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UVOD 
 

Zdravstveni dom je glavni nosilec zdravstvenega sistema. Organizacija primarnega zdravstvenega 

varstva v zdravstvenem domu omogoča celotno oskrbo pacientov, z vso potrebno diagnostiko in 

terapijo na enem mestu. Tak model je za uporabnika najbolj dostopen in učinkovit, hkrati pa tudi 

finančno sprejemljiv in ugoden, tako da je napotitev na sekundarni nivo bistveno nižji. 

Zdravje je največja vrednota, enak dostop do zdravstvenega varstva pa eden najpomembnejših 

ciljev zdravstvene politike. Trudili se bomo, da bomo svoje poslanstvo v skladu z vrednotami 

opravljali uspešno. 

 

V Zdravstvenem domu Litija smo v letu 2017 dobro poslovali ter leto zaključili pozitivno, 

prizadevali smo si doseči načrtovani obseg dela, kar najbolje izkoristiti prostorske, kadrovske in 

medicinske vire ter posodobiti naš zavod v smislu nabave nove medicinske opreme, novih prostorov 

ter povečevati ukrepe za doseganje boljše kakovosti.  

 

Nadaljevali smo z varčevalnimi ukrepi, ki smo jih sprejeli že v prejšnjih letih in tako skupaj z 

izjemnimi napori in razumevanjem zaposlenih uspeli prilagoditi poslovanje zaostrenim razmeram in 

doseči pozitiven poslovni rezultat. V letu 2017 smo bili uspešni tudi pri širitvi programov in sicer: 

pridobili smo 0,28 referenčne ambulante , 0,40 programa ginekologije in 0,20 programa logopeda 

Litija in 0,50 programa fizioterapije. Uspelo nam je opraviti vse predvidene storitve in tako v celoti 

uresničili pogodbeno dogovorjeni program z ZZZS. Še celo več, skoraj v vseh dejavnostih je bil 

program bistveno presežen. 

 

Z našim delom se ves čas trudimo dokazati, da zmoremo racionalno poslovati in uspešno 

zagotavljati vse storitve primarnega zdravstvenega varstva občankam in občanom občin Litija in 

Šmartna pri Litiji in zatorej nam naši uporabniki in ustanoviteljici lahko zaupajo. 

 

Torej, sledijo nam zanimivi časi s sprejetjem novih izzivov, ki se jim ne moremo več izogniti. 

 

Za dobro delo in uspeh zavoda gre zasluga vsem sodelavkam in sodelavcem, ki opravljajo svoje 

poslanstvo strokovno, profesionalno, z veliko mero empatije, pripadnosti in požrtvovalnosti, za  kar 

se kot direktorica iskreno zahvaljujem. 

 

S spoštovanjem,  

 

Jožefa Kežar, dr.med., spec. gin. in por. 
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OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA 
 

 

 

IME: Zdravstveni dom Litija 

SEDEŽ: Partizanska pot 8a, 1270 Litija 

MATIČNA ŠTEVILKA:5056845000 

DAVČNA ŠTEVILKA: SI16823192 

ŠIFRA UPORABNIKA: 92169 

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: SI56 0126 0603 0921 603 

TELEFON, FAX: 01 8900 400, 01 8900 423 

SPLETNA STRAN: www.zd-litija.si 

USTANOVITELJ : Občina Litija, Občina Šmartno pri Litiji 

DATUM USTANOVITVE: 27.06.1991 

 

DEJAVNOSTI: 

Dejavnost v ZD Litija je v skladu s standardno klasifikacijsko dejavnostjo in je naslednja:  

 

Q 86 Zdravstvo –  

Q 86.210 Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost  

Q 86.220 Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost  

Q 86.230 Zobozdravstvena dejavnost  

C 32.500 Zobotehnika  

M 69.200 Računovodske in  knjigovodske  

L 68.200 Oddajanje lastnih nepremičnin v najem  

P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje  

P 85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

O 84.300 Dejavnost obvezne socialne varnosti (med katere spadajo pripravniki, sekundariji, 

specializanti in tolmači) in  

Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti – reševalni prevozi, fizioterapija 

 

ORGANI ZAVODA: 

 

- Svet zavoda 

- Direktor 

- Strokovni svet 
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PREDSTAVITEV ZAVODA 
 

 

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA 

 

 

ZDRAVSTVENI DOM LITIJA

IZVENBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

ORGANIZACIJSKA ENOTA: ORGANIZACIJSKA ENOTA:
ZDRAVSTVENI DOM LITIJA

STROKOVNO ZDRAVSTVENI SEKTOR GOSPODARSKO-UPRAVNI IN RAČUNOVODSKI SEKTOR
(osnovna zdravstvena dejavnost,zobozdravstvena (upravna, nabavna, vzdrževalna in finančno-računovodska dejav.)

dejavnost, specialistična dejvnost)

OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST:

SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA SPLOŠNE MEDICINE UPRAVNA SLUŽBA

SLUŽBA ZA URGENTNO MEDICINO RAČUNOVODSTVO

SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA OTROK IN MLADINE EKONOMAT

SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽENSK TEHNIČNA SLUŽBA

SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA NA DOMU

REŠEVALNA SLUŽBA

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST:

ZOBOZDRAVSTVENA SLUŽBA

SPECIALISTIČNA DEJAVNOST:

RTG + UZ diagnostika

specialistična ambulanta okulistika  
 

 

                

        SPLOŠNA MEDICINA 
     

   

SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA SPLOŠNE 
MEDICINE: 

  

   

višji zdravnik brez specializacije z licenco PPD2 

   

srednja medicinska sestra s specialnimi znanji 

   

srednja medicinska sestra v ambulanti 
 

   

zdravnik specializant II PPD3 
zdravnik specializant III 

  

 

Referenčna 
ambul. DMS s specialnimi znanji , zdravstveni administrator II 

        DEŽURNA SLUŽBA IN MOBILNA ENOTA NRV 
   

   

zdravnik specialist PPD1 
višji zdravnik brez specializacije z licenco PPD1 

  

   

zdravnik specializant III PPD1 
zdravnik specializant II PPD1 

  

   

zdravnik po opravljenem sekundariatu PPD1 

   

diplomirana medicinska sestra v urgentni dejavnosti 

   

zdravstveni reševalec – NPK (VI.R.Z.D. ) 

   

srednja medicinska sestra v urgentni dejavnosti 
srednja medicinska sestra v reševalnem vozilu 
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FIZIOTERAPIJA 
      

   

fizioterapevt III ambulanta 
  

        

        ZDRAVSTVENA VZGOJA 
     

   

diplomirana medicinska sestra v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji 

        

        

        SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA OTROK IN MLADINE: 
  

        DISPANZER ZA VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK: 
   KURATIVA, PREVENTIVA 

     

   

višji zdravnik specialist 
  

   

zdravnik specialist PPD2 
  

   

zdravnik specializant II PPD3 
  

   

zdravnik specialilzant III 
 

   

diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji 

   

diplomirana medicinska sestra dispanzerska dejavnost 

   

srednja medicinska sestra v ambulanti 
 

   

srednja medicinska sestra s specialnimi znanji 

        

        DISPANZER ZA VARSTVO ŠOLSKIH OTROK: 
   KURATIVA, PREVENTIVA 

     

   

višji zdravnik specialist 
zdravnik specialist PPD2 

  

   

diplomirana medicinska sestra despanzerska dejavnost 
   

   

srednja medicinska sestra v ambulanti 
    

   

srednja medicinska sestra s specialnimi znanji 

   

psiholog 
 

   

logoped 

        

        SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽENSK: 
   

        DISPANZER ZA VARSTVO ŽENSK: 
    GINEKOLOŠKA AMBULANTA 

     VARSTVO NOSEČNIC  
  

   

višji zdravnik specialist 
diplomirana babica 

   

srednja medicinska sestra s specialnimi znanji 

   

srednja medicinska sestra v ambulanti 
 

        

        

        SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA NA DOMU: 
   

        PATRONAŽNO-BABIŠKO VARSTVO 
    

   

diplomirana medicinska sestra v patronažni zdravstveni negi 

        NEGA NA DOMU     
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srednja medicinska sestra-zdravstvena nega na domu 

        

                

 

        

REŠEVALNA SLUŽBA 
     NUJNI, NENUJNI, DIALIZNI PREVOZI, PREVOZI ONKOLOŠKIH BOLNIKOV 

 

   

zdravstveni reševalec-  nacionalna poklicna kvalifikacija ( VI. R.Z.D ) 

   

voznik reševalec I 
   

        

        DIAGNOSTIČNI 
LABORATORIJ 

     med. biokemik-specialist 
     inž .lab .biomedicine 

      laboratorijski tehnik II 
        

     

   

STERILIZACIJA: 
   

   

srednja medicinska sestra 
  

        

        

        

        ZOBOZDRAVSTVENA 
SLUŽBA 

     

        ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE: 
    ZDRAVLJENJE 

      PROTETIKA 
 

višji zobozdravnik brez specializacije z licenco 
 

   

zobozdravnik brez specializacije z licenco 
  

   

zobozdravstveni asistent 
 

        ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO 
    ZDRAVLJENJE 

      PROTETIKA 
 

zobozdravnik brez specializacije z licenco 
 

   

zobozdravstveni asistent 
 

        ORTODONTIJA 
      

   

zdravnik specialist  
   

   

zobotehnik I 
   

        

   

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ     
  

   

zobotehnik II 
   

        

   

RTG slikanje zob 
   

   
Radiološki inženir II 

   

        

        

        RTG IN ULTRAZVOK 
     RTG,UZ 

  

zdravnik specialist  
   

   

radiološki inženir II 
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        SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNEM ZAVODU 
   

   

zdravnik specialist  
   

   

srednja medicinska sestra v ambulanti 
 

 SPECIALISTIČNA  AMBULANTA OKULISTIKA 
   

   

zdravnik specialist 
   

   

srednja medicinska sestra v ambulanti 
 

 DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE   
   

   

psiholog II 
    

   

logoped 
     

 

 
GOSPODARSKO-UPRAVNI IN RAČUNOVODSKI SEKTOR

UPRAVNA SLUŽBA

direktor

pomočnik direktorja

kadrovik VIII

NABAVNA SLUŽBA

skladiščnik IV

VZDRŽEVALNA SLUŽBA

vzdrževalec-tehnik V(I)

vzdrževalec perila III

telefonist III

RAČUNOVODSTVO

računovodja VII,VI

finančno računovodski delavec

finančno računovodski delavec  
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VODSTVO ZAVODA 

 

 

Od 01. 01. 2015  dalje je direktorica ZD Litija  Jožefa Kežar, dr.med., spec.gin.  in porod. za 

delovni čas krajši od polnega, za 20 ur tedensko. Pomočnica direktorice je od 01.01.2015 Jožica 

Petrič, dms, zaposlena na mestu pomočnice za delovni čas krajši od polnega, 20 ur tedensko. 

 

Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje 9 članov in ga sestavljajo: 

trije predstavniki delavcev zavoda, dva predstavnika zavarovancev in drugih uporabnikov storitev 

zavoda in štirje predstavniki občin ustanoviteljic, od katerih so trije predstavniki občine Litija in 

eden iz občine Šmartno pri Litiji. 

 

Predsednik sveta zavoda je Milojka Juteršek, dr.med., spec. spl.med. 

 

Strokovni svet zavoda pa sestavljajo direktorica zavoda, vodje služb in pomočnica direktorice. 
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POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa 

državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in 

rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 

102/10: 

 

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega 

uporabnika; 

2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja 

posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov; 

3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega 

uporabnika ali v njegovem letnem programu dela; 

4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne 

kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v 

njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti; 

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela; 

6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila 

preteklega leta ali več preteklih let; 

7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, 

kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje 

učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika; 

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ; 

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. 

Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih 

ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi; 

10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na 

gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora; 

11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o 

investicijskih vlaganjih. 

 

 



 

 

 

10 

 

 

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO 

DELOVNO PODROČJE ZAVODA 
 

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 

‒ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 

‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-

ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17), 

‒ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – 

uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – 

ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – 

ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K), 

‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-

ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 in 64/17 – ZZDej-K), 

‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi, 

‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 z ZZZS. 

 

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila: 

‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – 

ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 

‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, 

št. 80/16 – ZIPRS1718), 

‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 

‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 33/11), 

‒ Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije 

za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 

proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10), 

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

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

104/10, 104/11 in 86/16), 

‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 

84/16 in 75/17) 

‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 

75/17), 

‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15), 

‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, 46/03), 

‒ Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 

računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13), 

‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16), 

‒ Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 

97/09, 41/12), 

‒ Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 

7/10, 3/13) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200823&stevilka=831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200877&stevilka=3448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010107&stevilka=5581
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200112&stevilka=743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200610&stevilka=395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20078&stevilka=345
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002115&stevilka=5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004126&stevilka=5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008124&stevilka=5629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013108&stevilka=3958
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143855
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013108&stevilka=3958
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133953
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‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in 

tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010) 

 

 

c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti…) 

‒ Statut javnega zavoda, 

‒ Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest, 

‒ Pravilnik o računovodstvu, 

‒ Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev, 

‒ Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških storitev 

‒ Pravilnik o službi NMP, 

‒ Pravilnik o izobraževanju 

‒ Pravilnik o prepovedi uživanja alkohola in opojnih substanc ne delovnem mestu 

‒ Pravilnik o prvi zahtevi 

‒ Pravilnik o preprečevanju nadlegovanja na delovnem mestu 

‒ Program promocije zdravja 

‒ Plan strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja 

‒ Register tveganj 

‒ Načrt integritete 

‒ Plan izobraževanja 2017 

 

 

 

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 
 

Zavod  ima iz svojih Strateško razvojnih programov dolgoročno zastavljene cilje   

 

Občini Litija in Šmartno pri Litiji sta ustanovili ZD Litija z namenom zagotavljati zdravstveno 

dejavnost za vse prebivalce obeh občin s poudarkom na zagotavljanju  visokega standarda celovite 

zdravstvene oskrbe.  

 

Usmeritve zavoda so:  

 

- zagotavljanje in ohranjanje celovitega osnovnega zdravstvenega varstva in dobro 

dostopnost do primarne zdravstvene ravni v korist posameznika, 

- učinkovito voditi in upravljati zavod 

- dosegati čim boljše poslovne  rezultate in zagotoviti najvišjo kakovost zdravstvenih 

storitev,  

- realizirati pogodbeno dogovorjen program, 

- zagotavljati neprekinjeno 24 urno zdravstveno oskrbo prebivalcev 

- spremljanje nacionalne zdravstvene politike in uvajanje sprememb, 

- izboljševati ponudbo zdravstvenih storitev s pridobivanjem novih in širitvijo obstoječih 

programov - plačnik ZZZS in samoplačniške storitve, 

- dvigniti raven zadovoljstva pacientov in zaposlenih, 

- zaposlenim zagotoviti pogoje za strokovni razvoj, 

- posodabljanja medicinske opreme, 

- skrb za dobro komunikacijo in sodelovanje med ustanoviteljema ZD Litija, ZZZS, 

Ministrstvom za zdravje in ZD Litija, 

- ohraniti obliko in vsebino dejavnosti zavoda. 

- nadgradnja sistema kakovosti na vseh ravneh delovanja zavoda 
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3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV 
 

V okviru programa dela in finančnega načrta, ki temelji na pogodbi z ZZZS za pogodbeno leto 

2017, smo si zastavili naslednje cilje: 

 

‒ pozitivno poslovanje 

‒ izpolnitev pogodbenih obveznosti določenih s pogodbo z ZZZS, 

‒ pridobivanje novih programov, 

‒ zagotovitev zadostnega števila strokovno usposobljenih kadrov, 

‒ izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev – 100% realizacija dogovorjenega programa z 

ZZZS 

‒ prizadevanje za zadržanje obstoječih programov 

‒ zagotavljati kadrovske pokritosti 

‒ izvajanje samoplačniških storitev 

‒ zavzemanje za ohranitev neprekinjenega zdravstvenega varstva na primarni ravni 

‒ ohraniti kakovostno in kvalitetno zdravstveno oskrbo 

‒ realizirati finančni načrt ter nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, 

‒ ohraniti dobro sodelovanje z zaposlenimi, 

‒ sprotno spremljati in obvladovati planirane stroške/odhodke 

‒ izpolnitev programa investicijskih vlaganj, 
‒ obvladovanje in izpolnjevanje ISO standardov, vključno z notranjo in zunanjo presojo 

‒ ohraniti zadovoljstvo pacientov in zaposlenih 

 

 

 

 

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV 

 

Tabela 1: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3  

 
Letni cilji Realizirane naloge Nerealizirane naloge Odstotek realizacije 

Realizacija storitev Realiziran program v vseh 

dejavnostih 

OD kurativa, ,mladinsko 

 zobozdravstvo, okulistika, 

logopedija , sanitetni prevozi 

v povprečju 100% 

Pridobiti dodatne 

programe 

Uspešno  0,28 referenčne ambulante, 

0,40 tima ginekologije., 

0,20 tima logopeda 

 

Vzdrževanje sistema 

kakovosti 

Kontrola presoja  100% 

Izvajanje javnih naročil Nakup reševalnega vozila   100% 

Prilagajanje poslovanja 

skladno z zakonodajo 

Realizirano  100% 

Izboljšanje dostopnosti 

do zdravstvenih storitev 

Realizirano  100% 

Skrajšanje čakalnih dob Skoraj v vseh ambul, kjer 

se vodi čakalni seznam 

Okulist, fizioterapija, ortodont  

Ohraniti kakovostno in 

kvalitetno zdravstveno 

oskrbo 

realizirano  100% 
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Letni cilji so bili v pretežnem delu poslovanja uspešno realaizirani, kar je razvidno v nadaljevanju 

letnega poročila iz podatkkov o realaizaciji delovnega programa.V letu 2017 smo bili uspešni pri 

pridobivanju novih programov: 

 
Zardi še kar trajajočih  varčevalnih ukrepov, so bile cene v zadnjem letu le minimalno korigirane. 

 

V času priprave Programa dela in finančnega načrta za leto 2017 še niso bila znana izhodišča za 

načrtovanje povišanih stroškov dela za leto 2017 iz naslova dogovora med vlado in sindikati 

javnega sektorja s področja zdravstva. V mesecu aprilu 2017 je bilo sprejetih več aneksov h 

kolektivnim pogodbam, ki bistveno povečujejo odhodke javnim zdravstevnim zavodom iz naslova 

stroškov dela, z izjemo posebnega vladnega projekta variabilnnega nagrajevaanja zdravstvenih 

delavcev, kjer naj bi bil  pretežni del potrebnih finančnih sredstev zavodom refundiran iz proračuna. 

Posledica sprejetih aaneksov h KP so povečani stroški dela na naslednjih področjih: 

 

Variabilno nagrajevanje zdravstvenih delavcev -  na podlagi sprejetega Aneksa h KP za 

zdravnike in zobozdravnike v RS ( Uradni list RS, št.16/2017 ) je vlada RS sprejela posebni vladni 

projekt za skrajševanje čakalnih dob v zdravsstvu in povečanje kakovosti zdravstvene obravnave ( 

PVP ) za obdobje eneg aleta, od 1.4.2017 do 311.3.2018. Sredstva so refundirana le za redno delo, 

nadomestila plač pa bremenijo delodajalce. Za omenjeni projekt je MZ izdalo usmeritve glede 

izvajanja PVP na primarni ravni. 

 

Odprava plačnih anomalij – na podlagi Aneksov h KP za zaposolene v zdravtsveni negi in 

Aneksa h KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ( UR.l., št. 46/2017 ) so se z dnem 

11.7.2017 povišali plačni razredi zaposlenim na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. 

plačnega razreda. Osnoovne plače so se povečale od enega do dveh plačnih razredov. Obračun in 

izplačilo  je bil skladno z novo sistemizacijo delovnih mest izvedeno pri plači za mesec seeptember, 

v oktobru 2017 s poračunom od 1.7.2017. 

 

Spremembe pri plačah zdravnikov in zobozdravnikov – na podlagi sprejetega Aneksa k 

posebnemu tarifnemeu delu KP za zdravnike in zobozdravnike v RS ( UR.l RS,št. 17/2017 ) so se z 

dnem 1.10.2017 povišale plače zdravnikov  specialistov, zdravnikom in zobozdravnikom brez 

specializacije z licenco in  specializantom. Nekateri zdravniki so bili uvrščeni med višje zdravnike, 

ker so izpolnjevali pogoje za uvrstitev na ta delovna mesta. 

 

5.1. 2017 smo na  Združenje zdravstvenih zavodov posredovali Predlog za morebitne širitve 

programov za SD za leto 2017. Podali smo predlog za pridobitev programa okulista 0,20 tima, za 1 

tim fizioterapije in za prestrukturiranje v rešavalni službi. Žal neuspešno. 

 

3.10.2017 pa smo na predlog nadzorne komisije Ministrstva za zdravje, ki je opravila strokovni 

nadzor, vložili vlogo za dodatni program psihologije. Tudi neuspešno. 

Pridobili pa smo 0,40 tima ginekologije, 0,20 tima logopeda. 

 

Na podlagi Aneksa št.3 k Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev smo s 1.7.2017 pridobili zadnjo 

referenčno ambulanto, v višini 0,28 tima.  

 

Na podlagi Aneksa št. 1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev se je spremenila 

planska ocena programa za zdravstveno vzgojo, v višini 5.618,02 EUR mesečno, do sedaj v višini 

3.711,02 EUR mesečno. 
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S 1.1.2017 smo pridobili za obdobje 7 mesecev dodatek za okrepljeno ambulanto v dejavnosti nujne 

medicinske pomoči in tako zaposlli zdravnika s strokovnim izpitom. 

 

S strani plačnika imamo priznanega tudi kliničnega farmacevta za 6 ur tedensko, vendar do danes  

 ( od leta 2016 ) še nismo uspeli pridobiti delavca z zahtevano izobrazbo ( magister farmacije, 

specialist klinične farmacije ), ki mora vpisan v regeister seznama  lekarniške zbornice. 

 

V letu 2017 so bile opravljene zaposlitve le na podlagi nadomeščanja odsotnih delavcev in za 

dodatne programe. Zaposlovali smo v okviru sprejetega programa finančnega načrta in za tista 

delovna mesta, ki jih z notranjimi prerazporeditvami nismo mogli zapolniti. 

Realizirali smo vse načrtovane zaposlitve razen specialista  pediatrije, ki je bila predvidena že v letu 

2016. 

 

Na področju izobraževanja smo zaposlenim omogočili strokovno izobraževanje v skladu z letnim 

načrtom izobraževanja, v skladu s kolektivnimi pogodbami in kvotami, ki so določene za 

posamezen profil delavcev za izobraževanje. Pridobili smo tudi nekaj donacijskih sredstev. 

 

V letu 2017 smo imeli 8 notranjih presoj, ki so jih izvedli notranji presojevalci. Bilo je nekaj 

priporočil,  kar smo upoštevali. Izvedli smo tudi 3 notranje strokovne nadzore. 

09.11.2017 smo uspešno opravili  recertifikacijsko presojo  po standardu ISO 9001:2015.  

Ugotovljena je bila manjša nepravilnost in sicer v splošni ambulanti, kjer niso izdali privolitve ali 

zavrnitve pacienta za medicinski poseg pred izvedbo posega in drugo neskladje,  da organizacija ni 

uspešno opredelila področja uporabe sistema vodenja kakovosti, notranja vprašanja niso v celoti 

upoštevana. 

Ti dve nesoglasji smo takoj odpravili. 

 

Poročilo o rezultatih presoj 2017 

 
 

 

Z željo po boljši komunikaciji z uporabniki, smo izvedli anketo o zadovoljstvu pacientov, ki je bila 

anonimna. 
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Prejeli smo 28 vprašalnikov, ki zajemajo 17 vprašanj, z ocenami od 1 do 5. 

Iz analize smo razbrali, da so uporabniki najmanj zadovoljni s telefonskimi zvezami,  v ta namen 

smo nabavili tajnico, ki paciente opozarja, da so delavci v ambulantah trenutno zasedeni, glede 

želene informacije po telefonu smo uredili tako, da so osnovne informacije dosegljive na centrali, 

ostale pa v ordnacijskem času pri medicinski sestri, glede ravnanja z dokemntacijo pa so podatki 

urejeni po standardu ISO in so zaupni. 

 

V letu 2017 smo prejeli tudi 6 pritožb in 2 pohvali. Pritožbe smo analizirali in jih uspešno rešili. 

 

S  strani  ZZZS smo imeli v letu 2017 1 administrativni nadzor v dejavnosti nenujnih reševalnih 

prevozov s spremljevalcem, kjer je bilo ugotovljeno, da so pravilno izpolnjeni  nalogi na NRPsP in 

pravilno obračunani NRPsS, 1 finančno-medicinski nadzor v ortodontiji kjer so bile ugotovljene 

napačno obračunane storitve v višini 85,15 točk v vrednosti 181,65 EUR in napačno obračunan 

LZM v vrednosti 139,36 EUR. Pogodbena kazen je znašala 100,00 EUR, 1 finančni nadzor pri 

nenujnih reševalnih prevozih s spremljevalcev in pri ostalih sanitetnih ptrevozih, napak ni bilo 

ugotovljenih, storitve priznane v celoti, 1 nadzor nad uresničevanjem pogodbe v dejavnosti SA, 

hišni obiski in zdravljenje na domu, kjer je bila ugotovljena škoda v višini 224,44 EUR in izrečena 

pogodbena kazen v višini 100,00 EUR.  

 

S strani Ministrstva za zdravje  smo imeli strokovni nadzor s svetovanjem v ZD Litija za področje 

fizioterapije, rentgenskega inženirstva in klinične psihologije. Iz zapisnika z dne 10.11.2017 je 

razvidno, da je v ZD Litija premalo zaposlenih radioloških inženirjev. Podali smo obrazložitev, da v 

primeru odsotnosti ali povečanega obsega dela v radiologiji, pokrijeta izpad 2 dipl.inženirja 

radiologije  in sicer Alenka Kozlevčar – slikanje zob in Miloš Drnovšek – slikanje skeleta. 

Da moramo nujno zaposliti fizioterapevta za vsaj polovični delovni čas, takoj razširiti program 

psihologa iz obstoječega 0,10 tima na 0,25 tima.  

Že članom nadzorne komisije smo razložili, da vsako leto vlagamo prošnje za širitev omenjenih 

programov, prosimo na Ministrstvu za zdravje, od koder je bila poslana komisija, da pomagajo pri 

pridobivanju omenjenih novih timov in da je v vseh treh službah premalo kadra. Pri tem nismo bili 

uslišani. 

Dobili smo še nekaj predlogov glede izobraževanja fizioterapevt, kateri se že izvajajo.  

Drugih nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.  

 

S strani Zdravstvenega inšpektorata smo imeli v januarju in aprilu 2017  opravljen nadzor pregleda 

nalezljivih bolezni, zdravstvene ustreznosti pitne vode, minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev 

in ravnanje z odpadki in licence zdravnikov v DSO Tisje in v SVC Litija. Nepravilnosti ni bilo 

ugotovljenih. 

 

S strani Zdravniške zbornice  smo imeli  14.12.2017 izredni strokovni nadzor s svetovanjem v 

zobozdravstveni ambulanti za mladino, Georg Bolis, dr. dent.med. Zapisnika še nismo prejeli. 

 

S pomočjo občine ustanoviteljice Šmartno pri Litiji, ki se je prijavila na javni razpis za 

sofinanciranje investicij iz državnega proračuna, za investicijo nakup defibrilatorjev Defibtech 

Lifeline AED s pripadajočo opremo, 2 kosa. 

 

 

 

Čakalne dobe 

 

Povprečna čakalna doba se je nekoliko zvišala v vseh dejavnostih 
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Najbolj pa se je čakalna doba povečala v ortodontiji in je trenutno za prvi pregled 540 dni in za 

zdravljenje 560 dni. 

 

Na fizioterapiji se je zvišala čakalna doba zaradi premajhnega števila fizioterapevtov. Za cca 20.500 

prebivalcev imamo priznanih 4,09 fizioterapevtov, kar je občutno premal. Po splošnem dogovoru je 

določeno povprečno število prebivalcev na tim 3.846 oseb. Za obe občini bi to pomenilo 5,31 tima 

fizioterapevtov. Čakalne dobe za poškodbe smo bili prisiljeni podaljšati,  trenutno so prekoračene 

že podaljšane čakalne dobe samo za nekaj dni, bojimo pa se, da  v prihodnosti  ne bo mogoče 

zagotavlajti kvalitetne fizioterapije za poškodbe ob porastu le teh in to zaradi napotitev pacientov iz 

zasebne ordinacije in zaradi napotitev pacientov, ki imajo bivališče v Litiji in v Šmartnem, izbrani 

zdravniki pa so v drugih občinah. 

V ZD Litija je čakalna doba za prvi obisk kronični 150 – 220 dni, za prvi obisk akutne bolezni do 

100 dni , za poškodbe pa 0 – 45 dni. 

Zaradi omenjenih težav smo ponovno oddali vlogo za širitev programa fizioterapije za 1 tim. 

 

Število opredeljenih 

 

Celotni sistem financiranja temelji na glavarini – številu opredeljenih pacientov in opravljenih 

storitvah. Izračun temelji na številu opredeljenih v posameznem okolju. Ker število prebivalcev iz 

leta v leto raste, program zdravstvenih storitev pa ostaja enak, ostaja problem zdravnikov prevelika 

obremenjenost.  

4x letno se preverja število opredeljenih za posameznega zdravnika v izpostavi in v dejavnosti in se 

izračunajo količniki za glavarino. Na dejansko število količnikov za glavarino vpliva starostna 

struktura prebivalcev. Število količnikov iz glavarine se  letno, v Sklepu o načrtovanju, beleženju in 

obračunavanju zdravstvenih storitev.  

Nad limitom so količniki plačani le v primeru, ko je izvajalec na področju posamezne izpostave 

edini izvajalec, ali ko je na območju posamezne izpostave več izvajalcev v dejavnosti in vsi 

presegajo index iz glaavrine 110%. 

 

V splošni ambulanti, v OD,ŠD je bil na dan 31.2.2017 index glavarine 90,27 %, v dispanzerju za 

žene pa je bil indeks  104,21%  

 

Število opredeljenih v splošnih ambulantah in v dispanzerju za otroke in šolarje 

 

 

 
 

 

Število opredeljenih v dispanzerju za žene 
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Število opredeljenih v zobozdravstvu 
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4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA  

 

Obrazec 1: Delovni program 2017 - ZD 
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V letu 2017 smo na nivoju ZD Litija dosegli realizacijo pogodbeno dogovorjenega plana po 

pogodbi z ZZZS v vseh službah, razen: 

v OD ŠD kurativa, kjer  je bila realizacija 62,7%, v dispanzerju za žene 94,36%, v zobozdravstvu za 

91,13% ,v okulistiki 64,69%, v dispanzerju za mentalno zdravje 88,04% in v reševalni službi, 

sanitetni prevozi 83,48%. 

 

Osnovna dejavnost: 

Pogodbeno dogovorjeni plan je realiziran v višini 132,53%. Storitve, opravljene v splošnih in 

otroško šolskih dispanzerjih, so s strani ZZZS plačane do 96% celotne vrednosti programa, 

korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če je opravljenih vsaj 13.000 količnikov 

iz obiskov na leto na tim. Preostala sredstva do polne vrednosti programa pa bo zavod zagotovil 

izvajalcu, če bo v celoti opravil dogovorjeni program preventive.  

 

Pri referenčnih ambulantah smo izpolnili zahteve zavoda v celoti in dobili sredstva do polne 

vrednosti programa. 

Preventiva v OD ŠD je bila realizirana v višini 101,4%, kar je 6,15% več kot v prejšnjem letu. 

V OD ŠD kurativa  letna realizacija ni bila dosežena – 62,7% 

 

Program v dispanzerju za žene bo  ZZZS  izvajalcu zagotovi plačilo 92% celotne vrednosti 

programa, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če bo opravljeno vsaj 15.000 

količnikov  iz obiskov ( preventiva in kurativa skupaj ), korigiranih z indeksom doseganja 

količnikov iz glavarine in opravljenega najmanj 70% dogovorjenega plana preventive. Program 

preventive je bil dosežen v višini 92,56 %,  na število količnikov 1.571 ( 100% ), celotni program 

pa realiziran v višini – 94,36% . 

V letu 2017 smo sklenili  pogodbo z genEplanet d.o.o., ki je distributer neinvazivnega prenatalnega 

testa na kromosomske trisomije. Preiskave Nifty se izvajajo samoplačniško. 

Test je bil opravljen pri 6 nosečnicah, ZD je pri tem zaslužil 580,00 EUR. 

V okviru študije  HPV je bilo cepljenih 245  žensk starih od 26 do 45 leta 

 

Realizacija programa v dejavnosti fizioterapije, v dispanzerju za mentalno zdravje, v 

patronažni službi, zdravstveni negi in v antikoagulantni ambulanti, je plačana le do pogodbeno 

dogovorjenega plana storitev. 

Program dejavnosti fizioterapije je bil realiziran v višini 140,14%.  

V antikoagulantni ambulanti je bila realizacija 128,83%. 

Program v patronažni službi je bil realiziran v višini 132,77%, v zdravstveni negi pa 115,09%. 

Program v dispanzerju za mentalno zdravje ni bil realiziran  -88,04%. 

 

V specialističnih ambulantah  je bil pogodbeno dogovorjen plan povečan in sicer: 

UZ 111,73%, RTG 101,13% . 

Pri okulistu realizacija  ni bila dosežena -64,69%. 

 

Zobozdravstvena dejavnost: 

Realizacija programa v mladinskem zobozdravstvu ni bila dosežena  - 91,13%. 

V zobozdravstvu za odrasle je bila realizacija 104,25% in v ortodontiji 100,08%. 

 

V letu 2017 smo ponovno presegli plan v reševalni službi, razen pri sanitetnih prevozih, kjer je bila 

realizacija 83,48%. 

Presežen je bil program pri nenujnih prevozih s spremstvom in sicer v višini 131,09%, pri sanitetnih 

prevozih na dializo 119,41% 
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Na področju zdravstveno vzgojnih delavnic je bilo v letu 2017 izvedenih 24 delavnic in 

individualnih svetovanj. 

 

PRESEGANJE/NEDOSEGANJE POGODBENO DOGOVORJENIH PROGRAMOV 

 

Tako kot v preteklih letih tudi v letu 2017 nekateri programi niso bili v celoti plačani. 

Zaradi preseženega programa nismo dobili plačanih naslednjih programov nad dogovorjenim: 

 

V splošnih ambulantah 63.787 EUR 

v DSO 20.797 EUR  

v antikoagulantni ambulanti 5.775 EUR, 

v zdravstveni negi  8.616 EUR 

v patronaži  72.297 EUR 

v fizioterapiji 31.714 EUR 

v UZ 2.686 EUR in RTG 576 EUR – vse plačano SD 2017 

reševalni prevozi s spremljevalcem 17.126 EUR  

sanitetni prevozi na dializo 11.577 EUR 

 

Skladno s 7.točko 25. člena SZ 2017, se pri slikovni diagnostiki ( UZ ) plačajo storitve do 20% 

preseganja plana točk, pri službi RTG pa se izvede plačilo po realizaciji. 

 

Skupaj zaradi prekoračitve programa nismo dobili plačila v vrednosti  231.689 EUR ( v letu 

2016 pa je bil znesek iz tega naslova 199.171 EUR ). Razlika napram letu 2016 je 32.518, 00 

EUR 

 

Pri preseganju programa, ki ni bil plačan s strani ZZZS, je bil pa v celoti pokrit s prostovoljnim 

zavarovanjem v reševalni službi 90%. 

V splošni medicini, fizioterapiji, pa je delež prostovoljnih zavarovalnic 20%, tako da je realizacija 

nad 100% vsaj delno pokrita.  

 

V patronaži, negi na domu, ki so presegli program in so v celoti kriti iz obveznega zavarovanja, pa 

presežki niso bili plačani. 

 

Zaradi nedoseganja programa  nismo dobili  v celoti plačanih programov: 

OD ŠD kurativa   -54.055 EUR 

Dispanzer za ženske  -2.552 EUR 

Dispanzer za mentalno zdravje  -1.936 EUR 

Mladinsko zobozdravstvo  -22.607 EUR in 

Sanitetni prevozi  -8.351 EUR 

Okulistika -4.019 EUR 

 

Ovrednotenje nedoseganja pogodbeno dogovorjenega programa, ki ni bil plačan s strani 

ZZZS iz obveznega zavarovanja znaša  -93.520 EUR, to je znesek, ki ni bil plačan s strani 

ZZZS, ker storitve niso bile opravljene ( v letu 2016 ni bilo plačano zaradi nedoseganja 

programa -79.546 EUR ). 
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4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE 

 

Poročajte o vključevanju in uporabi storitev: 

 eNapotnica 

 eNaročanje 

 

Tabela 2: Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2017: 

 

 Delež 

1. Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam) dana možnost, da 

ga na podlagi eNapotnice, ki ste jo izdali v eni od vaših ambulant, elektronsko naročite na 

nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je 

eNaročanje omogočeno). Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven 

ambulante za več ambulant, če ima pacient do nje dostop. 

Vse 

ambulante 

2. Delež izdanih ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati 

tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o 

pacientih. 

0 

 

4.4. POSLOVNI IZID 

 

Tabela 3: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov 

 

LETO 2016 FN 2017 LETO 2017 

INDEKS 

Real. 2017 / 

Real. 2016 

INDEKS 

Real. 2017 / 

FN 2017 

CELOTNI PRIHODKI 3.709.094 3.558.965 3.751.822 101,15 105,42 

CELOTNI ODHODKI 3.501.133 3.546.100 3.717.629 106,18 104,84 

POSLOVNI IZID 207.961 12.865 34.193 16 266 

Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 0   

POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM  

DAVKA OD DOHODKA 

207.961 12.865 34.193 16 266 

DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA  

V CELOTNEM PRIHODKU 

6% 0% 1%   

  

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu v obrazcu 2 - Izkaz 

prihodkov in odhodkov 2017 - ZD. 

 

 

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH 

POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 
 

Realizacija pogodbenih obveznosti ZD Litija, vezanih na pogodbo z ZZZS je večinoma realizirana 

več kot 100%, kar jej razvidno iz podatkov v nadaljevanju poročila. Stanje realizacije smo 

spremljali mesečno, se o realizaciji pogovarjali na strokovnih  kolegijih in spodbujali službe, kjer je 

realizacija nedosežena, da se potrudijo po najboljših močeh, da se realizacija poveča. Nekje je bilo 

uspešno, drugje ne. 

  

Letni cilji so bili doseženi tudi na področju kadrov. 

 

Uspešnost doseganja pogodbenih obveznosti do ZZZS je bila pogojena s podpisom pogodbe z 

ZZZS v letu 2017, s katero so bili določeni dejanski okviri za izvajanje dejavnosti in določene 

opredelitve glede priznanih kadrov. 
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Realizacija storitev glede na pogodbo z ZZZS za leto 2017 je bila dosežena, razen v: 

 

OD, ŠD kurativa, kjer je bil indeks realizacije  62,7% 

Dispanzer za žene 94,36% 

Zobozdravstvo za mladino, kjer je bil indeks realizacije 91,13% in pri 

Sanitetnih prevozih, kjer je bil indeks realizacije 83,48% 

Okulistika  64,69% 

Dispanzer za mentalno zdravje 88,04% 

 

Izvedene so bile  tudi preventivne zdravstvene delavnice za občane, z namenom slediti 

zastavljenemu cilju za promocijo zdravja. 

 

6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP 
 

- enoto NMP-ja, s katero izvajate dejavnost NMP in realizirane prihodke in odhodke iz tega 

naslova glede na Pravilnik, ter sredstva, ki jih zavod prejme od občine ustanoviteljice, za 

izvajanje NMP – enota, na kateri izvajamo NMP je dežurna služba 3A in mobilna enota nujnega 

reševalnega vozila 

- realizirano porabo sredstev za posamezno stroškovno mesto (tip enote ) v ta namen, pri čemer 

posebej izpostavite realizirana sredstva za: 

      usposabljanje zdravstvenih delavcev  -  delavci so se usposabljali na izobraževanjih, ki jih  

je omogočil zavod in sicer:  ALS, ITLS, tečaj MRMI, tečaj NPK, tečaj varne vožnje, oskrba  

poškodovanca. 

Za izobraževanje v lastnem interesu nismo plačevali šolnin, delavcem smo omogočili le 

odsotnost z dela v  času opravljanja izpitov 

 

V letu 2017 smo nabavili naslednjo opremo  – tablični UZ za službo NMP – iVz UZ Q4JT477, 

Sonda O21v, I38v045GIT, analizator za NMP I-stat, analizator Quick Read go analizator 

Quzick CRP 

investicije  - v letu 2017 smo nabavili novo reševalno vozilo za NRV – TIP B, pol povišan,  

verzija z medicinsko opremo 

 

- število kadra za izvajanje službe in stroškov dela po delovnih mestih ( število  zdravnikov, 

DMS, reševalcev:  

- v ZD Litija se vključuje v NMP 7 zdravnikov ( 1 višji zdravnik specialist PPD2, 1 višji zdravnik 

brez specializacije z licenco PPD2, 4 zdravniki specialisti PPD2 in 1 zdravnik specializant II 

PPD3, ki so redno zaposleni v ZD Litija, 1 zdravnik specializant III PPD2 po pogodbi o 

dopolnilnem delu, ki se vključuje tudi v dežurstvo. 

- v dežurstvo se vključujejo 1 višji zdravnik brez specializacije z licenco PPD1, 2 zdravnika 

specialista PPD1 in 1 zdravnik specializant II PPD1, ki so redno zaposleni v ZD Litija 

- po podjemnih pogodbah se v dežurstvo vključujejo 3 zdravniki, zaposleni izven zavoda in 1 

zdravnik po tripartitni pogodbi  

- v NRV se vključujejo 1 DMS v urgentni dejavnosti, 1 diplomirani zdravstvenik v urgentni 

dejavnosti, 5 zdravstvenih reševalcev, vsi se vključujejo tudi v dežurno službo, vsi redno 

zaposleni v ZD Litija 

- 2 SMS v reševalnem vozilu s tečajem NPK in 4 SMS v ambulanti, vsi redno zaposleni v ZD 

Litija. Od teh 4 sta 2 delavki v postopku pridobitve NPK, 2 pa končujeta Visoko šolo za 

zdravstvo,  poklic diplomirana medicinska sestra, ki jo bosta zaključili v letošnjem letu. 

 -    s strani občine ustanoviteljice smo pridobili Defibtech Lifeline AED s pripadajočo opremo, 2     

       kosa, v znessku  3.998,00 EUR. 
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- Razkrijte višino sredstev ( npr. v obliki investicijskih vlaganj ), ki ste jih pridobili s strani občin 

ustanoviteljic,  in donacije za izvajaje NMP 

 

 

Tabela 4: Enota NMP: DEŽURNA SLUŽBA 3A 

  

REALIZACIJA prih. 
in odh. v 

kumulativnem 
obračunskem 

obdobju od 1. 1. do 
31. 12. 2016 

POGODBENA 
sredstva za NMP 
za kumulativno 

obračunsko 
obdobje od 1. 1. 
do 31.12. 2017 

REALIZACIJA 
prih. in odh. v 
kumulativnem 
obračunskem 

obdobju od 1. 1. 
do 31. 12. 2017 

PRIHODKI od pogodbenih sredstev z 
ZZZS za NMP 

670.229 
 

670.151 
685.170 

Prihodki od MZ,občin in donacij    

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP 594.481 670.151 616.489 

- Strošek dela  428.943 467.005 413.773 

- Materialni stroški 49.784 43.420 67.577 

    Od tega stroški za laboratorij   7.988 

- Stroški storitev 31.669  35.733 

    Od tega za stroške podjemnih pogodb  134.791 9.397 

    Od tega stroški za laboratorij    

- Amortizacija 66.341 23.181 81.676 

- Ostalo, vključno s sredstvi za 
informatizacijo 

17.694 
1.754 

 

Drugi stroški (opis) 50  345 

PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK 
ODHODKOV (-) 

75.748 
0 

68.681 

 

 

 

Opomba:  

Pod dejavnost nujne medicinske pomoči se beležijo dejavnost dežurne službe ter dejavnost mobilnih 

enot, nenujne reševalne prevoze ne beležite v to poročilo.  

 

 

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  

 
 

Zastavljeni cilji so bili v pretežnem delu uspešno realizirani. Ohranili smo dobro sodelovanje z 

zaposlenimi, z občinama  ustanoviteljicama in drugimi zunanjimi institucijami. 

 

Zaposlenim smo zagotovili pogoje za strokovni razvoj, nadaljevali smo s posodabljanjem 

medicinske opreme, vzdrževanjem in obnavljanjem ambulant, voznega parka in informacijske 

tehnologije. 

 

V letu 2017 smo si tekom celega leta prizadevali za čim bolj racionalno izrabo razpoložljivih 

sredstev in za širitev programov, pri katerem smo bili uspešni. 

 

V eno splošno ambulanto smo namestili vrstomat, s katerim so uporabniki storitev in zdravstveno 

osebje zadovoljni, zato bomo  v letu 2018 namestili še 3 vrstomate. 

 

V novembru 2017 smo zaključili  recertifikacijsko presojo po standardu ISO 9001:2015 
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8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  

 
8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA  

 

Tabela 6: Finančni kazalniki poslovanja 

KAZALNIK LETO 2016 LETO 2017 INDEKS 

2017/2016 

1. Kazalnik gospodarnosti 1,06 1,01 95 

2. Delež amortizacije v celotnem prihodku 4 5 125 

3. Stopnja odpisanosti opreme 73 % 78% 107 

4. Dnevi vezave zalog materiala 52 41 79 

5. Delež terjatev v celotnem prihodku 4 11 275 

6. Koeficient plačilne sposobnosti 1,00 1,00 100 

7. Koeficient zapadlih obveznosti 0 0 0 

8. Kazalnik zadolženosti 0,10 0,11 110 

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi 

sredstvi 

5,21 4,47 86 

10. Prihodkovnost sredstev 0,84 0,83 99 

 

 

1. Kazalnik gospodarnosti =  (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887) je večji od 

1 in znaša 1,01 za leto 2017. Je za 5 odstotnih točk nižji od leta 2016. 

 

2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870) 

se je v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 povečal za 8.824 eurov. 

 

3. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga 

opredmetena osnovna sredstva AOP 006) znaša v letu 2017 78% in je večja za indeks 107 

glede na leto 2016 in je primerljiva s stanjem v celotni zdravstveni dejavnosti. 

 

4. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 365)   

Vpišejo se podatki o zalogah iz bilance stanja (AOP 023) in ustrezno prilagojeni podatki o 

stroških materiala iz bilance uspeha (AOP 873) ter podatki o nabavni vrednosti prodanega 

materiala in blaga (AOP 872). Izvirni podatek AOP 873 se prilagodi tako, da se upoštevajo 

samo stroški materiala, ki so predmet skladiščnega poslovanja (kar pomeni, da je s tem 

podatek vsebinsko primerljiv z AOP 023). Vpiše se samo tisti porabljeni material, kateri se 

vodi preko razreda 3 (kreditni promet). 

Dnevi vezave zalog zdravstvenega materiala trajajo 41 dni in so se zmanjšali za 11 dni v 

primerjavi z letom 2016. Ker so dnevi vezave krajši je tudi obračanje zalog hitrejše in so 

zaloge nekoliko nižje kot v letu 2016. 

 

5. Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / 

celotni prihodki AOP 870 ) delež terjatev je nekoliko višji kot v letu 2016. 

 

6. Koeficient plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. 

dogovorjenih dni za plačilo) 

Dejansko  število dni za plačilo je  razlika med datumom nastanka dolžniško-upniškega 

razmerja in dnevom plačila posameznega računa dobavitelju. Vpiše se dejansko število dni za 

plačilo dobaviteljem kot izračunano povprečje plačil vsem dobaviteljem.  
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Povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo je razlika med datumom nastanka dolžniško 

upniškega razmerja in datumom valute. Vpiše se število dogovorjenih dni za plačilo kot 

izračunano povprečje dogovorjenih plačil vsem dobaviteljem.   

Je 1, kar pomeni, zdravstveni dom nima težav pri zagotavljanju kratkoročne plačilne 

sposobnosti. 

 

7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet 

do dobavit. AOP 871 / 12) ) 

Kot zapadle obveznosti navedemo zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12. Zapadle 

neplačane obveznosti primerjamo z mesečnim prometom do dobaviteljev za stroške blaga, 

materiala in storitev.  Mesečni promet do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev = 

AOP 871/12. Ciljna vrednost koeficienta je 0. 

Je 0, kar pomeni, da zdravstveni dom so vse obveznosti poravnane v roku. 

 

8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov 

sredstev AOP 060) 

Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitve, dolgoročno 

razmejene prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti 

izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika 

se veča stopnja zadolženosti. 

Je 0,11, kar kaže da zdravstveni dom ni zadolžen. 

 

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ( (AOP 012+AOP 023) / AOP 034) 

Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz., če imamo kratkoročnih obveznosti 

bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima še večjo 

vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje (nekaj let - s tem plačilni roki v največji 

meri izgubijo vpliv na dejansko likvidnost). Pri gibljivih sredstvih je potrebno upoštevati tudi, 

da imamo kvalitetne terjatve in kvalitetne materiale v zalogah. V kolikor temu ni tako, je 

situacija lahko še bistveno slabša. Za kvalitetno oceno pa je potrebno upoštevati tudi 

dolgoročne terjatve in obveznosti. 

Se je zmanjšal glede na leto 2016 in kaže na dobro likvidnostno stanje. 

 

10. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po 

nabavni vrednosti AOP 002+004+006) 

Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto prihodka in predstavlja 

zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, 

zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja. 

Se je znižal za odstotek v primerjavi z letom 2016. 
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9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
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10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI 

DOSEŽENI 
 

Tabela 7: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje 

NEDOSEŽENI CILJI UKREPI TERMINSKI NAČRT ZA 

DOSEGANJE 

Nedoseganje  program v OD ŠD - 

kurativa 

Vrnitev zdravnice s porodniškega 

dopusta, nadaljevanje  dela 2 pediatrov po 

podjemni pogodbi 

Leto 2018 

Nedoseganje programa dispanzer za žene  Po podjemni pogodbi zaposlili 1 

ginekologa, ki je z delom pričel v mesecu 

marcu ( aneks sprejet z zakasnsitvijo ) 

Leto 2018 

Nedoseganje programa – zobozdravstvo 

za mladino 

Zobozdravnica na porodniškem dopustu - 

nadomeščanje 

Leto 2018 

Nedoseganje programa – sanitetni prevozi Poskus prestrukturiranja z nenujnimi 

prevozi s spremstvom 

Leto 2018 

Nedoseganje programa v okulistiki Odpoved okulista v mesecu juniju, 

novega smo zaposlili po podjemni 

pogodbi oktobra 

Leto 2018 

Nedoseganje programa v dispanzerju za 

mentalno zdravje  - logoped 

Zaradi pričetka dela v marcu ( aneks 

sprejet z zakasnitvijo ) 

Leto 2018 
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11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA  
 

V ZD Litija poskušamo čim bolj vzajemno sodelovati z okoljem. Pri izvajanju zdravstvenih 

storitev, predvsem v okviru zdravstveno vzgojnih programov, si prizadevamo za izobraževanje in 

osveščanje okolja o pomembnosti zdravja ter o skrbi za preventivno zdravstveno varstvo. 

V lokalnem okolju veliko sodeluje patronažna služba, ki je posebna oblika zdravstvenega varstva, 

ki opravlja aktivno zdravstveno in socialno varovanje posameznika, družine in lokalne skupnosti. 

Z dostopnostjo zdravnika pri vsakemu pacientu vplivamo na socialne razmere. Sodelujemo s 

socialno službo, s šolami, RK pri načrtovanju letovanj in drugimi organizacijami. 

 

ZD Litija je močno vpet v lokalno okolje. Aktivno smo prisotni v vseh vrtcih, na osnovnih in 

srednji šoli, kjer se izvajajo dejavnosti zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje. 

 

V letu 2017 je bila septembra organizirana prireditev dan brez avotomobila, kjer so sodelovali  tudi 

zdravstveni delavci ZD Litija, gasilci in delavci PP Litija. V Gabrovki je bil v sodelovanju z 

osnovno šolo, organiziran dan odprtih vrat na temo promocija zdravja, kjer so se krajani lahko 

seznanili z dejavniki tveganja za srčno žilne bolezni, test hoje, merjenje sladkorja in holesterola v 

krvi.  

Oktobra je bilo v mesecu boja proti raku - rožnati oktober organizirano predavanje in UZ pregledi 

dojk, kjer smo sodelovali z Rdečim križem Litija. 

 

Skrbimo za  varovanje okolja. Zdravstveni dom ima načrt gospodarjenja z odpadki, v katerem je 

opredeljen način delovanja in uničenja odpadkov. Za izvajanje  imamo sklenjene  pogodbe s 

pooblaščenimi podjetji, ki imajo koncesijo za odvoz in uničenje. 

 

 

12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN 

KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH 

VLAGANJIH 
 

12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA   

 

12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike 

 

 

Število zaposlenih na dan 31.12.2017 je bilo 82 delavcev, kar predstavlja število enako kot v letu 

2016. 

Za nedoločen čas je zaposlenih 72 delavcev in 4 delavci za določen čas, 6 specializantov – določen 

čas. 

Struktura zaposlenih se v primerjavi s preteklim letom na področjih dela ni bistveno spremenila. 

 

Tekom leta smo na novo zaposlili: 

 
1 zdravnika po končanem sekundariatu s strokovnim izpitom za delo v okrepljeni ambulanti, 1 

diplomirano babico, 1 diplomiranega zdravstvenika, 1 laboratorijskega tehnika, 1 zdravstvenega 

tehnika, 1 zobotehnika.  
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Zaradi potrebe za delo v zdravstveni vzgoji smo zaradi odhoda 2 diplomiranih medicinskih sester 

zdravstveno vzgojo  prerazporedili  2 zdravstvena tehnika, ki sta  končala visoko šolo za zdravstvo, 

poklic diplomirana medicinska sestra ( interna prerazporeditev kadra ). 

 

Za nadomeščanje pa smo zaposlili: 

 

1 zobozdravnika za mladinsko zobozdravstvo, 1 zobozdravstveno asistentko  - obe za nadomeščanje 

delavk na porodniškem dopustu in 1 medicinsko sestro za povečan obseg dela. 

 

 

Organizacijo so  zapustili naslednji delavci: 

 

3 diplomirane medicinske sestre, zdravnik po končanem sekundariatu z opravljenim strokovnim  

izpitom, 1 zdravstveni tehnik, 1 zobotehnik. 

Zaposlene imamo tudi 4 delavce po 147.členu Zakona o delovnih razmerjih, ki v ZD Litija delo 

opravljajo s soglasjem delovnih organizacij in dovoljenja Zavoda za zaposlovanje kot deficitaren 

kader. 

 

Po 147.členu  ZDR delo opravljajo: 

 

0,10% specialist medicine dela, prometa in športa, 0,20 % specialist ginekologije in 0,10 % 

medicinski biokemik specialist in 0,10% zdravnik specializant III PPD2. 

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017 – ZD 
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Po pogodbi med javnim zavodom ZD Litija in ZZZS imamo na dan 31.12.2017 iz ur priznanih 

87,55  delavcev. 

 

Na dan 31.12.2016 smo imeli zaposlenih  6 specializantov družinske medicine, na dan 31.12.2017 

isto 6. Pripravnikov v letu 2017 nismo zaposlovali. 

 

Kljub celoletnemu razpisovanju prostih delovnih mest za zdravnika pediatra ga nismo uspeli 

pridobiti, zato kadrovske težave rešujemo  z zaposlitvijo pediatrov  po podjemni pogodbi. 

Tudi s strani plačnika priznanega mag. farmacije, spec. klinične farmacije, vpisanega v seznam 

lekarniške zbornice kljub večletnemu oddajanju potreb po delavcih, ne moremo pridobiti. 

Zaradi odsotnosti zaradi materinskega dopusta smo nadomestili za določen čas: 

1x dr. dentalne medicine, 1x zobozdravstveni asistent, 1x DMS 

 

Število zaposlenega kadra na dan 1.1.2018 je na podlagi Uredbe o načinu priprave kadrovskih 

načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 

2017 in 2018 v skladu s planom. 

12.1.2. Ostale oblike dela 

 

Konec leta 2017 smo imeli po podjemni pogodbi za programe, sklenjene z ZZZS zaposlenih 11 

delavcev, od tega 2 pediatra ( 0,60 programa ), ortodonta ( 0,59 programa ), okulista ( 0,10 

programa ), 1 specialista ginekologije ( 0,40 programa ), logopeda ( 0,10 programa ) in zdravnika v 

splošni ambulanti ( 0,26 programa ), spec. radiologije ( 0,37 programa ), 3 zdravnike za delo v 

dežurstvu. 

 

Za samoplačniške storitve smo imeli sklenjeni 2 podjemni pogodbi, od tega  1 specialista medicine 

dela  in  1 specialista ortopedije 

 

Z lastnimi delavci nimamo sklenjenih podjemnih pogodb, razen z 1 redno zaposlenim delavcem in 

to za  posebni program  - presejalni program, na podlagi  Sklepa o posebnih programi, izdanega s 

strani Ministrstva za zdravje. 

V letu 2017 nismo  prevzeli v lastno izvajanje dejavnosti, ki so bile v preteklih letih oddane 

zunanjim izvajalcem. 

 

Zdravstveni dom Litija je izdal tudi 12 soglasij lastnim delavcem za delo pri drugem izvajalcu v letu 

2017, ko smo mogli pridobiti tudi soglasje občin ustanoviteljic. 

 

12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva 

 

Ker je izobraževanje pomemben sestavni  del zavoda, smo tudi v letu 2017 zaposlenim omogočili 

strokovno izobraževanje v skladu z letnim načrtom izobraževanja, s kolektivnimi pogodbami in  s 

finančnimi sredstvi, ki so določena za posamezne profile delavce. Zaposleni so se udeleževali tudi 

brezplačnih seminarjev, posvetov s posameznega področja. 

 

V ZD Litija smo izpeljali tudi interna izobraževanja, predvsem s področja službe NMP. Zaposleni, 

ki opravljajo delo v NRV-ju so opravili še dodatna izobraževanja, kot so MRMS, ITLS, šola 

urgence, oskrba pacienta, tečaj varne vožnje, NPK, ALS, tečaja dodatnih postopkov oživljanja. 
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Zaposleni so se udeležili tudi vseh brezplačnih posvetov s posameznega področja dela, ki jih 

organizirajo strokovna združenja, ministrstva in druge institucije. 

 

 

 

Zdravstvene delavce in sodelavce smo seznanili s spremembami Pravilnika o strokovnem 

izpopolnjevanju, da so obvezne vsebine strokovnega izpopolnjevanja od avgusta 2017 dalje: 

zakonodaja s področja zdravstva in temeljni postopki oživljanja, 1 x v 7 letih. 

 

Na podlagi Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati zavod za izvajanje praktičnega pouka 

dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov  kot baza, smo v letu 2017 omogočili 

izvajanje praktičnega pouka dijakom izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege in 

univerzitetnega študijskega programa zdravstvena nega. 

 

V ZD Litija smo imeli v letu 2017 zaposlenih 6 specializantov družinske medicine, ki so delo 

opravljali v matičnem zdravstvenem domu in v drugih ustanovah na kroženju, po razporedu 

Zdravniške zbornice.  

 

Po uspešno končanem izpitu iz veščin NMP, so bili razporejeni tudi v dežurno službo in službo 

NRV. 

 

12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem 

 

Že v letu 2016 smo izvedli javni razpis za izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja. Pogodbo  

imamo sklenjeno z zunanjim sodelavcem Valina  d.o.o do 30.06.2019.  

V tej dejavnosti nimamo zaposlenih lastnih delavcev. 

 

Že v letu  2016 smo izvedli javni razpis za nenujne prevoze dializnih in drugih bolnikov. Pogodbo 

imamo sklenjeno z zunanjim  Blumis d.o.o. do 31.10.2018 . 

V tej dejavnosti imamo zaposlenih 5 zdravstvenih reševalcev in 1 voznika reševalca I 

 

 

12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2017 
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Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017 - ZD 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

V letu 2017 je ZD Litija realiziral investicije v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena 

sredstva v višini 257.728,00 eur. Viri sredstev uporabljeni za vlaganja so bili: 

- Občina Šmartno pri Litiji 6.000,00 eur, 

- Lastna sredstva v višini 251.728,00 eur. 
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V letu 2017 smo nabavili neopredmetena sredstva (licence, programska oprema) v višini 3.186 eur, 

vlaganje v stavbo v višini 1.991 eur, nabavo ultrazvoka v višini 21.166 eur, medicinsko opremo v 

višini 198.001 eur, posodobitev računalniške opreme strojne opreme v višini 13.221 eur, 

nemedicinsko opremo v višini 20.163 eur. 

 

  

 

12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2017 

   

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2017 - ZD 

Obrazec izpolnite v pripeti excelovi datoteki - »Obrazec 5 -Poročilo o vzdrževalnih delih 2017 - 

ZD«) 

 

 
 

 

 

Ni odstopanj od načrtovanih vzdrževalnih del. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavod: ZDRAVSTVENI DOM LITIJA 

 



 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAČUNOVODSKO 

POROČILO ZA 

LETO 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila (ime in priimek): 

Marjeta Garantini, univ. dipl.ekon. 

 

Odgovorna oseba zavoda  (ime in priimek): 

Jožefa Kežar, dr.med., spec. gin. in porod. 
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RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE  PRILOGE: 

 

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 

58/10, 104/10, 104/11 in 86/16):): 

a) Bilanca stanja (priloga 1) 

b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

(priloga 1/A) 

c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B) 

d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3) 

e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

(priloga 3/A) 

f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1) 

g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2) 

h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 

3/B) 

Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJPES s kopijo potrdila o oddaji. 

 

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov: 

- Obrazec 1: Delovni program 2017 - ZD 

- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2017 - ZD 

- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017 - ZD 

- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017 - ZD 

- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2017 - ZD 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja 

2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

  2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76) 

  2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46) 

2.3. Analiza poslovnega izida 

   2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih  

   uporabnikov po načelu denarnega toka 

   2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih  

   uporabnikov 

   2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 

   2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 

   vrstah dejavnosti 

3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2016 in preteklih let 

4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2017. 
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1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K 

BILANCI STANJA  
 

 

1.1. SREDSTVA 

 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

 
 

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena  sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve (AOP 002 in 003) 

 

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja: 

                                                                             

            v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2016 2017 Indeks 

001 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve    

002 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja    

003 Dolgoročne premoženjske pravice 67.757 70.007 103 

005 Druga neopredmetena sredstva    

006 Terjatve za predujme iz naslova vlaganj    

007 Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi    

00 Skupaj AOP 002 67.757 70.007 103 

01 Popravek vrednosti  AOP 003 58.002 59.949 103 

00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 9.755 10.048 103 

 

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev so je v 

letu 2017 povečala za 2.250 EUR  sedanja vrednost znaša 10.048 EUR. 

 

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)  

                                                        v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2016 2017 Indeks 

020 Zemljišča 163.801 163.801 100 

021 Zgradbe 1.407.945 2.100.497 149 

022 Terjatve za predujme za nepremičnine    

023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi 694.754 4.193 1 

029  Nepremičnine trajno zunaj uporabe    

02 Skupaj AOP 004 2.266.501 2.268.492 100 

03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 938.766 981.044 105 

02-03 Sedanja vrednost nepremičnin   1.327.735 1.287.448 97 

 

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2017 povečala za 671 EUR in znaša 2.268.492 

EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 981.044 EUR, sedanja vrednost znaša 1.287.448 

EUR. 

 

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine: 

- zgradbe – po naslovih oziroma ZK parcelah – spremembe v letu 2017 ni, stanje 31. 12. 

2017: ko Litija (1838), parcele 366/1, 366/3, 367, 368/1, 369/1, 369/4, 370/1, 371, 372/1, 

372/2. 
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Za nepremičnine imamo, (urejamo) zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena 

v računovodski dokumentaciji in original v dokumentaciji ustanovitve ZD Litija.  

 

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 

007) 

                                                v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2016 2017 Indeks 

040 Oprema 2.066.941 2.075.537 100 

041 Drobni inventar 102.362 113.639 111 

042 Biološka sredstva    

043 Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti    

045 Druga opredmetena osnovna sredstva    

046 Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os    

047 Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo    

049  Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe    

04 Skupaj AOP 006 2.169.303 2.189.176 101 

05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 1.587.980 1.697.798 107 

053 Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna 

sredstva v tuji lasti 

   

04-05 Sedanja vrednost opreme 581.323 491.378 85 

 

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2017 povečala  

za 19.873 EUR in znaša 2.189.176.Odpisana vrednost znaša 1.697.798 EUR, sedanja vrednost 

znaša 491.378 EUR. 

 

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008) 

 

Dolgoročnih finančnih naložb v letu 2017 ZD Litija nima. 

                                                         

 

Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009) 

 

Dolgoročno danih posojil in depozitov v letu  2017 ZD Litija nima.   

                                                         

 

Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 

 

Dolgoročnih  terjatev  iz poslovanja v letu 2017 ZD Litija nima. 

                                                        .  
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B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

 

 

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013) 

 

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2017 157,40 

EUR. 

 Takoj vnovčljivih vrednotnic nimamo. 

 

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014) 

 

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2017 skupaj 1.146.227,80 EUR, od tega po 

posameznih bankah in drugih finančnih ustanovah: 

 podračun UJP,  1.145.431,71 EUR, 

 SKB d.d. Ljubljana, gotovinski račun z ničelnim stanjem 20,00 EUR, 

 prehodni konto 796,09 EUR. 

 

 

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) 

 

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 61.098 EUR. Stanje terjatev predstavlja  2 % celotnega 

prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavamo  v skladu s pogodbenimi roki, oziroma v skladu s 

plačilnimi pogoji zavoda.  

 

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda. Terjatve bodo plačane v skladu z zapadlostjo. 

 

Vzajemna d. v .z., Ljubljana Digitalizacija,  31.278,35 EUR, Triglav zdravstvena zavarovalnica 

d. d., Ljubljana 9.208,08 EUR,  Lantana-zdravstvene storitve , d .o. o. Litija 6.186,83 EUR, dr. 

Benedičič Nikolaj, zasebna ambulanta splošne medicine, Litija 2.772,51 EUR, dr. Krstinič Goran 

zasebna zobozdravstvena ambulanta, Litija 2.084,10 EUR. 

 

 

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016) 

 

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31. 12. 2017 1.940,00 EUR in se nanašajo na 

vnaprejšnja plačila kotizacij za tečaj ALS, EPALS (tečaji za NMP).  

 

 

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 

017) 

 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2017 

39.233,67 EUR.  

 

ZZZS OE Ljubljana  24.540,22 EUR, ZD  Domžale 6.209,88 EUR, ZD Kamnik 3.434,50 EUR, 

Osnovna šola Šmartno  2.173,43 EUR, Javni zavod Mestne lekarne Kamnik 1.426,27 EUR.  

 

 

Izkazane terjatve so bile poravnane do  oddaje letnega poročila. 
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Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) 

 

Kratkoročne finančne naložbe znašajo na dan 31. 12. 2017 290.000,00 EUR in so naslednje: 

 

                                                        v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2016 2017 Indeks 

150 Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje    

151 Kratkoročno dana posojila    

152 Kratkoročno dani depoziti  290.000 1.000 

155 Druge kratkoročne finančne naložbe    

15 SKUPAJ  290.000 1.000 

       

Zaradi evropske denarne politike in izjemno nizkih (tudi negativnih) ravni EURIBOR-ja, so 

obrestne mere izredno nizke. Nekatere poslovne banke ne nudijo več storitve nočnega 

deponiranja oziroma uvajajo minimalne ali celo negativne obrestne mere. Iz tega razloga, v 

sodelovanju z Občino Litija,  smo v  letu 2017 sklenili depozitni posel št. LD1727700036. 

 

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019) 

 

ZD Litija nima kratkoročnih finančnih terjatve iz financiranja  v letu EUR. 

 

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) 

 

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2017 2.378,00 EUR in so naslednje 

 

                                                       v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2016 2017 Indeks 

170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 4.684 2.314 49 

174 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 57 65 114 

175 Ostale kratkoročne terjatve    

179  Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev    

17 SKUPAJ 4.741 2.378 50 

 

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) 

 

Aktivnih časovnih razmejitev ZD Litija  v letu  2017 nima. 

                                      

C) ZALOGE  

 
Zaloge zadoščajo - kurilno olje za 90 dnevno poslovanje, zobozdravstveni material 21 dni, ostali 

zdravstveni material  in ne zdravstveni material 15 dni, sanitetni material 30 dni. 

 

Zaloge materiala se izkazujejo po nabavni vrednosti, ki vsebuje nakupno ceno, morebitne uvozne 

in druge nevračljive nakupne dajatve in neposredne stroške nabave. Nabavna vrednost je 

zmanjšana za odbitni delež davka na dodano vrednost v skladu s predpisi o davku na dodano 

vrednost.  

 

Kot material se lahko šteje tudi drobni inventar z dobo koristnosti do leta dni, lahko pa tudi tisti z 

dobo koristnosti več kot leto dni, če njegova posamična nabavna cena ne presega tolarske 

vrednosti 500 EUR. 
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Pri izkazovanju zalog in porabe materiala zavod uporablja metodo drsečih povprečnih cen. 

 

                                                        v EUR, brez centov 
Konto Naziv konta  2016 2017 Indeks 

30 Obračuna nabave materiala    

31 Zaloge materiala 56.946 52.379 92 

32 Zaloge drobnega inventarja in embalaže    

34-36 Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga    

37 Druge zaloge namenjene prodaji    

 

 
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035) 

 

ZD Litija v letu 2017 nima prejetih predujmov niti varščin. 

 

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) 

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2017 169.757,00 EUR in se 

nanašajo na: 

 obveznost za izplačilo plač za mesec december v višini 169.757,00 EUR. Obveznost do 

zaposlenih je bila v celoti poravnana osmega januarja 2018. 

 

 

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) 

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2017 99.609,00 EUR. 

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od osem do  trideset dni, oziroma v skladu s 

pogodbeno dogovorjenimi roki.  

 

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) 

 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2017 46.326,00 EUR in se 

nanašajo na naslednje obveznosti: 

                                                        v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2016 2017 Indeks 

230 Kratkoročne obveznosti za dajatve 29.348 33.010 112 

231 Obveznosti za DDV 1.960 1.839 94 

231 Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih 

plačilnih instrumentov 

   

234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 6.879 8.333 121 

235 Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih 3.532 3.144 89 

23 SKUPAJ 41.719 46.326 111 

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

(AOP 039) 
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Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2017 

40.739,00 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti: 

                                                         v EUR, brez centov 
Konto Naziv konta  2016 2017 Indeks 

240 
Kratkoročne obveznosti do MZ, Ministrstvo za javno 

upravo 

47 56 119 

241 Kratkoročne obveznosti do proračunov občin    

242 
Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov 

proračuna države 

13.246 14.835 112 

243 
Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov 

proračunov občin 

3.561 4.424 124 

244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ  21.424 1000 

 - ZZZS  21.424 1000 

 - ZPIZ    

24 SKUPAJ 16.854 40.739 242 

 

 

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040) 

 

ZD Litija nima kratkoročnih obveznosti do financerja v letu 2017. 

 

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041) 

 

ZD Litija nima kratkoročnih obveznosti iz financiranja v letu 2017. 

 

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) 

 

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki 

 

ZD Litija nima pasivnih časovnih razmejitev v letu 2017. 

 

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki 

 

       V letu 2017 ZD Litija ne izkazuje stanj. 
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LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  

 

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite  

 

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki 

 

ZD Litija v letu 2017 nima dolgoročno odloženih prihodkov.     

 

 

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov 

amortizacije 

 

          v EUR, brez centov 
STANJE OZ. SPREMEMBA         Znesek  

stanje na dan 31. 12. 2016                5.439     

  

  

  

  

stanje na dan 31. 12. 2017                 5.439      

 

 

Del  donacij v znesku  5.439 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva. 
 

 

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije 

 

Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih 

odhodkov 

 
          

ZD Litija ne izkazuje drugih dolgoročnih rezervacije v letu 2017. 

 

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti  

 

ZD Litija ne izkazuje stanj  na kontu podskupine 960 in 961 - dolgoročni krediti v letu 2017.  

        

 

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti  

 

       

ZD Litija ne izkazuje stanj dolgoročnih obveznosti v letu 2017.  

 

 

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva  

 

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 

12. 2017 3.020.429,00 EUR. 

 

 

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja: 
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          v EUR, brez centov 
STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

stanje na dan 31. 12. 2016 3.031.585 

  

+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja  

+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine   

+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja       6.016 

+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev  

+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup 

osnovnih sredstev 

34.193 

- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov 

sredstev (konto 4629) 

51.365 

  

  

stanje na dan 31. 12. 2017 3.020.429 

 

Obveznosti za neopredmetena  sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 

361.867  EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja: 

 

‒ neporabljena sredstva amortizacije 169.745 EUR. 

‒ sredstva ustanoviteljic 6.016 EUR 

‒ lastna sredstva 186.106 EUR. 

      

Stanje na kontih skupine 980 smo uskladili z ustanoviteljicama občino Litija in občino Šmartno                  

pri Litiji,  v skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu 

Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13). 

 

Konti podskupine  981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 

 

ZD Litija v letu 2017 nima obveznosti za dolgoročne finančne naložbe v letu 2017.  

        

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki   

 

          v EUR, brez centov 
STANJE OZ. SPREMEMBA         ZNESEK 

stanje na dan 31. 12. 2016 451.473 

- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev 

po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980 

 

+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka  (iz priloge 3 – AOP 891) 

34.193 

- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka (iz priloge 3 – AOP 892) 

 

- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 

obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893) 

 

+/- -----------------  

  

  

stanje na dan 31. 12. 2017 485.666 

 

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki 

 

ZD Litija v letu 2017 nima presežka odhodkov nad prihodki. 

 

Izven bilančno izkazujemo vrednost prejetih bančnih garancij z različnimi roki zapadlosti, v 

višini 2.906 EUR. 
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2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

DOLOČENIH UPORABNIKOV   
 

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2017 – ZD 
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2.1. ANALIZA PRIHODKOV  

 

Celotni prihodki doseženi v letu 2017 so znašali 3.751.822 EUR  in so bili za 1 % višji od 

doseženih v letu 2016 in  4 % višji od načrtovanih.  

 

Prihodki od poslovanja predstavljajo 100 %, finančni prihodki, drugi prihodki in 

prevrednotovalni poslovni prihodki  predstavljajo manj kot 1 %  glede na celotne prihodke za 

leto 2017. 

 

Finančni prihodki so znašali 8.757 EUR in predstavljajo manj  kot 1 % delež v celotnih 

prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti 6,93 EUR, 7.783,67 EUR nadomestilo od 

zavarovanja, drugi prihodki 784,75 EUR. 

 

Neplačani prihodki znašajo 100.331,45 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek 

tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 3 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo v 

enomesečnem ali pogodbenem roku.  Terjatve se redno poravnavajo. 

 

                                                          v EUR, brez centov 

PRIHODKI 
Realizacija 

2016 

FN 

2017 

Realizacija 

2017 

IND  

real. 

2017 / 

FN 

2017 

STRUKTURA 

2017 

- iz obveznega zavarovanja   3.023.703 2.908.265 3.031.927 104 81 

- iz dodatnega prost.zavarovanja 463.913 450.000 466.718 104 12 

- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, 

od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od 

ostalih plačnikov in od konvencij    

61.556 60.000 71.360 119 2 

- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 158.942 140.000 172.912 124 5 

- finančni prihodki        843 500 8.575 1715 0 

- prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi 

prihodki in prevrednotovalni prihodki 

  138 200 330 165 0 

SKUPAJ PRIHODKI    3.709.094 3.558.965 3.751.822 105 100 

 

 

 

Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij za leto 2017 znašajo 

129.577 EUR , kar predstavlja 3 odstotke. 

 

Prihodki   se razčlenjujejo na  prihodke od prodaje, finančne prihodke, in druge  prihodke. 

 

Celotni prihodki so dosegli indeks rasti 101 glede na leto 2016, prihodki od prodaje  indeks 101. 

Finančni prihodki predstavljajo - obresti od sredstev na podračunu UJP, denarnem depozitu in 

prihodke od zavarovalnin. Drugi in prevrednotovalni prihodki ne predstavljajo pomembne 

postavke v skupnih prihodkih. 

 

 

Višina prihodkov iz obveznega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja ima odločilen vpliv na  

poslovanje ZD Litija. V letu 2017 je dosežen indeks 101  in je večji  glede na preteklo leto. 

Drugi prihodki iz javnih financ so se zmanjšali za zaposlene  specializante.  
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2.2. ANALIZA ODHODKOV 

 

Celotni odhodki doseženi v letu 2017  so znašali 3.717.629  EUR in so bili za 6 % višji od 

doseženih v letu 2016 in 5 % višji od načrtovanih.  

 

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,99 % delež, finančni odhodki so zanemarljivi glede na 

celotne odhodke  leta 2017. 

 

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji: 

 

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV  (AOP 871) so v letu 2017 znašali 

1.218.450 EUR in so bili za 12 % višji od doseženih v letu 2016 in za 11 % višji od načrtovanih. 

Delež v celotnih odhodkih znaša 33 %.  

 

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2017 znašali 461.834  EUR 

in so bili za 16 % višji od doseženih v letu 2016 in za 14 % višji od načrtovanih. Delež glede na 

celotne odhodke zavoda znaša 12 %.  

Povečana poraba glede na leto 2016 zdravila 14.678 EUR, laboratorijskega materiala 18.540 

EUR, ostali zdravstveni material 11.155 EUR, pisarniški material 4.775 EUR, pralna in čistilna 

sredstva za osebno higieno 3.490 EUR.  

 

 

MATERIAL 2016 2017 Razlika %

OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL 39.185,06 50.339,84 11.154,78 128

KURIVO PORABLJENO ZA OGREVANJE 12.059,34 17.047,70 4.988,36 141

KOVINE 3.974,16 5.691,36 1.717,20 143

PORABLJEN DRUGI POTROšNI MATERIAL 2.251,30 2.209,89 -41,41 98

LABORATORIJSKI MATERIAL 109.243,62 127.783,64 18.540,02 117

ODPIS DROBNI INVENTAR 3.290,07 3.943,66 653,59 120

OSTALI ZOBOTEHNIčNI MATERIAL 5.457,77 6.865,60 1.407,83 126

SLUŽBENA OBLEKA 10.821,95 4.029,65 -6.792,30 37

NADOMESTNI DELI ZA OSNOVNA SREDSTVA 1.594,68 3.557,90 1.963,22 223

PRALNA IN ČISTILNA SREDSTVA IN SREDSTVA ZA OSEBNO HIGIENO7.422,12 10.912,54 3.490,42 147

ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL 29.491,22 33.436,99 3.945,77 113

ODPIS AVTOMOBILSKE GUME 7.295,29 7.270,68 -24,61 100

ČASOPISI,URADNI LISTI IN PRIROČNIKI 1.277,40 743,36 -534,04 58

PORABLJENA VODA 15.785,67 16.664,65 878,98 106

MATERIAL ZA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE 2.116,49 1.981,07 -135,42 94

PORABLJEN POTROŠNI MATERIAL ZA POČITNIŠKE ZMOGLJIVOSTI526,88 738,04 211,16 140

DRUGI STROŠKI MATERIALA 530,54 1.398,99 868,45 264

OBVEZILNI MATERIAL 20.333,69 19.485,25 -848,44 96

PORABLJENA ELEKTRIČNA ENERGIJA 27.512,72 26.450,45 -1.062,27 96

PORABLJENO POGONSKO GORIVO ZA TRANSPORTNA SREDSTVA29.893,26 31.703,63 1.810,37 106

PORABLJEN PISARNIŠKI MATERIAL 12.665,51 17.439,45 4.773,94 138

PORABLJENA GOTOVA ZDRAVILA 46.022,68 60.697,48 14.674,80 132

DRUGI PORABLJENI MATERIAL 9.450,48 11.442,19 1.991,71 121

398.201,90 461.834,01 63.632,11  
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STORITEV 2016 2017 RAZLIKA %

IZPLAčILA PO POGODBAH O DELU - BRUTO 86.740,89 120.162,50 33.421,61 139

PRISPEVKI OD POGODB O DELU 15.570,06 20.196,81 4.626,75 130

POSEBNI DAVEK NA DOLOčENE PREJEMKE 22.168,38 32.079,20 9.910,82 145

POŠTNE  STORITVE 3.889,71 5.043,56 1.153,85 130

STORITVE ZA PREVOZ BOLNIKOV 87.227,01 87.705,79 478,78 101

TELEFON,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA 10.219,37 8.744,58 -1.474,79 86

STORITVE ZA SPROTNO VZDRŽEVANJE MEDICINSKE IN NEMEDICINSKE OPREME19.971,32 23.393,70 3.422,38 117

TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV 23.698,17 24.542,78 844,61 104

TEKOČE VZDRŽEVANJE IN  DRUGI STROŠKI POČITNIŠKIH ZMOGLJIVOSTI25.668,84 31.487,61 5.818,77 123

TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME 1.448,50 2.082,41 633,91 144

TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME14.231,56 12.878,70 -1.352,86 90

TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME 7.518,06 7.541,10 23,04 100

VZDRŽEVANJE VOZIL 23.678,00 35.924,29 12.246,29 152

ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE 2.778,65 1.643,19 -1.135,46 59

ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO 1.703,04 1.421,63 -281,41 83

ZAVAROVALNA PREMIJA ZA VOZILA 13.018,39 9.192,06 -3.826,33 71

PREMIJE ZA ZAVAROVANJE DELAVCEV 1.168,00 1.103,76 -64,24 95

ZAVAROVALNE PREMIJE ZA SPL.IN ZDRAV.ODGOVORNOST8.428,84 4.690,60 -3.738,24 56

ODVOZ SMETI, ODPADKI 8.072,55 9.008,31 935,76 112

ZAKUPNINA-UPORABNINA AMBULANTE DOM TISJE 3.817,67 3.549,83 -267,84 93

UREJANJE OKOLICE IN DRUGE KOMUNALNE STORITVE 72,00 -72,00 0

NAJEM OPREME 281,79 510,00 228,21 181

STROŠKI REKLAME IN PROPAGANDE 420,90 305,00 -115,90 72

STROŠKI ZA REPREZENTANCO 89,49 561,65 472,16 628

STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA 552,50 742,31 189,81 134

DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI 16,00 -16,00 0

POVRAČ.STR.ZA PREVOZ Z LASTNIMI SRED.NA SLUŽB.POTOV. V DRŽAVI1.544,98 2.141,56 596,58 139

LABORATORIJSKE STORITVE 78.058,34 71.349,94 -6.708,40 91

OSTALE ZDRAVSTVENE STORITVE 47.556,82 50.124,13 2.567,31 105

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 4.866,29 4.866,25 -0,04 100

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE DELAVCEV 964,66 -964,66 0

KOTIZACIJE 16.476,92 14.775,22 -1.701,70 90

DNEVNICE 174,84 355,00 180,16 203

POVRAČILA PREVOZNIH STROŠKOV Z LASTNIMI PREVOZNIMI SREDSTVI2.459,00 2.761,60 302,60 112

DRUGA POVRAČILA STROŠKOV - NOČNINE 22,00 47,22 25,22 215

STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE 713,52 713,52 0,00 100

DRUGE STORITVE 2.833,29 4.165,74 1.332,45 147

TEKOČE VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME 43.576,22 41.591,71 -1.984,51 95

PRAVNE,REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE 12.487,08 16.749,50 4.262,42 134

ODVETNIŠKI,SODNI STROŠKI,UPRAVNE TAKSE 57,16 4,50 -52,66 8

STORITVE ČIŠČENJA 75.976,86 83.102,04 7.125,18 109

STORITVE VARSTVA PRI DELU IN PRED POŽAROM 4.401,28 8.562,67 4.161,39 195

STORITVE ŠTUDENTSKEGA SERVISA 11.920,77 10.794,62 -1.126,15 91

686.539,72 756.616,59 70.076,87 110  
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Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2017 znašali 756.616 EUR in 

so bili za 10 % višji od doseženih v letu 2016 in za 9% višji od načrtovanih. Delež glede na 

celotne odhodke zavoda znaša  20 %.  

Višje vrednosti storitev kot v letu 2017 pogodbeno delo za 47.959 EUR, vzdrževanje vozil 

12.246 EUR, zmanjšanje zavarovanj za 9.046 EUR. 

 

 

 
Izvajalci zdravstvenih 

storitev 
Vrste zdravstvenih storitev  Strošek v letu 2017 Število izvajalcev 

PODJEMNE POGODBE    

lastni zaposleni Nuhalna svetlina 10.871 1 

    

zunanji izvajalci Ortodontske storitve 40.500 1 

 Pediatri  30.765 3 

 Medicina dela 5.222 1 

 RTG  2.199 2 

 Okulist 5.619 3 

 Logoped 7.342 1 

 Ortoped 3.611 2 

 Splošna medicina 18.626 1 

 NMP 8.859 3 

 UZ 21.201 1 

 Ginekologija 17.616 1 

 SKUPAJ 172.431. 20 

zunanji izvajalci     

D.O.O.  Prevoz dializnih bolnikov  94.019 1 

 Zobni rentgen 574 1 

S.P. Odčitki slik 4.083 1 

 psiholog 280 1 

    

 

53.č. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti, določa, da mora direktor javnega 

zdravstvenega zavoda poročati svetu javnega zdravstvenega zavoda in ministru, 

pristojnemu za zdravje, o izdanih soglasjih in o sklenjenih podjemnih pogodbah v 

preteklem letu, in sicer do 28. februarja ob pripravi letnih poročil 

 

 

 
Zunanji izvajalci 

nezdravstvenih storitev  
Vrste storitev 

Strošek v letu 2017 Število zunanjih 

izvajalcev 

Zunanji izvajalci    

D.O.O.    

Valina d.o.o. Ljubljana Čiščenje stavbe 83.102 1 

SRC Infonet d.o.o. Kranj  Vzdrževanje 

programske opreme 

30.897 5 

Avtousluga Soklič Anton, s.p. 

Šmartno pri Litiji 

Vzdrževanje 

avtomobilov 

22.485 6 

SPERTi D.O.O, Portorož Upravljanje 

nepremičnin 

20.360 1 

Zavarovalnica Triglav, d.d., 

Ljubljana 

Zavarovanje objektov in 

oseb 

14.986 2 

Elin Bevc Venčeslav  s.p., 

Litija 

elektroinštalacije 10.317 1 

ŠS, d.o.o., Ljubljana  Pomoč v zdravstveni negi 10.793 1 

Topflor Žiga Žerovc s.p. 

Podnart 

Polaganje tal 9.559 1 

Mizarstvo Sašo Kramar s.p. 

Šmartno pri Litiji 

Izdelava pohištva za 

poslovne prostore 

8.533 1 
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2.) STROŠKI DELA so v letu 2017 znašali 2.288.543 EUR in so bili za 2 % višji od doseženih 

v letu 2016 in za 1 % višji oz. 28.543 EUR od načrtovanih, zaradi stimulativnega nagrajevanja v 

skladu z Aneksom k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in 

zobozdravnike in odpravo anomalij pri vrednotenju delovnim mest in nazivov v plačnem sistemu 

javnega sektorja do 26.plačnega razreda. Delež v celotnih odhodkih znaša 62 %.   

Stroški dela so se v letu 2017 povišali na podlagi: 

- Aneksa k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike 

v RS (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je pričel uporabljati 1. 10. 2017 za 15.097 EUR,  

- Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije 

(Uradni list RS, št. 46/17) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni 

negi (Uradni list RS, št. 46/17), ki pomenita realizacijo IV. točke Dogovora o ukrepih na 

področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), v 

zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu 

javnega sektorja do 26. plačnega razreda (pravica s 1. 7. 2017) za  10.712 EUR. 

 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2017 je znašalo 80,80  zaposlenih, in 

se je v primerjavi z letom 2016 povečalo 0,70 zaposlenega oz. za 01 %. 

 

Povprečna bruto plača je znašala 1.854 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 

6 % in je v primerjavi s planirano za 1% večja. 

 

V preteklem letu je bilo izplačano  756 EUR regresa za letni dopust na delavca.  

 

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 3.544 delovnih 

ur, v breme ZZZS 584 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 1.040 delovnih ur. Boleznine skupaj 

predstavljajo 2 % obračunanih delovnih ur. 

 

 

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2017 znašali 

169.745 EUR in so bili za 5 % višji od doseženih v letu 2016 in za 5% višji od načrtovanih. 

 

Sredstva se amortizirajo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja v skladu s        

Pravilnikom o načinu   in stopnjah   odpisa   neopredmetenih   dolgoročnih   sredstev   in   

opredmetenih   osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št.: 45/05, 138/06,120/07,48/09,58/10,108/13).  

 

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša  5 %.  

 

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 221.111 EUR:  

‒ del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 169.745 (končni rezultat skupine 462), 

od tega znaša amortizacija iz naslova tržne dejavnosti 9.608 EUR, 

‒ del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 

znaša 51.365 EUR (podskupina 980) in  

‒ del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša  5.439 EUR (podskupina 922). 

 

Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem                                             

obračunu ne presega vrednosti 500 EUR, se lahko izkazuje skupinsko kot drobni inventar. 

Opredmetena osnovna sredstva se lahko uvrščajo med opremo ne glede na njihovo vrednost, ki je 

lahko večja ali manjša od 500 eurov, po kriteriju istovrstnosti sredstev. Stvari drobnega inventarja, 

katerih posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega vrednosti 500 EUR, se 

lahko razporedijo med material. 
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V letu 2017 znaša vrednost drobnega materiala 13.221 EUR. Delež teh odpisov predstavlja 8  %  

delež v celotnem strošku amortizacije.          

 

 

4.) REZERVACIJE v  letu 2017 niso bile obračunane. 
 

5.) DRUGI STROŠKI so bili v letu 2017 obračunani v znesku  24.819 EUR, največji znesek 

predstavljajo plačila za sklad invalidov  20.293 EUR. 

 

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2017 znašali 1,6 EUR in predstavljajo zamudne obresti od 

davkov in prispevkov. 

 

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2017 znašali 873 EUR, in so nastali zaradi denarnih kazni 

ZZZS. 

 

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2017 znašali 15.198 EUR in 

so nastali zaradi slabitve zalog v višini 68 EUR in 15.198 EUR zaradi odtujitve osnovnih 

sredstev. 

 

 

2.3. POSLOVNI IZID 

 

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje 

pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 34.193 EUR.  

 

Davek od dohodkov pravnih oseb  v letu 2017  ni bil obračunan, kar pomeni, da je poslovni izid 

obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 34.193 EUR.  

 

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za  84 % manjši od doseženega v preteklem letu 

in za 21.328 EUR večji od planiranega.  

 

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu 

poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985 oz. 986.  

 

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 

načelu denarnega toka 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih 

prihodkov in odhodkov. 

 

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 69.697 EUR in se od 

ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski 

tok) razlikuje za 35.504 EUR.  

 

V letu 2017 nismo imeli likvidnostnih težav, neporavnanih obveznosti do dobaviteljev ali 

uporabnikov EKN. 
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2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  

 

ZD Litija v letu 2017 ne izkazuje finančnih terjatev in naložb. 

 

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov  

 

V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov izkazujemo povečanje na računih za 69.697 

EUR. 

 

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 

dejavnosti  

 

 

            v EUR, brez centov 

 LETO 2016 LETO 2017 

  
Prihodki Odhodki 

Davek od 

dohodka 

Poslovni 

izid 
Prihodki Odhodki 

Davek od 

dohodka 

Poslovni 

izid 

Javna služba  3.563.147 3.370.195  0 193.933 3.519.199 3.512.490 0  6.709 

Tržna 

dejavnost 144.966 130.938 
0 14.028 232.623 205.139 

0  27.484 

Skupaj 

zavod 3.708.113  3.501.133  
0 207.961 3.751.822 3.717.629 

 0 34..193 

 

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 6.709 EUR, iz naslova izvajanja tržne 

dejavnosti pa 27.484  EUR. 

 

 

Pojasnila k izkazu za leto 2017 v primerjavi z letom 2016. 

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti 

(storitev): 

  

a) najemnine, 

b) samoplačniške storitve, 

c) medicine dela, 

d) laboratorijske storitve. 

 

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v 

skladu z naslednjimi sodili (navedba uporabljenih sodil):  

- prihodke iz tržne dejavnosti vodimo ločeno, 

- odhodkov pa ne ločimo. Uporabljamo sorazmeren delež 6%, glede na delež ustvarjenih 

prihodkov.  

 

      V letu 2017 delovna uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ni bila izplačana.  
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2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV 

 

V letu 2017 nismo prejeli sredstev v skladu z 2. odstavkom 4. člena Zakona o preglednosti 

finančnih odnosov in ločenega evidentiranja dejavnosti. 

 

 

3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU 

S SKLEPI SVETA ZAVODA 
 

Svet zavoda je na 3.redni seje Sveta zavoda ZD Litija, z dne, 24.02.2017 - pri obravnavi letnega 

poročila, sprejel sklep, da se  presežek v letu 2016  - 207.961 EUR razporedi za nabavo osnovnih 

sredstev. 

 

Za nabavo naslednjih osnovnih sredstev v letu 2017: 

 

v EUR 
OSNOVNA SREDSTVA VREDNOST 

Medicinska oprema  72.807 

Nemedicinska oprema  127.878 

Ostalo 7.276 

  

  

  

  

SKUPAJ 207.961 

 

 

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA 

PRIHODKOV V LETU 2017 

 
4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1819  

 

Na podlagi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, v nadaljnjem besedilu: 

Zakon o fiskalnem pravilu) se morajo presežki, ki jih posamezna institucionalna enota sektorja 

država ustvari v posameznem letu, zbirati na ločenem računu.  

Obvezno ravnanje glede porabe presežka po 5. členu ZFisP je določeno le za presežek, izračunan po 

71. členu ZIPRS1819. To pa pomeni, da se v primeru, če je presežek izračunan po računovodskih 

pravilih večji od presežka, izračunanega po 71. členu ZIPRS1819, razlika lahko porabi na način, kot 

je določen v drugih predpisih ali aktih o ustanovitvi institucionalnih enot sektorja država. 

Presežek posameznega leta se skladno z ZIPRS1819 zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljena 

namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so 

evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije. 

 

Presežek, izračunan po denarnem toku za leto 2017 znaša  69.697 EUR. Presežek izračunan po 

denarnem tok in zmanjšan za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so 

namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih 

razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije po ZIPRS1819 za leto 2017 znaša 69.697-

356.429 EUR (AOP 034) je – 286.732. 
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Izračunani primankljaj  se ne  evidentira na posebnem podkontu znotraj podskupine kontov 

985, predlagamo oziroma priporočamo podkonto 985800 – presežek po Zakonu o fiskalnem 

pravilu.  

 

Zakon o fiskalnem pravilu določa možnost porabe presežkov v primeru, da institucionalna enota 

sektorja država nima dolgov (upoštevajo se dolgovi, ki se evidentirajo v okviru skupine kontov 25 

in 96). Presežki, zbrani na ločenem računu oz. tiste presežke, ki so evidentirani na posebnem 

podkontu, se lahko uporabi za: 

 odplačevanje glavnic dolga (del glavnice, ki zapade v plačilo v tekočem letu), če je 

institucionalna enota sektorja država zadolžena. V kolikor so presežki večji od obveznosti za 

odplačilo glavnic dolga, je potrebno ostanek hraniti dalje in vse dokler je zadolžena, 

presežke porabljati izključno za odplačevanje glavnic dolga v naslednjih letih; 

 če institucionalna enota sektorja država nima dolgov, se presežki uporabijo za enega ali več 

navedenih primerov: 

o financiranje primanjkljajev v obdobjih podpotencialne ravni BDP;  

o za financiranje izpada prihodkov oz. povečanja izdatkov zaradi okoliščin iz prvega 

odstavka 12. člena Zakona o fiskalnem pravilu, to je resen gospodarski upad ali 

neobičajen dogodek, na katerega ni mogoče vplivati in ima pomembne posledice za 

finančno stanje sektorja država ali; 

o financiranje investicij v naslednjih letih;  

 četrti odstavek 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu določa, da se izjemoma lahko ob 

soglasju ustanovitelja, presežki uporabijo tudi za povečanje premoženja tistih 

institucionalnih enot, ki imajo v skladu z zakonom  premoženje v lasti. 

 

Peti odstavek 5. člena ZFisP določa, da, ne glede na drugi, tretji ali četrti odstavek tega člena, 

lahko po postopku in v primerih, ki so določeni s predpisi, ki urejajo javne finance, ustanovitelj 

institucionalne enote sektorja država zahteva vplačilo presežkov javnih prihodkov nad javnimi 

izdatki v proračun ustanovitelja. Ker javnofinančni predpisi še ne določajo, v katerih primerih 

ustanovitelj institucionalne enote sektorja država lahko zahteva vplačilo presežkov javnih 

prihodkov nad javnimi izdatki v proračun ustanovitelja, ustanovitelj vplačil presežkov 

ugotovljenih po 71. členu ZIPRS1819 v svoj proračun ne more zahtevati, lahko pa zahteva 

vplačilo razlike presežkov med presežkom, izračunanim skladno z 71. členom ZIPRS1819, in 

izračunanim presežkom po računovodskih pravilih. 

 

Presežek  izračunan v skladu z ZIPRS1819 se v letu 2018 lahko porabi za:   

‒ odplačevanje glavnic dolga                            0 EUR 

‒ financiranje primanjkljajev               0  EUR 

‒ financiranje investicij v naslednjih letih         0  EUR (opomba: samo tiste 

institucionalne enote, ki imajo premoženje v lasti ). 
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4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU 

 

Institucionalna enota skladno z računovodskimi predpisi ugotovi presežek po obračunskem 

načelu. Hkrati mora skladno z ZIPRS1819 izračunati tudi presežek po denarnem toku.  

 

Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2017 znaša 34.193 EUR in  je razlika med 

celotnimi prihodki ZD Litija v višini 3.751.822 EUR in celotnimi odhodki v višini 3.717.926 

EUR in se ne  zmanjša   za presežek, izračunan v skladu z ZIPRS1819. -286.732 EUR. 

 

 

4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA  ZA  LETO 2017 

 

Svet zavoda ZD Litija bo na podlagi zgoraj navedenih pravil, obravnaval na seji, 28.02.2018 in 

predlagal sklep.  

 

»1. Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2017, ki se zmanjšana za presežek, 

izračunan v skladu z ZIPRS1819  za leto 2017, znaša: 34. 193 EUR. 

 

2.  V skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda se presežek iz prejšnje točke nameni za: 

 

‒ pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki ………….....EUR 

‒ neopredmetena sredstva            ……………..EUR 

‒ nepremičnine                             ..……………EUR 

‒ nabava medicinske opreme                    34.193           EUR 

‒ nabava nemedicinske opreme             ……………..EUR 

‒ drugo      ……………..EUR.«. 

 

Računovodske izkaze s prilogami in pojasnili za poslovno leto 2017 bomo posredovali Agenciji 

Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ter Ministrstvu za zdravje, do 

28.02.2018. 

 

 

 

      

      

 

                                                                                            Direktorica: 

                                          

                                                                                            Jožefa Kežar, dr.med., spec. gin. in porod. 

 

                                                                                             _________________________________ 


