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UVOD 
 
 
Pred nami je obširno poročilo za 
 leto 2016 z informacijami in komentarji, kako smo poslovali pri uresničevanju programa 
zdravstvenega varstva, dogovorjenega z nacionalno zdravstveno zavarovalnico in kako uspešni smo 
bili pri pridobivanju sredstev na trgu. 
V lanskem letu smo bili na prihodkovni strani v primerjavi z letom pred tem uspešnejši . 
Da smo bili pri našem poslovanju tudi zgledni partnerji vseh naših dobaviteljev, gre poleg naše 
skrbi za korektne poslovne odnose seveda pripisati redni dinamiki akontacij, ki jih prejemamo za 
naše delo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Tako so v letu 2016 za nas neznanka 
neporavnane zapadle terjatve naših dobaviteljev.  
V letu 20016 smo pridobili dodaten program fizioterapije ,klinične psihologije. Opremili nove 
prostore  v zunanjih ambulantah. Zaposlili nove specialiste, posodobili opremo, nabavili nove 
avtomobile (3).Pridobili certifikat kakovosti 9001:2015. Pričeli z izgradnjo novih prostorov nad 
zobotehniko in s tem pridobili nove prostore za fizioterapijo ,zobozdravstveno preventivo, nove 
prostore za referenčne ambulante, finančno računovodske storitve. 
Tudi svet zavoda je s svojim strokovnim znanjem in kompetentnostjo pripomogel k uspešnosti 
poslovanja.  
Za vse, kar smo dobrega naredili v letu 2016, je bilo potrebno veliko truda, znanja in strokovne 
usposobljenosti, pa tudi izkušenj vseh zaposlenih ob premagovanju težav, ob vseh doslej že 
zapovedanih varčevalnih ukrepih ter ob kronični zamudi večkrat napovedanih sprememb v našem 
zdravstvenem sistemu. 
Hvala vsem zaposlenim in svetu zavoda za uspešno sodelovanje v letu 2016. 
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OSEBNA IZKAZNIC ZAVODA 
 
 
 
IME: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ 
SEDEŽ: POTRČEVA 19 A, PTUJ 
MATIČNA ŠTEVILKA:5502420000 
DAVČNA ŠTEVILKA: 30102090 
ŠIFRA UPORABNIKA: 92339 
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:  Podračun pri UJP, Urad Slovenska Bistrica: 

          012966030923331 
TELEFON, FAX : 02/7871500, 02/7871601 
SPLETNA STRAN: www.zd-ptuj.si  
USTANOVITELJ: Mestna občine Ptuj , Občina Desternik, Občina Hajdina, Občina Kidričevo, 
Občina Markovci,  Občina Majšperk, Občina Videm, Občina Zavrč, Občina Žetale .  

DATUM USTANOVITVE: 16.07.1991  
DEJAVNOSTI:  

- Splošna izven bolnišnična zdravstvena dejavnost N85.121,  
- Samostojne zdravstvene dejavnosti ki jih ne opravljajo zdravniki N85.141,  
- Zobozdravstvena dejavnost N85.130  

ORGANI ZAVODA:  
- Svet zavoda,  
- direktor,  
- strokovni svet,  
- drugi organi,  
- oziroma komisije 
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PREDSTAVITEV ZAVODA 
 
DELO SVETA ZAVODA 

 
Skladno z novim Odlokom o ustanovitvi JZ ZD Ptuj, objavljenim v Uradnem vestniku št. 9, dne 
8.7.2005  je sestava sveta zavoda naslednja: 
 
4 predstavniki ustanoviteljev 
1 predstavnik uporabnikov 
2 predstavnika delavcev 
 
V letu 2016 se je Svet zavoda sestal na 5 rednih in 1 izredni  sejah sveta zavoda. 
Na sejah sveta zavoda je bilo obravnavano naslednje: 
Verifikacija mandata članov sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj, za obdobje od 26.1.2016 
do 26.1.2021 
Izvolitev predsednika in namestnika predsednika sveta JZ Zdravstveni dom Ptuj 
Inventurni elaborat za leto 2015 
Letno poročilo za leto 2015 
Poročilo o JN v letu 2015 
Revizijsko poročilo za leto 2015 
Poročila o opravljenih internih strokovnih nadzorih in poročilo o obravnavanih prvih zahtevah 
kršitvah pacientovih pravic v letu 2015 
Poročilo o internih strokovnih nadzorih in prejetih pritožbah oz. pohvalah 2015 
Poročilo o sklenjenih podjemnih pogodbah in podanih soglasij za delo zaposlenih v ZD pri drugih 
izvajalcih v letu 2015 
Delovna uspešnost direktorice in pomočnice direktorice JZ ZD Ptuj  
Program dela  in finančni načrt JZ ZD Ptuj za leto 2016 
Kadrovski načrt 2016 
Pravila o spremembah in dopolnitvah pravil o sejninah in povračilih stroškov članom sveta javnega 
zavoda.  
Izdaja soglasja k investiciji nadgradnje zobotehničnega laboratorija.  
Seznanitev članov sveta zavoda s problematiko izgradnje urgentnega centra na Ptuju.  
Podaja soglasij k zaposlitvam 
Podaja soglasij k zaposlitvam ter soglasij zdravstvenim delavcem za opravljanje zdravstvenih 
storitev pri drugem izvajalcu 
Polletno poročilo 2016  
Plan nabav in investicijskega vzdrževanja v letu 2016 
Plan porabe materialnih stroškov, stroškov za strokovno izpopolnjevanje in plan nabav zaščitne 
obleke in obutve v letu 2016.   
Izdaja soglasja k pravilnikom / Pravilnik o notranji organizaciji dela, Pravilnik o disciplinski in 
odškodninski odgovornosti zaposlenih/ 
Izdaja soglasja k predlogu sprememb in dopolnitev Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest 
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ZD pokriva  zdravstveno dejavnost šestnajstih občin in 645 km2 za cca 70000 prebivalcev. 
 

Dejavnosti, ki jih izvajamo:  
- Preventivno in mladinsko zobozdravstvo 
- Zobozdravstvo odraslih 

      -  Specialistične zobozdravstvene ambulante za:  
 - čeljustno kirurgijo 
 - zobno ortopedijo  
 - paradontologijo,  
 - pedontologijo 
 - fiksno in snemno protetiko 
      - Zobotehnični laboratorij 
      - Rentgenska diagnostika 
      - Laboratorijska služba 
      - Zdravstvena vzgoja odraslih, otrok in mladine 
      - Zdravstveno varstvo odraslih (preventiva, kurativa), fizioterapija 
      - Preventivno zdravstveno varstvo zaposlenih 
      - Zdravstveno varstvo šolarjev, mladine in študentov (preventiva, kurativa) 
      - Zdravstveno varstvo žena (preventiva, kurativa) 
      - Zdravstveno varstvo pljučnih bolnikov 
      - Patronažna služba (preventiva, kurativa) 
      - Nujna medicinska pomoč 
      - Nujni reševalni in sanitetni prevozi 
      - Dispanzer za mentalno zdravje (psiholog, defektolog, logoped, klub zdravljenih alkoholikov ) 
      - Mrliško ogledna služba 
        - Glavni koordinator med izvajalci zdravstvenih storitev na primarnem nivoju ter v primeru            
nesreč in pandemij. 
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PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA 
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VODSTVO ZAVODA 
 
Direktorica: Metka Petek Uhan, dr.med.spec., imenovana na seji SZ dne 10.12.2010 za mandatno 
obdobje od 13.12.2010 do 12.12.2015 ter na seji SZ dne 10.12.2015 za mandatno obdobje petih let 
od 13.12.2015 do 12.12.2020. 
 
Vodstvo zavoda predstavljajo direktor zavoda, strokovni direktor in ostali delavci s posebnimi 
pooblastili in odgovornostmi, in sicer: pomočnica direktorja za zdravstveno nego, predstojniki služb 
ter vodje.  
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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. 
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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), 
‒ 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), 

‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-
ZPPKZ, 40/12-ZUJF), 

‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksi, 
‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 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 in 55/15 – 
ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 

‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, 
št. 96/15, 46/16 in 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 in 100/15) 

‒ 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 in 100/15),), 

‒ 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 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 
103/15), 

‒ 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) 

‒ 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) 
 

 



 

10 

c) Interni akti zavoda  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zap. št.: Naziv akta 

1. Pravilnik o arhiviranju 
2. Pravilnik o organizaciji in izvajanju dela službe  nujne medicinske pomoči 

3. Pravilnik o reševanju prve zahteve pacientovih pravic  
4. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov 
5. Pravilnik o notranji reviziji 
6. Pravilnik o internem strokovnem nadzoru 
7. Pravilnik o poskusnem delu, pripravništvu, izvajanju kliničnih vaj, delovne 

prakse, o delu dijakov in študentov in mentorstvu 

8. Pravilnik o ravnanju ob ugotovitvi nepravilnostih  s strani ZZZS 

9.  Pravilnik o računovodstvu 
10. Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti zaposlenih v ZD Ptuj 

11.  Pravilnik o notranji organizaciji dela 
12. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 
13. Pravilnik o preprečevanju diskriminacije v ZD Ptuj 
14. Pravilnik o vodenju postopkov javnih naročil 
15. Pravilnik o dežurnih delovnih mestih 
16. Načrt gospodarjenja z odpadki 
17. Vrste ukrepov za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb 

18. Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s prejemanjem daril 

19. Pravilnik o blagajniškem poslovanju 
20. Pravila o mrliško pregledni službi 
21. Pravilnik o neintervencijskem kliničnem preskušanju zdravil 
22. Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov-predstavnikov delavcev v Svet 

zavoda 
23. Pravilnik o sejninah in povračilih stroškov članom Sveta zavoda 

24. Poslovnik o delu Sveta zavoda 
 Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih 

substanc 
25. Statut 
26. Akt o ustanovitvi 
27. Pravilnik o delovanju sklada ZD Ptuj 
28. Pravilnik o izvajanju tržnih dejavnosti 
29.  Pravilnik o izvajanju nadstandardnih ginekoloških storitvah 
30. Pravilnik o izvajanju NMP in zdravstvenega varstva na javnih prireditvah 

31. Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov 
32.  Navodilo o postopku naročanja z naročilnico 
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2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 
 
 Dolgoročni cilji zdravstvenega doma Ptuj  izhajajo iz politike, vizije in poslanstva ter več letnega 
dela in programa .  
 
POSLANSTVO 
 
Temeljno poslanstvo ZD je zagotavljati pacientom, predvsem občanom občin, čim bolj kakovostno 
zdravstveno, pa tudi zobozdravstveno oskrbo v primeru poškodb in bolezni ter zagotavljanje znanja 
in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja, preprečevanje nastanka bolezni in izboljševanja 
zdravja. 
 
VIZIJA 
 
Naš zavod želi postati in ostati eden najbolj prijaznih in strokovno usposobljenih zavodov na 
področju primarnega zdravstvenega varstva z omogočanjem zdravljenja po sodobnih strokovnih 
smernicah in finančni vzdržnosti v okviru razpoložljivih sredstev. 
 
VREDNOTE ORGANIZACIJSKE KULTURE 
strokovnost  
kakovost 

medsebojno zaupanje  
predanost 
natančno izvajanje nalog  
varovanje zasebnosti 

spoštovanje  
etika 

odgovornost  
sodelovanje in odprtost 

empatija  
osebnostni razvoj zaposlenih 

 

STRATEŠKE USMERITVE 
 
VIDIK PACIENTOV 
1. Ohranitev trenutnega stanja čakalnih dob (zobozdravstvo). 
2. Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov). 
 
VIDIK RAZVOJA IN RASTI 
3. Razvoj kadrov in izobraževanje na vseh ravneh je temeljni pogoj za uspešno izvajanje politike 
kakovosti. 
4. Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih. 
5. V naše procese uvajamo sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter 
optimalne stroške poslovanja 
 
VIDIK PROCESOV 
6. Izgradnja in izboljševanje sistema vodenja kakovosti. 
 
FINANČNI VIDIK 
7. Prizadevati si (vsi zaposleni) za realizacijo delovnega programa, kar je osnovi pogoj za 
doseganje poslovnih ciljev in ustvarjanja kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov. 
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Zavod  ima iz svojih Strateško razvojnih programov dolgoročno zastavljene cilje:  

1. Ohranjanje obstoječih nosilcev dejavnosti  ter pridobivanje novih (pridobivanje 
specializacije iz družinske nujne medicinske pomoči,  urgentne, čeljustne, klinične 
psihologije, čeljustne in zobne ortopedije, ginekologije ter internistike) 
2. Biti učna baza za zdrav način življenja, razvijati vse preventivne dejavnosti z vsemi  
skupinami prebivalstva in se aktivno vključevati z društvi na področju UE Ptuj in 
humanitarnimi organizacijami.  
3. Biti učna baza za izobraževanje novih kadrov za dodiplomski oz. podiplomski študij. 
4. Dvigovati kakovost dela. 
5. Izobraževati lasten kader. 
6. Posodabljanje opreme in prostorov. 
7. Izgradnja novih prostorov za potrebe izvajanja zdravstvene dejavnosti,  zdravstvo 
vzgojnega centra.  
8. Odprtje mediacijske pisarne . 
9. Pridobivanje novih programov (fizioterapija, dermatologija, psihiatrija…) 
10. Usposabljanje lokalne skupnosti za nudenje prve pomoči, ter usposabljanje za prve 
posredovalce v skladu z pravilnikom NMP (laiki, gasilci…) 
11. Vpeljevati sodobnejše načine zdravljenja v skladu z sodobno medicinsko doktrino. 
12. Vzdrževati in nadgrajevati sistem  Kakovosti ISO 9001:2015 
13. Glavni koordinator izvajanja zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju med 
javnim zavodom in koncesionarji  v Upravni enoti Ptuj ter humanitarnimi organizacijami.  
14. Začeti aktivnosti za pridobitev naziva poslovne odločnosti . 
15. Sodelovanje s strokovnimi članki v javnih občilih . 
16. Sodelovati pri prireditvah lokalnega pomena ter sodelovati z drugimi javnimi zavodi 
v upravni enoti Ptuj. 
17. Uveljavljanje e zdravja. 
18. Posodabljanje spletne strani. 
19. Vsakoletna organizacija Dneva odprtih vrat , nazadnje je bila maja 2016. 
20. Nadaljevati in poglobiti sodelovanje z medicinsko fakulteto v Ljubljani in Mariboru 
21. Nadaljevati in aktivno sodelovati v pedagoškem delu medicinske fakultete in 
fakultete za zdravstvene vede v Mariboru in Ljubljani, ter ostalih fakultet. In uvesti 
sistematično ter organizirano izobraževanje študentov in specializantov ob sprotnem 
preverjanju kakovosti mentorskega in drugega izobraževalnega dela.  
22. V vseh organizacijskih enotah vzpodbujati znanstveno raziskovalno , publicistično in 
pedagoško delo.  
23. Skrb za posebej ranljive skupine  
24. Razvoj dolgoročne oskrbe starostnikov, z razvojem paliativne medicine 
25. Upoštevati usmeritve svetovne zdravstvene organizacije za Evropo; zdravje za 21. 
stoletje.  

26. Upoštevati aktivnosti akcijskega načrta Svetovne zdravstvene organizacije do leta 2020 za 
izboljšanje. 
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3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV 
 
Naša realizacija letnih ciljev izhaja kot vedno iz usmeritev, ki smo si jih zadali z dolgoročnimi cilji. 
Ohranitev obstoječega obsega programov v Mestni občini PTUJ  in v vseh primestnih občinah – 
ustanoviteljicah javnega zavoda in vzpodbujanje h kakovosti dela ter doseganje zadovoljstva naših 
uporabnikov, ostajajo naši temeljni cilji.  
Naš cilj v letu 2016 je bil tudi organiziranje in opravljanje vseh dejavnosti, ki jih nalaga zakon o 
zdravstveni dejavnosti in sicer v obsegu, ki bo omogočal uspešno poslovanje in čim večjo odprtost 
zdravstvene dejavnosti javnosti.  
Na osnovi tako zastavljenih dolgoročnih ciljev, smo si zastavili naslednje kratkoročne cilje:  
- prijazna ustanova za koristnike naših storitev  
- izboljšanje kakovosti naših storitev in skrajšanje čakalnih dob  
- izpolnitev delovnega programa in pozitivno finančno poslovanje  
- uskladitev števila zaposlenih z obsegom prodanih programov  
- nenehno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih in vzpodbujanje znanstveno raziskovalnega dela  
- komuniciranje z javnostjo in sodelovanje s sorodnimi zavodi in ustanovami  
- posodabljanje informacijskega sistema  
- investicijsko in tekoče vzdrževanje zgradb in opreme  
- zadovoljstvo zaposlenih.  
 
Vsi zastavljeni cilji sicer niso povsem merljivi, vendar lahko ugotovimo, da smo večino ciljev 
uresničili. Podrobnejši opis in realizacija ciljev je podana v posameznih poglavjih poročila 
najpomembnejši cilj je  pozitivno poslovanje 
osrednji cilj je,  izpolnjevanje programa dela 

 
 
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 
 
Glavni cilj, ki smo si ga zastavili na začetku leta 2016  pozitivno poslovanje, je bil realiziran. 
Osrednji cilj izpolnjevanje programa podpisanega  z pogodbo z ZZZS ni bil izpolnjen popolnoma. 
Sproti smo sprejemali potrebne ukrepe, ki  so in ki bodo pripomogli  k še boljšemu poslovanju v 
prihodnje. Kljub temu smo dosegli pozitivno poslovanje v letu 2016. 
 

 
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV 
 
Naša realizacija letnih ciljev izhaja kot vedno iz usmeritev, ki smo si jih zadali z dolgoročnimi cilji. 
Ohranitev obstoječega obsega programov v Mestni občini Ptuj in v vseh primestnih občinah – 
ustanoviteljicah javnega zavoda in vzpodbujanje h kakovosti dela ter doseganje zadovoljstva naših 
uporabnikov, ostajajo naši temeljni cilji.  
Naš cilj v letu 2016 je bil tudi organiziranje in opravljanje vseh dejavnosti, ki jih nalaga zakon o 
zdravstveni dejavnosti in sicer v obsegu, ki bo omogočal uspešno poslovanje in čim večjo odprtost 
zdravstvene dejavnosti javnosti.  
Na osnovi tako zastavljenih dolgoročnih ciljev, smo si zastavili naslednje kratkoročne cilje:  
- zadovoljstvo zaposlenih 
- prijazna ustanova za koristnike naših storitev  
- izboljšanje kakovosti naših storitev in skrajšanje čakalnih dob  
- izpolnitev delovnega programa in pozitivno finančno poslovanje  
- uskladitev števila zaposlenih z obsegom prodanih programov  
- nenehno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih in vzpodbujanje znanstveno raziskovalnega dela  
- komuniciranje z javnostjo in sodelovanje s sorodnimi zavodi in ustanovami  
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- nadgradnja informacijskega sistema 
- nadgradnja e-zdravja (e-recept, e-naročanje …)   
- investicijsko in tekoče vzdrževanje zgradb in opreme  
 
Vsi zastavljeni cilji sicer niso povsem merljivi, vendar lahko ugotovimo, da smo večino ciljev 
uresničili. Podrobnejši opis in realizacija ciljev je podana v posameznih poglavjih poročila. 
 

 
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA  
 

IZPOLNJEVANJE DELOVNEGA PROGRAMA 2016 – DO ZZZS 

 
ZD Ptuj je z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije podpisal Pogodbo o izvajanju 
programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016. 
V nadaljevanju predstavljamo realizacijo delovnega programa 
  
Tabela: Realizacija programov v letu 2016 

Dejavnost, enota, služba 

Plan količ., 
točk, km - 
ZZZS -  
mreža po 
pogodbi 
2016 

Realiz. 
storitve v 
letu 2016 

Plač. stor. 
za leto 2016 

Indeks: 
plač./ 
realiz. 4/3 

Indeks: 
realiz./ 
pan - 
mreža 
3/2 

1 2 3 4 5 6 

302 001 
Splošne ambulante - količniki iz 
obiskov 

367.515 309.546 306.057 98,87 84,23 

302 001 
Splošne ambulante - količniki iz 
glavarine 

404.323 291.691 291.692 100,00 72,14 

302 002 Splošna amb. v domu upokojencev  42.057 45.097 42.057 93,26 107,23 

327 009 
Šolski dispanzer - kurativa - 
količniki iz obiskov 

69.540 33.606 57.910 172,32 48,33 

327 009 
Šolski dispanzer - kurativa - 
količniki iz glavarine 

75.905 54.760 54.760 100,00 72,14 

327 011 
Šolski dispanzer - preventiva - 
količniki  

23.376 23.430 23.238 99,18 100,23 

306 007 
Ženski dispanzer- količniki iz 
obiskov 

61.307 56.911 66.488 116,83 92,83 

306 007 
Ženski dispanzer- količniki iz 
glavarine 

56.950 65.933 65.933 100,00 115,77 

229 239 Pulmologija 132.295 108.701 106197 97,70 82,17 

510 029 Patronažna služba- točke 33.480 33.904 33.259 98,10 101,27 
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512 032 
Dispanzer za mentalno zdravje - 
točke 

60.423 85.257 60.423 70,87 141,10 

  
Nujni reševalni prevozi; mobilna 
enota nujnega reševalnega vozila; - 
pavšal  

54.359 95.221 54.359 57,09 175,17 

513 150 
Nenujni reševalni prevozi s 
spremljevalcem - točke 

229.753 229.987 227.012 98,71 100,10 

 

513 153 Sanitetni prevozi 298.380 342.347 298.380 87,16 114,74 

404 101 Zobozdravstvo odraslih - točke 331.373 344.887 322.865 93,61 104,08 

404 103 Mladinsko zobozdravstvo - točke 185.948 169.757 169.757 100,00 91,29 

442 116 
Oralna in maksilofac. kirurgija - 
točke 

99.575 46.044 46.097 100,12 46,24 

406 114 Zobne  bolezni 56.044 59.820 59.839 100,03 106,74 

401 110 Ortodontija - točke  148.837 148.831 146.969 98,75 100,00 

402 111 Pedontolog - točke 23.493 23.514 23.493 99,91 100,09 

507 028 Fizioterapija - uteži 491 637 491 77,08 129,74 

512 033 Klinična psihologija  5.713 773 773 100,00 13,53 

 

Splošne ambulante: Zaradi nedoseganja glavarine je plačan le del  planiranih količnikov iz 
obiskov  in količnikov iz glavarine. V letu 2016 se je glavarina povišala za 3% v primerjavi z letom 
prej. Skupno št. pregledanih pacientov v letu 2016 je bilo 16.102, št. obiskov pa 105.360. 

Splošne ambulante v domu upokojencev:  Planirani obseg storitev po pogodbi je presežen za 7,23 
%. Plačani je le planirani obseg točk.  Število obravnavanih pacientov je bilo 457, Število obiskov 
pa 7.446. 
 
Šolski dispanzer: Program ni plačan v celoti zaradi nedoseganja glavarine in odsotnosti zdravnice. 
Število obravnavanih pacientov je bilo 5.155, Število obiskov pa 14.448. 
 
Ženski dispanzer : Plačilo progama je višje od plana ZZZS, ker so izpolnjeni vsi pogoji določeni v 
splošnem dogovoru za leto 2016. Realizacija preventive v ženskem dispanzerju  je več kot 70%, 
glavarinski količnik  je za 16,83% višji od planiranega. Število obravnavanih pacientov je bilo 
5.733, Število obiskov pa 14.012. 
 
Pulmologija: Ker niso izpolnjeni pogoji iz SD za leto 2016 (doseganje vsaj 85 % planiranega 
programa in 100% doseganje obiskov) je plačano število realiziranih točk. Število obravnavanih 
pacientov je bilo 3.841, Število obiskov pa 6.780. 
 
Patronažna služba in nega na domu: V patronaži so v skladu s splošnim dogovorom upoštevani 
odbitki glede oddaljenosti pacientov, zato realizirane točke niso plačane v celoti. Število 
obravnavanih pacientov je bilo 2.776, Število obiskov pa 34.092. 
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Dispanzer za mentalno zdravje: Med letom 2012 je program, dispanzer za mentalno zdravje 
standardiziran in posledično se je število timov zmanjšalo za 0,6 tima.  V letu 2016 pa smo najprej 
dobili program klinična psihologija, ki smo ga nato prestrukturirali v DMZ. Realizacija točk je za 
41,10 % presegala plan, ki pa s strani ZZZS ni plačano. Število obravnavanih pacientov je bilo 
1.232, Število obiskov pa 5.842. 
 
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem  in sanitetni prevozi: Pri programu nenujnih 
reševalnih prevozov s spremljevalcem je realizacija za 0,1 % višja od planiranega po pogodbi z 
ZZZS. Pri programu sanitetnih prevozov, pa je realizacija za  14,74 % višja od plana. S strani ZZZS 
je plačano le planirano.  Presežek je pri obeh omenjenih programih v celoti plačan iz naslova 
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.  
 
Nujni reševalni prevozi; med letom sprememba v program mobilna enota nujnega 
reševalnega vozila - pavšal: Program je plačan v pavšalu, spremljamo pa realizacijo kilometrov. 
Realizacija prevoženih km kar za 75,17 % presega planirano št. kilometrov. Plačano je 57,09 % 
realiziranega. 
 
Zobozdravstvo odraslih in mladinsko zobozdravstvo:   
V zobozdravstvu za mladino v letu 2016 nismo dosegli realizacije, ker so storitve, ki so bile 
opravljene pri pacientih nad 19 let (pod 10%), so se pri realizaciji in pri plačilu upoštevale v 
programu zobozdravstvo za odrasle.  
V zobozdravstvu za odrasle pa smo realizacijo točk presegli zaradi storitev opravljenih pri pacientih 
starih nad 19 let (dijaki, študenti). Preseganje plana ni bilo plačano.  
V letu 2017 smo prestrukturirali del programa mladinsko zobozdravstvo v zobozdravstvo odraslih. 
V prihodnjih letih, pa bomo predlagali širitev programa odraslega zobozdravstva.  
 
Mladinsko : Število obravnavanih pacientov je bilo 4.987, Število obiskov pa 12.325. 
Odrasli : Število obravnavanih pacientov je bilo 6.410, Število obiskov pa 18.564 
 
 
Oralna kirurgija:   Realizirano je  46,24 % planiranih točk zaradi pomanjkanja zobozdravnikov 
specialistov in odhoda zaposlenega. V letu 2017 smo prejeli potrditev specializacije za oralno 
kirurgijo. Program  oralne kirurgije izvajamo z zunanjimi izvajalci.   
Število obravnavanih pacientov je bilo 1.098, Število obiskov pa 2.033. 
 
Parodontologija: Realizacije je v celoti plačan.  Število obravnavanih pacientov je bilo 671, 
Število obiskov pa 1.627. 
 
Čeljustna in zobna ortopedija: Program je v celoti realiziran in plačan. Število obravnavanih 
pacientov je bilo 2.276, Število obiskov pa 6.875. 
 
Otroško in preventivno zobozdravstvo :  Program je v celoti realiziran in plačan. Število 
obravnavanih pacientov je bilo 1.347. Število obiskov pa 2.259. 
 
Dejavnosti, ki se plačujejo v pavšalu:  NMP – PHE  ; med letom sprememba v progam mobilna 
enota reanimobila; nujni reševalni prevozi; med letom sprememba v program mobilna enota 
nujnega reševalnega vozila; NMP-dežurstvo; med letom sprememba v program dežurna služba 1; 
zdravstvena vzgoja; referenčne ambulante; splošna ambulanta v DSO; zobozdravstvena vzgoja.  
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Delavnice 

 

Za vse delavnice imamo sezname udeležencev, na katere so se ob prvem obisku tudi podpisali. 
Podrobna realizacija za leto 2016 v spodnji tabeli.  
 

 

 
Leto 2016 

Delavnice 
Plan 

ZZZS 
Realizacija 

delavnic 

Plačane 
delavnice 
s strani 
ZZZS 

Indeks: 
plačano / 

realizirano  
(4/3) 

Indeks: 
realiz./ 

planirano 
(3/2) 

1 2 3 4 5 6 

346 'ZDRAVO HUJŠANJE' 5 5 5 100,00 100,00 

346 'ZDRAVA PREHRANA' 5 5 5 100,00 100,00 

346 'TEL.DEJAV.-GIBANJE' 5 5 5 100,00 100,00 

346 SKUPINSKO SVET. ZA OP.KAJENJA 1 0 0   0,00 

346 IND.SVET.OPKAJ 8 0 0   0,00 

346 IND.SVET.TVALK 2 0 0   0,00 

346 ŽIVLJENSKI SLOG 29 25 25 100,00 86,21 

346 TEST HOJE 1X 25 24 24 100,00 96,00 

346 DEJAVNIKI TVEGANJA 17 22 17 77,27 100,00 

346 PODPORA PRI SPOPR. Z DEPRESIJO 4 0 0   0,00 

346 PODPORA PRI SPOPRIJ. S TESNOBO 3 0 0   0,00 

346 SPOPRIJEMANJE S STRESOM 4 0 0   0,00 

346 TEHNIKE SPROŠČANJA 14 4 4 100,00 28,57 

 

V planu za leto 2016 je zaradi dodanih novih delavnic, prišlo do zmanjšanja pri obstoječih 
delavnicah , v primerjavi s predhodnimi leti.  
Za izvajanje novih delavnic se je zaposleni udeležil izobraževanj in pridobil ustrezna znanja in 
veščine.  
Kljub trudu, da bi izvedli čim več novih delavnic nam je uspelo realizirati le 4 delavnice tehnike 
sproščanja. S strani pacientov ni zanimanja, ker gre za skupinski pristop in ne individualni.  
 
Ostalo  

Zdravstveni dom Ptuj opravlja tudi v skladu s pogodbami o poslovnem sodelovanju naročene 
storitve zasebnikom s področja osnovne dejavnosti, zobozdravstva, pulmologije. Storitve 
zasebnikom izvajajo servisne službe ZD: laboratorij za osnovno dejavnost, rentgen. 
 V skladu z zakonom ZD Ptuj opravlja tudi samoplačniške storitve in sicer  v ortodontiji, v 
odraslem zobozdravstvu, v ženskem dispanzerju in izvajanje  NMP na prireditvah (kurentovanje, 
nogometne tekme, ognjemet,…).         
V  medicini dela, prometa in športa je  v letu 2016 planiranih 150.000 točk, realiziranih pa 148.467 
točk. 

 

 

 

 

 

ČAKALNE DOBE 
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Pacient mora ob uvrstitvi na čakalni seznam v roku 5 dni poslati ali prinesti originalno napotnico. 
Takrat je tudi uradno uvrščen na čakalni seznam. V nasprotnem primeru se ga s seznama briše. 

ČAKALNE DOBE  2016 

ORTODONTIJA leto 2015  leto 2016 

PRVI PREGLED:  HITRO:                           90  
DNI 

REDNO:                        540 
DNI 

HITRO:                    164 DNI 

REDNO:               575  DNI 

ORTODONTSKI APARAT:                 0-4 LETA 

/ODVISNO OD 
PATOLOGIJE 

              0-7 LETA  

/ODVISNO OD 
PATOLOGIJE 

PEDONTOLOGIJA 

        NI ČAKALNE DOBE  NI ČAKALNE DOBE 

ZOBOZDRAVSTVO ZA OTROKE IN MLADINO 

PTUJ                                    0 DNI                        30 DNI 

KIDRIČEVO      NI ČAKALNE DOBE      NI ČAKALNE DOBE 

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE 

  ZDRAVLJENJE:       0  DNI 

PROTETIKA:            297  DNI 

ZDRAVLJENJE:        34 
DNI 

PROTETIKA:             
429DNI 

ORALNA KIRURGIJA 

  HITRO:                       90 DNI 

REDNO:                   180 DNI 

HITRO:                       113 
DNI 

REDNO:                     178 
DNI 

SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽENA 

  NUJNI PRIMERI: TAKOJ 
PREVENTIVA:       0-60 DNI 

NUJNI PRIMERI:  TAKOJ 
PREVENTIVA:       0 – 60 
DNI 

SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA PLJUČNIH BOLNIKOV 

  DO 1 MESEC  DO 1 MESEC 

 

PARADONTOLOGIJA 

 
Po stopnjah nujnosti: 

 

 Za prvi pregled: Za prvi pregled: 

 stopnja nujno - ni čakalne 
dobe 
Stopnja hitro – 90 dni 
Stopnja redno – 600 dni 
 
Za operacije: 
Stopnja nujno-ni čakalne dobe 
Stopnja hitro – 90 dni 
 

stopnja nujno - ni čakalne 
dobe 
Stopnja hitro – 38 dni 
Stopnja redno – 572 dni 
 
Za operacije: 
Stopnja nujno-ni čakalne dobe 
Stopnja hitro – 90 dni 
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 Odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov: 

Tanja Tantegel, dr.dent.med.spec., za področje zobozdravstva 

Veselin Šučur, dr.med.spec.,  za področje ginekologije 

 

STROKOVNI NADZORI 

 

V letu 2016 so v vseh strokovnih službah potekali redni interni strokovni nadzori v skladu s 
Pravilnikom  o internih strokovnih nadzorih. 
 
Večjih odstopanj  nismo zabeležili, manjše nepravilnosti pri delu so  odgovorni sproti odpravljali z 
rednimi usposabljanji, dodatnimi strokovnimi izobraževanji.  
Opravljeni nadzori v letu 2016: 
 
Službi ZV odraslih                  3 nadzori 
OE Zobozdravstvo      3 nadzori 
Zobotehničnem laboratorij    2 nadzora 
Službi ZV šolarjev, mladine in študentov  2 nadzora      
Službi ZV žena     1  nadzor 
Službi NMP      4  nadzorov 
Laboratorijski službi      3  nadzori 
Služba ZV zaposlenih    1  nadzor 
Služba ZV pljučnih bolnikov   2  nadzora 
 
Rednih strokovnih nadzorov na področju medicine , ki jih  je opravila komisija po posameznih 
službah  je bilo  10, in rednih internih strokovnih nadzorov 21. 
 

Na področju zdravstvene nege je bilo v posameznih službah izvedenih 10 rednih strokovnih 
nadzorov, odgovorne medicinske sestre in zdravstveni tehniki , pa so v posameznih službah izvedli 
še 33  rednih notranjih nadzorov.  

 

V letu 2016 je bilo 6 inšpekcijskih nadzorov, s strani Ministrstva za zdravje kjer ni bilo 
ugotovljenih nobenih nepravilnosti in izrečenih kazni.  

Opravljeni so bili nadzori v naslednjih ambulantah :  

- Zobozdravstvena ambulanta Zavrč  

- Splošna ambulanta Dom starejših Muretinci  

- Splošna ambulanta Leskovec 

- Splošna ambulanta v Domu upokojencev Ptuj  

- Splošna ambulanta Kidričevo  

- Splošna ambulanta Talum  

- Splošna ambulanta Žetale  

- Splošna ambulanta Podlehnik  

- Zobna ambulanta Hajdina  



 

20 

 

Prav tako sta bila v letu 2016 opravljena 2 izredna nadzora Zdravniške zbornice : 

- 1 nadzor v splošni ambulanti  

- 1 nadzor v Oralni kirurgiji 

Pri obeh nadzorih ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti.  

 

S strani ZZZS Je bilo izvedenih 7 nadzorov.  

DEJAVNOST DATUM 
NADZORA 

DATUM 
ZAKLJUČKA 

POGODBENA 
KAZEN 

ODBITE 
TOČKE  

VSE 
TOČKE  

513150 

NEN.REŠ. PREVOZI S 
SPREMLJEVALCEM 

12.8.2016 20.12.2016 143.08 1.022.00 19.629.00 

302002 

SPL.AMB V DSO 

7.11.2016 7.11.2016    

302001 

SPLOŠNA AMB. 

26.10.2016 30.11.2016    

302001 

SPLOŠNA AMB. 

27.10.2016 06.12.2016 400.00   

404101 

ZOB.DEJAV.ODRASLI 

27.10.2016 22.11.2016    

401110 

ORTODONTIJA 

27.10.2016 22.11.2016    

401110 

ORTODONTIJA 

18.10.2016 21.11.2016    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 

4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE 
 
 
V okviru ZD Ptuj vsi zdravniki uporabljajo e-recept. Tudi e- napotnice in e-naročanje, poteka v 
deležih, ki so navedeni v spodnji tabeli. 
 
Tabela: Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2016: 

 Delež 
1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne sezname/knjige za storitve 
na sekundarni ravni), na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v vaš informacijski sistem izvede 
avtomatsko pošiljanje v centralni sistem eNaročanja. 

100 % 

2. 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. 

100%  

3. Delež delovnih mest za zdravnike, ki napotujejo na sekundarno in terciarno raven, kjer so 
urejeni vsi tehnični predpogoji za izdajanje eNapotnic. 

100%  

4. 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. 

20% 
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4.4. POSLOVNI IZID 
 

Poslovni izid v letu 2016 je presežek prihodkov nad odhodki v znesku 268.331 €.  

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem poročilu in v obrazcu 2 - 
Izkaz prihodkov in odhodkov 2016 - ZD. 
 

Tabela : Poslovni izid po letih v EUR                                                                brez centov 

 
LETO 
2015 

FN 2016 
LETO 
2016 

INDEKS 
Real. 2016 / 
Real. 2015 

INDEKS 
Real. 2016 
/ FN 2016 

CELOTNI PRIHODKI 9.311.221 9.290.610 9.393.614 100,88 101,11 
CELOTNI ODHODKI 8.703.276 9.236.304 9.125.283 104,85 98,80 
POSLOVNI IZID 607.945 54.306 268.331 44,14  
Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 0   
POSLOVNI IZID Z 
UPOŠTEVANJEM  
DAVKA OD DOHODKA 

607.945 54.306 268.331 44,14  

DELEŽ PRESEŽKA  
V CELOTNEM PRIHODKU 

6,53% 0,58% 2,86%   

 
 
Graf: Poslovni izid po letih  
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5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH 
POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 
 
Nepričakovane posledice pri izvajanje programa dela so se v letu 2016 zgodile na področju 
izvajanja zobozdravstvene dejavnosti. Z spremenjenim načinom financiranja starostne strukture 
prebivalcev od 19leta naprej , je prišlo do izpada prihodka v mladinskem zobozdravstvu, na drugi 
strani pa smo presegli za zobozdravstvo odraslih, ki ga nismo dobili plačanega, zato smo v letu 
2017 prestrukturirali del otroškega programa v zobozdravstvo odraslih. Ukrep je smiseln, saj se 
število odraslega prebivalstva povečuje. Ukrep smo izvedli tudi, da bi se zmanjšale  čakalne dobe v 
zobozdravstvu odraslih.  
 
Ob polovici leta 2016 smo dobili program kliničnega psihologa, ker se je koncesionar upokojil. Ker 
zato nismo vedeli, smo zaposlili psihologa. Zaradi izobrazbe ni mogel opravljati vseh dejavnosti, ki 
jih lahko opravlja klinični psiholog. Zato smo prestrukturirali program klinični psiholog v program 
psihologa. Ter s tem pridobili 1,6 programa. Potrebe po tej dejavnosti so vedno večje, zato v letu 
2017 predvidevamo specializacijo iz klinične psihologije, ki jo bomo tudi sami financirali.  
 
V marcu 2016 smo pridobili novi program fizioterapije, uredili smo začasne prostore, nabavili 
nujno potrebno opremo, ter pričeli z gradnjo ustreznih novih prostorov.   
 
V letu 2016 smo pridobili 3 dodatne delavnice.  

- Podpora pri sproščanju  z depresijo  
- Podpora pri sproščanju z tesnobo  
- Podpora pri sproščanju stresa  

Izvedena ni bila nobena delavnica . Ukrep, ki smo ga izvedli je bil: usposabljanje naših zaposlenih 
za izvajanje teh delavnic, da bodo lahko v letu 2017 vložili vse napore, da se bodo začeli ljudje 
udeleževati teh delavnic. Namreč gre za populacijo, ki zaenkrat ni zainteresirana za izvajanje teh 
delavnic, ki potekajo skupinsko.  
 
 
6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP 
 
V ZD Ptuj opravljamo službo NMP v okviru dežurne službe za odrasle, pediatrično dežurno službo 
ter PHE službo. Dežurna služba se izvaja deloma na lokaciji Potrčeva 19a. V nočnem času pa 
opravljamo dejavnost dežurne službe od 22 ure do 6 ure zjutraj na lokaciji bolnišnice Ptuj v 
pritličnih prostorih kirurgije. V dejavnost NMP se vključuje tako zdravniki zaposleni v ZD Ptuj , 
koncesionarji in drugi zunanji izvajalci. Vsako leto na zdravniško zbornico pošljemo zahteve za 
specializacijo iz urgentne medicine. V letu 2016 smo zaprosili za 5 specializacij urgentne medicine, 
odobreno smo dobili samo 1.  
 
Kader se redno usposablja. Oprema, ki je potrebna za izvajanje NMP je na razpolago. Prostori so 
primeri na izvajanje dejavnosti NMP.  
 
Število pacientov, ki smo jih v letu 2016 obravnavali po posameznih deloviščih je naslednje :  
 
Delovišče :  Število pacientov Število obiskov  
PHE ZD Ptuj  3.726 4.762 
Dežurni center ZD Ptuj  11.383 15.718 
Dežurni center 
bolnišnica  

1.916 2.142 
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Kazalnik kakovosti izvajanja NMP je odzivni čas. V slovenskem povprečju je 12 minut , na Ptuju je 
10,9 minut. Kar kaže na izjemno učinkovitost NMP. 
 
V letu 2016 smo na osnovi novega pravilnika NMP, pričeli z usposabljanje prvih posredovalcev ter 
uspešno opravili  usposabljanje  nad 60 prvih posredovalcev.  
 
 
USPOSABLJANJE ZDRAVSTVENIH DELAVCEH :  
 
Usposabljanje zdravstvenih delavceh poteka po planu ter na osnovi pravilnika NMP. Sofinanciranja 
šolnin v letu 2016 nismo imeli. 
 
 
Ime izobraževanja     Znesek    
ITSL   2.987,30 €   
INTERPRETACIJA EKG                        444,00  € 
OSKRBA DIHAL 333,00 € 
ŠOLA URGENCE 1955,41 € 
MRMI  726,42 € 
NPK 1527,24 € 
WINFOCUS 858,78 € 
SIMPOZIJ URGENCA   1396,35 € 
TEČAJ VSEBIN PHE 1351,60 € 
ALS   1216,76 € 
OGROŽEN PACIENT – REANIMACIJA 276,00 € 
SKUPAJ 13.099,86 € 
 
 
Število kadrov za izvajanje službe NMP  je naslednje :  

- Število zdravnikov : 14 
- Diplomirane medicinske sestre : 12 
- Zdravstveni tehniki s pridobljeno NPK : 8 
- Zdravstveni tehniki : 7 
- Voznika : 2 
 
Število podjemnih  in drugih civilno pravnih pogodb za izvajanje dejavnosti NMP in dežurne 
službe je naslednje : 16  v vrednosti 196.858,00 €   

 
Višina sredstev s strani občin ustanoviteljic in donacije za izvajanje NMP  

 

  Skupaj 
Min. za 
Zdravje   ZD Ptuj 

terminali za enoto nujne medicinske pomoči  5.651,04 5.403,81 247,23 
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Tabela: Enote NMP skupaj: 
  

  

POGODBENA 
sredstva za NMP za 

kumulativno 
obračunsko obdobje od 

1. 1. do 31.12. 2016 

REALIZACIJA prih. in 
odh. v kumulativnem 

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

PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za 
NMP 

1.625.049 1.625.049 

Prihodki od MZ,občin in donacij     

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP 1.625.049 1.626.142 

 - Strošek dela 1.409.113 1.316.364 

 - Materialni stroški in stroški storitev  153.592 232.863 

 - Stroški storitev 0   

 - Amortizacija 60.802 76.914 

Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo 1.543   

Drugi stroški (opis) 0   

PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK 
ODHODKOV (-) 

0 -1.093 

 
Presežek odhodkov nad prihodki v enotah NMP skupaj v letu 2016 znaša 1.093 EUR.  
 
 
7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  
 
V primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let. Ugotavljamo, da 
uspešno dosegamo zastavljene cilje. V poslovanju zaradi sprostitve napredovanj in dviga regresa, 
prihodek ne sledi temu povišanju. Posledica tega je, da se zmanjšuje dobiček.  
 
 
8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  

 
8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA  

Tabela 6: Finančni kazalniki poslovanja 

KAZALNIK Postopek izračuna  LETO 
2015 

LETO 
2016 

Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887) 1,07 1,03 
Delež amortizacije v 
celotnem prihodku 

= (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870) 0,05 0,05 

Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in 
druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006) 

0,77 0,78 

Dnevi vezave zalog 
materiala 

= (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 
365)   

0,00 0,00 

Delež terjatev v celotnem 
prihodku 

= (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / 
celotni prihodki AOP 870 ) 

0,11 0,11 

Koeficient zapadlih 
obveznosti 

= (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni 
promet do dobavit. AOP 871 / 12) ) 

0,03 0,02 

Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti 
do virov sredstev AOP 060) 

0,21 0,23 

Pokrivanje kratkoročnih 
obveznosti z gibljivimi 
sredstvi 

= ( (AOP 012+AOP 023) / AOP 034) 4,18 3,30 

Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna 
sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006) 

0,92 0,87 
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Komentar k izračunanim finančnim kazalcem poslovanja: 

• Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887) 
Kazalnik je ugoden, če je njegova vrednost večja od 1.  
Tako v letu 2016 kot v letu 2015 je kazalnik gospodarnosti večji od 1.  
Bolj gospodarno poslovanje pa je bilo v letu 2015. 

• Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki 
AOP 870) 
Kazalnik je 0,05 in je v obeh opazovanih letih enak.  

• Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga 
opredmetena osnovna sredstva AOP 006) 
Višja kot je vrednost kazalnika, bolj je zastarela oprema. 
Stopnja odpisanosti opreme je  za leto 2016 78%, za leto 2015 pa 77%.   

• Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 
365)   
Nabava materiala je direkten strošek in zato ni zalog.  

• Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 
014) / celotni prihodki AOP 870 ) 
Kazalnik za leto je tako za leto 2016 kot leto 2015  0,11. 

• 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.  Ciljna vrednost koeficienta je 0. 
Koeficient za leto 2016 je 0,02, za leto 2015 pa 0,03.  

• 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. 
Kazalnik za leto 2016 je 0,23 za leto 2015 pa 0,21.  

• Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ( (AOP 012+AOP 023) / 
AOP 034) 
Kazalnik za leto 2015 je 4,18 za leto 2016 pa 3,30. 

• 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. 

Vrednost kazalnika je višja v letu 2015 in je 0,92 medtem ko je v letu 2016 nižja za 
0,05 in znaša 0,87.  
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9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 
 
V Zdravstvenem domu Ptuj se zavedamo odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje 
sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. čl. 
Zakona o javnih financah, z namenom, da obvladujemo tveganja in zagotavljamo doseganje ciljev 
poslovanja in uresničevanja proračuna. Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, 
da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev; tveganja, da splošni in 
posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladuje v še sprejemljivi ravni. Temelji na 
nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv 
določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganje obvladuje uspešno, učinkovito 
in gospodarno.   
V prilogi je ocena za področja uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ. 
Vsako leto se izvaja tudi notranja revizija s strani zunanjega izvajalca. 

 
 

10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI 
DOSEŽENI 
 
Nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela so se v letu 2016 zgodile na področju 
izvajanja zobozdravstvene dejavnosti. Z spremenjenim načinom financiranja starostne strukture 
prebivalcev od 19 leta naprej , je prišlo do izpada prihodka v mladinskem zobozdravstvu, na drugi 
strani pa smo presegli za zobozdravstvo odraslih, ki ga nismo dobili plačanega, zato smo v letu 
2017 prestrukturirali del otroškega programa v zobozdravstvo odraslih. Ukrep je smiseln. Saj se 
število odraslega prebivalstva povečuje. Ukrep smo izvedli tudi, da bi se zmanjšale  čakalne dobe v 
zobozdravstvu odraslih.  
 
Ob polovici leta 2016 smo dobili program kliničnega psihologa, ker se je koncesionar upokojil. Ker 
zato nismo vedeli, smo zaposlili psihologa. Zaradi izobrazbe ni mogel opravljati vseh dejavnosti, ki 
jih lahko opravlja klinični psiholog. Zato smo prestrukturirali program klinični psiholog v program 
psihologa. Ter s tem pridobili 1,6 programa. Potrebe po tej dejavnosti so vedno večje, zato v letu 
2017 predvidevamo specializacijo iz klinične psihologije, ki jo bomo tudi sami financirali.  
 
Na področju čeljustne kirurgije, je plan nedosežen. Zaradi odhoda specialista, ki je prekinil delovno 
razmerje na lastno željo. Na zdravniško zbornico smo zaprosili za specializacijo, ki je v letu 2016 
nismo dobili. Smo pa jo pridobili v letu 2017 . Ker pa imamo 1,6 programa bomo v letu 2017 sami 
financirali še enega specialista iz čeljustne kirurgije. V letu 2016 pa smo to izvajali z zunanjimi 
izvajalci. Čakalne dobe se niso bistveno povečale.  
 
 
 
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA  
 
 

Zavod ugodno vpliva na gospodarstvo, socialo, regionalni razvoj in urejanje prostora. Skrbimo za 
zdravstveno oskrbo cirka 64 tisoč prebivalcev. Z razvojem novih dejavnosti dajemo nove možnosti 
zaposlitev in omogočamo gospodarstvu in lokalnim podjetnikom dobro poslovno sodelovanje in  
redno plačilo. Z urejanjem okolice pripomoremo k lepši podobi Ptuja. 
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12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN 
KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH 
VLAGANJIH 
 
12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA   
 
 

POKLIC PODROČJE DELA 
Doktor medicine,   specialist družinske medicine Splošna in družinska medicina 
Doktor medicine,  specialist internist Pneumologija 
Doktor medicine,  specialist ginekologija in 
porodništva 

Ginekologija in porodništvo  

Doktor medicine,  specialist medicine dela, 
prometa in športa 

Medicina dela, prometa in športa 

Doktor medicine Splošna in družinska medicina 
Doktor dentalne medicine, specialist 
pedontologije 

Otroško in preventivno zobozdravstvo 

Doktor dentalne medicine specialist čeljustne in 
zobne ortopedije 

Čeljustna in zobna ortopedija 

Doktor dentalne medicine, specialist 
parodontologije 

Parodontologija 

Doktor dentalne medicine  Splošno in mladinsko zobozdravstvo  
Specialist medicinske biokemije Laboratorij  
Klinični psiholog specialist Medicina dela, prometa in športa 
Psiholog v zdravstveni dejavnosti Mentalno zdravje  
Profesorica defektologije Mentalni zdravje 
Profesorica specialne in rehabilitacijske 
pedagogike 

Mentalno zdravje - logopedija 

Diplomirana medicinska sestra in  
Višja medicinska sestra  

Splošna in družinska medicina 
Pneumologija 
Medicina dela, prometa in športa 
Ginekologija in porodništvo 
Urgentna medicina  
Patronaža 
Zdravstven vzgoja 
Mentalno zdravje 
Splošno in mladinsko zobozdravstvo 

Višji laboratorijski tehnik  laboratorij 
Višji fizioterapevt fizioterapija 
Radiološki inženir Radiologija 
Medicinska sestra, zdravstveni tehnik, tehnik 
zdravstvene nege 

Splošna in družinska medicina 
Pneumologija 
Medicina dela, prometa in športa 
Ginekologija in porodništvo 
Urgentna medicina  
Patronaža 

Laboratorijski tehnik laboratorij 
Zobozdravstveni asistent Splošno in mladinsko zobozdravstvo 
Zobotehnik Splošno in mladinsko zobozdravstvo 
Univerzitetno diplomirani pravnik pravne zadeve 
Magister ekonomskih in poslovnih ved Računovodstvo  
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Ekonomist računovodstvo 
Ekonomski tehnik Računovodstvo in splošno-kadrovsko področje 
Administrativni tehnik Računovodstvo 

telefonija 
Administrator Splošna in družinska medicina 
Poslovni sekretar Računovodstvo 
Voznik Urgentna medicina-reševalni prevozi 
Strojni tehnik Vzdrževanje stavb in opreme 
Monter ogrevalnih naprav Vzdrževanje stavb in opreme 
Tekstilni tehnik Vzdrževanje stavb in opreme 
Avtomehanik Vzdrževanje vozil 
 

12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike 
 
Število vseh zaposlenih  po stanju na dan 31.12.2016, 
 
   Po stanju na dan 31.12.2016 je bilo v Zdravstvenem domu Ptuj zaposlenih 207 delavcev, od 
   tega 32 delavcev za določen čas, in sicer: 

• 55 moških 
• 152 žensk 
• povprečna starost zaposlenega v zavodu je 43 let. 

 
 
 Fluktuacija zaposlenih v letu 2016 (prihodi, odhodi) 
    PRIHODI: 

• 3 delavca za nedoločen čas (1 zdravnik specializant, 1 fizioterapevt,1  logoped) in 20 
delavcev za določen čas ( 2 psihologa, 4 zdravniki po opravljenem sekundarijatu, 3 
zobozdravniki,  3 zobozdravniki pripravniki, 5 zdravstvenih tehnikov,  1 zdravstveni tehnik 
pripravnik, 1 finančno računovodski delavec,  1 laboratorijski  tehnik) , 

      
ODHODI:  
• 1 zdravnik specialist 
• 1 zdravnik specializant 
• 2 zdravnika po opravljenem sekundarijatu  
• 3 zobozdravniki  
• 1 socialna delavka 
• 1 logoped  
• 1 logoped pripravnik 
• 2 višji medicinski sestri 
• 2 zobozdravstveni asistentki  
• 1 laboratorijski tehnik  
• 2 zdravstvena tehnika   

 
 

Skupaj je v letu 2016 prenehalo delovno razmerje 17 delavcem,  od tega  je 9 delavcev   je  imelo 
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, 8 delavcev  pa za določen čas.  
 
Število delavcev po sistemizaciji 
   Po sistemizaciji delovnih mest je potrebnih 222 delavcev. 
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Kvalifikacijska struktura zaposlenih v primerjavi s sistemizacijo 
 
STOPNJA     DEJANSKA     ZAHTEVANA 

IZOBRAZBE   IZOBRAZBA     IZOBRAZBA 
stopnja VIII     22 delavcev     22 delavcev 
stopnja VII/2                                  36 delavcev                               36  delavcev 
stopnja VII/1                                  42 delavcev                               53 delavcev 
stopnja VI                                      10 delavcev                                 2 delavca 
stopnja V                                       87  delavcev                              84  delavcev                               
stopnja IV                                        8 delavcev                                 8 delavcev 
stopnja II                                         2 delavca                                   2 delavca 
SKUPAJ:                                   207 delavcev                            207 delavcev 
  
 Število štipendistov in smeri na katerih študirajo 
   V študijskem letu 2015/2016 ni bilo štipendistov in ni bilo razpisanih štipendij za navedeno   
   študijsko obdobje. 
 
Število pripravnikov po smereh in kvalifikacijski strukturi 
   V letu 2016 so v zavodu opravljali pripravništvo: 

• 4 zobozdravniki  - VII/2 stopnja izobrazbe  
• 1 logoped – VII/2 stopnja izobrazbe 
• 2 zdravstvena tehnika – V. stopnja izobrazbe 

 
Število in kategorija delovnih invalidov 
 
   V zavodu je zaposlenih 8 delovnih invalidov, od tega 2 delavca  - III. kategorije- polni delovni čas 
in 6  
   delavcev -  III.  kategorije – polovični delovni čas 
 
Število in smeri študentov in dijakov na praksi: 
   V letu 2016 je  v zavodu opravljalo  prakso: 

-    3 študenti  medicine,        
-    3 študentov  visoke zdravstvene šole 

 
Število zaposlenih iz Mestne občine Ptuj v letu 2016 
 Iz Mestne občine Ptuj je v zavodu zaposlenih 68 delavcev. 
 
 Število zaposlenih izven Mestne občine Ptuj v letu 2016 
  Iz drugih občin je v zavodu zaposlenih 139 delavcev. 
 
Število in kvalifikacijska struktura javnih delavcev: 
 V zavodu v letu 2016 ni bilo zaposlenih javnih delavcev. 
 
Število zdravnikov, katerim so bile odobrene specializacije v letu 2016 
- 1 specializacija na področju medicine dela 
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Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016 – ZD 
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POJASNILA GLEDE KADROVANJA: 
I.   Število priznanih delavcev iz ur po pogodbi z ZZZS           215,87 
     število delavcev iz tržne dejavnosti (medicina dela)                   6 
    Planirano število delavcev  na dan 1.1.2018                                222 
 
II. Število zdravnikov specializantov na dan 31.12.2015                10 
     Število pripravnikov na dan 31.12.2015               3 
     Število zdravnikov specializantov na dan 31.1.2016                  7 
     Število pripravnikov na dan 31.12.2016              4 
 
V letu 2016 smo ob pridobitvi novih programov fizioterapije in klinične psihologije, zaposlili  nove 
kadre in sicer, fizioterapevta in dva psihologa.  
V letu 2016 smo zaprosili tudi za specializacijo iz oralne kirurgije, imamo namreč 1,6 programa, 
katerega opravljajo zunanji sodelavci. V letu 2017  smo dobili odobreno 1 specializacijo iz oralno 
kirurgije. Glede na program bomo zaprosili še za eno specializacijo, katero bomo financirali sami.  
Zaradi potreb smo zaprosili za dodatne programe: dermatologija, ortopedija, kardiologija, 
psihiatrije, katerih nismo dobili.  
Na dan 31.12.2016 je bilo  12 delavcev odsotnih zaradi bolniškega staleža, katere je nadomeščalo 7 
delavcev.  
Število zaposlenih na dan 1.1.2016 je po Uredbi  o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih 
uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leto 2016 in 2017  je 
manjše od  plana, zaradi manjka deficitarnega kadra, predvsem zdravnikov specialistov na področju 
družinske in urgentne medicine, ter oralne kirurgije.  
Čeprav zavod vsako leto javlja  na Zdravniško zbornico potrebe po željenih specializacijah, le-teh v 
veliki večini  ne dobimo s strani Zdravniške zbornice,  odobrenih.  
 

12.1.2. Ostale oblike dela 
 

Ostalih oblik dela nismo imeli, razen študentskega dela.  
Strošek študentskega dela v letu 2016 znaša 1.618 eur (pomoč pri selitvi, kurirska dela). 
 

12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva 
 

I. Strokovno izobraževanje zaposlenih v letu 2016: 
 
 ŠT. 

ZAPOSLENIH 
ŠTEVILO DNI  

ZDRAVNIKI 22 102 
ZOBOZDRAVNIKI 16 77 
DMS 30 178 
SMS, ZT 31 67 
OSTALI 25 101 
SKUPAJ 94 619 
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II. Na dan 31.12. 2016 je bilo na specializaciji  7 specializantov: 

- 4 specializanti družinske medicine 
- 1 specializant urgentne medicine 
- 1 specializant pediatrije 
- 1 specializant medicine dela prometa in športa 

Specializacijo iz medicine dela, prometa in športa financira  Zdravstveni dom Ptuj, 
preostale specializacije so financirane s strani Zavod za zdravstveno zavarovanje.  

 
III. Na dan 31.12.2016 so opravljali pripravništvo 4 pripravniki: 

- 3 pripravniki zobozdravniki 
- 1 pripravnik zdravstveni tehnik  
Pripravništvo se financira s strani  Zavoda za zdravstveno zavarovanje.  

 
 

12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem 
 

Dejavnosti, ki jih oddajamo zunanjim izvajalcem so: 
        -    zdravstvena dejavnost( PHE, dežurstvo),  

- sterilizacija, varovanje,  
- pranje perila, 
- čiščenje prostorov,  
- zobotehnične storitve in  
- storitve oralne kirurgije.  

V zdravstveni dejavnost imamo zaposlenih lastnih 18 delavcev, za čiščenje 1 delavca in  5 
zobotehnikov za opravljanje zobotehničnih del in 6 laboratorijskih tehnikov za opravljanje 
laboratorijskih storitev .  

 
Z zunanjimi izvajalci imamo sklenjene pogodbe za izvajanje storitev. 
Seznam storitev in strošek v letu 2016:  
- čiščenje                                                                                                             121.920 €; 
- pranje                                                                                                                 24.323 €; 
- sterilizacija                                                                                                         12.112 € 
- varovanje premoženja                                                                                        5.011 €; 
- fizično varovanje                                                                                               39.759 €; 
- delo zdravnikov v službi NMP                                                                        196.858 €; 
- laboratorijske storitve                                                                                      207.195 €; 
- zobozdravstvene storitve (zobotehnične storitve, delo spec. oralne kirurgije) 121.575 € 
-  
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12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2016 
 
 

Investicijska vlaganja v letu 2016 so potekala v skladu s planom. V spodnji tabeli prikazujemo 
podroben pregled.  
 

Tabela: Investicijska vlaganja v letu 2016 
 
  VRSTE INVESTICIJ V EUR Opombe, vir financiranja 

1. NEOPREDMETENA OS 15.295   

  Programska oprema 15.295 amortizacija 

2. NEPREMIČNINE 0   

  Zemljišča     

  Zgradbe     

3. OPREMA 396.602   

  A) Medicinska oprema 252.545 amortizacija, presežek preteklih let 

  B) Nemedicinska oprema 144.057   

  SKUPAJ 411.897   

  
NEPREMIČNINE V 
GRADNJI 510.853 presežek preteklih let 

  SKUPAJ VSE  922.750   

 

 

 
12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2016 
   
 
Investicijska vrzdrževanja v letu 2016: 
 

  EUR 
Pleskanje, keramika, knauf, gradbena dela 55.606,21 
Elektroinštalacijska dela 6.208,60 
Žaluzije - zunanje 1.343,60 
SKUPAJ 63.158,41 
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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) 
 

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov: 
- Obrazec 1: Delovni program 2016 - ZD 
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2016 - ZD 
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016 - ZD 
- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016 - ZD 
- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2016 - 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 2015 in preteklih let 
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2016. 
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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  2015 2016 Indeks 

001 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve    

002 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja    

003 Dolgoročne premoženjske pravice 162.147 177.442 109,43 

005 Druga neopredmetena sredstva 37.801 37.801 100,00 

006 Terjatve za predujme iz naslova vlaganj    

007 Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi    

00 Skupaj AOP 002 199.948 215.243 107,65 

01 Popravek vrednosti  AOP 003 184.486 191.959 104,05 

00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 15.462 23.284 150,58 

 
 
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev so je v 
letu 2016 povečala za 15.295 EUR  sedanja vrednost znaša 23.284 EUR. 
 
 
Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)  
                                                        v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2015 2016 Indeks 

020 Zemljišča 145.060 145.060 100,00 
021 Zgradbe 4.778.465 4.791.202 100,27 
022 Terjatve za predujme za nepremičnine    

023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi 11.947 522.801  

029  Nepremičnine trajno zunaj uporabe    

02 Skupaj AOP 004 4.935.472 5.459.063 110,61 

03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 2.386.675 2.523.902 105,75 

02-03 Sedanja vrednost nepremičnin   2.548.797 2.935.161 115,16 

 
Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2016 povečala za 10,61% in znaša 523.591 EUR.  
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Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 
007) 

 
                                                v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2015 2016 Indeks 

040 Oprema 4.701.862 4.858.033 103,32 
041 Drobni inventar 206.155 217.765 105,63 
042 Biološka sredstva       
043 Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti       
045 Druga opredmetena osnovna sredstva       
046 Terjatve za predujme za opremo        
047 Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo       
049  Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe       

04 Skupaj AOP 006 4.908.017 5.075.798 103,42 

05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 3.790.608 3.955.798 104,36 

053 Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna 
sredstva v tuji lasti 

      

04-05 Sedanja vrednost opreme 1.117.409 1.120.000 100,23 

 
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2016 povečala 
za 3,42% oz. 167.781 EUR in znaša 5.075.798 EUR.  
 
Sedanja vrednost opreme na dan 31.12.2016 je za 0,23% višja od stanja na dan 31.12.2015. 
Med letom so bile nove nabave in odpisi.  

 
Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008) 
                                                        v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2015 2016 Indeks 

060 Naložbe v delnice v državi    

061 Naložbe v delnice v tujini    

062 Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi    

063 Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini 87,53 87,53 100,00 

065 Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška 
dela 

   

069 Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb    

06 SKUPAJ 87,53 87,53 100,00 

 
Naložbe v tujino – SLO.O.MAR TOURS d.o.o. v vrednosti 87,53 EUR. Glede na predhodna 
leta ni bilo sprememb.  

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

                                     
Dolgoročno danih posojil in depozitov v letu 2016 in 2015 ni bilo.  
 
 
Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 
 
Dolgoročne terjatve v vrednosti 1.623 EUR – skupnost lastnikov Zaglav Cres. Glede na 
predhodna leta ni sprememb.  
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B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
 

 
Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice (AOP 013) 
 
Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2016 znašajo 
84,44 EUR. 

 
 
Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014) 
 
Denarna sredstva na računih na dan 31. 12. 2016 znašajo  2.634.454,92 EUR.  
 
 
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) 
 
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 161.634 EUR. Stanje terjatev predstavlja  1,72 % 
celotnega prihodka.  
 

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda.  
 

 
Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016) 
 
Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31. 12. 2016 2.645 EUR in se nanašajo na vnaprejšnja 
plačila.  

 
Plačilo kotizacije za katerega do 31.12.2016 nismo prejeli računa. Nevrnjena je še varščina 
vplačana Stanovanjskemu skladu, ki pa se poračuna z obveznostjo vračila varščine bivši 
sodelavki.  

 
Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 
017) 

 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2016 
87.387 EUR.  

 
 
Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) 
 
                                                        v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2015 2016 Indeks 
150 Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje    

151 Kratkoročno dana posojila    

152 Kratkoročno dani depoziti 737.146 739.020 100,25 

155 Druge kratkoročne finančne naložbe    

15 SKUPAJ 737.146 739.020 100,25 

 
Kratkoročne naložbe na dan 31.12.2016 znašajo 739.020 EUR – depozit pri Novi kreditni banki 
Maribor . Deponirana sredstva, so sredstva presežka prihodkov nad odhodki preteklih let.        
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Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019) 
 
Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo na dan 31. 12. 2016 0 EUR 
 
Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) 
 
Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2016 znašajo 16.093 EUR in so naslednje 
 
                                                       v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2015 2016 Indeks 
170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 8.822 15.419 174,78 

174 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 136 137 100,74 
175 Ostale kratkoročne terjatve 1.549 537 34,67 
179  Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev      

17 SKUPAJ 10.507 16.093 153,16 

 
V letu 2015 so kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij predstavljale 84% vseh 
kratkoročnih terjatev, v letu 2016 pa 96%.  

 
Graf: Struktura kratkoročnih terjatev na dan 31.12.2015 
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Graf: Struktura kratkoročnih terjatev na dan 31.12.2016 
 

 
 
 
 
Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) 
 
Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2016 znašajo  127 EUR. To os vnaprej plačane 
naročnine, naročnine za naslednje leto. Omenjeni stroški bodo ustrezno bremenili leto 2017.  

                                 
 
C) ZALOGE  
 
Na dan, 31.12.2016 ni zalog.  
 
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) 
 
Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine  na dan 31. 12. 2016 znaša 83.557 EUR . 
Ostanek od avansov za leto 2016 s strani ZZZS je 81.187 EUR. in se nanaša na naslednje prejete 
predujme: 
          v EUR, brez centov 

Zap.št  Plačnik predujma-
varščine 

Namen   Znesek 

1. ZZZS Prejeti avansi za leto 2016. Obračunski račun za 
leto 2016 je nižji kot so prejeti avansi za 

omenjeno leto. 

81.187 

2. Nekdanja zaposlena V preteklih letih prejeta varščina za stanovanje.  2.075 

3. Pacient Prejeti avans za zobozdravstveno storitev – 
enkratna denarna pomoč.  

295 
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Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2016 znašajo 476.789 EUR in se 
nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december. Obveznost do zaposlenih je bila v 
celoti poravnana v mesecu januarju 2017. 
 

 
Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) 
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2016  znašajo 341.753 EUR. 
Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo tekoče.  

 

 
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) 
 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2016 znašajo 91.188 EUR in se 
nanašajo na obveznosti: za prispevke in davke od bruto plač, pogodbeno delo za december, 
obveznost za DDV.  
 
                                       
 
 
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
(AOP 039) 
 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2016 znašajo 
47.622 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti: 
                                                         v EUR, brez centov 

Konto Naziv konta  2015 2016 Indeks 
240 Kratkoročne obveznosti do MZ 0 204  

241 Kratkoročne obveznosti do proračunov občin    

242 
Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov 
proračuna države 

31.759 38.167 120,18 

243 
Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov 
proračunov občin 

12.161 9.251 76,07 

244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ 464 0  

24 SKUPAJ 44.384 47.622 107,29 
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Graf: Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države in proračunov občin  

 
 
Na dan 31.12.2016 je kratkoročnih obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države za 
20,18% več kot leto prej. Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin 
pa je za 23,93 % manj.  
 
 
Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040) 
 
Zavod nima kreditov.  
 
 
Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041) 
 
Zavod nima kratkoročnih obveznosti iz financiranja.  
 
Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) 
 
Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki 
 
Pasivne časovne razmejitve na dan, 31.12.2016 znašajo 63.000 EUR. Na kontih podskupine 
290:  
                                                   v EUR, brez centov 

 Znesek 
PČR – uporaba prostorov NMP 20.000 EUR 
PČR – ISO 10.000 EUR 
PČR – kotizacije NMP 10.0 EUR 
PČR – specializacije  20.000 EUR 
PČR - izobraževanje   3.000 EUR 

SKUPAJ 63.000 EUR 
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LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
 
Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite  
 
Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki 
 
Dolgoročne pasivne razmejitve na dan 31.12.2016 znašajo 481.557 EUR.  
 

          v EUR, brez centov 
OPIS Znesek 

      Dolg. razm. prih za pookritje amortiz.         309.641 EUR 
DRP – sredstva za informatiko 58.420 EUR 
DRP – sredstva za reševalno vozilo  108.562 EUR 

stanje na dan 31. 12. 2016                 476.623 EUR 

 

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov 
amortizacije 
 
          v EUR, brez centov 

OPIS         Znesek  
Prejete donacije – reševalno vozilo 8.358 
Pridobljene donacije – previjalne mize 2012    233 
stanje na dan 31. 12. 2016                      8.591 

 
 

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije 
 
Izkazujemo dolgoročne rezervacije v znesku  195.000  EUR  za namene: 
 
          v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA        Znesek 
Dolgoročne rezervacije – odškodnine  10.000 
Dolgoročne rezervacije – 55.000 
Dolgoročne rezervacije za akreditacijo 50.000 
Dolgoročne rezervacije – kotizacije NMP 40.000 
Dogl. Rezervacije – specializacije  40.000 

stanje na dan 31. 12. 2016                         
195.000 

 
 
Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti  
 
Zavod nima dolgoročnih finančnih obveznosti  
 
Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti  
 
Zavod ne izkazuje drugih dolgoročnih obveznosti   
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Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 
sredstva  
 
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 
2016 znaša 4.614.131 EUR. 
Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja: 
 
          v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 
stanje na dan 31. 12. 2015                          

3.988.809 EUR 
  

+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja                   5.233 
EUR 

+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine                          EUR 
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja                                EUR 
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev                        EUR 
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden 
nakup osnovnih sredstev 

 
              720.308 

EUR 
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do 
virov sredstev (konto 4629) 

 
    100.219 EUR  

  
  

stanje na dan 31. 12. 2016                        
4.614.131 EUR 

 
 
Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki   
 
          v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA         ZNESEK 
stanje na dan 31. 12. 2015                 1.775.154 EUR 
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih 
sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980 

 
-                  720.137 EUR 

+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka  (iz priloge 3 – AOP 891) 

 
+                 268.331 EUR 

- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka (iz priloge 3 – AOP 892) 

 
-                                EUR 

- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893) 

 
-                                EUR 

+/- ----------------- +/-                             EUR 
  
  
stanje na dan 31. 12. 2016                 1.323.348 EUR 
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2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
DOLOČENIH UPORABNIKOV   
 

2.1. ANALIZA PRIHODKOV  
 

  
REALIZ. 

2015 
PLAN 
2016 

REALIZ. 
2016 

Indeks 
(R 2016/ 
P2016) 

Indeks ( 
R 2016 / 
R 2015) 

I. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC 8.562.630 8.511.190 8.602.304 101,07 100,46 

 - 1. OD DRŽAVE 7.463.367 7.401.149 7.506.215 101,42 100,57 

Prihodki iz obveznega zavarovanja - ZZZS 6.858.264 6.903.264 7.037.231 101,94 102,61 
Odloženi prihodki za amortizacijo - reševalna 
postaja 4.935 4.935 4.935 99,99 100,00 

Odloženi prihodki za amortizacijo - RTG 48.843 0   #DIV/0! 0,00 

Odprava pasivnih časovnih razmejitev 69.182   66.900 #DIV/0! 96,70 

Prihodki iz naslova konvencij, ministrstva 99.534 100.000 122.050 122,05 122,62 

Prihodki - refund. sredstev za pripravnike - ZZZS 9.730 60.000 57.348 95,58 589,38 

Prihodki - refund. sredstev za specializacije - ZZZS 322.257 330.000 214.821 65,10 66,66 

Dežurstvo - specializanti - drugi zavod - JS 36.260 2.950 2.931 99,35 8,08 

Obravnava migrantov - JS 14.362 0   #DIV/0! 0,00 

 - 2. OD OBČIN 27.222 28.000 24.063 85,94 88,39 

Prihodki za mrliške oglede 27.222 28.000 24.063 85,94 88,39 

 - 3. JAVNA SLUŽBA - DRUGI PRIHODKI   1.072.041 1.082.041 1.072.025 99,07 100,00 

Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja 1.072.041 1.082.041 1.072.025 99,07 100,00 

II. PRIHODKI OD FINANCIRANJA 5.182 5.300 2.017 38,06 38,93 

III. PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV 704.116 736.120 730.507 99,24 103,75 

 - JAVNA SLUŽBA - NEJAVNI PRIHODKI 704.116 736.120 730.507 99,24 103,75 

Doplačila, samoplačniki, podjetja 674.620 705.620 710.543 100,70 105,32 

Doplačila do polne vrednosti storitve 15.111 15.500 12.349 79,67 81,72 
Prihodki od najemnin in vračila stroškov 
najemnikov 9.029 9.000 5.820 64,67 64,46 

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.000 1.000 750 75,00 75,00 

Prihodki - donacije, za izobraževanje 4.356 5.000 1.045 20,90 23,99 

 III. A TRŽNI PRIHODKI 28.090 24.500 23.581 96,25 83,95 

Prihodki - zaračunana provizija, rež. storitve, panoji, 
fotokopiranje dokumentacije, mentorstvo 11.083 10.000 9.958 99,58 89,85 

Prihodki od počitniških kapacitet 10.885 13.000 12.272 94,40 112,74 

Prihodki od prejšnjih let 5.258 0 1.351 #DIV/0! 25,69 

Drugi prihodki  864 1.500 0 0,00 0,00 
IV. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI IN 
DRUGI PRIHODKI 11.203 13.500 35.205 260,78 314,24 

Prihodki - vračila po odškodninskih zahtevkih 11.196 12.000 26.306 219,22 234,96 

Prihodki - plačane odpisane in dvomljive terjatve 7 1.500 8.899 593,29   

SKUPAJ PRIHODKI 9.311.221 9.290.610 9.393.614 101,11 100,88 
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Celotni prihodki doseženi v letu 2016 so znašali 9.393.614 EUR  in so bili za 0,88 % višji od 
doseženih v letu 2015 in 1,11 % višji od načrtovanih. 
 
Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja – ZZZS so v letu 2016 za 1,94 % višji od 
plana in za 2,61 % višji od leta 2015. Na višje prihodke v letu 2016 je pozitivno vplivalo: 
pridobljeni program fizioterapije; pridobljeni program klinične psihologije in prestrukturiranje v 
DMZ; sprememba cene v primerjavi z letom 2015; 
 
V letu 2016 so za 22,62% višji prihodki iz naslova konvencij.  
 
Refundirana sredstva za specializacije so realizirana v 65,10 % v primerjavi s planom.  
 
Prihodki od občin za opravljanje mrliških ogledov so za 11,61% nižji v primerjavi z letom 2015. 
 
Prihodki iz prostovoljnega zavarovanje so v okviru planiranih.  
 
Zaradi nižjih obrestnih mer za depozite in sredstva na računih so nižji prihodki od financiranja.  
 
Realizacija prihodkov od doplačil, samoplačnikov in medicine dela je v letu 2016 znašala 
710.543 EUR in je za 35.923 EUR več kot v letu 2015.  
 
Doplačila do polne vrednosti so se znižala v primerjavi s predhodnim letom. 
 
Vračila po odškodninskih zahtevkih so za 15.110 EUR višja kot v predhodnem letu. Vzrok je več  
popravil, ki so krita iz zavarovanja.  

 
 

 
2.2. ANALIZA ODHODKOV 

 
Celotni odhodki doseženi v letu 2016 in so znašali  9.125.283 EUR in so bili za 4,85 % višji od 
doseženih v letu 2015 in 1,20 % nižji od načrtovanih.  
 
 
Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji: 
 
1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV  (AOP 871) so v letu 2016 znašali 
2.582.907 EUR in so bili za 5,58 % višji od doseženih v letu 2015 in za 0,07  % nižji od 
načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 28,30 %.  
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Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2016 znašali 958.967 EUR 
in so bili za 1,25% višji od doseženih v letu 2015 in za 5,77% nižji od načrtovanih. Delež glede 
na celotne odhodke zavoda znaša 10,50%.  
 
Stroški zaščitne obleke in obutve so v letu za 22,31% višji od planiranih zaradi med letom 
potrebne nabave neprebojnih jopičev za službo NMP.  
 
 

  
REALIZ. 

2015 
PLAN 2016 

REALIZ. 
2016 

Indeks (R 
2016/ 

P2016) 

Indeks ( 
R 2016 / 
R 2015) 

PORABLJEN MATERIAL - SKUPAJ 947.144 1.017.650 958.967 94,23 101,25 

Zdravila, razkužila 186.987 190.000 171.749 90,39 91,85 

Sanitetni material 123.963 130.000 125.438 96,49 101,19 

Zobozdravstveni material 130.483 135.000 140.748 104,26 107,87 

Rentgenski material 1.019 2.000 1.118 55,92 109,81 

Avtodeli 20.302 20.400 8.969 43,97 44,18 

Laboratorijski material 85.042 105.000 99.017 94,30 116,43 

Plin, kisik 10.191 10.300 12.451 120,89 122,17 

Čistilni material 18.515 20.000 20.753 103,76 112,08 

Pisarniški material 48.527 57.000 43.699 76,66 90,05 

Ostali material 67.791 65.000 74.773 115,04 110,30 

Stroški zaščitne obleke in obutve 14.782 22.950 28.070 122,31 189,89 

Vodarina, kanalščina 6.068 6.500 6.375 98,08 105,05 

Porabljena elektrika 56.619 59.000 58.479 99,12 103,29 

Porabljeno pogonsko gorivo 94.207 106.000 83.289 78,57 88,41 

Stroški ogrevanja 68.936 72.000 69.090 95,96 100,22 

Strokovna literatura, časopisi 8.191 8.500 8.235 96,88 100,53 

Stroški drobnega inventarja - avtogume 5.518 8.000 6.712 83,90 121,64 

 



 

50 

 
 
Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2016 znašali 1.623.940 EUR 
in so bili za 8,33 % višji od doseženih v letu 2015 in za 3,63% višji od načrtovanih. Delež glede 
na celotne odhodke zavoda znaša 17,79%.  

 
 

  
REALIZ. 

2015 
PLAN 
2016 

REALIZ. 
2016 

Indeks 
(R 2016/ 
P2016) 

Indeks ( R 
2016 / R 

2015) 

STROŠKI STORITEV SKUPAJ 1.499.132 1.567.110 1.623.940 103,63 108,33 

Stroški nakupa vinjet 110 1.000 785 78,50 713,64 

Stroški telefona, telefaksa 49.076 52.000 49.052 94,33 99,95 

Poštni stroški 22.088 23.000 24.153 105,01 109,35 

Investicijsko vzdrževanje objektov 37.716 67.410 63.158 93,69 167,46 

Tekoča popravila in vzdrževanje objektov  35.614 48.000 62.888 131,02 176,58 
Tekoča popravila, letne kontrole, vzdrževanje 
opreme 104.487 100.000 115.618 115,62 110,65 

Tekoča popravia in vzdrževanje vozil 40.092 50.000 55.777 111,55 139,12 

Bančne storitve, plačilni promet 1.419 1.500 1.277 85,16 89,99 

Najemnine prostorov 54.651 55.000 53.412 97,11 97,73 

Odvoz odpadkov 20.859 33.000 22.086 66,93 105,88 

Takse registracije vozil, cestnine 3.562 3.900 3.717 95,30 104,34 

Sodni stroški, storite odvetnikov - izvršbe 1.346 3.000 1.996 66,52 148,31 

Stroški varstva pri delu 6.609 8.500 4.960 58,35 75,05 

Ostale storitve 60.877 50.000 52.746 105,49 86,64 

Promocija zdravja na del. mestu in delavnice 
na temo medsebojnih odnosov, 
komunikacije,..   10.000   0,00 #DIV/0! 

Stroški čiščenja prostorov 121.593 130.000 121.920 93,78 100,27 

Stroški pranja perila 24.230 25.500 24.324 95,39 100,39 

Stroški revizije 3.950 4.100 3.950 96,34 100,00 

Stroški ISO 18.442 6.000 17.111 285,19 92,78 

Zdravstvene storitve drugih 238.794 240.000 303.582 126,49 127,13 

Laboratorijske storitve drugih 197.647 200.000 207.195 103,60 104,83 

Varovanje premoženja 4.650 5.000 5.011 100,22 107,76 

Fizično varovanje v dežurni službi 38.163 39.500 39.759 100,66 104,18 

AOP storitve 81.986 90.000 59.849 66,50 73,00 

Reprezentanca 2.362 3.000 2.710 90,33 114,71 

Strokovno izobraževanje skupaj 67.570 82.100 78.894 96,09 116,76 

Kotizacije - NMP 40.000   10.000 #DIV/0! 25,00 

Stroški pripravništva 618 3.900 3.407 87,35 551,37 

Stroški specializacije - medicina dela   3.000 1.659 55,32 #DIV/0! 

Specializ. klin. psih.     20.000     
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Stroški specializacije - oralna   1.500   0,00 #DIV/0! 

Zavarovalne premije - vse  91.688 96.000 95.085 99,05 103,70 

Izplačila po podjemnih pogodbah 94.734 96.000 86.019 89,60 90,80 

Sejnine 941 1.200 1.579 131,56 167,83 
Dajatve od podjemnih pogodb, sejnin in avt. 
del.  32.570 33.300 29.573 88,81 90,80 
Avtorske pravice - SAZAS, avtorski 
honorarji  689 700 689 98,43 100,00 

 

 

Strošek, vrste storitev in število izvajalcev za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih in 
avtorskih pogodb posameznikom, preko drugih pogodb civilnega prava ter preko s.p. in d.o.o. - 
ločeno za lastne zaposlene in zunanje izvajalce:  
 

Izvajalci 
zdravstvenih 

storitev 
Vrste zdravstvenih storitev  

Strošek v letu 
2016 

Število 
izvajal

cev 
lastni zaposleni samoplačniške storitve – ženski dispanzer 12.293 €  4 

samoplačniške storitve – zobozdravstvo 
(ortodontija in odraslo zobozdravstvo) 

9.782 € 9 

samoplačniške storitve – izvajanje NMP na 
javnih prireditvah 

11.251,70 € 20 

opravljanje mrliških ogledov  17.748€  
     

zunanji izvajalci zobozdravstvene storitve (zobotehnične 
storitve, delo spec. oralne kirurgije) 

121.575 € 3 

medicina dela in športa – delo zdravnika 6.797 € 1 
delo zdravnikov v službi NMP 
…………………………………………….... 

196.858 € 23 

 opravljanje mrliških ogledov 5.302 € 1 

 

 

Strošek za posamezno vrsto storitev preko podjemnih in avtorskih pogodb posameznikom, preko 
drugih pogodb civilnega prava ter preko s.p. in d.o.o. za opravljanje nezdravstvenih storitev: 
 

Zunanji izvajalci 
nezdravstvenih storitev  

Vrste storitev 
Strošek v letu 2016 Število zunanjih 

izvajalcev 
čiščenje 121.920 € 1 
fizično varovanje 39.759€ 1 
pranje 24.323 €; 1 
sterilizacija 12.112 € 1 
varovanje 
premoženja 

5.011 €; 1 
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2.) STROŠKI DELA so v letu 2016 znašali 5.989.274 EUR in so bili za 5,06 % in za 288.291 
EUR višji od doseženih v letu 2015.  
 
Strošek dela se je povišal zaradi napredovanj in spremembe plačne lestvice od 1.9.2016.  
 
 
Delež v celotnih odhodkih znaša 65,63 %.   
 
 
Graf: Stroški dela v letu 2015 in 2016 

 
 
 

  
REALIZ. 

2015 
PLAN 2016 

REALIZ. 
2016 

Indeks (R 
2016/ 

P2016) 

Indeks ( R 
2016 / R 

2015) 

STROŠKI DELA SKUPAJ 5.700.983 6.121.073 5.989.274 97,85 105,06 

Bruto plače 4.538.324 4.836.324 4.704.680 97,28 103,67 

Dajatve na bruto plače 718.376 778.648 760.555 97,68 105,87 

Stroški prevoza in in iz dela 160.525 162.000 161.821 99,89 100,81 

Stroški prehrane 157.561 158.000 160.475 101,57 101,85 

Izdatki za regres za letni dopust 74.337 140.000 140.601 100,43 189,14 

Jubilejne nagrade  7.537 5.100 6.468 126,83 85,82 

Odpravnine 25.420 20.000 36.265 181,32 142,66 

Solidarnostne pomoči 693 1.500   0,00 0,00 

Nezgodno zavarovanje 6.154 6.500 6.186 95,17 100,51 

Dodatno pokojninsko zavarovanje 11.531 12.000 11.638 96,98 100,93 

Nagrade, darila 525 1.000 585 58,50 111,43 
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Graf: Bruto plače in dajatve na bruto v letu 2015 in 2016 
 

 

 
Strošek za bruto plače in dajatve na plače  je bil v letu 2016 za 3,67 %  in za 208.525 EUR višji v 
primerjavi z letom 2015. 
 
Graf: Strošek regresa za letni dopust za leto 2015 in 2016 

 
 
V letu 2016 je bil strošek regresa za letni dopust za 89,14% in za 66.264 EUR višji kot v letu 
2015.  
 
Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 12.627 
delovnih ur (53%), v breme ZZZS 14.094 delovnih ur. (47%).  
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Graf: Boleznine v letu 2016 

 
 
 
 
3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2016 znašali 
444.449 EUR in so bili za 1,72 % višji od doseženih v letu 2015 in za 0,86% nižji od 
načrtovanih.  
 
Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,87 %.  
 
 

  
REALIZ. 

2015 
PLAN 
2016 

REALIZ. 
2016 

Indeks 
(R 

2016/ 
P2016) 

Indeks 
( R 

2016 / 
R 

2015) 

AMORTIZACIJA SKUPAJ 436.952 448.300 444.449 99,14 101,72 

Amortizacija osnovnih sredstev v breme prihodkov 411.125 420.000 423.643 100,87 103,04 

Amortizacija drobnega inventarja v breme prihodkov 25.827 28.300 20.806 73,52 80,56 

 
 
 
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah, nato pa je del knjižen v breme obveznosti 
za sredstva prejeta v upravljanje in del v breme sredstev prejetih donacij. Del amortizacije, ki je 
bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 100.219 EUR (podskupina 
980) in del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša  1887,72 EUR (podskupina 
922). 
 
 
4.) REZERVACIJE so bile v letu 2016 obračunane v znesku 40.000 EUR za naslednje namene: 
specializacije  
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5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2016 obračunani v znesku 53.745 EUR in zo za 
1,19% višji v primerjavi z letom prej. 
 

  
REALIZ. 

2015 
PLAN 2016 

REALIZ. 
2016 

Indeks (R 
2016/ 

P2016) 

Indeks ( R 
2016 / R 

2015) 

DRUGI STROŠKI SKUPAJ 66.537 61.921 53.745 86,80 80,78 

Nadomestilo za stavbno zemljišče 10.743 11.000 10.871 98,83 101,19 

Članarine združenjem 5.972 6.100 5.934 97,28 99,36 

Stroški počitniških kapacitet 12.502 13.000 12.800 98,46 102,38 

Takse registracije vozil, cestnine 169 300 27 9,03 16,01 

Za sindikat - po pogodbi  2.921 2.921 2.921 100,00 100,00 

Prispevek v sklad za invalide 27.721 21.000 16.056 76,46 57,92 

Študentsko delo 1.240 1.600 1.618 101,14 130,48 

Drugi odhodki   5.268 6.000 3.518 58,64 66,79 

 
 
6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2016 znašali 34 EUR  
 
 
7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2016 znašali 1.458 EUR 
 
8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2016 znašali 13.416 EUR. 
 
 
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 268.331 EUR.  
 
Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2016 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da 
je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 268.331 EUR.  

 
Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu 
poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985. Razlika izhaja zaradi 
neporabljenega presežka prihodkov nad odhodki peteklih let.  
 

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 odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 32.626 EUR  
 
Negativni izid je posledica investicije v letu 2016 in poraba presežkov preteklih let.  
 



 

56 

 
 
 

v EUR (brez 
centov) 

Naziv konta 

Oznaka  
za 

AOP 

Znesek   

Leto 2016 Leto 2015 
Indeks 

(2016/2015) 
I. SKUPAJ PRIHODKI 
 

401 9.313.309 9.223.930 

100,97 
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
 

402 8.566.056 8.489.397 

100,90 
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU 

431 747.253 734.533 

101,73 
II. SKUPAJ ODHODKI 
 

437 9.345.935 8.554.816 

109,25 
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
 

438 8.635.714 7.919.456 

109,04 
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV NA TRGU 
 

481 710.221 635.360 

111,78 
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
 

485   669.114 

0,00 
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
 

486 32.626 0 

#DIV/0! 

 
 

Graf: Prihodki in odhodki v letu 2015 in 2016 
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Obveznosti poravnavamo sproti razen z dobavitelji s katerimi imamo dogovorjene kompenzacije. 
 

Neporavnane obveznosti glede 
na zapadlost 

konto 22 – 
kratkoročne obveznosti 

do dobaviteljev 
(stanje 31. 12. 2016) 

konto 24 – 
kratkoročne obveznosti 
do uporabnikov EKN 
(stanje 31. 12. 2016) 

Skupaj stanje 
na dan 

31.12.2016 

Skupaj stanje 
na dan 

31.12.2015 

zapadle do 30 dni 1.494  1.494 6.506 

zapadle od 30 do 60 dni  2.085 2.085  

zapadle od 60 do 120 dni     

zapadle nad 120 dni     

Skupaj   3.579 6.506 

 

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  
Prihodki so razporejeni na prihodke iz naslova javne službe in iz naslova tržne dejavnosti kot je 
to opredelilo Ministrstvo za zdravje (št. dokumenta 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010). 
 

V letu 2016 je iz naslova tržne dejavnosti 8,26 %  iz naslova javne službe pa 91,74 % prihodkov.  
Odhodki so sorazmerno razdeljeni glede na delež prihodkov.  
 

            v EUR, brez centov 
 LETO 2015 LETO 2016 

  Prihodki Odhodki 
Davek od 
dohodka 

Poslovni izid Prihodki Odhodki 
Davek od 
dohodka 

Poslovni 
izid 

Javna služba  8.586.052  8.025.291 0 560.761 8.617.615 8.371.535  0 246.080 
Tržna 
dejavnost 725.169 677.985 0 47.184   776.000 753.749 

 0 22.251 
Skupaj 
zavod  9.311.221  8.703.276 

0 607.945 9.393.614 9.125.283 
 0 268.331 

 
 

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 246.080 EUR, iz naslova izvajanja tržne 
dejavnosti pa 22.251 EUR. 

 
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti 
(storitev): 
  
a) samoplačniške storitve v ortodontiji, odraslem zobozdravstvu, ženskem dispanzerju in 
izvajanje NMP na javnih prireditvah (kurentovanje, nogometne tekme, ognjemet,..) 
b) storitve v medicini dela, prometa in športa;  
c) samoplačnikov in doplačil v primeru, če pacienti nimajo urejenega zavarovanja; 
d) drugi prihodki (prihodki iz naslova prihodkov od zavarovalnic za pokrivanje škod,..) 

 
V letu 2016 ni bilo izplačil delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.  
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3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU 
S SKLEPI SVETA ZAVODA 
 
� sklep zavoda iz presežka v letu 2014: V skladu s sklepom sveta zavoda po zaključnem 

računu za letu 2014, so bila sredstva iz naslova presežka prihodkov nad odhodki za leto 
2014 v vrednosti 471.211 EUR  prenesena na konto 98510001 investicija – nadzidava 
Potrčeva . 

� sklep sveta zavoda iz presežka v letu 2015: presežek prihodkov nad odhodki za leto 2015 v 
vrednosti 607.945  EUR se nameni za nabavo osnovnih sredstev in za investicijo.  

Podroben predlog:  

Opis EUR 

Nadzidava objekta (gradnja+ oprema) –začetek investicije v letu 2015 392.945 

Avtomobil (2x) - patronaža 20.000 

Sanitetno vozilo 90.000 

Respirator 20.000 

Ultrazvok (2x) 40.000 

Zobozdravstveni stol 25.000 

Splošna ambulanta (oprema) 10.000 

Fizioterapija 10.000 

Skupaj 607.945 

 

� Začetno stanje v letu 2016: 

Opis EUR 

Nadzidava objekta (gradnja+ oprema) –začetek investicije v letu 2015 864.156 

Osnovna sredstva  215.000 

Skupaj:  1.079.156 

 

� Poraba sredstev v letu 2016: 

• Nabava osnovnih sredstev 

Opis  EUR 
Avtomobil - patronaža 9.370,00 
Avtomobil - patronaža 9.370,00 
Respirator 1 X 19.692,90 
Ultrazvok 20.726,58 
Zobozdravstveni stol 18.764,25 
Sanitetno vozilo 95.038,00 
SA oprema : pregledne mize 3.717,93 
SA oprema: EKG  2.520,94 
SA oprema: merilnik glež. indeksa  2.049,97 
Fizioterapija: elektromagnetni sistem  4.425,10 
Fizioterapija:vakumski sistem  4.074,55 
 SKUPAJ  189.750,22 
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• Investicija – nadzidava Potrčeva  

Opis  EUR 
Nadzidava objekta Potrčeva  522.801,02 

 

Investicija se je začela v letu 2015, sama gradnja v letu 2016, zaključek pa v začetku leta 2017. 
Sredstva v vrednosti 522.801,02 so iz konta 98510001 prenesena na konto 9800047. Investicija je 
še v teku zato še amortizacija ni obračunana. V letu 2017 ob zaključku investicije bodo prenesena 
še preostala porabljena sredstva. 

 
 
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA 
PRIHODKOV V LETU 2016 
 
4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1718  
 

1. Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku iz evidenčnih knjižb 

Zap. 
št. 

Skupina 
kontov 

Oznaka za 
AOP v 

obrazcu 
Naziv konta 2015 2016 

1 
71, 72, 73, 
74, 78 

401 Prihodki po denarnem toku 9.223.930 9.313.309 

2 40, 41, 42 437 Odhodki po denarnem toku 8.554.816 9.345.935 

3   485/486 
Presežek prihodkov/odhodkov  (3=1-
2) 669.114 -32.626 

4 75 500 
Prejeta vračila danih posojil in prodaja 
kapitalskih deležev 0   

5 50 550 Zadolževanje 0   

6 44 512 
Dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev 0   

7 55 560 Odplačila dolga 0 0 

8   572/573 

Presežek X (8=3+4+5-6-7) = 
povečanje/zmanjšanje sredstev na 
računih 669.114 -32.626 

Opomba: Če javni zavod ali agencija izračuna presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku ne izračunava 
presežka pa ZIPRS. 

2. Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku po ZIPRS 

9   572 
Presežek X (= povečanje sredstev na 
računih) 669.114 

 

10 R2 034 Kratkoročne obveznosti in PČR 857.434  

11 96, 97 054, 055 
Dolgoročne finančne obveznosti in druge 
dolgoročne obveznosti 0 

 

12 
980-(00 
do 05) 

056-(002-
003+004-
005+006-

007) 

Neporabljena sredstva za investicije 307.142 

 

13     
Znesek Y (13=9-10-11-12) = presežek 
po ZIPRS1718 

-495.462 
 

 



 

60 

 
4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU 

 
Če javni zavod ali agencija izračuna presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku ne 
izračunava presežka pa ZIPRS 
 
 

4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA  ZA  LETO 2016 
 

 

Svetu zavoda predlagamo, da se presežek prihodkov nad odhodki za leto 2016 v vrednosti 
268.331 EUR, nameni za investicijo :  

- nadzidava objekta zobozdravstvo , Potrčeva 19/a, 2250 Ptuj. : 
 
 

Svetu zavoda predlagamo, da se nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki preteklih let v 
skupni vrednosti 713.661,22 EUR nameni za investicijo: 

-  nadzidava objekta zobozdravstvo; Potrčeva 19/a, 2250 Ptuj  .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdravstveni dom Ptuj 
Letno poročilo 2016 

     Ptuj, 21.2.2017 
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PRILOGE 
      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      






























