejavnost Center za duševno zdravje odraslih (CDZO), Ambulantna obravnava (AO) 1 tim (512 

058) in preoblikovanje Skupnostne psihiatrične obravnave (230 269) v Skupnostno psihiatrično 
obravnavo (SPO) v CDZO 1 tim (512 059) v skladu s 5. členom Aneksa št. 2 Dogovora 2018, 

 širitev dejavnosti patronažna služba na domu (510 029) v obsegu 0,50 tima iz naslova sodelovanja s 
CDZO skladno s širitvami opredeljenimi v 24. Členu Dogovora 2019, 

 spremembe od 1. 4. 2019: nov model obračunavanja referenčnih ambulant. 
   
 
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 2019 izvedel tri obdobne obračune opravljenih 
zdravstvenih storitev in sicer za obdobje I-III 2019, ki ga je kasneje korigiral v obračunu za obdobje I-VI 2019 in 
za obdobje I-XII 2019, ki ga je ZD prejel konec meseca januarja 2020.  
 
 
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. 
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Skupaj so znašali prihodki iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ter doplačil za zdravstvene 
storitve 5.259.904 EUR in so se povečali v primerjavi z letom 2018  za 24,6 %. 
 
V letu 2019 je Ministrstvo za zdravje dne 16. 7. 2019 izdalo Sklep o posebnih programih o nagrajevanju 
zdravstvenih timov v ambulantah splošne oz. družinske medicine ter otroškem in šolskem dispanzerju, ki 
presegajo glavarinske količnike nad mejo možnosti za odklanjanje novih zavarovanih oseb - število količnikov nad 
1.895. V ta namen je ZD prejel dodatna namenska sredstva za plače zdravstvenih delavcev v timu. Nagrajevanje 
se izvaja preko podjemnih pogodb, kar je razvidno iz stroška podjemnih pogodb, ki so zaradi tega višji. Posebni 
program se je izvajal od 1.8.2019 do 31.12.2019, kar je opredeljeno v Aneksu 2 k Splošnemu dogovoru za 
pogodbeno leto 2019. 
 
 
Tabela 5: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije 

 

Real.19/ Real.19/

Real.18 Načrt.19

PRIHODKI

1.  Prihodki iz obveznega zavarovanja 3.453.609 3.523.000 4.367.774 126,5 124,0

2.  Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in special. 381.537 425.000 238.730 62,6 56,2

3.  Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 765.125 780.000 888.719 116,2 113,9

4.  Prihodki od doplačil, samoplačnikov in nadst.stor. 111.015 125.000 159.881 144,0 127,9

5.  Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 378.799 450.000 401.632 106,0 89,3

6.  Finančni prihodki 827 1.000 246 29,7 24,6

7.  Prevrednotovalni in drugi prihodki 21.850 20.000 21.397 97,9 107,0

SKUPAJ  PRIHODKI 5.112.762 5.324.000 6.078.379 118,9 114,2

ODHODKI

I. Stroški materiala in storitev 1.492.159 1.630.000 1.765.970 118,3 108,3

1. Poraba materiala, drobnega inventarja in energije 608.436 660.000 658.603 108,2 99,8

2. Storitve vzdrževanja 160.544 176.000 211.012 131,4 119,9

3. Storitve skupnosti zavodov O Z D 84.859 90.000 93.536 110,2 103,9

4. Zdravstvene storitve 278.004 302.000 307.780 110,7 101,9

5. Prevozne, komunalne in storitve komunikacij 37.354 40.000 44.112 118,1 110,3

6. Pogodbe o delu in avtor.pogodb 167.256 184.000 282.075 168,6 153,3

7. Stroški v zvezi z delom in izobraževanja 73.331 81.000 83.532 113,9 103,1

8. Stroški drugih storitev 82.375 97.000 85.320 103,6 88,0

   II. Amortizacija osnovnih sredstev 381.655 390.000 401.663 105,2 103,0

  III. Stroški dela 3.194.686 3.280.000 3.657.231 114,5 111,5

1. Plače in nadomestila 2.492.249 2.535.000 2.865.923 115,0 113,1

2. Regres za letni dopust 89.463 93.000 103.241 115,4 111,0

3. Prispevki in davki od plač 403.061 422.000 464.111 115,1 110,0

4. Drugi stroški dela 209.913 230.000 223.956 106,7 97,4

  IV. Drugi odhodki 13.311 10.000 12.212 91,7 122,1

 SKUPAJ  ODHODKI 5.081.811 5.310.000 5.837.076 114,9 109,9

 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 30.951 14.000 241.303

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

leto 2018

Finančni 

načrt 2019

     I n d e k s
Realizacija       

leto 2019
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ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA          ' Obrazec 2:  Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 - ZD

760 1 Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev ( 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 5.090.085 5.303.000 6.056.736 118,99 114,21
2 Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS) 3.453.609 3.523.000 4.367.775 126,47 123,98
3 Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij 381.537 425.000 238.730 62,57 56,17
4 Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 765.125 780.000 888.719 116,15 113,94

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

storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij
111.015 125.000 159.880 144,02 127,90

6 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 378.799 450.000 401.632 106,03 89,25
762 7 Finančni prihodki 827 1.000 246 29,75 24,60

76 9 PRIHODKI (1 + 7 + 8) 5.112.762 5.324.000 6.078.379 118,89 114,17

460 10 Stroški materiala (11 + 23) 608.436 660.000 658.603 108,25 99,79
11 PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19) 344.647 374.000 381.909 110,81 102,11
12 ZDRAVILA 93.943 101.000 114.627 122,02 113,49
13 MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18) 101.614 111.000 98.248 96,69 88,51

14 Razkužila 9.044 10.000 9.200 101,72 92,00
15 Obvezilni in sanitetni material 34.849 38.000 46.194 132,55 121,56
16 RTG material 9.219 10.000 6.828 74,06 68,28
17 Medicinski potrošni material 8.018 9.000 1.372 17,11 15,24
18 Zobozdravstveni material 40.484 44.000 34.654 85,60 78,76

19 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22) 149.090 162.000 169.034 113,38 104,34
20 Laboratorijski testi in reagenti 124.490 135.000 137.216 110,22 101,64
21 Laboratorijski material 17.652 19.000 21.606 122,40 113,72
22 Drug zdravstveni material 6.948 8.000 10.212 146,98 127,65

23 PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27) 263.789 286.000 276.694 104,89 96,75

24 Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva) 129.738 141.000 133.027 102,54 94,35
25 Voda 6.384 7.000 6.845 107,22 97,79
26 Pisarniški material 20.115 21.000 26.309 130,79 125,28
27 Ostali nezdravstveni material 107.552 117.000 110.513 102,75 94,46

461 28 Stroški storitev 29 + 32) 883.723 970.000 1.107.367 125,31 114,16
29 ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31) 278.004 302.000 307.780 110,71 101,91

30 Laboratorijske storitve 73.597 81.000 84.985 115,47 104,92
31 Ostale zdravstvene storitve 204.407 221.000 222.795 109,00 100,81

32 NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35) 605.719 668.000 799.587 132,01 119,70
33 Storitve vzdrževanja 160.544 176.000 211.012 131,44 119,89
34 Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje 72.058 80.000 80.060 111,10 100,08
35 Ostale nezdravstvene storitve 373.117 412.000 508.515 136,29 123,43

462 36 Amortizacija 381.655 390.000 401.663 105,24 102,99
464 37 Stroški dela (od 38 do 40) 3.194.686 3.280.000 3.657.231 114,48 111,50

38 Plače zaposlenih 2.581.712 2.651.000 2.969.164 115,01 112,00

39 Dajatve na plače 403.061 414.000 464.111 115,15 112,10

40 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela 209.913 215.000 223.956 106,69 104,17
41 Finančni odhodki 321 0 40 12,46

46 43 ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41+ 42) 5.081.811 5.310.000 5.837.076 114,86 109,93

44 PRESEŽEK PRIHODKOV (+) PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43) 30.951 14.000 241.303 779,63 1.723,59

465, 466, 

468, 469
42

Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in 

prevrednotovalni poslovni odhodki
12.990 12.172 93,70 121,72

21.397

10.000

Konto
Zap. 

Štev.

97,93
761, 763,   

764

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

prihodki

Realizacija       

1 - 12 2019

8

Besedilo
Realizacija       

1 - 12 2018

Finančni načrt      

1 - 12 2019

Indeksi

106,9920.00021.850

 Real. 2019 /  

Real. 2018

 Real. 2019 /        

FN. 2019
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2.2.1.2  Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij 
 
Prihodek od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij je v letu 2019 znašal 238.730 EUR in se je v primerjavi z 
letom 2018 zmanjšal  za 37,4 %, medtem ko je bil v primerjavi s planom manjši za 43,8 %. Tako je ZD pridobil za 
pokrivanje stroškov dela pripravnikov finančna sredstva v višini 131.134 EUR in 107.596 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 in naslednji, v nadaljevanju ZSPJS), Kolektivne pogodbe 
za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08 in naslednji, v nadaljevanju: KPJS) in Kolektivne pogodbe za zdravnike in 
zobozdravnike (Uradni list RS, št. 14/94 in naslednji, v nadaljevanju: KPZZ), povračilo stroškov prehrane in 
prevoza na delo in z dela, povračila za regresa za letni dopust, premije za kolektivno dodatno pokojninsko 
zavarovanje (KDPZ) in prispevke delodajalca. Povračila stroškov za pripravnike pa vodi Združenje zdravstvenih 
zavodov (v nadaljevanju: Združenje) in je postopek refundacije podoben kot pri specializacijah, razlika je le v tem, 
da se pri pripravnikih izstavljajo računi trimesečno. 
 

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 2019 ustvaril 159.880 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 2018 
povečal za 44,0 %, medtem ko je bil v primerjavi s planom večji za 27,9 %.  Prihodek iz naslova doplačil do polne 
cene zdravstvenih storitev je znašal 3.411 EUR, medtem ko je  znašal prihodek iz naslova  samoplačniških in 
nadstandardnih storitev 145.331 EUR, prihodek iz naslova konvencijskega zavarovanja pa je znašal 11.139 EUR. 
 
2.2.1.4    Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 
 
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev so znašali v letu 2019 401.632 EUR, kar je  6,0 % več kot v letu 
2018 in za 10,7 % manj kot smo jih planirali v finančnem načrtu. Med omenjenimi prihodki so knjiženi prihodki od 
zaračunanih laboratorijskih storitev do zasebnikov, prihodki od zaračunanih opravljenih dežurstev v drugih zavodih 
in zaračunanih drugih zdravstvenih storitev  v višini 210.631 EUR in so se v primerjavi z letom 2018 zmanjšali  za 
11,4 %.  Prihodki iz naslova zaračunane najemnine poslovnih prostorov in prefakturiranja funkcionalnih stroškov 
zasebnikom in pravnim osebam so znašali v letu 2019 92.088 EUR ter so bili v primerjavi z  letom 2018 večji za 
2,7 %.  
Med drugimi prihodki ima ZD knjižen še prihodek od zaračunanih: mrliških ogledov, provizij za fakturiranje 
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja do zavarovalnic, prihodek iz naslova refundacij za opravljanje javnih del 
in prihodek iz naslova projekta »SOPA« in projekta »razvoj kadra v športu« .  
 
Tabela 6: Struktura drugih prihodkov od prodaje storitev 
 

Drugi prihodki od prodaje storitev 2018 Delež 2019 Delež Indeks 

Prihodki  laboratorijskih in drugih zdrav. storitev 237.700 62,8% 210.631 52,4% 88,6 

Prihodki iz naslova mrliških ogledov 2.463 0,7% 2.444 0,6% 99,2 

Prihodki iz naslova zaračunane najemnine 89.633 23,7% 92.088 22,9% 102,7 

Provizija zavarovalnic 4.548 1,2% 5.238 1,3% 115,2 

Prihodki iz naslova PVP 32.829 8,7%   0,0%   

Prihodki iz naslova projektov – SOPA in razvoj 
kadra v športu 5.948   75.449 18,8% 1268,5 

Prihodki iz naslova refundacij za javna dela 5.678 1,5% 8.185 2,0% 144,2 

Drugi prihodki od prodaje storitev   0,0% 7.597 1,9%   

Skupaj 378.799 98% 401.632 100% 106,0 

 
 
2.2.1.5    Finančni  prihodki 
 
Med finančnimi prihodki ima ZD prikazane obresti od danih depozitov pri poslovnih bankah. V letu 2019 so znašali 
finančni prihodki 246 EUR in so bili za  70,3 % nižji  kot v letu 2018, kar je posledica zniževanja obrestnih mer na  
depozite v poslovnih bankah. 
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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 2019 je ZD prejel 4.110 EUR  dotacij za izobraževanje svojih zaposlenih. 
 
Med prevrednotovalnimi prihodki so prikazani dobički pri prodaji osnovnih sredstev in prejete odškodnine od 
zavarovalnic iz naslova škodnih dogodkov. Tako je ZD prejel v letu 2019  12.787 EUR odškodnin iz naslova 
avtomobilskih in premoženjskih zavarovanj in ustvaril 4.500 EUR prihodkov iz naslova prodaje osnovnih sredstev. 
 
Tabela 7: Strukturni pregled najpomembnejših prihodkov  
 

Prihodki iz obveznega zavarovanja 3.453.609 67,5% 3.523.000 66,2% 4.367.774 71,9% 126,5 124,0

Prihodki iz naslova pripr.in special. 381.537 7,5% 425.000 8,0% 238.730 3,9% 62,6 56,2

Prihodki iz prostovoljnega zavarov. 765.125 15,0% 780.000 14,7% 888.719 14,6% 116,2 113,9

Doplačila, samopl. in nadstan.stor. 111.015 2,2% 125.000 2,3% 159.881 2,6% 144,0 127,9

Drugi poslovni prihodki 378.799 7,4% 450.000 8,5% 401.632 6,6% 106,0 89,3

Finančni, prevr. in drugi prihodki 22.677 0,4% 21.000 0,4% 21.643 0,4% 95,4 103,1

SKUPAJ  PRIHODKI 5.112.762 100% 5.324.000 100% 6.078.379 100% 118,9 114,2

Real.2019/ 

FN 2019
Delež        

Realizacija 

2019
Delež          

Real.2019/

Real. 2018
Vrsta prihodka 

Realizacija 

2018
Delež     

Finančni 

načrt 2019

 
 
 

 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Graf 5: Struktura prihodkov v letu 2019  
 
 
2.2.2   Odhodki 
 
Odhodki ZD so znašali v letu 2019 5.837.076 EUR in so se  v primerjavi z letom 2018 povečali za 14,9 %, medtem 
ko so bili v primerjavi s planom večji za 9,9 %. 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 z 62,7 %, njihov delež se je v primerjavi z letom 
2018 znižal za 0,2 % odstotne točke. Delež stroškov storitev predstavlja 19,0 % in se je zvišal za 1,6 odstotne 
točke, medtem ko predstavlja strošek materiala 11,3 % delež in se je znižal za 0,7 odstotne točke v primerjavi z 
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letom 2018.  Strošek amortizacije predstavlja v strukturi odhodkov 6,9 % in se je znižal v primerjavi z letom 2018 
za 0,6 odstotne točke.   
 
Tabela 8: Struktura posameznih vrst odhodkov  
 

Stroški materiala 608.436 12,0% 660.000 12,4% 658.603 11,3% 108,2 99,8

Stroški storitev 883.723 17,4% 970.000 18,3% 1.107.367 19,0% 125,3 114,2

Amortizacija 381.655 7,5% 390.000 7,3% 401.663 6,9% 105,2 103,0

Stroški dela 3.194.686 62,9% 3.280.000 61,8% 3.657.231 62,7% 114,5 111,5

Finančni in drugi odhodki 13.311 0,3% 10.000 0,2% 12.212 0,2% 91,7 122,1

SKUPAJ  ODHODKI 5.081.811 100% 5.310.000 100% 5.837.076 100% 114,9 109,9

Delež          
Real.2019/

Real. 2018

Real.2019/ 

FN 2019
Vrsta odhodka 

Realizacija 

2018
Delež     

Finančni 

načrt 2019
Delež        

Realizacija 

2019

 
 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Graf 6: Struktura odhodkov v letu 2019  
 
 
2.2.2.1  Stroški materiala  
 
Stroški materiala so znašali 658.603 EUR in so se povečali v primerjavi z letom 2018 za 8,2 %, medtem ko so bili 
od planiranih manjši za 0,2 %. V strukturi materialnih stroškov največji delež predstavljajo stroški zdravil in poraba 
zdravstvenega materiala kot je: poraba zobozdravstvenega, laboratorijskega, sanitetnega in obvezilnega materiala. 
Stroški materiala so tudi stroški nezdravstvenega materiala kot so: poraba pisarniškega materiala, strokovne 
literature in časopisa, energenti 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 2019 381.909 EUR in so se povečali v primerjavi z 
letom 2018 za 10,8 %. Poraba zdravil se je povečala za 22,0 % poraba razkužil  za 1,7 % in poraba obvezilnega in 
sanitetnega materiala za 32,6 % v primerjavi z letom 2018, medtem ko se je poraba zobozdravstvenega materiala 
zmanjšala za 14,4 % v primerjavi z letom 2018. Ostali zdravstveni material, med katerega prištevamo 
laboratorijske teste, reagente in ostali laboratorijski material, se je povečal v primerjavi z letom 2018 za 13,4%. 
 
Poraba  nezdravstvenega materiala je znašala 276.694 EUR in se je v primerjavi z letom 2018 povečala za 4,9 
%, medtem ko se je v primerjavi s planom zmanjšala za 3,3 %. Po strukturi so med omenjenimi stroški največji 
stroški porabljene energije (elektrika, energenti za ogrevanje, pogonska goriva), ki so se povečali za 2,5 % v 
primerjavi z letom 2018, kar je razvidno v naslednji tabeli.  
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Tabela 9: Stroški energije 
 

Stroški energije 2018 Delež 2019 Delež Indeks 

Porabljena električna energija 37.889 29,2% 40.881 30,7% 107,9 

Porabljeno pogonsko gorivo 71.840 55,4% 72.274 54,3% 100,6 

Porabljeni energenti za ogrevanje 20.009 15,4% 19.872 14,9% 99,3 

Skupaj 129.738 100% 133.027 100% 102,5 

 
Stroški pisarniškega materiala so znašali 26.309 EUR in so se povečali  za 30,8 %  v primerjavi z letom 2018.    
 
 
2.2.2.2  Stroški storitev 
 
Stroški storitev so v letu 2018 znašali 1.107.367 EUR in so se povečali v primerjavi z letom 2018 za 25,3 %, 
medtem ko so bili v primerjavi s planom večji za 14,2 %.  Stroške storitev sestavljajo storitve tekočega in 
investicijskega vzdrževanja, zdravstvene storitve, storitve Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti 
celjske regije (SZOZD), prevozne in poštne storitve, stroški komunalnih storitev zavarovalne premije in podobno. 
Med stroške storitev pa prištevamo tudi stroške strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja ter kotizacije, kakor 
tudi povračilo stroškov nastalih na službenih potovanjih (dnevnice, nočnine in prevozni stroški), storitve po 
podjemnih pogodbah, drugih pogodbah civilnega prava 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, zobotehnične storitve, ki 
jih opravljajo zasebniki in zaračunana dežurstva koncesionarjev.  Same zdravstvene storitve so znašale 307.780 
EUR in so se v primerjavi z letom 2018 povečale za  10,7 %, medtem  ko so bile  v primerjavi s planom večje za 
1,9 %. 
 
Nezdravstvene storitve so znašale 799.587 EUR in so se v primerjavi z letom 2018 povečale za 32,0 %, 
medtem ko so bile v primerjavi s planom večje za 19,7 %. Stroški strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja 
ter specializacij so znašali v letu 2019 80.060 EUR in so bili za 11,1 % večji kot v letu 2018. 
 
V strukturi stroškov imajo pomembni delež stroški investicijskega vzdrževanja v višini 69.572 EUR in stroški 
tekočega vzdrževanja v višini 141.440 EUR. Skupaj so  omenjeni stroški znašali 211.012 EUR in so se  v primerjavi 
z letom 2018 povečali za  31,4 %, medtem ko so bili v primerjavi s planom večji za 19,9 %.  
 
Tabela 10: Poročilo o vzdrževalnih delih v letu 2019 
                                                                                                                                                      v EUR 

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

SKUPAJ 211.012 141.440 69.572

1. Preureditev prostorov - garderoba 7.524 7.524

2. Preureditev prostorov SA - dr. Pesjak in dr. Jelovčan 32.418 32.418

3. Preureditev tlaka hodnika v kleti ob zobni ordinaciji 3.227 3.227

4. Zamenjava svetil 10.184 10.184

5. Elektroinstalacijsko vzdrževalna dela v ZD Sevnica 7.010 7.010

6. Asfaltiranje pred vhodom v ZD Sevnica 9.209 9.209

7. Vzdrževanje medicinske opreme 35.147 35.147

8. Vzdrževanje in popravilo vozil 16.316 16.316

9. Vzdrževanje nemedicinske opreme 51.459 51.459

10. Vzdrževanje računalniške opreme 38.518 38.518

N a m e n

Celotna vrednost 

vzdrževalnih del    

v letu 2019

Stroški tekočega 

vzdrževanja

Stroški 

investicijskega 

vzdrževanja 

 
                                                                                                                               
 

2.2.2.3  Stroški amortizacije 
 
Obračunana amortizacija je znašala v letu 2019 426.108  EUR, ki se je delno v višini 24.445 EUR pokrila v breme 
prejetih donacij, tako da je prihodke bremenila amortizacija v višini 401.663 EUR,  kar predstavlja 6,9 % celotnih 
odhodkov. Amortizacija osnovnih sredstev je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja.  Med 
obračunano amortizacijo je vključena tudi  amortizacija drobnega inventarja. V skladu s SRS se 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  Zakonom o računovodstvu pa je potrebno omenjeni drobni inventar 
odpisati enkratno v celoti ob nabavi. Amortizacija je obračunana v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah 
odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Tako obračunana amortizacija ni pokrita s 
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strani ZZZS skozi ceno zdravstvenih storitev, vendar pa so ustvarjeni prihodki ZD zadostovali za pokritje 
obračunane amortizacije, tako da ni bilo potrebno amortizacijo pokriti v breme obveznosti do sredstev v 
upravljanju. 
 
Tabela 11: Pregled obračunane, priznane in porabljene amortizacije v letu 2019 
 
                                                                                                                               

1. Prenos neporabljene amortizacije iz leta 2018           895.374      

  Obračunana amortizacija v letu 2019           426.108      

  
Pokritje financiranja v opredmetena osnovna sredstva iz 
presežka prihodka nad odhodki iz preteklih let 

390.888 

  Zmanjšana amortizacija v breme prejetih donacij            24.445      

  Skupaj  razpoložljiva amortizacija      1.687.925      

  
 

  

2. Porabljena amortizacija v letu 2019           608.807      

  Prenos neporabljene amortizacije v leto 2020          1.079.118      

  
 

  

3. Priznana amortizacija skozi ceno storitev in iz donacij           322.080      

  Razlika med obračunano in priznano amortizacijo           104.028      

 

 

 

 
 

 

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

       
 

 

   
Graf 7: Prikaz obračunane, priznane in porabljene amortizacije 
 
 
2.2.2.4  Stroški dela 
 
Med odhodki poslovanja so po obsegu (62,7 %) 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, stroški prehrane med delom, plačila za KDPZ zaposlenih, jubilejne nagrade, darila, odpravnine in podobna 
izplačila.  
 
Plačna lestvica, ki je začela veljati s 1. 9. 2016 je ostala v letu 2019 nespremenjena. Stroški dela so znašali v letu 
2019 3.657.231 EUR in so bili višji od planiranih za 11,5 %, medtem ko so bili v primerjavi z letom 2018 večji za 
14,5 %. ZD je za same plače in nadomestila namenil 2.865.923 EUR, kar je za 15,0 % več kot v preteklem 
letu. 
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Predstavniki Vlade in predstavniki sindikatov javnega sektorja so v mesecu decembru 2018 podpisali stavkovne 
sporazume, Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (v nadaljevanju: Dogovor) ter anekse h 
kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, ki so bili nato objavljeni v Uradnem listu RS, št. 80/18  z dne 7. 12. 
2018 s pričetkom veljavnosti naslednji dan po objavi.  
Z navedenimi akti se posega v plače in nekatere prejemke iz delovnega razmerja javnih uslužbencev.  
 
Nove (višje) uvrstitve delovnih mest v plačne razrede 
S sprejetimi spremembami in dopolnitvami aneksov h kolektivnim pogodbam za področje zdravstva so se povišale 
uvrstitve delovnih mest. Praviloma za en plačni razred višje so se uvrstila delovna mesta, ki so bila v letu 2017 
pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. plačnega razreda. Delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred 
odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 in tarifnega razreda 
VII/2, so praviloma uvrščena za 2 plačna razreda višje. Delovna mesta, ki so uvrščena nad 26. plačnim razredom v 
VIII. in IX. tarifnem razredu, in za katera se kot pogoj za zasedbo delovnega mesta zahteva specializacija, 
magisterij znanosti in doktorat, pa so praviloma uvrščena za 3 plačne razrede višje. Dodatno se za še en plačni 
razred višje uvrstijo delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. 
plačnega razreda in iz naslova odprave anomalij pri uvrstitvah delovnih mest in nazivov v javnem sektorju do 26. 
plačnega razreda v letu 2017 niso bila uvrščena v višji plačni razred – javni uslužbenci na teh delovnih mestih 
sedaj pridobijo torej za 2 plačna razreda višjo plačo. Spremembe uvrstitev delovnih mest v plačne razrede pa ne 
veljajo za zdravnike in zobozdravnike. 
Javni uslužbenci so pravico do izplačila višjih plač za en, dva ali tri plačne razrede v letu 2019 pridobili postopno in 
sicer: - prvi plačni razred povišanja s 1. 1. 2019; drugi plačni razred povišanja  s 1. 11. 2019 in v letu 2020 tretji 
plačni razred povišanja s 1. 9. 2020.  
 
Izplačilo delovne uspešnosti (redna delovna uspešnost, delovna uspešnost iz naslova povečanega  
obsega dela) 
Na podlagi Dogovora med Vlado in sindikati se do vključno 30. 6. 2020 redna delovna uspešnost ne izplačuje. 
Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pa se do 30. 6. 2020 izplačuje v enaki višini.  
 
Spremembe na področju dodatkov 
Za leto 2019 so evidentirane naslednje spremembe dodatkov in sicer:  
 dodatek za delo v deljenem delovnem času  (41. člen KP za javni sektor) se je povišal na 15 % urne postavke 

osnovne plače javnega uslužbenca, če prekinitev delovnega časa traja 2 uri ali več, pri čemer se dodatek 
obračuna za vse opravljene ure v deljenem delovnem času, ne le za opravljene ure po prekinitvi; 

 dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času (2. odstavek 42. člena KP za javni sektor) 
pripada javnemu uslužbencu poleg za 6. in 7. dan tudi za vsak nadaljnji zaporedni delovni dan; 

 dodatek za delo z osebami z demenco (11. točka 39. člena KP za javni sektor) je sprememba vstopnega 
pogoja preseganja 23 % delovnega časa tako, da je le-ta pogoj črtan za pridobitev pravice do izplačila 
dodatka;  

 dodatek za delo v manj ugodnem delovnem času od 1. 9. 2019 pripada višje plačilo in sicer: 
o dodatek za delo ponoči 40 % (1. odstavek 43. člena KP za javni sektor);  

o dodatek za delo v nedeljo 90 %  (1. odstavek 44. člena KP za javni sektor); 

o dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot prost dan 120 % (2. odstavek 44. člena KP za javni 

sektor). 

 

Jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju 
V sprejetih aneksih h kolektivnim pogodbam za dejavnost zdravstva se je dodatno določila pravica do jubilejne 
nagrade za 40 let delovne dobe, katere višina je enaka nagradi za 30 let delovne dobe, to je 577,51 EUR. 
Zaposlenim, ki so člani sindikata in zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade vloži sindikat, pripada za 20 % višja 
jubilejna nagrada. Navedeni akti določajo, da se jubilejna nagrada zaposlenemu izplača ob izplačilu plače v 
naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev. 
 
Odpravnina ob upokojitvi 
Pravica do odpravnine ob upokojitvi pripada zaposlenemu ne glede na čas upokojitve (takoj ob izpolnitvi pogojev 
za pridobitev pravice do starostne pokojnine ali kasneje) v višini treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v RS 
za pretekle tri mesece oziroma treh zadnjih mesečnih plač javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje. 
 
Regres za letni dopust 
Regres za letni dopust je bil izplačan v mesecu juniju 2019 pri plači za mesec maj v skladu z določili Aneksa h 
Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v R Sloveniji (Uradni list RS, št. 31/19, v nadaljevanju Aneks h 
KPND). Navedeni Aneks h KPND je določil, da znaša regres za letni dopust za javne uslužbence za leto 2019 
886,63 EUR, medtem ko za delavce, ki na dan izplačila regresa prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 18. ali 
nižjemu plačnemu razredu znaša regres 1.050 EUR.  
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Napredovanje javnih uslužbencev 
Z novim četrtim odstavkom 16. člena ZSPJS je od 1. januarja 2019 dalje določena pravica do izplačila plače v 
skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom javnih uslužbencev in funkcionarjev na 
sistemski ravni in enotno za vse javne uslužbence in funkcionarje, ki lahko napredujejo v višji plačni razred, naziv 
oziroma višji naziv na podlagi ZSPJS in na njegovi podlagi sprejetih predpisov ter določbah drugih predpisov in 
splošnih aktov, ki urejajo napredovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev v nazive, in sicer s 1. decembrom v 
letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje. Tudi Uredba o spremembi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v 
plačne razrede (Uradni list RS; št. 22/19) je določila, da javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega 
razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni 
razred. 
 
Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je znašala 2.061 EUR in se je povečala za 4,0 % v primerjavi z 
letom 2018, medtem ko je znašala povprečna neto plača na zaposlenega 1.293 EUR in se je povečala v primerjavi 
z letom 2018 za 3,3 %.  
 
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2019 je znašalo 115,9 zaposlenih in se je v primerjavi z 
letom 2018 povečalo za 10,6 %. 
 
 
Tabela 12: Primerjava posameznih izplačil po oblikah dela  
 

      B O D Delež       B O D Delež

1. Redno delo 1.498.503 60,1% 1.740.044 60,7% 116,1

2. Minulo delo 87.964 3,5% 103.437 3,6% 117,6

3. Delovna uspešnost 125.196 5,0% 116.629 4,1% 93,2

4. Dodatki 53.589 2,2% 54.515 1,9% 101,7

5. Nadom. v breme zavoda 480.030 19,3% 536.696 18,7% 111,8

6. Nadurno delo 35.300 1,4% 64.202 2,2% 181,9

7. Dežurstvo 211.667 8,5% 250.460 8,7% 118,3

8. SKUPAJ   B O D ( Zap.št. 1-7) 2.492.249 100,0% 2.865.983 100,0% 115,0

N e t o   p l a č e 1.573.478 1.797.781 114,3

Zaposleni iz ur 104,8 115,9 110,6

Povprečna neto plača na delavca 1.251 1.293 103,3

Povprečna bruto plača na delavca 1.982 2.061 104,0

Leto 2018 Leto 2019
Indeks       V r s t a    i z p l a č i l a

 
 
 

 
 
Graf 8: Primerjava izplačil po oblikah dela  
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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 in naslednji). 
V letu 2019 je bila v ZD izplačana akontacija za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v 
bruto znesku 37.844 EUR. Skladno z metodologijo izračuna, ki je prikazana v nadaljevanju znaša razlika med 
dovoljenim in izplačanim obsegom sredstev 533 EUR. 
Višino sredstev, namenjeno izplačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, 
ki se lahko izplača direktorju ZD določi Svet ZD. 
 
 
Tabela 13: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova  
                 prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2019 
 

Zap. 
št. 

NAZIV 
ZNESEK  
V EUR 

1 

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

38.909 

2 

Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu   37.844 

3 

Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost  iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1 + 2)  76.753 

4 

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

38.377 

5 

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

   533 

 
ZD je v letu 2019 obračunal še 464.111 EUR prispevkov za socialno varnost od plač in 223.256 EUR  drugih 
stroškov dela. Delež prvih v odhodkih je znašal 8,0 %, 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, jubilejne nagrade odpravnine in podobno.  
 
Tabela 14: Drugi stroški dela  
 

Drugi stroški dela 2018 Delež 2019 Delež Indeks 

Prevoz na delo  77.624 37,0% 75.717 33,8% 97,5 

Prehrana med delom 89.108 42,5% 96.466 43,1% 108,3 

Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 38.280 18,2% 43.816 19,6% 114,5 

Jubilejne nagrade 2.540 1,2% 5.053 2,3% 198,9 

Odpravnine 2.020 1,0% 2.453 1,1% 121,4 

Drugi stroški dela 320 0,2% 450 0,2% 140,6 

Skupaj 209.892 100% 223.955 100% 106,7 

 
 
2.2.2.5  Finančni odhodki in drugi odhodki 
 
Finančni odhodki in drugi odhodki so v letu 2019 znašali 12.212 EUR in predstavljajo v strukturi odhodkov 
minimalni delež in sicer 0,2 %. Med odhodki financiranja so prikazane obresti od dolgoročnega kredita, ki ga je 
imel ZD najetega pri Banki Koper d.d., medtem ko med drugimi stroški oz. odhodki  izkazujemo nadomestilo za 
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uporabo stavbnega zemljišča, članarino Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, stroške upravnih taks in sodnih 
stroškov, upravne takse in sodni stroški, štipendije dijakom in študentom in  podobno. Poleg teh stroškov pa se 
med drugimi odhodki izkazujejo tudi neobičajne postavke, med katere spadajo plačane kazni in odškodnine, 
humanitarni prispevki in dotacije, vračila preveč zaračunanih in vplačanih prihodkov iz preteklih let, stroški za 
vence, osmrtnice in podobno.  
 

2.2.3  Presežek prihodkov nad odhodki 

Ob tako ugotovljenih prihodkih in odhodkih je rezultat poslovanja pokazal, da so prihodki zadostovali za pokrivanje 
vseh odhodkov, tako da ZD izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 241.303 EUR. Po 
računovodskih standardih, ki veljajo za nepridobitne organizacije in jih uporabljajo tudi zavodi, ne govorimo  o 
dobičku oziroma izgubi poslovanja, ampak je izid poslovanja presežek prihodkov nad odhodki oziroma obratno. ZD 
lahko ustvarjeni presežek nameni le za nemoteno poslovanje zavoda v skladu s predpisi in ustanovitvenim aktom. 
Tako ga lahko  prenese v prihodnje leto in ga uporabi za pokrivanje določenih stroškov (materialnih stroškov, za 
investicijsko vzdrževanje in za investicije) v tem ali v naslednjih obračunskih obdobjih, lahko pa ostane začasno 
nerazporejen in se njegova uporaba opredeli v naslednjih letih. Ves ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki 
leta 2019 v višini 241.303 EUR bo ZD v skladu s finančnim načrtom za leto 2020 namenil za investicije v 
opredmetena osnovna sredstva. 

 

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 ZZZS 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, s katerim je v posebni preglednici 
razmejilo prihodke zavodov na prihodke iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti in dodatno Navodilo 
v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost (št. 024-17201-29 
z dne 26. 1. 2020) v skladu s katerim se prihodki od  prodaje in najem nepremičnin in opreme, počitniški kapacitet 
in drugo, kakor tudi  povračilo obratovalnih in drugih stroškov za uporabo nepremičnin in opreme ne uvrščajo več 
med prihodke tržne dejavnosti, ampak je to prihodek javne službe.  
 
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  od zaračunanih najemnin in funkcionalnih stroškov za 
prostore dane v najem fizičnim in pravnim osebam, prihodki iz državnega in občinskih proračunov za tekoče 
obveznosti, prihodki za pokrivanje stroškov pripravništva in specializacij in finančni prihodki. 
 
Prihodke tržne dejavnosti sestavljajo prihodki 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 od provizij prostovoljnih zdravstvenih 
zavarovalnic in prihodki iz naslovov popustov zaradi predčasnih plačil. 
 
Iz izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je razvidno, da je ZD ustvaril 5.757.329 EUR prihodka iz 
naslova opravljanje javne službe in 321.050 EUR prihodkov iz naslova tržne dejavnosti kar v odstotku znaša: 
 

Javna služba 94,72 % 

  Tržna dejavnost 5,28 % 

 
Prihodki iz naslova opravljanja javne službe so se povečali za 22,6 % v primerjavi z realizacijo prihodkov javne 
službe v letu 2018 in so  bili za 17,7  % večji od planiranih. 
Prihodki iz naslova opravljanje tržne dejavnosti so bili manjši za 23,0 % v primerjavi z letom 2018 in za 26,1 % 
manjši od planiranih, kar je posledica spremembe Pravilnika o LP, ki opredeljuje, da se najemnine in obratovalni 
stroški najemnikom ne šteje več kot tržna dejavnost zavoda, ampak je to javna služba. Ker to velja že za leto 
2019, je ZD izločil prihodek iz naslova najemnin in zaračunanih obratovalnih stroškov najemnikom iz  postavke 
prihodkov iz naslova prodaje storitev na trgu. 
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Tabela 15: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti             
                  

        Javna služba Tržna dejavnost

  1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 5.735.934 320.802

  2. Finančni in prevrednotevalni prihodki 17.285 248

  3. Drugi prihodki 4.110 0

  SKUPAJ PRIHODKI 5.757.329 321.050

  I.   Stroški blaga, materiala in storitev 1.661.841 104.129

     1. Stroški materiala 601.408 57.195

     2. Stroški storitev 1.060.433 46.934

  II.  Stroški dela 3.495.831 161.400

     1. Plače in nadomestila plač 2.834.830 134.334

     2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev 443.043 21.068

     3. Drugi stroški dela 217.958 5.998

  III.  Amortizacija 387.279 14.384

  IV. Finančni. prevred. in drugi odhodki 9.984 2.228

  SKUPAJ ODHODKI 5.554.935 282.141

  PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 202.394 38.909

Vrsta prihodka oziroma odhodka
             R e a l i z a c i j a   2019    

 
 

 

 
 
Graf 9: Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti 
 
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 
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Pravilnik o LP 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.  ZD je v letu 2018 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. 
 
Finančni odhodki, drugi odhodki in prevrednotovalni odhodki 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 5.554.935 EUR in so bili za 13,6 % večji od planiranih, 
medtem ko so bili  v primerjavi z letom 2018 večji  za 18,4 %.  Odhodki iz naslova opravljanja tržne dejavnosti  so 
znašali 282.141 EUR in so bili manjši od planiranih za 33,1 %, medtem ko so bili v primerjavi z letom 2018  manjši 
za 27,6 %.   
 
ZD je ustvaril v letu 2019 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu – tržne dejavnosti 38.909 EUR presežka 
prihodkov nad odhodki, medtem ko je s sredstvi za opravljane javne službe  ustvaril  202.394 EUR presežka 
prihodkov nad odhodki. 
 
 
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 2019.  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 in vsebuje tudi plačila za nakup 
osnovnih sredstev. 
  
V mesecu decembru 2019 je bil s sprejetjem Pravilnika o spremembi LP (Uradni list RS, št.80/19) spremenjen tudi 
obrazec »Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka«, ki je priloga 3/A 
Pravilnika o LP. V novem obrazcu se prihodki od  prodaje in najem nepremičnin in opreme, počitniških kapacitet in 
drugo, kakor tudi  povračilo obratovalnih in drugih stroškov za uporabo nepremičnin in opreme uvrščajo med 
druge prihodke za izvajanje dejavnosti javne službe in ne več med prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu. 
 
V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega  toka so prikazani ločeno: 
 prihodki za izvajanje javne službe v višini 5.380.305 EUR, 
 prihodki za izvajanje tržne dejavnosti v višini 348.747 EUR. 
 
Skupaj je ZD ustvaril 5.729.052 EUR prihodkov po načelu denarnega toka, kar je za 6,2% več kot jih je ZD  
planiral v finančnem načrtu, medtem ko so bili  za 11,2 % večji kot v letu 2018. 
 
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 2019 znašali 4.330.960 EUR in so se v 
primerjavi z letom 2018 povečali za 10,3 %, v primerjavi s planom pa so bili večji za 5,7 %. Drugi prihodki za 
izvajanje dejavnosti javne službe  so znašali 1.049.345 EUR in so se povečali  za 17,0 % v primerjavi z letom 2018 
ter so bili  večji  od planiranih za 8,7 %. 
 
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 145.427 EUR in prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu v višini 203.320 EUR.  
Prihodke od najemnin in zaračunanih obratovalnih stroškov najemnikom poslovnih prostorov, ki so znašali  91.811 
EUR pa po novem  ne vključujemo več med prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu, ampak med prihodke za 
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izvajanje  javne službe. Tako so prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu skupaj znašali 348.747 EUR in so se 
povečali  v primerjavi z letom  2018 za 6,7 %, medtem ko so bili v primerjavi s planom večji za 4,1 %.  
 
 
 
Tabela 16: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 
 

I. SKUPAJ PRIHODKI 5.151.954 5.396.500 5.729.052 111,2 106,2

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B) 4.824.977 5.061.500 5.380.305 111,5 106,3

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 3.927.844 4.096.000 4.330.960 110,3 105,7

7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 655 0 499 76,2

7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 2.633 3.000 10.879 413,2 362,6

7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 3.918.715 4.087.000 4.307.808 109,9 105,4

7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 5.841 6.000 11.774 201,6 196,2

741 e. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 0 0 0

B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 897.133 965.500 1.049.345 117,0 108,7

del 7102 a. Prejete obresti 666 500 561 84,2 112,2

7103 b. Prihodki od najemnin, zakupnin in drudi prihodki iz premoženja 89.105 90.000 91.811 103,0 102,0

del 7141 c. Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 759.555 827.000 918.363 120,9 111,0

72 d. Kapitalski prihodki 2.997 3.000 4.500 150,2 150,0

730 e. Prejete donacije iz domačih virov 44.810 45.000 34.110 76,1 75,8

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 326.977 335.000 348.747 106,7 104,1

del 7130 a. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 326.977 335.000 348.747 106,7 104,1

del 7102 b. Prejete obresti 0 0 0

II. SKUPAJ ODHODKI 5.116.823 5.943.523 5.973.315 116,7 100,5

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 4.744.981 5.559.523 5.656.716 119,2 101,7

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 2.577.264 2.683.000 2.902.225 112,6 108,2

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 410.650 428.000 467.461 113,8 109,2

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 1.285.851 1.347.000 1.562.620 121,5 116,0

403 D. Plačila domačih obresti 296 300 4 1,4 1,3

J. Investicijski odhodki 470.920 1.101.223 724.406 153,8 65,8

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 371.842 384.000 316.599 85,1 82,4

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 175.542 182.000 173.811 99,0 95,5

B. Prispevki delodajal. za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na 

trgu
27.897 29.000 27.915 100,1 96,3

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 168.403 173.000 114.873 68,2 66,4

III.  PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) 35.131 -547.023 -244.263

 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Vrsta prihodka oziroma odhodka
Realizacija            

leto 2018

Finančni 

načrt 2019

Realizacija       

leto 2019

Indeks

real. 2019/ 

real. 2018

real. 2019/ 

plan 2019

 
 
 
Odhodki so prikazani po posameznih stroškovnih vrstah, predpisanih z enotnim kontnim načrtom za neposredne 
uporabnike proračuna in so znašali  5.973.315 EUR, kar je za  16,7 % več kot v letu  2018, medtem ko so bili v 
primerjavi s planom večji za 0,5 %. 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 izvajanje tržne dejavnosti,  je bilo razmerje med poslovnimi 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 2019  676.862 EUR izdatkov za 
investicije v  osnovna sredstva in 47.544 EUR izdatkov za investicijsko vzdrževanje in obnove ZD. 
Iz podatkov iz izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka ugotavljamo, da je ZD ustvaril  presežek 
odhodkov  nad prihodkov v višini  244.263 EUR, kar je posledica večji investicij v osnovna sredstva ZD. 
 
 
2. 5   Račun 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 2019 ni dajal posojil, zato 
navedeni obrazec ni izpolnjen.  
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Tabela 17: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb  
 

Real. 2019/ Real. 2018/

Real. 2018 Plan. 2019

(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 2018

Finančni načrt   

leto 2019Vrsta terjatev in naložb
Realizacija      

leto 2019

Indeks

 
 
    
2. 6 Račun 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.  ZD 
je v letu 2012 najel dolgoročni kredit v višini 140.000 EUR za nakup reševalnega urgentnega vozila, za katerega je 
mesečno odplačeval obroke glavnice v višini 1.944,44 EUR. V začetku leta 2019 je ZD odplačal še zadnji obrok 
glavnice v višini 1.945 EUR, kar je razvidno iz izkaza računa financiranja. 
 
Tabela 18: Izkaz računa 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) 23.333 1.945 1.945 8,3 100,0

550 Odplačila domačega dolga 23.333 1.945 1.945 8,3 100,0

551 Odplačila dolga v tujino

III. NETO ZADOLŽEVANJE -23.333 -1.945 -1.945 8,3 100,0

IV. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 11.798 -548.968 -246.208 -2.086,9 44,8

Realizacija            

leto 2018

Finančni 

načrt 2019

Realizacija       

leto 2019

Indeks

real. 2019/ 

real. 2018

real. 2019/ 

plan 2019

Vrsta prihodka oziroma odhodkaKto

 
 
 
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. 2019  5.586.242 EUR in so se povečala za 7,3 %  v 
primerjavi z letom 2018. 
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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 
3.730.908 EUR in se je v primerjavi z letom 2018 povečala za 7,7 %. Nabavna vrednost osnovnih sredstev in 
drobnega inventarja znaša skupaj 8.391.990 EUR in popravek vrednosti  osnovnih sredstev 4.661.082 EUR, kar 
pomeni  55,5 % odpisanost. Medtem ko so nepremičnine 43,2 % odpisane (nabavna vrednost znaša 5.079.259 
EUR in popravek vrednosti  2.195.096 EUR), pa so oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 72,4 % 
odpisana (nabavna vrednost znaša 3.002.553 EUR in popravek vrednosti 2.174.379 EUR). 

 
Tabela 19: Odpisanost osnovnih sredstev po stanju 31.12.2019 

 

NEOPREDMETENA SREDSTVA 60.447 41.876 18.571 69,28%

NEPREMIČNINE 5.079.259 2.195.096 2.884.163 43,22%

   zemljišča 58.399 0 58.399 0,00%

   zgradbe 5.020.860 2.195.096 2.825.764 43,72%

OPREMA 3.002.553 2.174.379 828.174 72,42%

   medicinska oprema 1.558.131 1.204.049 354.082 77,28%

   računalniki 148.396 138.002 10.394 93,00%

   pohištvo in druga pisarn. oprema 159.049 125.386 33.663 78,83%

   vozila in transportna oprema 923.646 532.495 391.151 57,65%

   druga oprema 213.331 174.447 38.884 81,77%

 

DROBNI INVENTAR 249.731 249.731 0 100,00%

Delež 

odpisa

55,54%

Vrsta osnovnega sredstva
Nabavna 

vrednost

Popravek 

vrednosti

Sedanja 

vrednost

SKUPAJ 8.391.990 4.661.082 3.730.908
 

                                                                                                             
 
 

V letu 2019 se je nabavna vrednost osnovnih sredstev povečala zaradi nakupa opreme in drobnega inventarja v 
višini 687.995 EUR in zmanjšala zaradi izločitve dotrajane opreme in drobnega inventarja. Zaradi amortizacije 
osnovnih sredstev in drobnega inventarja se je zmanjšala sedanja vrednost osnovnih sredstev za 426.108 EUR. 
 
V naslednji tabeli najprej prikazujemo podrobni pregled investicij v osnovna sredstva v letu 2019, v nadaljevanju 
pa na predpisanem obrazcu od Ministrstva za zdravje še poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2019 z viri 
financiranja. 
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Tabela 20: Investicije v osnovna sredstva v letu 2019 
                                                                                                                                                     

1. Aspirator 1 1.593,65

2. Diktafon 2 2.055,72

3. Pohištvo razno 37 10.494,55

4. Monitorji 13 2.051,86

5. Postelja Medis 1 1.823,20

6. Kovinske omare 10 3.051,73

7. Predelava vozila Dacia 1 1.247,76

8. Predelava reš. vozila VW T6 1 5.403,34

9. Izvedba CMS spletnega mesta 1 5.470,20

10. Koval pregledna miza 1 1.598,73

11. Piezoled set - vgradnja v zobozdr.stol 1 2.653,75

12. Hladilnik 1 278,25

13. Kauter 1 743,17

14. Nahrbtnik reševalni 1 757,87

15. IDZ za ZP Krmelj 1 10.211,04

16. Apple iphone XR 1 199,28

17. Nakup nepremičnine PTC 1 85.150,10

18. Ureditev počitniške kapacitete - Barbariga 1 9.819,94

19. Klima naprave 7 7.957,49

20. Endopilot 1 2.897,37

21. Vozilo VW T-Cross KK FZ 096 1 18.700,00

22. Izdelava DIIP za reševalno vozilo 1 729,36

23. Predelava VW T-ROC v VUZ 1 6.017,04

24. Računalniki 13 12.308,87

25. Tiskalniki 9 2.154,45

26. Avtomatični varilnik sterilizacijskih rokavov 1 2.308,42

27. Licenca Kadris E2 1 8.554,89

28. Izgradnja garaže - dvonivojsko parkiranje 1 299.027,56

29. Zobni stroj Kavo 1058 life 1 22.085,02

30. Kompresor Ekom 1 826,61

31. Licence za program Promedice 2.638,25

32. Nujno reševalno vozilo NRV       1 157.185,53

(sofinaciranje Ministrstva za zdravje v višini 43.604 EUR)

SKUPAJ 687.995,00

VrednostZap.št. Naziv osnovnega sredstva Kom.
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ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA                                 Obrazec 4:  Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019 - ZD

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 2.814 21.825 16.663 592,15 76,35

1 Programska oprema (licenca, rač. programi) 2.814 21.825 16.663 592,15 76,35

2 Ostalo

II. NEPREMIČNINE 57.067 998.750 402.851 705,93 40,34

1 Zemljišča

2 Zgradbe 57.067 998.750 402.851 705,93 40,34

III. OPREMA (A + B) 469.091 449.629 268.481 57,23 59,71

A Medicinska oprema 422.703 340.091 226.571 53,60 66,62

1 Ultrazvok 101.389

8 Drugo** 321.314 340.091 226.571 70,51 66,62

B Nemedicinska oprema (od 1 do 2) 46.388 109.538 41.910 90,35 38,26

1 Informacijska tehnologija 13.936 28.523 16.515 118,51 57,90

2 Drugo 32.452 81.015 25.395 78,25 31,35

IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) 528.972 1.470.204 687.995 130,06 46,80

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 2.814 21.825 16.663 592,15 76,35

1. Amortizacija 2.814 21.825 16.663 592,15 76,35

2. Lastni viri (del presežka)

3. Sredstva ustanovitelja

4. Leasnig

5. Posojila

6. Donacije

7. Drugo

II. NEPREMIČNINE 57.067 998.750 402.851 705,93 40,34

1. Amortizacija 57.067 308.750 103.823 181,93 33,63

2. Lastni viri (del presežka) 690.000 299.028 43,34

3. Sredstva ustanovitelja

4. Leasnig

5. Posojila

6. Donacije

7. Drugo

III. NABAVA OPREME 469.091 449.629 268.481 57,23 59,71

A Medicinska oprema 422.703 340.091 226.571 53,60 66,62

1. Amortizacija 256.084 340.091 152.967 59,73 44,98

2. Lastni viri (del presežka) 109.897

3. Sredstva ustanovitelja 16.722 43.604 260,76

4. Leasnig

5. Posojila

6. Donacije 40.000 30.000

7. Drugo

B Nemedicinska oprema 46.388 109.538 41.910 90,35 38,26

1. Amortizacija 46.388 109.538 41.910 90,35 38,26

2. Lastni viri (del presežka)

3. Sredstva ustanovitelja

4. Leasnig

5. Posojila

6. Donacije

7. Drugo

IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) 528.972 1.470.204 687.995 130,06 46,80

1. Amortizacija 362.353 780.204 315.363 87,03 40,42

2. Lastni viri (del presežka) 109.897 690.000 299.028 43,34

3. Sredstva ustanovitelja 16.722 0 43.604 260,76

4. Leasnig 0 0 0

5. Posojila 0 0 0

6. Donacije 40.000 0 30.000 75,00

7. Drugo 0 0 0

I. Priznana amortizacija v ceni storitev 309.617 315.000 322.080 104,03 102,25

II. Obračunana amortizacija 392.615 395.000 426.108 108,53 107,88

III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo -82.998 -80.000 -104.028 125,34 130,04

IV. Porabljena amortizacija 362.353 780.000 315.363 87,03 40,43

Real. 2019/ 

FN 2019

Real. 2019/ 

Real 2018

Real. 2019/ 

FN 2019

Real. 2019/ 

FN 2019
AMORTIZACIJA

Realizacija za obdobje 

01.01. do 31.12.2018

Finančni načrt za obdobje 

01.01. do 31.12.2019

Realizacija za obdobje 

01.01. do 31.12.2019

Real. 2019/ 

Real 2018

I N D E K S

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

01.01. do 31.12.2018

Finančni načrt za obdobje 

01.01. do 31.12.2019

Realizacija za obdobje 

01.01. do 31.12.2019

Finančni načrt za obdobje 

01.01. do 31.12.2019

Realizacija za obdobje 

01.01. do 31.12.2019
VRSTE INVESTICIJ

Realizacija za obdobje 

01.01. do 31.12.2018
Real. 2019/ 

Real 2018

 
 
 
2.7.1.2  Dolgoročne kapitalske naložbe   
 
Dolgoročne kapitalske naložbe v višini 4.545 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. 2019 1.850.689 EUR in so se povečala v primerjavi s 
preteklim  letom za 6,7 %. Sestavljena so iz denarnih sredstev na računu in gotovine v blagajni v višini 667.809 
EUR, 550.000 EUR ima ZD kratkoročnih finančnih naložb, ostalo pa predstavljajo kratkoročne terjatve do kupcev v 
višini 145.904 EUR, kratkoročne terjatve do uporabnikov Enotnega kontnega načrta (EKN) v višini 468.873 EUR, 
kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 18 EUR, druge kratkoročne terjatve v višini 7.409 EUR in aktivne 
časovne razmejitve v višini 776 EUR.  
 
2.7.2.1 Denarna sredstva v blagajni  
 
Denarna sredstva v blagajni so gotovina v blagajni  ZD. Stanje gotovine je popisna komisija popisala na dan 31. 
12. 2019 in ugotovila da ima ZD v blagajni 186,25 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, Območna enota v Novem mestu. Na dan 31. 12. 2019 je imel ZD na 
podračunu  677.622,97 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, ZZZS in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
(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. 2019 145.904 EUR, medtem ko so kratkoročne terjatve 
do uporabnikov EKN znašale 468.873 EUR. Največjo postavko terjatev predstavljajo terjatve do ZZZS in sicer do 
faktur iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja v višini 457.961 EUR in terjatve do faktur iz naslova 
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v višini 97.407 EUR. Večina odprtih terjatev izhaja iz decembrskih in 
deloma novembrskih faktur in so v januarju 2020 že poravnane. Nad dolžniki, ki nepravočasno poravnavajo svojo 
obveznost, izvajamo izterjavo po predpisanih postopkih in v primeru neuspešnosti predlagamo sodno izvršbo.  

 
Tabela 21: Stanje odprtih terjatev  po stanju 31.12.2019 v primerjavi s preteklim letom 

                                                                                                                     v EUR 

Konto VRSTE TERJATVE 
TERJATVE DO KUPCEV 

Leto 2018 Leto 2019 Indeks 

120 Terjatve do pravnih oseb in zasebnikov 108.283 145.904 134,7 

140 Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države 0 149   

141 Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine 454 340 74,9 

142 Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države 9.718 4.143 42,6 

143 Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine 5.979 6.279 105,0 

144 Terjatve do ZZZS 109.895 457.961 416,7 

  SKUPAJ 234.329 614.777 262,4 

 
 
2.7.2.4 Kratkoročne finančne naložbe in terjatve iz financiranja 
 
Kratkoročne finančne naložbe so deponirana prosta denarna sredstva pri poslovnih bankah in sicer: v Abanki d.d. 
v višini 200.000 EUR, v Banki Intesa Sanpaolo  d.d.  v višini 250.000 EUR in v Novi Ljubljanski banki d.d. v višini 
100.000 EUR. 
Terjatve iz financiranja v višini 18 EUR so terjatve iz naslova obračunanih obresti  do 31. 12. 2019 od kratkoročnih 
depozitov, ki zapadejo v plačilo ob zapadlosti depozitov.   
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2.7.2.5 Druge kratkoročne terjatve 
 
Druge kratkoročne terjatve znašajo 7.409 EUR in so sestavljene iz naslednjih postavk: 
 
Tabela 22: Druge kratkoročne terjatve  
 

Konto Naziv konta Leto 2018 Leto 2019 Indeks 

170100 Kratkoročne terjatve do ZZZS-boleznine nad 30 dni 2.724 7.260 266,5 

170200 Terjatve iz naslova  prispevkov  novo zaposlenih 619 0 0,0 

174 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 72 149 206,9 

  SKUPAJ 3.415 7.409 217,0 

 
 
2.7.2.6 Aktivne časovne razmejitve 
 
Med aktivnimi časovnimi razmejitvami ima ZD knjižene vnaprej plačane stroške zavarovalnih premij v višini 776 
EUR.  
 
 
2.7.3  Kratkoročne obveznosti 
 
Obveznosti do virov sredstev sestavljajo kratkoročne obveznosti v višini 635.658 EUR, ki so se povečale  za 16,8 
% v primerjavi z letom 2018 in dolgoročne obveznosti v višini  4.950.584 EUR,  ki so se povečale v primerjavi z 
letom 2018 za 6,2 %. Med kratkoročnimi obveznostmi so izkazane  kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 
298.494 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 221.039 EUR, druge kratkoročne obveznosti iz 
poslovanja v višini 89.271 EUR, kratkoročne  obveznosti do uporabnikov EKN v višini 23.086 EUR, kratkoročne 
obveznosti iz financiranja v višini 25 EUR in pasivne časovne razmejitve v višini 3.743 EUR. 
 
 
2.7.3.1   Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 298.494 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 2019 in izplačani v januarju 2020. 
 
 
2.7.3.2  Kratkoročne obveznosti  do dobaviteljev in do uporabnikov EKN 
 
Obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov EKN so na dan 31. 12. 2019 znašale 244.125 EUR. Svoje obveznosti 
do dobaviteljev ZD poravnava v dogovorjenih rokih, tako da so v bilanci odprte samo tiste obveznosti, ki do 
31.12.2019 še niso zapadle v plačilo. 

 
 

Tabela 23: Stanje odprtih obveznosti po stanju 31.12.2019 v primerjavi s preteklim letom 
 

Konto VRSTE OBVEZNOSTI 
Obveznosti do dobaviteljev 

Leto 2018 Leto 2019 Indeks 

2200 Dobavitelji za osnovna sredstva 121.656 81.218 66,8 

2201 Dobavitelji za obratna sredstva 102.737 117.115 114,0 

2205 Dobavitelji-samostojni podjetniki 10.947 22.706 207,4 

240 Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 56 72 128,6 

242 Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 17.466 15.981 91,5 

243 Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine 6.475 7.033 108,6 

  SKUPAJ 259.337 244.125 94,1 
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2.7.3.3  Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja  
 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so na dan 31. 12. 2019 znašale 89.271 EUR in se nanašajo na 
obveznosti do obračunanih prispevkov na bruto plače za mesec december 2019, obveznosti do izplačila po  
podjemnih pogodbah za mesec december 2019 in obveznosti za davek na dodano vrednost. 
 
Tabela 24: Druge kratkoročne obveznosti 
 

Konto NAZIV KONTA Leto 2018 Leto 2019 Indeks 

230 Kratkoročne obveznosti za prispevke iz plač 41.424 58.233 140,6 

231 Obveznosti za davek na dodano vrednost 4.566 15.229 333,5 

234 Kratkoročne obveznosti po podjemnih pogodbah  9.226 15.809 171,4 

  SKUPAJ 55.216 89.271 161,7 

 
2.7.3.4  Kratkoročne obveznosti do financerjev 
 
ZD na dan 31.12.2019 ne izkazuje več kratkoročnih obveznosti do financerjev.  
 
 
2.7.4  Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
 
Lastni viri in dolgoročne obveznosti predstavljajo 84,8 % celotne pasive in so sestavljeni iz naslednjih postavk: 
 
Tabela 25: Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
 

Konto LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI Leto 2018 Leto 2019 Indeks 

922 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 102.129 110.272 108,0 

980 Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 4.174.742 4.606.647 108,0 

981 Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 4.545 4.545 100,0 

985 Presežek prihodkov nad odhodki 378.705 229.120 60,5 

  SKUPAJ 4.660.121 4.950.584 106,2 

 
Pretežni del lastnih virov predstavljajo obveznosti  za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 
prejeta v upravljanje s strani ustanoviteljev  v višini 4.606.647 EUR, presežek prihodkov nad odhodki je izkazan v 
višini  229.120 EUR, dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini 110.272 EUR. 
 
 
2.7.4.1  Dolgoročne pasivne časovne razmejitve  
 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve predstavljajo nakazana namenska donatorska sredstva za nakup osnovnih 
sredstev in brezplačno pridobljena osnovna sredstva v višini 110.272 EUR. Iz tega vira nadomeščamo stroške 
obračunane amortizacije osnovnih sredstev pridobljena iz tega vira. Tako je v letu 2019 podjetje Tanin Sevnica 
d.d. nakazal donatorska sredstva v višin 30.000 EUR za nakup ultrazvočnega aparata. 
 
 
 
 
2.7.4.2  Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 
 
Pretežni del virov v ZD predstavljajo obveznosti  za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna 
sredstva prejeta v upravljanje s strani ustanovitelja - Občine Sevnica. Obveznosti za sredstva v upravljanju so ob 
koncu leta 2019 znašale 4.606.647 EUR in so se povečala za 10,3 % v primerjavi z letom 2018. Po eni strani so se 
sredstva v upravljanju povečala, ker je ZD v skladu s finančnim načrtom del presežka prihodkov nad odhodki  v 
višini 390.888 EUR rezerviral za financiranje investicij v neopredmetena osnovna sredstva in zaradi prenosa 
nujnega reševalnega vozila v upravljanje s strani ustanovitelja - Občine Sevnica, po drugi strani pa so se 
zmanjšala zaradi pokrivanja obračunane amortizacije iz tega vira.   
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Tabela 26: Bilanca stanja na dan 31. 12 2019 
 

A. SREDSTVA

I. DOLGOROČNA SRED. IN SRED. V UPRAVLJANJU 3.469.566 3.735.453 107,7

   1. Neopredmetena dolgoročna sredstva 4.954 18.571 374,9

       -  nabavna vrednost 43.783 60.447 138,1

       -  popravek vrednosti 38.829 41.876 107,8

   2. Nepremičnine 2.617.696 2.884.163 110,2

       -  nabavna vrednost 4.672.409 5.079.259 108,7

       -  popravek vrednosti 2.054.713 2.195.096 106,8

   3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 842.371 828.174 98,3

       -  nabavna vrednost 3.098.331 3.252.284 105,0

       -  popravek vrednosti 2.255.960 2.424.110 107,5

    4. Dolgoročne kapitalske naložbe 4.545 4.545 100,0

II. KRATKOROČNA SREDSTVA 1.734.962 1.850.789 106,7

    1. Denarna sredstva 361.535 677.809 187,5

    2. Kratkoročne terjatve do kupcev 108.283 145.904 134,7

    3. Dani predujmi in varščine 4.680 0 0,0

    4. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN 126.045 468.873 372,0

    5. Kratkoročno  dani depoziti in posojila 1.130.150 550.000 48,7

    6. Kratkoročne terjatve iz financiranja 337 18 5,3

    7. Druge kratkoročne terjatve 3.415 7.409 217,0

    8. Aktivne časovne razmejitve 517 776 150,1

SKUPAJ AKTIVA 5.204.528 5.586.242 107,3

B. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

I. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 544.407 635.658 116,8

     1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 224.635 298.494 132,9

     2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 235.340 221.039 93,9

     3. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 55.216 89.271 161,7

     4. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 23.997 23.086 96,2

     5. Kratkoročne obveznosti do financerjev 1.945 0

     6. Kratkoročne obveznosti iz financiranja 10 25 250,0

     7. Pasivne časovne razmejitve 3.264 3.743 114,7

II. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 4.660.121 4.950.584 106,2

     1. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 102.129 110.272 108,0

     2. Obveznosti za neopredm. dolgor. sred. in opredm. OS 4.174.742 4.606.647 110,3

     3. Dolgoročne finančne naložbe 4.545 4.545 100,0

     4. Presežek prihodkov nad odhodki 378.705 229.120 60,5

SKUPAJ PASIVA 5.204.528 5.586.242 107,3

N  a  z  i   v Leto 2018 Leto 2019 Indeks

 
                                                                                                                                                        

 
2.7.4.3  Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 
 
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe so vir sredstev dolgoročnih kapitalskih naložb v višini 4.545 EUR in 
predstavljajo sredstva prenesena v SZOZD ob njeni ustanovitvi. 
 

2.7.4.4  Presežek prihodkov na odhodki  
 
Kumulativno izkazani presežek prihodkov nad odhodki je izkazan v višini 229.120 EUR in se je zmanjšal  za 39,5 % 
v primerjavi z letom 2018. Na eni strani se je presežek prihodkov nad odhodki  zmanjšal zaradi financiranja 
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investicij v višini 390.888 EUR iz tega vira, na drugi stani pa se je povečal zaradi pozitivnega poslovanja ZD v letu 
2019, saj je ZD v letu 2019 ustvaril 241.303 EUR presežka prihodkov nad odhodki.  
 
 

2.8  KAZALNIKI POSLOVANJA 
 

1. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI Vrednost v EUR Kazalnik Indeks  
2019/18  2018 2019 2018 2019 

1.1. Celotna gospodarnost      

      

Celotni prihodki 5.112.762 6.078.379 
1,006 1,041 103,50 

Celotni odhodki 5.081.811 5.837.076 

      

1.2. Gospodarnost poslovanja      

      

Poslovni prihodki 5.090.085 6.056.736 
1,002 1,038 103,57 

Poslovni odhodki 5.080.332 5.836.683 

 

Načelu  gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca 1 ali večja od 1. V primerjavi s predhodnim letom 
se je gospodarnost povečala.  

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. Oba omenjena kazalnika sta se povečala v primerjavi z  
letom 2018, zaradi uspešnega poslovanja v letu 2019.    

      

2. KAZALNIKI DONOSNOSTI   
   

   

2.1. Celotna donosnost      

      

Presežek prihodkov nad odhodki 30.951 241.303 
0,006 0,040 655,78 

Celotni prihodki 5.112.762 6.078.379 

      
 
Ker je ZD ustvaril presežek prihodkov nad odhodki je kazalnik donosnosti pozitiven in je višji od leta 2018, kar je 
posledica večjega presežka prihodkov nad odhodki v letu 2019. 
 
 

3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV      

      

3.1. Koeficient obračanja sredstev      

      

Celotni prihodki 5.112.762 6.078.379 
0,996 1,127 113,10 

Povprečno stanje sredstev 5.132.847 5.395.385 

 
 
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 celotnem prihodku      

      

Stanje terjatev 243.277 622.880 
0,048 0,102 215,36 

Celotni prihodki 5.112.762 6.078.379 
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Omenjeni koeficient na pove delež terjatev v primerjavi s celotnim prihodki. Omenjeni delež se je v letu 2019 
povečal za 115,4 % v primerjavi z letom 2018.   
 
 

4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA 
 
4.1. Stopnja osnovnosti investiranja      

      

Osnovna sredstva po neodpisani vrednosti 3.465.021 3.730.908 
0,666 0,668 100,32 

Sredstva 5.204.528 5.586.142 

      

 
4.2. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev      

      

Popravek vrednosti 4.349.502 4.661.082 
0,557 0,555 99,79 

Nabavna vrednost 7.814.523 8.391.990 

      
Kazalnik investiranja prikazuje, kam vlagamo sredstva  in kakšna je struktura. Stalna sredstva dosegajo 66,8 % 
vseh sredstev v letu 2019. Delež odpisanih osnovnih sredstev znaša 55,5 % in se je nekoliko nižal v primerjavi z 
letom 2018. 
 
 

4.3. Delež amortizacije v  prihodku      

      

Amortizacija 381.655 401.663 
0,075 0,066 88,52 

Celotni prihodek 5.112.762 6.078.379 

      
Delež obračunane amortizacije v celotnem prihodku v letu 2019 se je v primerjavi z letom 2018 zmanjšal za 11,48 
%. 
 
 

5. KAZALNIK SESTAVE OBVEZNOSTI DO  VIROV 
SREDSTEV     

      

5.1. Stopnja kratkoročnega financiranja      

      

Kratkoročne obveznosti (konti R 2) 544.407 635.658 
0,105 0,114 108,78 

Obveznosti do virov sredstev (konti R 2 in R 9) 5.204.528 5.586.242 

 
      

5.2. Stopnja dolgoročnega financiranja      

      

Lastni + dolg. viri (konti R 93,96.97 in 98) 4.660.121 4.950.584 
0,895 0,886 98,97 

Obveznosti do virov (konti R 2 in R 9) 5.204.528 5.586.242 

      
 
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 11,4 % vseh obveznosti.  
 
 

6. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI      

      

6.1. Pospešeni koeficient      

      

Kratkoročna sredstva in AČR (konti R 1) 1.734.962 1.850.689 
3,187 2,911 91,36 

Kratkoročne obveznosti in PČR (konti R 2) 544.407 635.658 
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Kazalnik likvidnosti pove, da je ZD finančno sposoben s kratkoročnimi sredstvi v celoti pokriti kratkoročne vire 
financiranja, saj vrednost pospešenega koeficienta likvidnosti znaša 2,911 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      

      

7.1. Kazalniki dolgoročne pokritosti      

      

Lastni viri+dolg.rezervacije+dolg.obvez. 4.660.121 4.950.584 
1,343 1,325 98,67 

OS + dolg.fin.nal.+dolg.terj.+ zaloge 3.469.566 3.735.453 

 
 
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 
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