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SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 

1.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno po
dročje javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale 

Zakonske in druge pravne podlage za izvajanje dejavnosti: 
° Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 451/94, 8/96, 18/98, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP); 

o 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 zdravniški službi (Uradni list RS št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 49/10, 107/10-

ZPPKZ, 40/12-ZUJF); 

• Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/1992, 13/1993, 

13/1993, 9/1996, 29/1998, 77/1998 - odi. US, 6/1999, 56/1999 - ZVZD, 99/2001, 60/2002, 42/2002 

- ZDR, 126/2003, 62/2005 - odi. US, 76/2005, 100/2005 - odi. US, 38/2006, 114/2006 - ZUTPG, 

91/2007, 71/2008 - skl. US, 76/2008, 62/2010 - ZUPJS, 87/2011, 40/2011 - ZUFJS-A, 40/2012 -

ZUJF, 21/2013 - ZUTD-A, 63/2013 - ZIUPTDSV, 91/2013, 99/2013 - ZUPJS-C, 99/2013 - ZSVar-

Pre-C, 111/2013 - ZMEPIZ-1, 95/2014 - ZIUPTDSV-A, 95/2014 - ZUJF-C, 47/2015 - ZZSDT, 

90/2015 - ZUZ-1, 90/2015 - Z1UPTD); 

® Določila Splošnega dogovora za leto 2015 in aneksov; 

• Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjena z Zavodom za zdravstveno zavarova

nje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) za leto 2015 s pripadajočimi aneksi. 

Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila: 
• Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/2013, 9/2014 - ZR-

TVS-1A, 25/2014 - ZSDH-1, 38/2014, 84/2014, 95/2014, 95/2014 - ZUJF-C, 14/2015, 46/2015, 

55/2015); 

• Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 s spremembami in dopolnitvami); 

• Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 s spremembami in dopolnitvami); 

• Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list 

RS, št. 95/14; v nadaljevanju ZUPPJS15); 

o Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, 

št. 33/11); 

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

o Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pri

pravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ura

dni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10); 

® Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 

spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14); 

» 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 deiovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na 

trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni Ust RS, št. 7/10, 3/13); 
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• Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno de

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

e Pravilnik o sestavljanju letnih poročii 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, 60/10, 104/10, 

104/11, v nadaljevanju Pravilnik o sestavljanju letnih poročil); 

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

prava (Uradni list RS, št. 54/02 s spremembami in dopolnitvami); 

3 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni 

list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15); 

o 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, 100/15); 

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

(Uradni list RS, št. 108/13); 

o Zakon o davku od dohodka pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08. 76/08, 92/08, 

5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12-ZDDPO-2H, 94/12, 81/13, 50/14, 23/12, 82/15); 

• Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ura

dni iist RS, št. 46/03); 

s Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07 in 68/09); 

• Statut Zdravstvenega doma Domžale; 

• Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale 

® in drugi predpisi. 

1.2 Predstavitev javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale 

Zdravstveni dom Domžale zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni in storitve nekate

rih specialističnih služb prebivalcem občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin, skupaj več kot 

57.000 prebivalcem. Dejavnost zdravstvenega doma je javna zdravstvena služba, ki se izvaja po načelih 

javnega interesa pod posebnim javnopravnim režimom s ciljem zagotavljanja kakovostnih zdravstvenih 

storitev v zadostnem obsegu, predvsem prebivalcem •/, obm očja občin - ustanoviteljic. 

OSNOVNI PODATKI ZDRAVSTVENI DOM DOM ŽALE . 
Naziv Zdravstveni dom Domžale 

Naslov Mestni trg 2, 1 230 Domžale 

Temeljna dejavnost Q86.210 - Zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 

Matična številka 5500931000 

Davčna številka SI88946347 

Datum vpisa v sodni register 27. 6. 1991 

Številka transakcijskega računa 0122 3603 0279 918 ( U J P )  

Pravnoorganizacijska oblika javni zavod 

Organi upravljanja in vodenja 

Svet zavoda 
Direktor 
Strokovni svet 
Izvršilni organi 

IV '  
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OSNOVNI PODATKI ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE 

Člani Sveta zavoda 

Predstavniki ustanoviteljev: 
Mare Žagar 
Julija Karlovšek 
Marko Juvan 

Predstavniki zaposlenih: 
mag. Elizabeta Hajer Sečnik, dr. med. spec. 
Jože Štrukelj 
Irma Markovšek 

Predstavnica uporabnikov: 
Mateja Burgar 

Člani strokovnega sveta zavoda Strokovni svet sestavljajo vodje služb zavoda. 

Vodstvo zavoda Direktor: Janez Svoljšak, dr. med. spec. 

1.3 Ustano vitelji j a vnega za voda Zdra vstveni dom Domžale 

Ustanoviteljice javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom DomžaJe so: 

« Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale; 

• Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica; 

• Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš! 

» Občina Moravče, Trg Svobode 4, 1251 Moravče; 

» Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin. 

Na podlagi Zakona o zavodih. Zakona o zdravstveni dejavnosti ter Zakona o lokalni samoupravi so občin

ski sveti Občine Domžale dne 3. 6- 1998, Občine Lukovica dne 2. 7. 1998, Občine Moravče dne 22. 7. 

1998, Občine Mengeš dne 10. 3. 1999 in Občine Trzin dne 10. 7. 2000 sprejeli ustanovitveni akt, Odlok o 

ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Zdravstveni dom Domžale je Občinski svet Občine Domžale sprejel 7, 6. 2000, Občinski svet Ob

čine Lukovica 11. 12. 2000, Občinski svet Občine Moravče 23. 11. 2000 in Občinski svet Občine Mengeš 

20. 9. 2000. 

1.4 De]a vnosi! in organiziranost javnega za voda Zdra vstveni dom 
Domžale 

Zdravstveni dom Domžale na podlagi Odloka o ustanovitvi izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na pri

marni ravni. Skladno s 7. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti Zdravstveni dom Domžale organizira 

preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev ter izvaja in zagotavlja: 

• nujno medicinsko pomoč, 

® splošno medicino, 

a zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, 

® patronažno varstvo ter laboratorijsko, RTG in drugo diagnostiko, 

• družinsko medicino, 
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• preventivno in kurativno zobozdravstvo vseh skupin prebivalstva, 

• medicino dela, prometa in športa, 

• fizioterapijo in rehabilitacijo, 

» specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje, skladno z 

mrežo in potrebami javne zdravstvene službe občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin. 

Zavod je organiziran enovito in opravlja dejavnost v matičnem zdravstvenem domu v Domžalah, zdrav

stvenih postajah Lukovica, Mengeš in Moravče ter dislociranih ambulantah (splošna ambulanta Trzin, 

zobozdravstvena ambulanta v Osnovni šoli Trzin). 

Delo zavoda je organizirano v naslednjih službah: 

• služba splošne in urgentne medicine z reševalno službo, 

• služba zdravstvenega varstva žensk, otrok in mladine, 

• služba zdravstvenega varstva na domu, 

• služba medicine dela, prometa in športa. 

• služba zobozdravstvenega varstva, 

• specialistične ambulante (psihiatrija, diabetologija, pulmologija, fiziatrija, ambulanta za bolezni dojk, 

radiologija in ultrazvočna diagnostika), 

• fizioterapija, 

• diagnostični laboratorij, 

• zdravstvena vzgoja, 

• tehnično-vzdrževalne službe, 

• uprava zavoda. 
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POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 

2.1 Vpliv okolja in drugih zunanjih dejavnikov na poslovanje javnega 
zavoda Zdravstveni dom Domžale 

Na delovanje, razvoj in obstoj javnega zdrav

stvenega zavoda vpliva splet številnih družbe

nih, političnih in ekonomskih dejavnikov, ki 

neposredno ali posredno pomembno vplivajo na 

uspešnost poslovanja zavoda: 

a Poslabšanje gospodarskega 111 javnofinanč-

nega stanja v Sloveniji v zadnjih nekaj letih 

je zahtevalo vpeljavo dodatnih interventnih 

ukrepov za zagotovitev uravnoteženja jav

nih financ in stabilnega domačega makroe--

konomskega okolja. Nekateri varčevalni 

ukrepi, sprejeti z Zakonom o uravnoteženju 

javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012 s 

spremembami in dopolnitvami; v nadaljeva

nju ZUJF). Zakonom o sistemu plač v jav

nem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 s 

sprem, m dopl ) Zakonom o ukrepih na po

dročju plač in drugih stroškov dela v javnem 

sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 

95/14; v nadaljevanju ZUPPJS15). Zakonom 

o izvrševanju proračunov Republike Slove

nije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 

101/13, s spremem, in dopol; V nadaljevanju 

ZIPRS141G) in drugimi predpisi, ki so pri

nesli številne spremembe na področju zapo

slovanja, plač, povračil stroškov dela in ne

katerih drugih prejemkov zaposlenih oz. 

omejitve stroškov v celotnem javnem sek

torju, se dopolnjujejo in nadaljujejo tudi v 

letu 2015. 

° Zaostreni pogoji zaposlovanja, določeni z 

ZIPRS1415, so se nadaljevali tudi v letu 

2015. ZIPRS1415 narekuje, da se mora 

skupno število zaposlenih pri posrednih 

uporabnikih proračuna v obdobju januar 

2015-januar 2016 znižati za 1 %, ob upoš

tevanju izjem. Javni zavodi, ki že vrsto let 

vodijo restriktivno kadrovsko politiko skla

dno s priznanimi normativi in financiranjem 

oz. na nekaterih področjih niti ne dosegajo 

kadrovskih normativov, ne morejo slediti 

splošno sprejetim ukrepom v javnem sek

torju. Zmanjševanje zaposlitev ob takšnih 

pogojih močno otežuje izvajanje dejavnosti 

zavoda in posledično povzroča izgorelost 

človeških virov. 

<* Omejitve na področju zaposlovanja s prido

bivanjem soglasij vseh občin ustanoviteljic 

in sveta zavoda podaljšujejo zaposlitvene 

postopke in onemogočajo optimalno organi

ziranje delovnega procesa v ZD Domžale. V 

zdravstvenem domu smo občutili posledice 

predvsem v povečanju obsega dela ter 

stroškov na področju administracije, v ote

ženi organizaciji človeških virov in posle

dično pri izvajanju temeljne dejavnosti. 

• Sprejete spremembe glede nižanja sredstev 

za plače in povračil drugih stroškov zapo

slenih (jubilejne nagrade, stroški prevoza na 

delo, stroški prehrane idr.) skladno z zako

nodajnim okvirom so se avtomatično upoš

tevale v kalkulacijah cen zdravstvenih sto

ritev. Z namenom zagotovitve vzdržnosti 

sistema obveznega zdravstvenega zavaro

vanja so v veljavi ostali obstoječi ukrepi 

(znižanje vkalkulirane vrednosti programov 

zdravstvenih storitev za 2,5 % in priznane 

amortizacije za 20 % v letu 2009, znižanje 

sredstev za administrativno-tehnični kader 

v letu 2011 in dežurno službo, v letu 2012 
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pa so se cene znižale za dodatne 3 %, v letu 

2013 so se cene znižale za dodatne 3 %, 

priznana sredstva za administrativno -

tehnični kader za 1,5 % glede na leto 2012, 

zmanjšala pa so se tudi priznana sredstva 

za regres, jubilejne nagrade, odpravnine in 

solidarnostno pomoč). V letu 2014 in 2015 

dodatnih znižanj cen zdravstvenih progra

mov ni bilo, medtem ko se v obeh poslovnih 

letih revalorizacija materialnih stroškov in 

ostalih kalkulativnih elementov cen zdrav

stvenih storitev, ni izvajala. 

Pozitivni vpliv na denarni tok je imela od

prava znižanja amortizacije za 25,00 % in 

dodatna sredstva iz naslova izplačila razlike 

v plači zaradi odprave tretje četrtine neso

razmerij v osnovnih plačah javnih uslužben

cev zaradi odločbe Vrhovnega sodišča z dne 

03. 09. 2013, ki so vkalkulirana v cene 

zdravstvenih storitev od 01. 07. 2015 do 

31. 12. 2015. 

Na poslovni rezultat v letu 2015 je vplivala 

tudi sprostitev napredovanj javnih uslu

žbencev. V zadnjih letih je bila ureditev na

predovanj podvržena interventnim ukrepom, 

opredeljenim v različnih zakonih. Javni 

uslužbenci, ki so v letu 2015 izpolnjevali 

pogoje za napredovanje, so prejeli pravico 

do plače v skladu z višjim plačnim razredom 

s 01. decembrom 2015. Izplačilo napredo

vanj skladno z zakonskim okvirom še ni bilo 

ustrezno kompenzirano na prihodkovni 

strani. 

Ob številnih negativnih in pozitivnih učinkih, 

ki so vplivali na poslovanje v letu 2015, 

smo leto zaključili uspešno, s presežkom 

prihodkov nad odhodki. 

Uspešno poslovanje v letu 2015 je rezultat 

izvajanja številnih ukrepov na vseh podro

čjih poslovanja Zdravstvenega doma Dom

žale. Poleg prihodkov, vezanih na realizacijo 

programov po Pogodbi z ZZZS, ki v struktu

ri prihodkov predstavljajo večinski delež, je 

Zdravstveni dom Domžale z namenom 

ustvarjanja dodatnih sredstev in zagotovitve 

uspešnosti poslovanja v letu 2015 nadalje

val: 

• s politiko oddajanja nezasedenih pro

storskih kapacitet v najem, s katero 

dosega racionalnejše izkoriščanje pro

storskih kapacitet, 

• s politiko zniževanja stroškov na vseh 

področjih poslovanja, 

• z izvajanjem postopkov javnih naročil, 

skupnih javnih naročil in iskanjem naju

godnejših ponudnikov, 

• s politiko racionalnejše prerazporeditve 

kadrovskih virov, skladno s kadrovski

mi normativi in omejitvami v letu 2105, 

» z izvajanjem aktivnosti za povečanje 

tržnega deleža v službah, prisotnih ne

posredno na trgu, kot so nekatere labo

ratorijske storitve, medicina dela, pro

meta in športa ter zdravstvene storitve 

za samoplačnike. V dejavnosti medicine 

dela, prometa in športa smo v letu 2015 

beležili upad pregledov in prihodkov v 

primerjavi s predhodnim letom; medtem 

ko smo v dejavnosti diagnostičnega la

boratorija beležili povečanje prihodkov 

laboratorijskih preiskav za zunanje na

ročnike glede na leto 2014. 

Visoka stopnja informiranosti, ozaveščenosti 

uporabnikov zdravstvenih storitev ter večja 

dostopnost prinaša večjo skrb za lastno zdravje 

in se odraža v povečanem obsegu preventivnih 

programov. Z odkrivanjem vedno več bolezni se 

povečuje obseg dela v kurativi. 
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Pomemben dejavnik razvoja zdravstvenega 

doma so demografska gibanja, saj vplivajo na 

spremenjene potrebe po zdravstvenih storitvah 

in širitve programov. V obdobju od leta 2005 do 

leta 2015 se je število prebivalcev na območju, 

ki ga oskrbuje Zdravstveni dom Domžale, pove

čalo za približno 12,1 % in se že približuje 

58.000 prebivalcev. 

Največja rast prebivalstva je bita prisotna leta 

2007 in leta 2009, medtem ko najnižjo stopnjo 

rasti prebivalstva na območju UE Domžale bele

žimo v letu 2012. V obdobju 2005-2015 je pov

prečna letna stopnja rasti prebivalstva znašala 

1,15 %. V naslednjih letih pričakujemo upočas

njeno rast prebivalstva na območju ustanovite

ljic Zdravstvenega doma Domžale. 

Na območju je v obdobju 2005-2015 naraščalo 

število otrok. V letu 2015 glede na leto 2005 se 

je število otrok v starostni skupini do 4, leta 

povečalo za približno 22,2 % (oz. 2,0 % v pov

prečju na leto). V letu 2015 je število otrok v tej 

starostni skupini ostalo na približno enaki ravni 

kot predhodno leto oz. je v tej starostni skupini 

celo nekoliko upadlo (za približno 1,4 %). 

Zaznavno je tudi staranje prebivalstva. V letu 

2015 se je bolj kot število otrok povečevalo 

število prebivalcev v starostni skupini 65 let in 

več, saj se je število prebivalcev v navedeni 

starostni skupini leta 2015 glede na leto 2005 

povečalo za kar 42,9 % (za 5,4 odstotnih točk 

več glede na leto 2014). S staranjem in rastjo 

prebivalstva so povezane tudi spremembe v 

zdravstvenem stanju prebivalstva, ki se odraža

jo v povečanem obsegu potreb po zdravstvenih 

storitvah. Glede na predhodno leto se je število 

prebivalcev v starostni skupini 65 let in več 

povečalo za približno 3,9 %. 

Gibanje števila prebivalcev na območja ZD Domžale, 2005-2015 
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V letu 2015 smo v večini dejavnosti presegli 

načrtovane obsege programov. Preseženi pro

gram beležimo v dejavnosti splošnih ambulant, v 

otroškem in šolskem dispanzerju - kurativa, v 

fizioterapiji, v dispanzerju za mentalno zdravje 

in klinični psihologiji, v razvojni ambulanti, v 

dejavnosti rentgena, v dejavnosti pulmologije, v 

dejavnosti nenujnih reševalnih prevozov in dru

god. Ker ZZZS ne priznava v celoti povečanega 

obsega dela v posameznih dejavnostih, pomeni, 

da moramo opravljati zdravstvene storitve, ki s 

strani ZZZS niso plačane. Če bi omejili obseg 

storitev glede na pogodbo, bi se čakalne dobe v 

nekaterih dejavnostih podaljšale. 

• Problematika razpoložljivosti delovne sile 

na področju zdravstva v Sloveniji, predvsem 

pomanjkanje zdravnikov in zdravnikov spe

cialistov, pomembno vpliva na realizacijo 

programov po pogodbi z ZZZS in ima močan 

finančni učinek na poslovanje zdravstvene

ga doma. 

Odsotnosti smo v letu 2015 pretežno pokri

vali z obstoječo kadrovsko zasedbo. Orga

nizacijo dela so oteževale predvsem neka

tere daljše, krajše bolniške odsotnosti, po-

2.2 Cilji javnega zavoda 

rodniške odsotnosti in odhodi zaposlenih 

(nujna medicinska pomoč, zobna in čeljustna 

ortopedija, dispanzer za žene, družinska 

medicina, pediatrija idr.). 

Pokrivanje kadrovskega primanjkljaja z obstoje

čo kadrovsko strukturo je zgolj začasno, saj bo 

potrebno v naslednjih letih zaradi širitev neka

terih programov, večjih delovnih obremenitev in 

obsega dela v nekaterih dejavnostih kadrovski 

primanjkljaj tudi ustrezno nadomestiti. 

Zagotavljanje zadostnega števila razpisanih 

specializacij s področja družinske medicine, 

zobne in čeljustne ortopedije, pediatrije in dru

gih specializacij bo imelo v prihodnosti pomem

ben vpliv na oblikovanje, organizacijo in zago

tavljanje osnovne zdravstvene dejavnosti na 

območju UE Domžale. 

Pri zaposlovanju ostalega kadra, zdravstvenih 

delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ni bilo 

težav. V zadnjih letih dodatnih okrepitev na 

področju nezdravstvenih dejavnosti ni bilo. 

Na področju UE Domžale v letu 2015 novih 

koncesij ni bilo podeljenih. 

Dolgoročni cilji zavoda 

Dolgoročni cilji Zdravstvenega doma Domžale so na podlagi poslanstva zasnovani s poudarkom na zago

tavljanju visokega standarda celovite zdravstvene oskrbe našim pacientom, učinkovitem izvajanju dejav

nosti nujne medicinske pomoči, ozaveščanju in spodbujanju pacientov za spremembe življenjskega sloga, 

zdravega načina življenja z namenom preprečevanja bolezni in izvajanja preventivnih zdravstvenih pre

gledov za 2godnje odkrivanje bolezni. 

Glavni dolgoročni Cll] zavoda je nadaljnji razvoj zavoda ob nenehnem iskanju možnosti za razširitev 

obstoječega obsega dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe in upoštevanju rasti prebivalstva in 

spremenjenih potreb po zdravstvenih storitvah ter v sodelovanju z občinami nadzorovano in odgovorno 

podeljevanje koncesij v naslednjih letih. 
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Strokovno področje: 
Zdravstveni dom si prizadeva utrditi in ohraniti ugled kakovostnega zdravstvenega zavoda z visokokako-

vostno kadrovsko zasedbo, kar dosega s prilagajanjem vrste in obsega dejavnosti naraščajočim potrebam 

prebivalstva zaradi spremenjenih demografskih razmer, s spodbujanjem razvoja na področju informatiza

cije in posodabljanjem opremljenosti, uvajanjem novih pristopov zdravljenja, s strokovnim izpopolnjeva

njem zaposlenih ter zagotavljanjem čim hitrejše in boljše odzivnosti na nenadne dogodke, ki lahko v večji 

meri vplivajo na zdravje prebivalstva. 

Zagotavljanje neprekinjene zdravstvene oskrbe: 
Dostopnost do zdravstvenih storitev je zagotovljena neprekinjeno 24 ur. Ob delavnikih od ponedeljka do 

petka jo od 7. do 20. ure zagotavlja redna urgentna ambulanta, ob sobotah, nedeljah in praznikih (24 ur) 

ter v nočnem času pa je od 19. ure zvečer do 7. ure zjutraj organizirana dežurna služba. Ob sobotah, 

nedeljah in praznikih je podnevi, od 7. do 20. ure, vzpostavljena dodatna dežurna zdravniška ekipa. Ob 

delavnikih je podnevi v pripravljenosti »nadomestna urgentna ekipa«, ki nujno medicinsko pomoč zago

tavlja v primeru zasedenosti redne urgentne ekipe. 

Prostorska problematika: 
Objekt Zdravstvenega doma Domžale je polno zaseden. Vsi prostori so primerno urejeni in opremljeni za 

opravljanje zdravstvene in spremljajočih dejavnosti. Zaradi širitve nekaterih programov skladno s spre

menjenimi potrebami po zdravstvenih storitvah bomo v prihodnjih letih primorani sprejeti ukrepe, ki 

bodo zagotavljali zadostne kapacitete in ustrezne delovne pogoje za izvajanje dejavnosti. 

Zaposleni: 
Zadostno število kompetentnega kadra kljub odsotnosti mehanizmov za nagrajevanje in stimuliranje za

poslenih bomo skušali zagotoviti z izboljševanjem delovne klime, možnostjo strokovnega izobraževanja in 

kontinuiranim zagotavljanjem visoko strokovnega izvajanja storitev. Javni zavodi imajo skladno z zakon

skim okvirom zelo ozek nabor možnosti za nagrajevanje in stimuliranje javnih uslužbencev. V zadnjih 

letih pa je le-to še dodatno podvrženo restriktivnim varčevalnim ukrepom. Glede na napovedi pričakuje

mo, da se bo področje, ki ureja nagrajevanje javnih uslužbencev v prihodnjih letih posodobilo, in zagoto

vilo ustrezne mehanizme, s katerimi bomo lahko nagradili uspešno in dobro delo naših zaposlenih. 

Strokovno in poslovno sodelovanje z zdravniki in zobozdravniki s koncesijo 
Strokovno in poslovno sodelovanje z zdravniki in zobozdravniki s koncesijo bomo spodbujali in ohranjali 

na področjih njihovega vključevanja v dežurno službo in nadomestno urgentno službo, opravljanja storitev 

diagnostičnega laboratorija, RTG slikanja zob, storitev sterilizacije, pranja delovnih oblek in nekaterih 

administrativnih storitev, kar bo za zdravstveni dom dodaten vir prihodkov. 

Krepitev povezav in sodelovanja: 
Vzpostavitev, ohranitev ter krepitev horizontalnih in vertikalnih povezav z drugimi javnozdravstvenimi 

zavodi zagotavljamo in vzdržujemo tako na primarni kot sekundarni ravni z namenom večje dostopnosti 

nekaterih zdravstvenih storitev prebivalcem. 

Z namenom pridobitve ugodnejših nabavnih cen je Zdravstveni dom Domžale izvedel skupno javno naro

čilo na področju laboratorijskih storitev za pet okoliških zdravstvenih domov. 
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V letu 2015 smo uspešno zaključili postopek javnega naročila za pridobitev novega digitalnega mamo-

grafskega aparata. V povezavi z Onkološkim inštitutom Ljubljana se je novembra 2015 v Zdravstvenemu 

domu Domžale pričelo slikanje žensk v okviru državnega programa DORA. 

Na to lokacijo bodo na presejalno mamografijo vabljene ženske med 50. in 69. letom iz občin Domžale, 

Lukovica, Moravče, Trzin, Dol pri Ljubljani, Komenda, Mengeš in Vodice. Presejalno mamografijo bodo 

ženske odslej opravile v prostorih Zdravstvenega doma Domžale, slikanje pa bo opravljalo usposobljeno 

osebje Onkološkega inštituta. Izvajanje programa DORA v Zdravstvenem domu Domžale je skladno z 

Načrtom širitve programa DORA 2015-2020. 

Financiranie-' 
Poleg doseganja pogodbeno dogovorjenih programov nameravamo nadaljevati s politiko racionalnega 

obnašanja na področju stroškov tako pri investicijskih odločitvah glede opreme in zgradb, kot tudi na 

vseh ostalih področjih poslovanja. Prizadevali si bomo pridobiti večji tržni delež z izvajanjem aktivnosti 

neposredno na trgu in prijavljanjem na razpise za pridobitev evropskih sredstev. 

V letu 2015 smo se prijavili na več javnih razpisov Ministrstva za zdravje za pridobitev dodatnih virov 

financiranja, na področju posodobitve oz. nadgradnje računalniških programov in za nove nabave medi

cinske opreme primarno raven zdravstvenega varstva. 

Okolie: 
Ker se zavedamo pomena zmanjševanja negativnih vplivov na okolje, bomo še vnaprej spodbujali odgo

vornost za varovanje okolja na vseh področjih našega delovanja (nabava materiala, opreme, voznega 

parka, investicije v zgradbe - obnova ogrevalnega sistema, racionalna raba energije, izvajanje aktivnosti 

za ekološko zbiranje in odvoz odpadkov ob sodelovanju zdravstvenega in okoljskega inšpektorata ter 

ločeno zbiranje surovin in ureditev ustreznih zbirališč skladno z novo zakonodajo ipd.), saj težimo k pre

oblikovanju poslovnih procesov in delovnih razmer, ki bodo okolju prijaznejši. 
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Letni cilji zavoda, ki izhajajo iz strateških ciljev 

Letni cilji zavoda izhajajo iz finančnega načrta za leto 2015: j ž . . . • »-V.«# ••va-f,K'<>*St 

Realizacija pogodbeno dogovorjenega obsega zdravstvenih programov, skladno s finančnim načrtom za 

leto 2015. 

Doseganje uravnotežene bilance prihodkov in odhodkov. 

Realizacija plana investicij in investicijskega vzdrževanja skladno s finančnim načrtom in finančnim mož
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no strni. 

Zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture za uspešno izvajanje poslanstva in ciljev zavoda. 

Ustrezno izvajanje službe nujne medicinske pomoči. 

Sodelovanje z zasebnimi zdravniki in zobozdravniki s koncesijo. 

Zagotavljanje rednega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih. 

Prizadevanje za širitve zdravstvenih programov, na področjih, kjer obstajajo potrebe. 

Posodabljanje, racionalizacija in informatizacija delovnih procesov na različnih področjih poslovanja. 

2.3 Izvajanje delovnega programa v letu 2015 

Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS 

Program dejavnosti in delovanja javnega zavoda 

Zdravstvenega doma Domžale je opredeljen v 

vsakoletni Pogodbi z ZZZS. Poglavitna cilja 

zdravstvenega doma v letu 2015 sta bila reali

zacija programa zdravstvenih storitev, skladno s 

pogodbo, s tem pa tudi ustvarjanje večinskega 

deleža prihodkov, ter ohranitev rednih progra

mov zdravstvenih storitev. 

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih 

storitev za pogodbeno leto 2015, podpisana v 

novembru 2015, je bila v veljavi v celotnem 

obračunskem obdobju preteklega leta, V letu 

2015 je bila Pogodba o izvajanju zdravstvenih 

storitev dopolnjena s tremi aneksi, z Aneksom 

št. 1, sklenjenega v januarju 2016, z Aneksom 

št. 2, sklenjenega v januarju 2016 in Aneksom 

št. 3, prav tako sklenjenega v januarju 2016, ki 

bo imel vpliv na naslednje obračunsko obdobje 

V letu 2014 je bila Pogodba o izvajanju zdrav

stvenih storitev dopolnjena s šestimi aneksi, pri 

čemer imajo štirje aneksi vpliv na obračunsko 

leto 2015, Aneks št. 3, sklenjen v decembru 

2014, Aneks št. 4, sklenjen v marcu 2015, 

Aneks št. 5, sklenjen v aprilu 2015 in Aneks št. 

S, sklenjen v maju 2015, 

V letu 2015 ni bilo večjih sprememb, pogodbeno 

dogovorjeni programi so glede na predhodno 

leto v večini dejavnosti ostali nespremenjeni. 

Spremembe beležimo v naslednjih dejavnostih: 

• V dejavnosti splošne ambulante se je z 

Aneksom št. 1 program povečal za 0,2 tima 

zaradi znižanja tega programa v Univerzi

tetnem kliničnem centru Ljubljana (spre

memba velja od 01. 11. 2015 dalje), 

• V dejavnosti zobozdravstva za mladino se je 

v letu 2015 program povečal za 1,00 tima. 

Program smo prevzeli od zasebnega zoboz

dravnika s koncesijo na osnovi dopisa usta

novitelja Občine Domžale (sprememba velja 

od 06. 03. 2015). 

dobili smo dve dodatni referenčni ambulanti, 

pri čemer sprememba velja od 01. 12. 2015. 

Načrtujemo, da bomo dodatne štiri refe

renčne ambulante pridobili v naslednjem 

poslovnem obdobju ob ustrezni kadrovski 

popolnitvi. 

• Z Aneksom št. 2 je določeno, da v letu 2015 

ZZZS zagotovi plačilo v višini dejanske rea

lizacije zdravstvenih storitev, največ do 

6.162 točk, v dejavnosti mamografije. 

• V letu 2015 smo si prizadevali za pridobitev 

dodatnih šestih referenčnih ambulant. Pri-
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Realizacija delovnega programa po pogodbi z ZZZS v letu 2015 

Načrtovana količina zdravstvenih storitev in 

realizacija delovnega programa v letu 2015 po 

Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih 

storitev za leto 2015, sklenjene z ZZZS, je raz

vidna iz tabele 1. 

Realizacijo delovnega programa v letu 2015 

označujemo za uspešno. Zdravstveni dom Dom

žale je v letu 2015 v nekaterih dejavnostih rea

liziral program nad pogodbeno dogovorjenim ter 

omogočil koriščenje zdravstvenih storitev v 

okviru strokovnih potreb. 

V nekaterih dejavnosti, ki so pavšalno financi

rane, je bil načrtovan program zdravstvenih 

storitev presežen. Presežek planiranega pro

grama beležimo predvsem v razvojni ambulanti 

in zobozdravstveni vzgoji. 

Dejavnosti, kot so služba nujne medicinske po

moči in služba nujnih prevozov, so dejavnost 

opravljale uspešno, z zagotavljanjem nepreki

njene nujne medicinske pomoči. 
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Osnovna zdravstvena dejavnost: 

I. Dejavnost spložnih ambulant, otroških in šolskih dispanzerjev 

V splošnih ambulantah je zagotovljeno plačilo 96 

% od celotne vrednosti programa pod pogojem, 

da tim realizira 13.000 količnikov iz obiskov 

(polni delovni normativ je 27.488 količnikov na 

tim). Sredstva do polne vrednosti programa 

zavod dobi, če opravi vsaj 90 % preventivnega 

programa za bolezni srca in ožilja odraslih pre

bivalcev v starosti med 35 in 70 let (Aneks št. 3 

k Splošnemu dogovoru, veljavnost od 01. 10. 

2011). 

Program splošnih ambulant je bil dosežen v 

višini 107,6. Kurativni program je bil v splošnih 

ambulantah presežen v višini 7,9 %. medtem ko 

je bil preventivni program pa je bil dosežen v 

100,0 %. 

Za storitve v otroškem in šolskem dispanzerju 

veljajo podobna določila kot v splošnih ambu

lantah. Sredstva polnega programa so pridob

ljena ob realizaciji 13.000 količnikov na tim in 

izpolnjevanju vsaj 90 % programa preventivnih 

pregledov. Program preventive je bil v otro

škem in šolskem dispanzerju dosežen v višini 

100,7, medtem ko je program kurativnih pregle

dov presežen za 25,8 %. 

V letu 2015 je bilo realizirano večje število 

preventivnih pregledov v splošnih ambulantah 

(za 1,1 %) in v otroškem in šolskem dispanzerju 

(za 0,5 %) kot v predhodnem letu. 

Slika prikazuje doseganje pogodbeno dogovor

jenega programa v količnikih. 

Doseganje pogodbenega programa 
vSA, OD+ŠD, 2011-2015 

-Sas •&&&+* ^ s«k mteNtsr* 

Pomembnosti medsebojnega sodelovanja stro

kovnega osebja znotraj zavoda kot tudi z zaseb

nimi izvajalci se zavedajo tudi v dejavnosti 

splošnih ambulant iri otroškega iti šolskegfi dis

panzerja. Udeleževanje rednih strokovnih sre

čanj za razrešitev strokovnih vsebin in organi

zacijskih dilem je tako pomembno za izboljšanje 

medsebojne komunikacije in koordinacije služb. 

Ideji sledijo tudi vodje služb, ki se redno enkrat 

tedensko srečujejo na strokovnih srečanjih. 

Povezanosti med službami splošnih ambulant, 

otroškega in šolskega dispanzerja in nujne me

dicinske pomoči so pomembne. V letu 2015, v 

zimskem času, ko je bil obisk pacientov največji 

zaradi epidemije respiratomih uifektov, sta 

otroški in šolski dispanzer ter služba riujne me

dicinske pomoči uspešno sodelovali, tako da sta 

zagotovili dodatno tretjo ekipo, ki je v sobotnem 

dopoldanskem času poskrbela za veliko število 

bolnih otrok. 



Posebni del | ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE 

II. Obse g preventivnega programa v dejavnosti soloSne ambulante, otroških in šolskih 
dispanzerjev 

Obseg storitev v dejavnosti splošnih ambulant 

vztrajno povečuje. Na osnovi proučevanega 

obdobja 2009—2015 smo v letu 2011 realizirali 

največje število preventivnih pregledov odra

slega iz koliCnikov. 

V letu 2015 smo realizirali za 1,1 % več pre

ventivnih pregledov iz količnikov kot v letu 

2013 in za približno 15,1 % manj preventivnih 

pregledov iz količnikov glede na leto 2011, ko 

smo realizirali največje število preventivnih 

pregledov iz količnikov. 

Slika prikazuje količnike iz obiskov preventiv

nega programa. 

Preventivni pregledi v SA, OD + ŠD, 2 009
2015 

•' splošne ambulante - preventiva (5) 
p-otroški in šolski dispanzer - preventiva (K) 

V letu 2015 smo realizirali v kurativnem pro

gram v otroškem in šolskem dispanzerju za 4,0 

% manj količnikov kot v letu poprej in za 39,1 % 

več kot v letu 2012. Vzrok za povečanje pro

grama v takšnem obsegu je pridobitev ambulan

te otroškega in šolskega dispanzerja s strani 

zasebnega izvajalca v ietu 2013. 

Gibanje števila opredeljenih pacientov iz količ

nikov v dejavnostih otroškega in šolskega dis

panzerja je razvidno iz spodnje slike. Količniki 

iz giavarine so upoštevani na dan 30. 11. posa

meznega leta. Vir za izračun podatkov je podat

kovna baza ZZZS. 



18 

Posebni det | ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE 

deljenih pacientov), kar je za 5,3 % več kot v 

pr edhodnem letu. 

Iz grafa je razviden trend rasLi števila oprede

ljenih pacientov iz količnikov v splošnih ambu

lanta ter v otroškem in šolskem dispanzerju, 

Število opredeljenih pacientov se je v letu 2015 

glede na leto 2009 povečalo za 41,4 %. 

Gibanje števila opredeljenih pacientov iz 
količnikov v SA, OD+ŠD ; 2009-801,5 

=•— G ibanje št<vila koltfiikov iz opFe&ljeroh oseb sploSrih amtulart, otroških :r š ciskih 
(feparEeijev 

—— Linearna (Gib ar je števila količnikov !r opredeljenih oseb splošfith ambulant, drc&ah in 
šolskih dspaizaiž^ 
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Splošne ambulante ter otroški in šolski dispan

zerji so imeli na dan 30. 11. 2015 31.944 opre

deljenih pacientov (30. 11. 2014 30.323 opre

II. Dispanzer za žene: 

V dispanzerju za žene je program izpolnjen z 

letno realizacijo 15.000 količnikov na tim (polni 

delovni normativ je 29.194 na lim) m ob izpol

njevanju pogoja realizacije preventivnega pro

grama, in sicer v najmanj 70 %. 

Pregledi preventivnega programa v količnikih 

(odvzem brisa na malignost) so bili opravljeni v 

višini 100,0 oz. 24,0 % več kot v predhodnem 

letu in 32,8 % več kot v letu 2009. Celotni pro

gram dispanzerja za žene je bil realiziran v ne

koliko večjem obsegu kot v letu 2014, tj. za 7,9 

%. 

Struktura opredeljenih po starosti je v primerja

vi s predhodnim letom ostala večinoma nespre

menjena. Med vsemi opredeljenimi pacienti je 

skoraj 50 % pacientov v starostni skupini med 

19 in 49 let. V starostni skupini 65 let in več je 

hilo v letu 2015 14.1 % opredeljenih, med tem 

ko je bilo v starostni skupini od 0 do vključno 

18. leta starosti 23,4 % opredeljenih pacientov. 

Število opredeljenih oseb v starostni strukturi 

od 0 do 18. leta starosti narašča hitreje kot v 

starostni skupini 65 let in več. 

Realizacija preventivnega programa v DŽ, 
2009-2015 

Ginekološka služba zdravstvenega doma je 

vključena v program ZORA - preventivni pro

gram za odkrivanje predrakavib in zgodnjih 

rakavih sprememb na materničnem vratu - in 

tudi v materinsko šolo, v kateri sodelujejo med 

drugim tudi zdravnik-pediatsr, psiholog in pe-

dontolog. 

Pomembnost izvajanja preventivnih pregledov 

(brisov materničnega vratu) v ginekološkem 

dispanzerju se povezuje z možnostjo pravoča

snega odkrivanja predstopnje ali začetne stop

nje raka materničnega vratu in tako z enostav

nimi terapevtskimi posegi raka preprečiti ali 

povsem pozdraviti. 
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Spodnja slika prikazuje gibanje števila količni

kov iz opredeljenih žensk v ginekološkem dis

panzerju v obdobju 2009-2015. Program je 

prikazan v količnikih na dan 30. 11. Vir za izra

č u n  poda tkov  j e  poda tkovna  baza  ZZZS.  

Število količnikov iz opredeljenih žensk se je v 

letu 2015 glede na leto 2014 povečalo za pri

bližno 1,8 %, medtem ko se je število oprede

ljenih žensk povečalo za 2,7 %. 

Iz slike je razvidno, da število količnikov iz 

opredeljenih žensk narašča, saj se je v letu 

2015 glede na leto 2009 število količnikov po

večalo za približno 49,3 % oz. za 5.225 žensk. 

Gibanje števila K iz opredeljenih žensk v D Ž ,  2009
2015 

Druge dejavnosti osnovnega zdrav 

V dejavnosti fizioterapije, klinične psihologije, 

dispanzerja za mentalno zdravje, patronaže, 

nege na domu ter antikoagulacijske ambulante 

je plačan le obseg pogodbeno dogovorjenega 

programa. 

V dejavnosti fizioterapije je bil s 01. 01, 2014 

uveden nov obračunski model, po katerem se 

opravljene storitve obračunajo v številu uteži po 

zaključenih fizioterapevtskih obravnavata. Kljub 

spremenjenem načinu obračunavanja storitev v 

dejavnosti fizioterapije v letu 2015 še vedno 

beležimo presežek planiranega program, in sicer 

za 76,5 % (v letu 2014 59,5 %). Zaradi preseže

nega programa načrtujemo kadrovske okrepitve 

v naslednjem obračunskem obdobju. 

Realizacija programov dispanzerja za mentalno 

zdravje ter klinične psihologije je bila v letu v 

2015 nekoliko nižja kot v predhodnem letu, 

vendar smo načrtovani program presegli za 23,2 

% v dispanzerju za mentalno zdravje in 20,1 % v 

varstva: 

dejavnosti klinične psihologije. Program v de

javnosti klinične psihologije in dispanzerja za 

mentalno zdravje vse od leta 2009 v povprečju 

presegamo za približno 17,3 %. V letu 2015 

ZZZS ni zagotovil plačila za dejansko realizirani 

program. 

V letu 2015 je bil program v antikoagulantni 

ambulanti v celoti realiziran. Program je bil 

dosežen v višini 100,2. 

Patronažne medicinske sestre delujejo na na

slednjih področjih: 

1. zdravstveno-sociaina obravnava posame

znika, družine in skupnosti; 

2. zdravstvena nega otročnice in novorojenčka 

na domu! 

3. zdravstvena nega nosečnice v zadnjem 

tromesečju; 

4. zdravstvena nega bolnika na domu. 

Rezultati na področju zdravstvene nege so do



Posebni del j ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE 

seženi na zavidljivo kakovostni ravni, kar dose

gamo s stanim izobraževanjem, uporabo sodob

nih materialov, sodobnih medicinskih naprav 

(svetlobna terapija) idr. 

Program dela, dogovorjen po pogodbi i ZZZS, ni 

bil opravijen v naslednjih dejavnostih: 

o Patronaži in ne gi na do mu je bil plan dose

žen v višini 89,2. S 01. 01. 2015 je bil v na

vedenih dejavnostih vpeljan nov obračunski 

model, kar štejemo kot enega izmed vzro

kov za nedosežen program. 

Slika prikazuje realizacijo pogodbeno dogovor

jenega obsega v drugih dejavnostih osnovnega 

zdravstvenega varstva: v DMZ, klinični psihoio-

Specialistične ambulantne dejavnosti: 

V specialističnih ambulantnih dejavnostih je bil 

program dela skladno s Pogodbo ZZZS večino

ma dosežen. V večini specialističnih dejavnosti 

v letu 2015 beležimo presežen program. 

• v fiziatrijj: je bil program dosežen v višini 

102,6. Doseganje načrtovanega programa 

otežuje zastarel način evidentiranja zdrav

stvenih storitev, ki ne omogoča realnega 

obračunavanja izvedenega dela. 

* y dejavnosti rentgen- smo v letu 2015 smo 

načrtovan program presegli za 38,8 % oz. 

realizirali za 39,6 % več točk kot v predho

dnem letu. Novi pristopi slikanja 7. sodob

nejšo medicinsko opremo za rentgensko di

agnostiko vplivajo na izboljšanje in pospeši

tev delovnega procesa posledično tudi na 

izvedbo večjega števila izvedenih storitev. 

giji, patronaži in negi na domu ter v antikoagu-

lantni ambulanti. Program je prikazan v količni -

kih oz. točkah. 

Doseganje pogodbenega programa, 2009™ 
2015 

JDMZ,ldiničripahi±g 
lJar±lTOgiisntrB ambtilarta 

200 

" patanaSna slufe rega ra dami 

tj. v povprečju za 2,4 %. 

v diabetologiji' v zadnjih šestih letih beleži

mo presežek programa, in sicer v povprečju 

za 10,5 %. V preteklem obračunskem letu 

program izvedli v višini 107,7 oz. za 2,0 % 

več kot v predhodnem letu. 

Doseganje pogodbenega programa v speciaU 
stičnih dejavnostih v povprečju, 2009-2015 

ililll 
149 

m-

69 

•; tlimo:.-«!!* 
' rlii jitiij 

V pulmologi)j: smo v zadnjih nekaj letih na

črtovan program vedno presegli. V letu 

2015 smo načrtovan program presegli za 

10,2 %, 

v psihiatriji- v zadnjih šestih letih beležimo 

konstantno preseženo realizacijo programa 

Slika prikazuje doseganje pogodbeno dogovor

jenega programa v specialističnih dejavnostih v 

povprečju v zadnjih šestih letih. Program je 

prikazan v točkah. Program v specialističnih 

dejavnostih v večini dejavnosti dosegamo ter v 

nekaterih tudi presegamo. 
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Program dela, dogovorjen po pogodbi z ZZZS, ni 

bil opravljen v naslednjih specialističnih dejav

nostih: 

• mamografui. program se je v tej dejavnosti 

postoma zmanjševal, zaradi izvedba pro

grama s strani programa DORE - na obmo

čju Upravne enote Domžale in s strani 

Zdravstvenega doma Ljubljana v letu 2014. 

Kljub zmanjšanju načrtovanega obsega pro

grama nismo realizirali. Program je bi do

sežen v višini 75,5. 

o ultrazvoku, zaradi začasnega prestrukturi

ranja programov (za približno 0,29 tima) je 

programa v ultrazvočni dejavnosti povečan 

tudi v letu 2015. Načrtovanega programa 

nismo uspeli realizirati. Program zagotav

ljamo s pogodbenimi izvajalci, kar z vidika 

organizacije včasih otežuje optimalno dose

ganje pogodbenega programa. Program je 

bil dosežen v višini 77,7, kar je za 18,1 % 

manj kot v predhodnem letu. 

Dejavnost zobozdravstvenega varstva 

Z letom 2009 se kombiniran sistem (storitev in 

glavarine) uporablja tudi v zobozdravstvu. 

V letu 2015 je bil planirani program v dejavnosti 

zobozdravstvenega varstva v večini dejavnosti 

uspešno realiziran. Program ni bil dosežen v 

dejavnosti ortodontije (95,0). 

Realizacija programa je razvidna iz grafičnega 

prikaza. Slika prikazuje doseganje pogodbeno 

dogovorjenega programa v dejavnostih na po

dročju zobozdravstvenega varstva v zadnjih 

sedmih letih. Program je prikazan v točkah. 

Realizacija programa v zobozdravstvenem 
varstvu, 2009-2015 

•zobozdravstvo za odras le 

zobozdravstvo zv, mladino 
- artadoatija. 

2013 20!: 2012 2013 ZVLi 2015, 

V dejavnosti zobozdravstva za mladino smo 

program realizirali v višini 98,5, kar je za 13,1 

% več kot v letu 2014. V letu 2015 se je pro

gram v mladinskem zobozdravstvu povečal z 1,0 

tima zaradi prevzema programa s strani zasebne 

zobozdravnice s koncesijo. Med razloge za 

uspešno realizacijo programa štejemo tudi 

ustrezno pokrivanje daljših odsotnosti zoboz

dravnikov (materinski in starševski dopust in 

bolniška odsotnost) v navedeni dejavnosti, 

Na področju pedontologije v zadnjih sedmih 

letih izkazujemo rahel presežek načrtovanega 

programa. V letu 2015 smo realizirali za 8,1 % 

večje število točk kot v predhodnem letu. 

Ortodontija je dejavnost, v kateri v zadnjih še

stih letih konstantno beležimo presežek načrto

vanega programa v povprečju za 8,8 %. V letu 

2015 pa smo program realizirali v višini 95,0. 

Eden od razlogov za nedoseganje programa je 

daljša bolniška odsotnost specialista zobne in 

čeljustne ortopedije v navedeni dejavnosti. Po

manjkanje specialistov na tem področju otežuje 

tudi ustrezno nadomeščanje zaposlenih ob ne

pričakovanih izpadih. Za nemoten potek dejav

nosti in zagotovitve zdravstvenih storitev je 

potrebno delo organizirati s pogodbenimi izva-
j 
'• jalci. 

i 

V dejavnosti zobozdravstva za odrasle smo 

realizirali program v višini 101,6, kar je za 0,9 

% več kot v predhodnem letu. V zadnjih šestih 

letih je bil program večinoma uspešno realiziran 

in v povprečju dosežen v višini 98,3. 
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Zobozdravstvena vzgoja sodi med dejavnosti, ki 

so pavšalno financir ane. V dejavnosti spremlja

mo letno realizacijo števila delavnic/števila 

predavanj/števila svetovanj. V letu 2015 smo 

izpeljali 3,763 delavnic, kar je nekoliko več kot 

v predhodnem letu (6,1 %) in ocenjujemo reali

zacijo načrtovanega programa za uspešno. 

V letu 2015 je zobozdravstveno varstvo pričelo 

sodelovati s Knjižnico Domžale, pri čemer Se-ta 

oskrbuje čakalnico mladinskega in odraslega 

zobozdravstva z določenimi knjigami za kratko-

časenje in izobraževanje pacientov v času čaka

nja na pregled pri zobozdravniku. 

V letu 2015 je bilo v zobozdravstvenih ambu

lantah opredeljenih približno 15.158 oseb (Vir: 

ZZZS). V primerjavi s predhodnim letom se je 

število opredeljenih oseb povečalo za 7,5 %, 

glede na leto 2009 pa za 25,4 %. V dejavnosti 

odraslega zobozdravstva glavarine ne dosega

mo, medtem kot na področju zobozdravstva za 

mladino glavarino presegamo. 

Gibanje števila opredeljenih pacientov v zoboz

dravstvenem varstvu je razvidno iz spodnjega 

prikaza, V zobozdravstveni dejavnosti je priso

ten trend rasti števila opredeljenih pacientov, 

vendar število opredeljenih oseb v teh dejavno

stih narašča počasneje kot v dejavnostih splo

šnih ambulant ter otroškega in šolskega dispan

zerja. 

Gibanje števila opredeljenih pacientov v ZV; 
2009-2015 

Gibale števila opred&ijenih cssb v ZY 
—— Linearna (Gtatnjf števila oprerfefjenth oseb vZV) 

Program nenuinih reševalnih prevozov s spremljevalcem in sanitetnih prevozov 

Pravilnik o prevozih pacientov, ki je začel veljati v začetku druge četrtine leta 2010, je določil novo mre

žo izvajalcev nujnih in nenujnih reševalnih prevozov ter nov način vrednotenja in evidentiranja reševalnih 

prevozov. 

Uvedba sprememb je razvidna iz realizacije 

ostalih sanitetnih prevozov, kamor uvrščamo 

tudi prevoze onkoloških bolnikov. Z novo mrežo 

je Zdravstveni dom Domžale pridobil bistveno 

večji program ostalih sanitetnih reševalnih pre

vozov, ki je tako kot v letih poprej tudi v letu 

2015 ostal nedosežen. 

V letu 2015 smo realizirali več kot polovico 

programa ostalih sanitetnih prevozov oz. za 

40,0 % več kot v preteklem obračunskem ob

dobju. 

Realizacija reševalnih prevozov v obdobju 
2010-2015 
SCO* 
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Planirani program sanitetnih prevozov na/iz 

dialize v letu 2015 ni bil dosežen. Program je bil 

dosežen v višini 59,1, in sicer za 8,9 % manj kot 

v letu 2014. Opažamo, da se je število realizira

nih nenujnih reševalnih prevozov s spremljeval

cem v letu 2015 ponovno povečalo. Pogodbeno 

dogovorjen program je presežen za 166,9 %, 

glede na leto 2014 pa je realizacija porasla za 

17,1 % oz. za 77.071 km. 

Služba neprekinjene nujne medicinske pomoči 
V zadnji tretjini leta 2015 je bil sprejet novi 

Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči 

(Uradni list RS, št. 81/2015), ki bo vplival na 

organizacijo in način dela nujne medicinske 

pomoči v zdravstvenem domu s spremembami v 

kadrovski sestavi ekip, prostorih in opremi. 

Spremembe so pozitivne, saj prinašajo možnosti 

za razvoj dejavnosti NMP v Zdravstvenem domu 

Domžale in s tem izboljšanje oskrbe nujnih bol

nikov v vseh občinah, ki jih oskrbuje naša enota 

nujne medicinske pomoči. Nova kadrovska 

sestava ekip NMP bo zahtevala prisotnost dveh 

ekip nujnih reševalnih vozil podnevi in ene po

noči, in sicer v sestavi zdravstveni reševalec in 

diplomirani zdravstvenik. S pravilnikom se 

predvideva izboljšanje prostorskih pogojev, 

možnosti diagnostike in zdravljenja v Lako ime

novanih Satelitskih urgentnih centrih (v nadalje

vanju SUC). V SUC bo delovala tudi triaža in 

dežurna služba. Nov način dela, prostorske in 

kadrovske spremembe skladno z navedenim 

pravilnikom bomo v zdravstvenem domu vpeljali 

postopoma. 

V letu 2015 je bil do sprejetja navedenega pra

vilnika v veljavi Pravilnik o službi nujne medi

cinske pomoči iz leta 2008. Za območje, ki ga 

pokriva Zdravstveni dom Domžale, je bila dolo

čena enota NMP tipa C v sestavi zdravnik, 

zdravstveni tehnik oz, diplomirana medicinska 

sestra ter voznik reševalnega vozila za zago

tavljanje storitev nujne medicinske pomoči 24 

ur na dan, vse dni v tednu. 

S Splošnim dogovorom je Zdravstvenemu domu 

Domžale priznanih še 0,27 ekipe za dežurstvo. 

Zato ob sobotah, nedeljah in praznikih v času od 

7. ure do 20. ure opravlja storitve nujne medi

(NNMP) 
cinske pomoči poleg ekipe NMP še dodatna 

dežurna zdravniška ekipa. Med tednom v dnev

nem času je v pripravljenosti rezervna ekipa 

NMP t. i. »nadomestna urgentna ekipa«, ki nudi 

nujno medicinsko pomoč v primeru zasedenosti 

redne urgentne ekipe. 

V letu 2015 je služba NMP opravila 1,145 nujnih 

intervencij z zdravnikom s povprečnim dostop

nim časom 9,53 minute. Na teh intervencijah je 

bilo oskrbljeno 1.157 pacientov, dve tretjini 

zaradi bolezni in eno tretjino zaradi poškodb. 

Služba je intervenirala pri 116 prometnih nesre

čah. Pri 17 intervencijah je bilo udeleženih več 

pacientov naenkrat. Kar 137 pacientov je bilo 

pod vplivom alkohola in 26 pod vplivom mamil. 

Pri 26 pacientih je bil ugotovljen nenaden srčni 

zastoj, ki zahteva takojšnje oživljanje, in pri 11 

pacientih je bila služba NMP uspešna pri vzpo

staviti ponovnega bitja srca in prevozu v bolni

šnico. 

V službi NMP stalno skrbimo za optimalno 

opremljenost dejavnosti z ustreznim voznim 

parkom in drugo medicinsko opremo. V letu 

2015 smo reševalno službo in dejavnost nujne 

medicinske pomoči dodatno opremili z novim 

urgentnim reševalnim vozilom tipom C in kom

plementarno opremo, namenjeno izvajanju naj

zahtevnejših intervencij predbolnišnične nujne 

medicinske pomoči. 

V letu 2015 smo dobavili tudi prenosni urgentni 

ultrazvočni aparat s tremi sondami, in sicer 

linearno, abdominalno in kardiološko sondo, 

prilagojen za delo v specifičnih situacijah, ki bo 

zdravnikom v pomoč pri diagnosticiranju 

urgentnih stanj. 
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Da bi pripomogli k izboljšanju izvajanja postop

kov oživljanja smo se v letu 2015 NMP opremili 

tudi z dvema lutkama (odraslo in otroško) za 
učenje reanimacije in temeljnih postopkov oživ

ljanja. 

na vaji množične nesreče na območju sosednje 

enote PHE Kranj. Služba NMP je sodelovala tudi 

pri oskrbi migrantov v nastanitvenem centru 

Vrhnika. 

V službi NMP je bilo izpeljano dodatno labora

torijsko testiranje v ambulanti za določanje he

moglobina. 

V letu 2015 je služba NMP pristopila k ukrepom 

za ravnanje v primeru ošpic (načrt, kratka na

vodila, oprema, napisi, obveščanje zaposlenih in 

občanov). 

Na področju množičnih nesreč smo sodelovali s 

silami zaščite in reševanja in izvedli vajo mno

žične nesreče, prav tako pa smo sodelovali tudi 

S predstavniki občin in gasilskih zvez se je slu

žba NMP pričela dogovarjati glede vzpostavitve 

sistema prvih posredovalcev. 

Zdravstvena vzgoja 

Zdravstvena vzgoja je dejavnost ohranjanja oz. krepitve zdravja. V okviru programa se v Zdravstvenem 

domu Domžale izvajajo številni programi in delavnice za otroke, šolarje, študente in odrasle. Zdravstvena 

vzgoja je vključena med dejavnosti, ki so pavšalno financirane. V letu 2015 smo izvedli 1421 delavnic oz. 

predavanj oz. svetovanj, kar je za 0,4 % manj kot predhodno leto in za 7,5 % manj kot načrtovano. 

V letu 201 b smo izvedli preventivni program za zgodnje odkrivanje srčno-žilnih obolenj in program 

zdravstveno vzgojnih delavnic. V tem letu smo realizirali 78 zdravstveno vzgojnih delavnic, kar je za 

19,6 % manj kot je bilo načrtovano. Te so: 

1. Delavnica »Zdravo hujšanje« (6 delavnic); 

2. Delavnica »Zdrava prehrana« (6 delavnic); 

3. Delavnica »Telesna dejavnost« - gibanje (5 delavnic); 

4. Delavnica » Individualno svetovanje, da opuščam kajenje« (1 delavnica); 

5. Delavnica »Življenjski slog« (24 krajših delavnic); 

6. Delavnica »Test hoje 1 x« (16 krajših delavnic); 

7. Delavnica »Dejavniki tveganja« (18 krajših delavnic); 

8. Delavnica »Podpora pri spoprijemanju z depresijo« (1 delavnica). 

Nosilka programa je univ. dipl. profesorica zdravstvene vzgoje, ki sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi, 

športnimi in drugimi društvi. Na področju zdravstveno vzgojnih delavnic je vzpostavljeno sodelovanje 

tudi z zdravniki pediatri. ki mladostnike, za katere presodijo, da so izpostavljeni raznim dejavnikom tve

ganja napotijo oz, vključijo v zdravstveno vzgojne delavnice (npr. delavnica »Življenjski slog«). 

Razvojna ambulanta 

Razvojna ambulanta ie namenjena obravnavi otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju do 19. leta sta

rosti. S svojimi aktivnostmi razvojna ambulanta pripomore k zgodnjemu odkrivanju dejavnikov tveganja 

in razvojnih motenj otrok in mladostnikov ter tako prispeva k učinkovitemu preprečevanju in zdravljenju 

le-teh. Obravnave vodi multidisciplinaren terapevtski tim, ki vključuje zdravstvene delavce različnih 

profilov: zdravnika pediatra, medicinsko sestro, dva nevrofizioterapevta, delovnega terapevta in logope

da. Tim razvojen ambulante pokriva poleg UE Domžale, tudi območje Kamnika in Komende. Tim razvojne 
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ambulante se je uspešno povezal z namenom medsebojnega sodelovanja in izmenjave znanj z zdravstve

nimi delavci, ki delujejo na področju Občine Kamnik in se soočajo s podobno problematiko. 

Dejavnost je financirana v pavšalu. V letu 2015 smo realiziral 5.281 obiskov v razvojni ambulanti. Plan 

smo presegli kar za 48,8 %. Presežek realizacije nakazuje na spremenjene potrebe po tovrstnih zdrav

stvenih storitvah na območju, ki ga pokriva ZD Domžale, zato si bomo prizadevali za okrepitev programa 

razvojnem ambulante. 

Presežena realizacija programov 

V posameznih dejavnostih je obseg dela s strani 

ZZZS plačan le v pogodbeno dogovorjenem 

obsegu. 

V ietu 2015 smo realizirali presežen program, ki 

ni bil v celoti plačan s strani ZZZS, v dejavnosti 

pulmologije, otroškega in šolskega dispanzerja -

preventiva, fizioterapije, rentgena in drugih 

dejavnostih. 

Da bi pacientom omogočili dostopnost do zdrav

stvenih storitev, v teh dejavnostih izvajamo tudi 

zdravstvene storitve, ki s strani ZZZS niso pla

čane. 

V letu 2015 znaša vrednost preseženih progra

mov, ki s strani ZZZS niso bili poravnani naj

manj v višini 255.497 evrov, kar je za 12,7 % 

več kot v predhodnem letu. 

V razpredelnici prikazujemo le nekatere od teh 

dejavnosti z največjim presežkom programa. V 

primeru omejitev obsega storitev v teh dejav

nostih bi se čakalne dobe znatno podaljšale 

Neporavnan presežek nekaterih pr ogra
mov s strani ZZZS za leto 201 5 

Dejavnost 

Vrednost preseže
nega programa (€) -

zzzs . ;• 
fizioterapija 192.997 
rentgen 20.363 
pulmologija 11.750 
klinična psihologija 12.770 
dispanzer za mentalno 
zdravje 9.318 
diabetologija 8.299 
Skupaj 255.497 

Realizacija delovnega programa za druge uporabnike - plačnike zdravstvenih storitev 

a) Občine, ustanoviteljice Zdravstvenega doma Domžale, na podlagi sklenjenih pogodb o 
sofinanciranju iz proračunov zagotavljajo sredstva za: 

« klinične preglede dojk občankam Občine Domžale, Mengeš, Moravče, Lukovica, Trzin, Kam

nik in Komende. Število pregledov dojk v zadnjih letih upada. V letu 2015 je bilo opravljenih 

645 pregledov (v letu 2014 744 pregledov); 

» mrliško ogledno službo, skladno z zakonom! 

® cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu, ki jih sofinancira Občina Domžale za svoje ob

čane (v letu 2015 je bilo opravljenih 291 cepljenj otrok in 232 cepljenj odraslih), Občina Lu

kovica (v letu 2015 43 cepljenj odraslih in 62 cepljenj otrok) ter Občina Trzin (v letu 2015 je 

bilo opravljenih 6 cepljenj otrok in 18 cepljenj odrasli); 
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• delo specialne pedagoginje v razvojni ambulanti, Občina Domžale za otroke s stalnim prebi

vališčem v občini sofinancira tudi 0,50 logopeda. Ob vedno večjih obremenitvah v dejavnosti 

specialnega pedagoga se pojavlja potreba po dodatnih kadrovskih okrepitvah, in sicer v 

obliki srednje medicinske sestre za izvajanje zdravstvenih, administrativnih, organizacijskih 

in drugih del. Občine ustanoviteljice so sofinancirale v zadnjem delu leta 2015 tudi 0,375 

srednje medicinske sestre. 

• preiskave na okužbo s HPV dispanzerja za žene, ki jih sofinancira za občanke Občine Dom

žale proračun Občine Domžale. 

b) Služba medicine dela, prometa in športa 
Služba medicine dela, prometa in športa 
opravlja naloge aktivnega zdravstvenega 
varstva zaposlenih, udeležencev v prometu 
in športnikov, in sicer: 

g preventivne zdravstvene preglede skla
dno s sklenjenimi pogodbami (pregled 
pred zaposlitvijo, obdobni preventivni 
zdravstveni pregled, preglede športni
kov) ter 

e preventivne preglede voznikov motor
nih vozil. 

Dejavnost je v letu 2015 v polnem obsegu 
opravljala ena ambulanta. Zaradi večjega obsega 
programa občasno sodelujemo s pogodbenimi 
izvajalci. V letu 2015 smo realizirali nekoliko 
manjše število pregledov kot v predhodnem letu 
(za 16,9 %). 

tz slike je razvidna realizacija programa v zad
njih šestih letih v dejavnosti medicine dela, 
prometa in športa. 

Število pregledov v MDPŠ, 2009-2015 
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« »Število pregledov 

Kljub znižanju števila zdravstvenih pregledov v zadnjih dveh Letih štejemo program za uspešno realiziran, 

saj smo načrtovani program presegli za 20>7 %. Glede na leto 2009 se je število realiziranih pregledov 

povečalo za približno 26,0 %, glede na leto 2012 pa za 43,7 %. 

c) Diagnostični laboratorij• 

Diagnostični laboratorij poleg storitev, 

vključenih v program ambulant ZD Domžale, 

opravlja še laboratorijske preiskave po na

ročilu zdravnikov koncesionarjev, ki so tudi 

plačniki teh storitev in po naročilu ambulant 

za medicino dela, prometa in športa, kar 

predstavlja približno tretjino vseh opravlje

nih storitev. Laboratorijske storitve izvaja 

tudi za samoplačnike. Diagnostični labora

torij Zdravstvenega doma Domžale labora

torijske preiskave izvaja skladno s standar

di, kar dokazuje s pridobljenimi certifikati 

zunanje ocene kakovosti. 

Laboratorijsko osebje se zaveda pomemb

nosti stalnega izpopolnjevanja za doseganje 

razvoja, izboljšanja kakovosti laboratorijskih 

storitev in izboljšanja vsakodnevnega rutin

skega dela, zato nekaj časa med drugim 

namenja tudi proučevanju posameznih de
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javnikov, ki vplivajo na rezultate biokemič

nih meritev. Skrb za razvoj in izboljšanje 

kakovosti laboratorijsko osebje dokazuje 

tudi z aktivnim udeleževanjem strokovnih 

srečanj. 

Diagnostični laboratorij ZD izvaja osnovne 

biokemijske preiskave, hematološke prei

skave, preiskave urina in fecesa, hitre teste 

ter imunološke preiskave. V letu 2011 je 

diagnostični laboratorij pričel z izvajanjem 

Število realiziranih laboratorijsk ih preiskav, 
2009-2015 

preiskav ščitničnih hormonov (TSH, T3, T4) 

in preiskav za odkrivanje raka na prostati 

(celokupnega PSA), ki jih izvajamo tudi za 

ZD Kamnik in za zasebnike s koncesijo za 

področje Domžal in Kamnika, v drugi polo

vici leta 2015 smo navedene laboratorijske 

preiskave pričeli opravljati tudi za ZD Lo

gatec. V letu 2015 smo za zunanje naročni

ke izvedli več kot 8.000 imunoloških prei

skav, kar je za 37,0 % več kot v letu 2014. 

Obseg samoplačniških laboratorijskih preiskav 

na zahtevo pacientov je bilo v letu 2015 glede 

na leto 2014 realizirano v nekoliko manjšem 

obsegu, in sicer za 5,2 %. Na področju laborato

rijskih preiskav za zasebnike in podjetja opaža

mo trend rasti v zadnjih letih. V letu 2015 se je 

obseg laboratorijskih preiskav povečal za 18,2 

% in za 26,8 % glede na leto 2013. Celotna rea

lizacija laboratorijskih preiskav se je v letu 

2015 glede na predhodno leto povečala za 8,2 

%, program pa smo v letu 2015 realizirali v 

višini 231,6. 

Na področju laboratorijskih preiskav je v zadnjih 

letih moč opaziti trend rasti, pri čemer je pov

prečna letna stopnja rasti obsega laboratorijskih 

preiskav v obdobju 2009-2015 7,0 %. 

d) Psihologinja, usposobljena za opravljanje psiholoških pregledov za potrebe službe medicine dela, 

prometa in športa je opravljala psihološke preglede tudi za zasebno ambulanto in za samoplačnike. 

e) Skladno s pogodbami o medsebojnem sodelovanju se opravljajo storitve RTG slikanja zob za pacien

te zobozdravnikov s koncesijo in samoplačnike. 

f) Z namenom doseganja boljše izkoriščenosti prostorov in opreme ter zadovoljevanja potreb občanov 

po zdravstvenih storitvah, ki niso financirane iz zdravstvenega zavarovanja, so se opravljale storitve 
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za samoplačnike (zobozdravstvo za odrasle, ginekologija, ortopedska ambulanta, fizioterapija, diag

nostični laboratorij, RTG služba---). Prihodki od opravljanja storitev za samoplačnike so v letu 2015 

znašali 361.184 evrov oz. so predstavljali 3,9 % celotnih prihodkov. V primerjavi z letom 2014 so se 

znižali za 4,8 %, tudi prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za podjetja so se v letu 2015 ne

koliko 2nilah glede na predhodno leto. 

2A Analiza kadrovanja in kadrovske politike 

Analiza kadrovanja in kadrovska politika 

V Zdravstvenem domu Domžale je bilo na dan 

31, 12. 2015 213 zaposlenih, kar pomeni, da 

smo v preteklem letu zaposlovali za 0,9 % več 

kadra, kot je bilo načrtovano V finančnem načr

tu, V primerjavi s predhodnim letom se je šte

vilo zaposlenih povečalo za 5.4 % (izračun 

vključuje pripravnike in speciatizante). 

Na področju zdravstvene nege opazimo rahel 
upad v številu zaposlenih (za 1,1 %). Ob ne
spremenjeni kadrovski strukturi so nekateri 
zaposleni s srednjo zdravstveno izobrazbo 
uspešno zaključili visokošolski program na po
dročju zdravstvene nege. V letu 2015 srno izve
dli tudi zaposlitve v okviru novo pridobljenih 
programov - referenčne ambulante. .) 

Zdravstveni dom Domžale pri zaposlovanju sledi 

veljavnim oz. financiranim kadrovskim normati

vom skladno s pogodbami ZZZS in drugim virom 

financiranja. 

Pri zdravstvenih sodelavcih opazimo v zadnjem 
letu rahlo povečanje števila zaposlenih (nado
meščanje odsotnosti v klinični psihologiji, okre
pitev dejavnosti diagnostičnega laboratorija 
idr.). 

Iz Slike, ki prikazuje gibanje števila zaposlenih 

na zadnji dan v leLu po vseh profilih v obdobju 

od leta 2011 do leta 2015, jc razviden trend 

gibanja zaposlenih. Zaposlovanje je v tem ob

dobju sledilo kadrovskim potrebam zaradi po

krivanja daljših odsotnosti, širitev in uvajanja 

novih zdravstvenih programov. Izračun ne 

vključuje pripravnikov in specializantov. 

Gibanje števila zaposlenih je v obdobju 2011 — 
2015 relativno stabilno pO v seh skupinah. 

Gibanje števila zaposlenih (na dan 31.12) 
v obdobju 2010-2015 
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Rahlo povečanje števila zaposlenih opazimo tudi 
pri specialistih, zdravnikih in zobozdravnikih 
(nadomeščanje daljših odsotnosti v dejavnosti 
otroškega in šolskega dispanzerja, dispanzerju 
za žene, pridobitev novega programa mladin
skega zobozdravstva, uspešna pridobitev speci
alistke za izvajanje dejavnosti nujne medicinske 
pomoči idr.). 

Iz slike je razvidno, da se število nezdravstve-

nih delavcev ni bistveno spremenilo. V zadnjih 

letih ni bilo okrepitev na področju nezdravstve-

nih dejavnosti. 

V primerjavi s kadrovskim načrtom za leto 2015 

bistvenih odstopanj ni bilo. Dosegli smo 105,5 % 

načrtovanih zaposlitev. 

Skupno število zaposlenih je v letu 2015 poraslo 

za 5,4 %, in sicer predvsem iz razloga nadome^ 

ščanja porodniških odsotnost in daljših bolniških 

odsotnosti zaposlenih, dodatnih zaposlitev skla

dno z novimi programi (mladinsko zobozdrav

stvo, referenčne ambulante idr.) in dodatnimi 
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zaposlitvami pripravnikov, ki niso bile predvi

dene v finančnem načrtu za leto 2015. 

S skladno z Aneksom št. 1 k SD za leto 2014 

smo konec leta 2014 zaposlili tudi dva zdravni

ka z opravljenim strokovnim izpitom. Namen 

zaposlitev v okviru programa okrepljenih ambu

lant je razbremenitev zdravnikov specialistov, ki 

poleg vključevanja v predbolnišnično nujno me

dicinsko pomoč izvajajo tudi redno ambulanto. 

S kadrovsko problematiko se soočamo v dejav

nosti dispanzerja za mentalno zdravje. Zaradi 

odhoda specialistke klinične psihologije smo v 

letu 2014 zaposlili specializantko klinične psi

hologije. V letu 2015 pa smo zaposlili dodatne

ga psihologa s krajšim delovnim časom, da bi 

nekoliko zmanjšali čakalne vrste v navedeni 

dejavnosti. 

Kadrovski primanjkljaj preteklih let v nekaterih 

službah še vedno nismo v celoti pokrili. Pone

kod za nemoteno delovanje delovnega procesa 

kadrovsko problematiko začasno rešujemo z 

obstoječo kadrovsko strukturo in pogodbenim 

delom, medtem ko smo v nekaterih službah že 
uspešno nadomestili odhode zaposlenih (služba 

NMP, dispanzer za žene, fizioterapija ...). Zaradi 

širitev nekaterih zdravstvenih programov in 

naraščanja delovnih obremenitev bomo v pri

hodnjih obdobjih primorani kadrovski izpad 

ustrezno nadomestiti. Število zaposlenih iz ur se 

v primerjavi s predhodnim letom ni bistveno 

spremenilo. V letu 2015 smo zaposlovali 201,4 

kadra iz ur, kar je le za 1,0 % več kot v letu 

2014. 

Število zaposlenih je bilo v letu 2015 v večjem 

delu realizirano skladno z načrtovanim. Na po

dročju zaposlovanja pripravnikov beležimo po

rast, in sicer za 75 % glede na predhodno leto, 

medtem ko je realizacija pripravništev presegla 

načrtovani plan za 27,3 %. 

V dejavnosti otroškega in šolskega dispanzerja 

smo odsotnost zdravnice specialistke na poro

dniškem dopustu reševali s pogodbenimi izva

jalci. Za nadomeščanje odsotnih pediatrov pa 

nam je v letu 2015 uspelo kljub pomanjkanju 

specialistov pediatrije na trgu dela pridobiti 

specialistko pediatrije. V letu 2015 smo aktivno 

pristopili k reševanju problema glede dostopno

sti pediaLra v zdravstvenih postajah. Načrtuje

mo, da v prihodnjem letu problem ustrezno re

šili. 

V službi nujne medicinske pomoči smo morali 

zaradi odhoda zdravnice specialistke kadrovsko 

problematiko začasno reševati s prerazporedi

tvijo obstoječih kadrov, nadomeščanji ter vklju

čevanjem usposobljenih specializantov ustrezne 

smeri (specializacija iz anesteziologije, reani-

matologije in perioperativne intenzivne medici

ne, specializacija iz splošne kirurgije). Dodatna 

okrepitev v službi nujne medicinske pomoči je 

bila zaposlitev zdravnikov z opravljenim stro

kovnim izpitom v okviru programa okrepljenih 

ambulant. V drugi polovici leta smo uspešno 

pridobili zdravnico specialistko za izvajanje 

storitev v okviru nujne medicinske pomoči in s 

tem zagotovili polno kadrovsko zasedbo v tej 

dejavnosti. 

V letu 2015 se je povečalo število zobozdravni

kov, in sicer na eni strani zaradi pridobitve 

novega programa mladinskega zobozdravstva, 

na drugi strani pa nadomeščanja zobozdravnice 

na porodniškem dopustu 

Število diplomiranih in višjih medicinskih sester 

se je v letu 2015 glede na leto 2014 povečalo za 

7,4 %, in sicer zaradi pridobitve programa refe

renčnih ambulant in zaključitve visokošolskega 

programa srednjih zdravstvenikov. Zaposlitev 

diplomiranih zdravstvenikov v reševalni službi 

predstavlja uvodni korak v reorganizacijo službe 

nujne medicinske pomoči skladno z novo zako

nodajo. 

Število zaposlenih na področju zdravstvene 

nege se je glede na predhodno leto zmanjšalo za 
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1,7 <56. Struktura ostalega kadra se ni bistveno 

spremenila. 

Pregled zaposlenih je razviden iz spodnje raz

predelnice, ki prikazuje stanje zaposlenih na dan 

31. 12. 2C15 vključno s pripravniki in spccisli— 

zanti. 

Pregled zaposlenih po stopnjah izobrazbe na dan 31. 12. 2015 

Stevflo »»poslanih Število zflpt?-
Struktura taposteniti on dan 31 12. stauh nn rinn Ftnnnčrri 

2014 31. 12.2016 Ofifin 301S to [nf)F-k3,ni MIVHt TO« 
Specialisti 30 31 30 103,3 103.3 
zdravniki, zobozdravniki 11 14 12 127.3 116,7 
Specializanti 9 9 9 100,0 100,0 
diplomirane medicinske 
sestre 

15 18 20 120,0 90,0 

ostali visoka izobrazba 19 20 20 105,3 100,0 
višje medicinske sestre 12 11 11 91,7 100,0 
ostali - višja izobrazba 4 4 4 100,0 100,0 
medicinski tehniki 58 57 59 98,3 96,6 
ostali - srednja izo
brazba 

18 19 18 105,6 105,6 

IV., III., II,, E. s topnja 
skup. 

16 16 15 100,0 106,7 

pripravniki 8 14 11 175,0 127,3 
okrepljene ambulante 2 ! o 2 / 0 

Skupaj 202 j 213 i 211 103,1 102,0 
1 ' 

V l etu 2015 smo zaposlovali 23 pripravnikov, kar jc 4,5 % več kol v lanskem letu. 

Gibanje števila pripravnikov po mesecih (na zadnji dan v mesecu) v letu 2015 je razvidno iz spodnje 

slike. Zaposlovali smo pripravnike različnih poklicnih skupin tj. s področja zdravstvene nege, fizioterapi-

je, radiologije, logopedije, zobozdravstva, diagnostičnega laboratorija idr. Pretežen del pripravnikov so 

predstavljali zaposleni s področja zdravstvene nege. 

Število pripravnikov je med meseci v letu 2015 nihalo. Povprečno število pripravnikov zaposlenih na 

zadnji dan v mesecu v letu 2015 je 11 (1 pripravnika manj kot v letu 2014). Vir za financiranje usposab

ljanja in dela pripravnikov ter specializantov je ZZZS. 

Gibanje števila pripravnikov v letu 2015 

Skladno s nacionalnim programom okrepljenih 

ambulant, ki je bi sprejet z Aneksom št. 1 k SD 

2014, smo v letu 2015 zaposlili tudi zdravnike s 

strokovnim izpitom. 

Zdravstveni dom Domžale je na dan 31. 12. 2015 / /  /  #* / * / / / / /  
—Število pripravnikov Pov. mesefno št. pripravnikov 
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zaposloval 27 zaposlenih (12,7 % vseh zaposlenih), ki zavoda ne bremenijo in so financirani iz drugih 

virov (v letu 2014 12,9 %) 

Izobrazbeno strukturo zaposlenih na dan 31. 12. 2015 prikazuje spodnja slika. Iz slike je razvidno, da se 

izobrazbena struktura glede na predhodno leto ni bistveno spremenila. V izračun so vključeni speciali-

zanti, pripravniki in zdravnika okrepljenih ambulant. 

Število zaposlenih z visoko stopnjo izobrazbe je naraslo 

za 2,2 odstotni točki, medtem ko se je število zaposlenih 

z višjo stopnjo izobrazbe glede na kadrovsko strukturo 

znižalo za 0,9 odstotne točke. Na dan 31. 12. 2015 smo 

zaposlovali več pripravnikov z visoko stopnjo izobrazbe 

kot predhodno leto. Število zaposlenih z višjo stopnjo 

izobrazbe se je zmanjšalo zaradi upokojitve višje medi

cinske sestre. 

Na dan 31. 12. 2015 je imelo 39,0 % zaposlenih srednje

šolsko izobrazbo (0,6 % točke manj kot leta 2014), pred

vsem zaradi zaključitve visokošolskega programa za 

pridobitev naziv diplomirana medicinska sestra oz. di

plomirani zdravstvenik nekaterih zaposlenih s srednjo 

stopnjo izobrazbe. 

Struktura zaposlenih po stopnjah izobrazbe na 
dan 31. 1 2. 2015 

53,5 % vseh zaposlenih je imelo na dan 31. 12. 2015 najmanj višjo stopnjo izobrazbe, kar je za 4,0 od

stotne točke več kot v letu 2013. Specialistov (zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci) ter ostalih z 

doktorsko oz. magistrsko stopnjo izobrazbe je bilo 15,5 % vseh zaposlenih. 

Struktura zdravstvenih delavcev, zdravstvenih sodelavcev in nezdravstvenih delavcev se v letu 2015 

glede na predhodno leto ni bistveno spremenila. 

Največji delež zaposlenih v višini 76,5 % predstavljajo zdravstveni delavci (izračun ne vključuje speciali-

zantov in pripravnikov). Zdravniki specialisti, zdravniki, zobozdravniki in specializanti in predstavljajo v 

letu 2015 24,9 % vseh zaposlenih (v letu 2014 24,8 % vseh zaposlenih). 

Struktura zaposlenih po področjih dela na 
dan 31. 12. 2015 10.8% 

*t » K »zdravniki in zcbozdravnih 
Q zdravstvena nega 

3ostali zi*-avstveri stelav« 
S zdravstveni sodalava 

nezdravstveni defsvci 
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Največji delež zdravstvenih delavcev (41,8 %) 

predstavljajo zaposleni s področja zdravstvene 

nege, kjer prevladujejo srednje medicinske 

sestre. 

Manjši delež zaposlenih predstavljajo zdrav

stveni sodelavci (13,6 %). V izračun so vključeni 

zaposleni na področju fizioterapije, diagnostič

nega laboratorija, logopedije, psihologije, de

lovne terapije, specialne pedagogike, radiologi

je. 

V letu 2015 se je glede na predhodno leto šte

vilo nezdravstvenih delavcev povečalo za 3,8 % 

oz. za enega zaposlenga iz naslova nadomeščanj 

bolniških odsotnosti. Tudi na področjih, ki jih 

Spremljanje kadrovske politike po Uredbi 

V letu 2015 je bilo potrebno pri načrtovanju 

politike zaposlovanja poleg ZUJF upoštevati tudi 

določbe ZIPRS1415 (Uradni list RS, št. Uradni 

list RS, št. 101/2013 s sprem, in dopl.) in Ured

be o načinu priprave kadrovskih načrtov posre

dnih uporabnikov proračuna in metodologiji 

spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 

2015. Zakon narekuje, da je potrebno politiko 

zaposlovanja izvajati na način, da se skupno 

število zaposlenih pri posrednih proračunskih 

uporabnikih v obdobju j'anuar 2015 do januar 

2016 zniža za i,0 %. 

V izhodiščih za pripravo finančnih načrtov in 

programov dela javnim zdravstvenim zavodom 

za leto 2015 in drugih pojasnilih ministrstev je 

določeno, da javni zdravstveni zavodi lahko 

planirajo manjše znižanje števila zaposlenih, ki 

so financirani iz javnih virov, od -1 %, v kolikor 

pridobijo nov program, se spremeni organizacija 

neprekinjenega zdravstvenega varstva, v koli

kor se sklene z zaposlenim delovno razmerje, ki 

je pred tem opravljal delo na podlagi civilno

pravnega razmerja, ki je imelo elemente delov

nega razmerja idr. 

izvajajo nezdravstveni delavci, se ustvarjajo 

vedno večje delovne zahteve, ki povečujejo 

obsega dela in delovne obremenitve. 

Nezdravstveni delavci, zaposleni v tehnično-

vzdrževalni službi, oskrbovalni službi, tehnično-

podporni službi, računovodsko-ekonomski slu

žbi, kadrovski in splošno upravni službi, pred

stavljajo 12,7 % vseh zaposlenih oz. 27 zapo

slenih v zdravstvenem domu. 

Pripravniki, specializanti medicinske in nemedi

cinske smeri v letu 2015 predstavljajo 10,8 % 

vseh zaposlenih, kar je za 1,4 odstotne točke 

več kot v predhodnem letu. 

Število zaposlenih je na dan 01. 01. 2016 zna

šalo 189,37 zaposlenih. Skladno z izhodišči za 

pripravo kadrovskih načrtov in drugimi pojasnili 

ministrstev navedenih izjem v kadrovskem na

črtu nismo upoštevali. 

Na dan 01. 01. 2016 smo glede na plan zaposlo

vali večje število pripravnikov in specializantov 

(za 17,7 %) in glede na dan 01. 01. 2015 za 53,8 

% več, za katere so zagotovljena namenska 

sredstva Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije. 

Pri realizaciji kadrovskega programa smo sledili 

kadrovskem načrtu. Skupno število zaposlenih 

na dan 01. 01. 2016 glede na dan 01. 01. 2015 

se je znižalo za 1,13 % (pri čemer izjeme v izra

čun niso vključene) ob upoštevanju metodologije 

v času priprave kadrovskih načrtov za leto 2014 

in 2015 skladno s spremembo ZIPRS1415. 

Pri snovanju kadrovske zasedbe sledimo nor

mativom zdravstvenih programov in virom fi

nanciranja oz. v nekaterih dejavnostih je ka

drovska zasedba celo podhranjena in niti ne 

dosega normativov. V teh dejavnostih bomo v 
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prihodnjih letih primorani izpeljati ... . .. ,. . . TT ... 
Gibanje kadra po virih financiranja po Uredbi, 01. 01. 

ustrezne zaposlitve in zagotoviti 2015-01 01 2016 
ustrezno kadrovsko pokritost skla

dno z normativi, določenimi v kalku- ' 

lacijah cen zdravstvenih programov. 

Izobraževanje 
.•-i-* -*»-. —j« 

Skrb za izobraževanje zaposlenih je pomembno 

z vidika ohranjanja zadovoljstva zaposlenih, 

doseganja razvoja posameznih služb zavoda in 

zavoda kot celote kot tudi zagotavljanja kako

vostnih zdravstvenih storitev. Pomembnosti 

izobraževanja se zavedamo tudi v zdravstvenem 

domu, zato smo v letu 2015 v okviru svojih 

zmožnosti, zakonodajnih zahtev, zahtev področ

nih zbornic ter potreb posameznih dejavnosti 

omogočili izobraževanje 273 zaposlenim zdrav

stvenega doma V letu 2015 je bilo za strokovna 

izpopolnjevanja namenjenih in porabljenih 458 

dni, kar je nekoliko več kot v predhodnem letu. 

Strokovna srečanja so bila večinoma organizira

na znotraj države, tudi nekaj svetovnih kongre

sov (npr. svetovni psihiatrični kongres WPA). 

Omenili bomo le nekaj večjih, ki so bili organizi

rani v tujini in so se jih udeležili tudi naši stro

kovni delavci: 

® diabetologinia: kongres ADIT 2015, 74 

International Conference on Advances in 

Diabetes and Insulin Therapy v Budimpešti; 

® vodja diagnostičnega laboratorija: udeležba 

na EUROMEDLAB v Parizu: 

o vodja službe nujne medicinske pomoči: ude

ležba na EUROPEAN RESUSCITATION 

COUNCIL VZW v Pragi; 

» psihiatrinja: udeležba na Psihiatričnem kon

gresu v Amsterdamu; 

• vodja dispanzerja za žene: udeležba na 14th 

World Congress in Fetal Medicine, Kreta; 

• ginekologinja: udeležba na kongresu Fetal 

Anomalies: Head and Heart v Londonu! 

• vodja splošnih ambulant: udeležba na kon

ferenci: 13thWonc World Rural Health Con

ference 2015 v Dubrovniku; 

• ortodontinja in vodja službe zobozdravstve

nega varstva: udeležba na 91, evropskem 

ortodontskem kongresu v organizaciji Euro-

pean Orthodontic Society v Benetkah, 

V letu 2015 smo dosegli številne dosežke: obja

vo strokovnih prispevke v okviru strokovnih 

srečanj bodisi v državi ali v tujini, z uspešnimi 

zaključki študija, nagradami idr.: 

• Ortodontija: Vodja zobozdravstvenega 

varstva je sodelovala z Zdravniško 

zbornico Slovenije kot članica izpitne 

komisije za specialistične izpite iz če

ljustne in zobne ortopedije. 

o Razvojna ambulanta: V letu 2015 in 

2016 je v Program podiplomskega izo

braževanja za strokovnjake s področja 

avtizma vključena RNO delovna tera-

pevtka. Izobraževanje poteka v okviru 

projekta ZORA (Norway grants). 

Vodja službe je kot predavateljica so

delovala v jesenskem semestru na Po

diplomskem tečaju otroške in razvojne 

nevrologije (PTON III-MF Univerza v 
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Ljubljani), tematika: Timska obravnava 

otrok z motnjo v razvoju, 

• Zobozdravstveno varstvo: diplomirana me

dicinska sestra, s področja zobozdravstvene 

vzgoje, in vodja službe sta avtorica članka 

»So naše dlesni zdrave?«, ki je bil objavljen 

v Novicah iz Moravske doline. 

o Patronaža in zdravstvena nega: devet visoko 

oz. višje izobraženih medicinskih sester v 

navedeni dejavnosti je opravilo 100 urni 

tečaj International Board of Lactation 

Consuitant Examiners (IBLCE), medtem ko 

je ena medicinska sestra pridobila še naziv 

Svetovalec za laktacijo - dojenje, 

o Dispanzer za žene: diplomirana babica je 

opravila izpit IBLCE, ki pokriva področje 

dojenja in laktacije in je namenjen izkuše

nim zdravstvenim delavcem, ki svetujejo 

družinam z dojenčki, 

o Medicina dela, prometa in športa: predava

nje zdravnice MDPŠ o Izzivih pri oblikova

nju ocene tveganja v avtokleparskih delav

nicah na Inštitutu za medicino dela, prometa 

in športa. 

Diplomirana medicinska sestra je v letu 

2015 dokončala izobraževanje na ORL 2a 

preiskavo ravnotežja - VTG in meritev slu

ha -ADG. 

Nuina medicinska pomoč: S ciljem osveščanja 

čim večjega števila populacije potekajo tečaji 
temeljnih postopkov oživljanja - TPO. ki jih 

izvaja diplomirana medicinska sestra s področja 

urgentne dejavnosti za zainteresirane občane. V 

okviru navedenih tečajev so sodelovali v aktiv

nostih ob evropskem dnevu oživljanja. 

Zavedamo se pomembnosti nenehnega izpopol

njevanja vseh urgentnih in dežurnih služb. Pod 

vodstvom vodje službe nujne medicinske pomoči 

je bilo izvedeno eno celodnevno interno izobra -

zevanje s področja travmatologije za vse medi

cinske sestre, reševalce in zdravnike, ki sode

lujejo v dežurni in urgentni službi, 

V letu 2015 smo nadaljevali z usposabljanjem 

zaposlenih z udeležbo na strokovnih srečanjih, 

kot so Simpozij urgentne medicine, Tečaj Triažc 

po načelih Manchesterskega triažnega sistema, 

Strokovna srečanja Zbornice idr. Na vseh nave

denih srečanjih in Fajdigovih dnevih je vodja 

službe nujne medicinske pomoči je tudi aktivno 

sodelovala. Vodja službe pa je sodelovala tudi 

prš pripravi novega Pravilnika o službi nujne 

medicinske pomoči, ki je bil objavljen v Ura

dnem listu RS 30. 10. .2015, 

Diplomirana medicinska sestra aktivno sodeluje 

v občinskem štabu za civilno zaščito in skrbi za 

redno usposabljanje sil za zaščito in reševanje s 

področja prve pomoči. 

Urgentna zdravnica, ki smo jo uspešno pridobili 

v letu 201 Li, aktivno sodeluje kot mštruktorica 

na več tečajih s področja oskrbe kritično bolne-
1 ga ali poškodovanega pacienta, 

V službi NMP so v letu 2015 pripravili tudi izo

braževalne vsebine za občane glede ravnanja v 

primeru akutnega obolenja ali poškodbe tako 

organizacijsko kot vsebinsko, kar je bilo objav

ljeno v prostorih in na spletni strani zdravstve

nega doma. 

S PRIPRAVNIŠTVO, Zdravstveni dom z zago

ni SPECIALIZACIJE tavljanjem specializacij, 

I PRAKTIČNI POUK pripravništev in z izvaja-
I KROŽENJA . , , 
4 njem praktičnega pouka 

dijakom omogoča širjenje znanja in dobrih praks 

ter s tem pripomore k dolgoročnem zagotavlja

nju kakovostnih zdravstvenih storitev v širšem 

prostoru. Ministrstvo za zdravje RS je Zdrav

stvenemu domu Domžale podelilo naziv učnega 

zavoda za izvajanje praktičnega pouka dijakov 

srednjega strokovnega izobraževalnega progra

ma tehnik zdravstvene nege, laboratorijski teh

nik, srednjega poklicnega izobraževalnega pro
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grama bolničar-negovalec in študentov visoko

šolskega strokovnega Študijskega programa 

zdravstvena nega ter univerzitetnega študijske

ga programa medicina. V letu 2015 smo zago

tavljali: 

• opravljanje pripravništva 23 pripravnikom, 

o več izobraževanj dijakov v okviru praktič

nega pouka, 

« specializacije s področja družinske medicine 

in pediatrije, 

• kroženje in omogočali opravljanje obveznih 

vaj v dejavnosti MDPŠ študentom medicine, 

v letu je ambulanto MDPŠ obiskalo 10 štu

dentov medicine, 

• kroženje številnim specializantom družinske 

medicine in pediatrije (dve specializantki 

družinske medicine in štiri specializantke 

pediatrije v skupnem trajanju kroženja 10 

mesecev idr. 

Z namenom ohranjanja zdravja se tako zdrav

stveni dom kot tudi zaposleni povezujejo in 

sodelujejo z različnimi izobraževalnimi instituci

jami (fakultetami, srednjimi šolami idr.), lokalno 

skupnostjo in športnimi društvi ali sodelujejo v 

različnih projektih. 

2.5 Analiza investicijskih vlaganj 

Za naložbe je bilo v letu 2015 porabljenih 

569.383 evrov in za investicijsko vzdrževanje 

približno 79.650 evrov (v letu 2014 81.495 

evrov). Program investicij iz Finančnega načrta 

2015 ni bil realiziran v celoti, kar je razvidno 

tudi iz spodnje preglednice. V ietu 2015 smo 

dosegli plan v višini 89,2. 

Za naložbe smo namenili približno 160,9 % več 

sredstev kot v predhodnem letu in za investicij

sko vzdrževanje približno 2,3 % manj kot v letu 

2014. 

Poraba sredstev v letu 2015 po vrsti nabave 

Z f i p. rt Hvk FNtu* Cdo 
15.09.2015') FNimn 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 
11 

12 

13 
14 
15 
16 

Aparat za mamo graf:]" o 
Reševalno vozilo 
Dva zobozdravnižka stola« 
Dentatai brezoljni kompresor* 
Urinski analizator 
Mikroskop za diagnostični laborato
rij 
Centrifuga za laboratorij 
Oprema za varovanje objektov 
Aparati za fizioterapijo 
Lutki za usposabljanje za NMP 
Dopolnitev in zamenjava dotrajane 
opreme v vozilu za h išne obiske 
Izdelava projektne dokumentacije 
za izdelavo prenove kleti trakta A* 
Pregledne mize za področje zdrav
stvene nege 
ADG 
Stopniščno dvigalo ZP Moravče 
Prenosni urgentni ultrazvočni apa
rat 

205.000 
175.000 
50.000 
10.000 
30.000 

3.500 

I.800 
II.000 
13.841 
9.000 

10.000 

7.000 

7.500 

5.000 
10.500 

0 

187.632 
175.144 

0 
0 
0 

3.493 

0 
11.447 
10.117 

0 
6.959 

0 

8.643 

4.718 
0 
0 

187.632 
175.144 
50.000 
10.000 
20.000 

3.493 

3.500 
11,447 
10.117 
9.000 

6.959 

7.000 

10.500 

4.718 
10.500 

27.900 

(€i 

187.632 
175.144 

0 
0 

18.961 

3.493 

2.970 
11.447 
8.421 
7.703 

6.959 

0 

8.643 
4.718 
9.864 

24.344 
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17 

18 

19 

20 

21 

CTG za spremljanje novorojenčka 
za ginekologijo« 
Pohištvena oprema 
RačunalmSka strojna in Programska 
oprema 
Aparature in oprema manjS iti vre
dnosti 
Drobni inventar 

0 

24.400 

20.000 

20,000 

25.000 

0 

13.900 

13.323 

10.503 

13.182 

6.300 

24,400 

22.000 

15.000 

19.530 

0 
24.009 

21.921 

23.647 
26.106 

0,0 
98,4 

99,6 

157.6 
133.7 

22 Sušilni stroj** 0 3.401 3.401 3.401 

lik upaj 638.541 462,462 633,541 689,383 83,2 

* Postopki 7,a izrodilo načrtovanih investicij so se pričeli v letu 2015, nabave pa bodo realizirane v letu 2016

** Nepredvidena nabava, ki ni zajeta v finančnem načrtu. 

Naložbena aktivnost zdravstvenega doma je v 

zadnjih letih nekoliko upadla predvsem zaradi 

zaostrenih finančnih razmer v preteklih letih, ki 

so tudi eden izmed vzrokov, da smo k načrtova

nim investicijam pristopili nekoliko previdnejše. 

V letu 2015 smo investicijski plan realizirali 

uspešnejše. 

Kljub dolgotrajnim postopkom javnega naročila 

smo uspešno realizirali dve investiciji večjih 

vrednosti, digitalni mamografski aparat in 

urgentno reševalno vozilo tipa C - reanimobšl. 

Posodabljanje voznega parka in opremljenost 

vozil je pomembno, da zagotovimo kakovostno 

obravnavo pacientov tudi že med samim prevo

zom, kar prispeva k boljši kvaliteti zdravljenja. 

Investicija v nakup digitalnega mamografskega 

aparata je pomembna, saj smo z nabavo nado

mestili že povsem izkoriščen in dotrajan analog

ni mamografski aparat in tako tudi na področju 

mamografije prešli na sodobnejši način slikanja. 

Med drugim si prizadevamo za čim boljši izkori

stek medicinskih aparatov in opreme z oddaja

njem prostorov in opreme v najem, v kolikor za 

to obstajajo možnosti. Od novembra 2015 se je 

v zdravstvenem domu pričelo slikanje Žensk v 

okviru državnega programa DORA. V prostorih 

zdravstvenega doma bo slikanje opravilo uspo

sobljeno osebje Onkološkega inštituta. 

V letu 2015 so del sredstev za investicije pri

spevale občine soustanoviteljice; 

® Občina Trzin za nakup urgentnega reševal

nega vozila v višini 5.108 evrov, za nakup 

digitalnega mamografskega aparata v višini 

5,449 evrov ter sredstva za Splošno ambu

lanto v Trzinu v višini 2.116 evrov (za po

hištveno opremo in analizator za merjenje 

CRP); 

® Občina Lukovica je prispevala sredstva za 

nakup urgentnega reševalnega vozila v 

višini 10 496 evrov in digitalnega mamo

grafskega aparata v višini 11.196 evrov. 

® Občina Moravče je namenila 9.864 evrov za 

stopniščno dvigalo. 

Višina sredstev, ki so jih prispevale občine 

ustanoviteljice je bila v letu 2015 višja kot leto 

poprej, saj je bilo v leto 2015 preneseno nekaj 

investicij večjih vrednosti in smo jih v letu 2015 

tudi uspešno realizirali. 

Postopki za dobavo dveh zobozdravstvenih 

strojev za ordinaciji mladinskega in odraslega 

zobozdravstva skladno z Zakonom o javnem 

naročanju so se pričeli v letu 2015, pri čemer 

načrtujemo realizacijo predmetnega javnega 

naročila v letu 2016. V okviru zobozdravstve

nega varstva je bila izvedena tudi dobava medi

cinske naprave za strojno širjenje koreninskih 

kanalov, ki omogoča hitrejše ter bolj kakovostno 

koreninsko zdravljenje zob. 

V diagnostičnem laboratoriju smo opremo poso

dobili z novim urinskim analizatorjem, ki bo 

poenostavil in pospešil delovni proces, z novim 

mikroskopom in centrifugo. Dodatno smo v letu 

2015 vpeljali pomožno odvzemno mesto za bolj

ši pretok pacientov. Urinski analizator za izva



janje manjšega števila vzorcev smo dobavili tudi 

za službo nujne medicinske pomoči. 

V letu 2015 smo načrtovali izboljšati sistem 

varovanja zdravstvenega doma. S tem namenom 

smo nabavili opremo za varovanje objekta in v 

letu 2015 uspešno implementirali opremo. 

Posodobili in zamenjali smo dotrajano opremo v 

službi nujne medicinske pomoči, in sicer v vozilu 

urgentnega zdravnika za izvajanje zdravniških 

obiskov in dobavili dve lutki za vadbo postopkov 

oživljanja (otroško in odraslo). Pomembna pri

dobitev v letu 2015 je bila tudi dobava novega 

prenosnega urgentnega ultrazvočnega aparat s 

tremi sondami. S sodelovanjem na Javnem raz

pisu »za prijavo predlogov investicijskih projek

tov za sofinanciranje investicij na primarni ravni 

zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za 

leto 2015, ki bodo sofinancirane iz proračuna 

Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt 

razvojnih programov za leta trajanja investici

je«, objavljenem v Uradnem listu RS dne 10. 07. 

2015, smo se potegovali za sredstva Ministrstva 

za zdravje. Na razpisi: smo bili uspešni in tako 

pridobili sredstva v višini 12.035 EUR za sofi

nanciranje investicije, 

Investicija v stopniščno dvigalo za Zdravstveno 

postajo Moravče bo izboljšalo dostopnost do 

ambulant invalidnim osebam. Sredstva za inve
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sticijo so bila v celoti zagotovljena s strani Ob

čine Moravče. 

Dejavnost fizioterapije smo obogatili z nakupom 

aparata za magnetno terapijo, ki omogoča niz 

različnih terapij z nizkofrekvenčnim magnetnim 

poljem. Aparat z obroči omogoča bodisi terapijo 

celotnega telesa ali pa se uporablja za lokalno 

terapijo okončin. 

Večja investicijsko vzdrževalna dela v letu 2015 

so naslednja: 

® ustrezna ureditev prostorov za implementa

cijo digitalnega mamografskega aparata v 

dejavnosti mamografije; 

» preureditev in prenova prostorov, ki bodo 

osebju in pacientom bolj prijazni, v diagno

stičnem laboratoriju; 

<• preureditev prostorov v dejavnosti mladin

skega zobozdravstva; 

• razna slikopleskarska dela v zdravstvenem 

domu in zdravstvenih postajah; 

• razna večja elektroinštalacijska dela v 

zdravstvenem domu in zdravstvenih posta

jah po inšpekcijskem odredu idr. 

2,6 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Poslovno leto 2015 je bilo z vidika financiranja 

ugodnejše in nekoliko manj usmerjeno k zaos

trenemu varčevanju kot predhodno leto. Ne 

glede na nekoliko bolj optimistične napovedi 

glede obsega sredstev za izvedbo zdravstvenih 

storitev sprejemamo v zdravstvenem domu 

previdne odločitve. 

USTVARILI SMO 

PRESEŽEK V letu 2015 so v veljavi 

PRIHODKOV ostali nekateri varčevalni 
NAD ODHODKI 

ukrepi iz preteklih let. Varčevalni ukrepi ZZZS, 

s katerimi se osnovno zdravstvo spopada že vse 

od leta 2009, so se nadaljevali (znižanje vkalku-

lirane vrednosti programov zdravstvenih stori

tev za 2,5 % in priznane amortizacije za 20 % v 

letu 2009, znižanje sredstev za administrativno-

tehnični kadsr v letu 2011 in dežurno službo, v 

letu 2012 pa so se cene znižale za dodatne 3 %, 

v letu 2013 so se cene znižale za dodatne 3 %, 

priznana sredstva za administrativno-tehnični 

kader za 1,5 % idr.). 

-55~ 
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Dodatnih znižanj cen zdravstvenih programov v 

letu 2014 in 2015 ni bilo. medtem ko se v po

slovnem letu 2014 in 3015 revalorizacija mate

rialnih stroškov in ostalih kalkulativnih elemen

tov cen zdravstvenih storitev, ni izvajala. Pozi

tivna okoliščina, ki je vplivala na denarni tok je 

bila odprava znižanja amortizacije za 25,00 % in 

dodatna sredstva iz naslova izplačila razlike v 

plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij 

v osnovnih plačah javnih uslužbencev, Na osno

vi sodbe Vrhovnega sodišča iz leta 2013 smo 

morali sredstva za odpravo tretje četrtine neso

razmerij v osnovnih plačah skupaj s pripadajo

čimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od 01. 

oktobra 2010 do 31. maja 2012, v letu 2014 

izplačati. Del sredstev za izravnavo že izplača

nih sredstev v letu 2014 je bilo vkalkuliranih v 

cene zdravstvenih storitev v letu 2015, in sicer 

od 01. 07. 2015 do konca poslovnega leta. 

Na poslovni rezultat v letu 2015 je vplivala tudi 

sprostitev napredovanj javnih uslužbencev. V 

zadnjih letih je bila ureditev napredovanj podvr

žena interventnim ukrepom, opredeljenim v 

različnih zakonih. Javni uslužbenci, ki so v letu 

2015 izpolnjevali pogoje za napredovanje, so 

prejeli pravico do plače v skladu z višjim plač-

nim razredom s 01. decembrom 2015. V letu 

2015 je napredovala več kot polovica zaposlenih 

v zdravstvenem domu. Stroški dela iz naslova 

napredovanj javnih uslužbencev še niso bili 

ustrezno uravnani na prihodkovni strani. 

} NARAŠČANJE [\ja enj stranj se zdravstveni 
} DELOVNIH , „ , dom sooča z vedno nižjimi 
i OBREMENITEV 

sredstvi za izvajanje zdrav
a 

stvenih storitev, s katerimi 

mora zagotoviti zadosten obseg kakovostnih 

zdravstvenih storitev, po drugi strani pa se 

zaposleni soočajo z vedno večjimi delovnimi 

obremenitvami in z naraščajočim obsegom ad

ministrativnega dela. ki izhaja zakonodajnega 

okvira in predpisov (interventnih zakonov, 

ZUJF, raznih pravilnikov, protokolov, pravil in 

navodil ZZZS), z vedno večjimi zahtevami po 

poročanju vedno večjih količin istih podatkov na 

različne načine različnim zunanjim institucijam, z 

višjimi delovnimi normativi na vseh področjih 

idr. Ocenjujemo, da se navedena neuravnoteže

nost ne bo mogla neprestano podaljševati. 

V zdravstvenem domu smo se na več let traja

jočo problematiko financiranja pravočasno od

zvali in iskali rezerve na vseh področjih poslo

vanja. Zaradi restriktivnih ukrepov je v zadnjih 

letih trpela predvsem naložbena politika, tako 

bomo morali v naslednjih letih posodobiti, za

menjati dotrajano opremo in obnoviti prostore 

posameznih dejavnosti. V letu 2015 smo nalo

žbeno aktivnost nekoliko izboljšali. Zdravstvo 

prehaja v obdobje, ko bo celostna informatiza

cija delovnih procesov postajala vse bolj po

membna. Ker so storitve vzdrževanja in poso

dabljanja strojne in programske opreme in in

formatizacije delovnih procesov zahtevne in 

zahtevajo večje investicije in stroške, zdrav

stvene institucije pričakujejo, da bodo ti stroški 

ustrezno kompenzirani na prihodkovni strani s 

strani financerja. 

Poslovno leto 2015 smo zaključili uspešno, s 

presežkom prihodkov nad odhodki v višini 

486.280 evrov, kar je nekoliko manj kot v pred

hodnem letu. 

Realizacija letnih ciljev zavoda 

Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji, ki so bili zelo realno načrtovani, tudi doseženi, kot je pojas

njeno v poslovnem in računovodskem poročilu. 
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Realizacija letnih ciljev za leto 2015: 

Realizacija pogodbeno dogovorjenega obsega zdravstvenih programov, skladno s finančnim načrtom za leto 

2015 in za druge uporabnike - plačnike zdravstvenih storitev: 
Program dela, dogovorjen s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev in pripadajočimi aneksi 

za leto 2015, je bil v večjem deležu dosežen, v nekaterih dejavnostih pa celo presežen. Programi za dru

ge naročnike zdravstvenih storitev (samoplačnike, naročnike) so bili v povprečju realizirani v manjšem 

obsegu kot predhodno leto. V večjem obsegu od planiranega je bil izveden obseg laboratorijskih preiskav 

za podjetja. Ne glede na manjši obseg realizacije v primerjavi z letom 2014 Štejemo, da smo program 

realizirali uspešno. 

Doseganje uravnotežene bilance prihodkov in odhodkov: 

Dosegli smo pozitiven poslovni izid, s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 486.280 evrov ter po

slovno leto zaključili z boljšim poslovnim rezultatom od načrtovanega. Med poslovnim letom smo bili 

seznanjeni z dodatnimi informacijami, ki so pozitivno vplivale na poslovni rezultat. 

Realizacija plana investicij in investicijskega vzdrževanja skladno s finančnim načrtom in finančnim mož

nostmi: 

Program investicij in investicijskega vzdrževanja je bi! dosežen v višini 89,2 načrtovanega programa. 

Plan investicijskega vzdrževanja je bil presežen za 14,8 %, medtem ko je bil program investiciji dosežen 

v nekoliko manjšem obsegu, kot smo načrtovali. 

V letu 2015 smo izvajali aktivnejšo naložbeno politiko. Nekatere investicije večjih vrednosti, katerih 

postopki so bili začeti v letu 2014, so bite zaradi dolgih postopkov javnega naročanja realizirane v letu 

2015. Investicije smo realizirale uspešno (nabava aparata za mamografijo in r eševalnega vozila). 

Zagotovitev zadostnega števila zdravnikov in zobozdravnikov za nemoteno izvajanje dejavnosti zdravstve

nega doma: 

Eden od ključnih ciljev zavoda je zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture, s katero lahko dosežemo 

cilje, ki smo si jih zastavili. Zaradi pomanjkanja na trgu dela specialistov določenih področij lahko daljše 

odsotnosti zdravnikov povzročijo večje kadrovske težave. Odsotnosti (bolniške in porodniške) smo v letu 

2015 uspešno reševali bodisi s pogodbenimi izvajalci ali začasno z obstoječo kadrovsko strukturo. 

Ustrezno izvajanje službe nujne medicinske pomoči 

Služba neprekinjene nujne medicinske pomoči je financirana v obsegu, kot se dejansko izvaja in je 

ustrezno organizirana glede na potrebe prebivalstva. Dejavnost se bo v prihodnosti spreminjala skladno s 

strokovnimi in zakonskimi zahtevami. Služba NMP in reševalna služba je bila v letu 2015 dodatno oboga

tena s posodobitvijo in zamenjavo opreme. Med pomembne pridobitve štejemo tudi nabavo prenosnega 

urgentnega ultrazvočnega aparata, lutk za vadbo postopkov oživljanja in zamenjave ter obnovitve dotra

jane opreme v vozilu urgentnega zdravnika. 

Prizadevanje za širitev zdravstvenih programov na področjih, kjer obstajajo potrebe: 

V letu 2015 smo si prizadevali za pridobitev dodatnih programov 6 referenčnih ambulant, pridobili smo 2 

dodatni referenčni ambulanti. Načrtujemo, da bomo v prihodnjem letu pridobili še 4 dodatne referenčne 

ambulante. 

V letu 2015 smo se prijavili na razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za pogodbeno leto 

2015 z namenom, da bi pridobili dodatne programe: v otroškem in šolskem dispanzerju (preventiva in 

kurativa), v dejavnosti fizioterapije, klinične psihologije in zobozdravstveni dejavnosti (mladinsko zoboz

dravstvo, pedontologija in ortodontija). Žal na razpisu nismo bili uspešni. 

J 
-5} 
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V letu 2015 smo vložili na ZZZS vložili zahtevek za arbitražni postopek skladno s SD za pogodbeno leto 

2015, in sicer za povečanje programov v dejavnosti spiošne ambulante, otroškega in šolskega dispanzer

ja, mladinskega in odraslega zobozdravstva. Na arbitraži žal nismo bili uspešni. 

Sodelovanje z zasebnimi zdravniki in zobozdravniki s koncesijo: 

Sodelovanje z zasebniki koncesionarji na področju vključevanja v dežurno in urgentno službo, razen ob

časnih težav, poteka nemoteno. Poleg sodelovanja na strokovnem področju je vzpostavljeno tudi sodelo

vanje na poslovnem področju (opravljanje nekaterih zdravstvenih in nezdravstvenih storitev 

Zagotavljanje redno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih: 

Strokovno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih je bilo realizirano po planu skladno s potrebami. 

Posodabljanje in racionalizacija delovnih procesov na različnih področjih poslovanja: 

Vzpostavitev sistema kakovosti predstavlja pomemben temelj, na katerem sloni poslovni in institucional

ni uspeh zavoda. S tem namenom smo pričeli s številnimi aktivnostmi za pridobivanje standarda kakovo

sti IS09001. Načrtujemo, da bomo projekt zaključili v naslednjem obdobju. 

Stremimo k informatizaciji in poenostavitvi delovnih procesov na različnih področjih delovanja. V zad

njem delu leta 2015 smo tudi v zdravstvenem domu kot v drugih zdravstvenih zavodih uvedli elektronsko 

predpisovanje receptov in napotnic. V diagnostičnem laboratoriju zagotavljamo nabor imunoloških labo

ratorijskih preiskav drugim javnim zdravstvenim zavodom prek elektronskih napotitev. 

Uspešno delovanje zdravstvenega doma vpliva tudi na druga področja poslovanja, kot so gospodarstvo, 

sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora. Ocenjujemo, da je opravljanje zdravstvenih 

storitev v dejavnostih, kot jih opredeljuje Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZD Domžale, v dogovorje

nem obsegu in na visoki kakovostni ravni ter ima pozitiven vpliv na vsa navedena področja. 

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 

Uspešnost poslovanja zdravstvenega doma Domžale dodatno poudarjamo z izračunanimi kazalniki, prika

zani v spodnji preglednici. 

Kazalnik celotne gospodarnosti poslovanja prikazuje, da je leta 2015 ZD Domžale posloval gospo

darno. Kazalnik, izračunan kot razmerje med celotnimi prihodki in odhodki zavoda, ie višji od 1, kar po

meni, da so bili celotni prihodki večji od celotnih odhodkov leta 2015. Podobno sliko prikazujejo izraču

nani kazalniki celotne gospodarnosti poslovanja za ostala leta proučevanega obdobja. 

Delež amortizacije V celotnem prihodku se je leta 2015 v primerjavi s predhodnim letom nekoliko 

povišal predvsem na račun višjih stroškov amortizacije. Nove nabave večjih vrednosti, začete v letu 

2014, so bile uspešno realizirane v letu 2015 in tako vplivale na višji kazalnik. 

Stopnja odpisanosti opreme je v letu 2015 nekoliko nižja kot v predhodnem letu. kar lahko pripišemo 

predvsem večji investicijski aktivnosti v primerjavi z letom 2014. Stopnja odpisanosti opreme je v opa

zovanem obdobju visoka, kar pomeni, da bomo v prihodnjih obdobjih primorani izvajati aktivnejšo nalo

ženo politiko. 
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Stopnja storitvene stroškovnosti poslovnih prihodkov se je v letu 2015 glede na predhodno leto 

znižala. Realizirani so bili višji stroški storitev ob višjih prihodkih iz poslovanja, pri čemer so prihodki iz 

poslovanja narasli za več, kot so porasli stroko storitev. 

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 

KA. MMK1 LETDMJI UTTOitta LETOmi LETO*., LETOSJI 
Kazalnik celotne gospodarnosti 
poslovanja 1,06 1,06 1,03 1,07 1,06 

Delež amortizacije v celotnem pri
hodku (%) 4,23 4,10 4,49 3,42 4,34 
Stopnja odpisanosti opreme in dru
gih opred. osn. sred. 0,82 0,79 0,79 0,82 0,79 
Stopnja storitvene stroškovnosti 
poslovnih prihodkov 0,196 0,196 0,184 0,182 0,177 
Kazalnik dobičkovnosti prihodkov 
(%) 5,90 5,25 2,54 6,80 5,29 

Pospešeni koeficient 4,59 4,84 3,87 5,63 5,3 

Stopnja dobičkovnosti poslovnih prihodkov: ZD Domžale je leta 2015 posloval uspešno, saj je vre

dnost kazalnika pozitivna, kar kaže na presežek prihodkov nad odhodki. V letu 2015 ohranjamo kazalnik 

na visoki ravni. 

Pospešeni koeficient plačilne sposobnosti je glede na predhodno leto nekoliko nižji. Z njim ugo

tavljamo pokritost kratkoročnih obveznosti s kratkoročnimi terjatvami in likvidnimi sredstvi. Plačilna 

sposobnost je ugodna, saj je vrednost koeficienta večja od 1. 

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa 

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo. 

Ocena delovanja notranjega finančnega nadzora 

Leta 2015 je bila opravljena notranja revizija o delovanju notranjih kontrol na področju fakturiranja. 

Revizija ni ugotovila bistvenih nepravilnosti, pri čemer je priporočila vzpostavitev dodatnih mehanizmov 

na področju fakturiranja z namenom zagotovitve večjih notranjih kontrol za doseganje skladnosti izdanih 

računov na osnovi pogodb, sklenjenimi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zavarovalnica

mi in drugimi plačniki zdravstvenih storitev. 
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Upravljanje s tveganji 

Zdravstveni dom Domžale posluje v razmerah 

negotovosti, na katere nima neposrednega vpli

va. Med najpomembnejšimi tveganji zdravstve

nega zavoda, ki lahko pomembno vplivajo na 

izvajanje dejavnosti, dostopnost prebivalstva do 

zdravstvenih storitev, uspešnost poslovanja in 

obstoja zavoda so; 

• splošno pomanjkanje zdravnikov speciali

stov - nosilcev dejavnosti, saj je v primeru 

stalnih ali začasnih upravičenih odsotnosti 

(porodniška, boleznine, izobr aževani a idr.) 

izjemno težko dobiti nadomestnega zdravni

ka. Sočasni odhod enega ali več zdravnikov 

lahko ogrozi izvajanje programa zdravstve

nih storitev, negativno vpliva na zdravstve

no oskrbo prebivalcev ter pomeni tudi do

ločen izpad finančnih sredstev. Kljub ome

jeni uporabi stimulativnih orodij skušamo 

tovrstno tveganje zmanjševati z ustvarja

njem pozitivno naravnanega in zaposlenim 

prijaznega delovnega okolja z možnostjo 

strokovnega izobraževanja in izpopolnjeva

nja. 

• zmanjšanje finančnih sredstev s strani ZZZS 

ob hkratni zahtevi, da se zdravstveni pro

grami ne smejo zmanjševati. To tveganje 

skušamo regulirati z učinkovito organizacijo 

poslovanja, kadrovsko politiko, racionalno 

rabo sredstev, investicijami in stroškovno 

učinkovito poslovno politiko. 

Tveganje lahko predstavlja tudi neučinkovit, 

nesistematičen način vodenja naložbene politike 

in investicijskega vzdrževanja. Pomanjkanje 

strategije na tem področju lahko pomembno 

vpliva na uspešnost poslovanja zavoda, S previ

dnimi ukrepi to področje uspešno obvladujemo. 
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Računovodsko poročilo kot sestavni del letnega poročila je potrebno skladno z Navodili o predložitvi 

letnih poročil pravnih oseb javnega prava (Uradni list, št. 109/10) predložiti do 28. februarja Agenciji za 

javnopravne evidence in storitve (AJPES). 

Računovodsko poročilo sestavljajo: 

• Bilanca stanja 

• Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ter 

• Pojasnila k računovodskim izkazom: 

o Stanje in gibanje ne opredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, 

o Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil, 

o Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, 

o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 

o Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, 

o Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 

3.1 Analiza bilance stanja 

3.1.1 Analiza sredstev 

Vrednost sredstev v bilanci stanja je v letu 

2015 znašala 7.001.895 evrov in se je v primer

javi s predhodnim letom povečala za 535.112 

evrov. Med sredstvi izkazujemo dolgoročna 

sredstva in sredstva v upravljanju, kratkoročna 

sredstva, aktivne časovne razmejitve in zaloge. 

Obračun amortizacije in redni odpis smo opravili 

skladno s Pravilnikom o načinu in stopnjah od

pisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev. 

Kratkoročna sredstva in aktivne ča
sovne razmejitve 

Sredstva v bilanci stanja so se povečala pred

vsem iz naslova dolgoročnih sredstev in sred

stev v upravljanju. 

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne raz

mejitve so bila leta 2015 v primerjavi z letom 

2014 nižja za 2,3 % oz. za 106.127 evrov, pri 

čemer so se kratkoročne finančne naložbe po

večale za 2,6 % oz. za 99.000 evrov iz naslova 

kratkoročno danih depozitov. 

Dolgoročna sredstva in sredstva v 
upravljanju 
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

so bila leta 2015 v primerjavi z letom 2014 višja 

za 36,2 %, delno iz naslova visokih investicij v 

opremo, ki so presegla obračunano amortizacijo, 

delno pa iz naslova dolgoročno danih depozitov. 

Zdravstveni dom je v letu 2015 del kratkoročnih 

depozitov spremenil v dolgoročne zaradi nekoli

ko ugodnejših obrestnih mer. 

Povečale so se tudi kratkoročne terjatve do 

kupcev (za 8,9 %), medtem ko so se kratkoroč

ne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega 

računa zmanjšale za 52,3 %. 
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Zaloge 
Zaloge materiala so se glede na leto 2014 znižale za 9,4 %. 

3.1.2 Analiza obveznosti do virov t 

Kratkoročne obveznosti in pasivne 
časovne razmejitve 
Leta 2015 so se glede na leto 2014 zvišale za 

3,0 % oz. za 24.572 evrov predvsem na račun 

kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev (za 

9.023 evrov) ter kratkoročnih obveznosti do 

uporabnikov EKN za 17.563 evrov. Kratkoročne 

obveznosti do zaposlenih in iz poslovanja so 

skoraj nespremenjene glede na predhodno leto. 

Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
Leta 2015 so bili glede na leto 2014 večji za 

510.540 evrov oz. za 9,0 %, kar gre pripisati 

povečanju kumulativnega presežka prihodkov 

nad odhodki. 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so se 

zmanjšale zaradi prenosa sredstev v višini 

13.341 evrov od oproščenih prispevkov za ZPIZ 

za invalide nad kvoto v prihodke in 1.351 evrov 

iz naslova prejetih donacij, namenjene nadome

ščanju stroškov amortizacije. 

Obveznosti za neopredmetena in opredmetena 

osnovna sredstva so višja za 37.735 evrov, kar 

predstavlja pozitivno razliko med prejetimi 

sredstvi občin ustanoviteljic za nakup opreme m 

obračunano amortizacijo v breme obveznosti za 

neopredmetena in opredmetena osnovna sred

stva. 

3.2 Analiza prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporab

nikov izkazuje prihodke in odhodke po načelu 

nastanka poslovnega dogodka. Prihodki in od

hodki, nastali v obravnavanem obračunskem 

obdobju, so izkazani po vrstah. Prihodki in od^ 

hodki, prikazani v nadaljevanju, so primerjani s 

predhodnim letom in Finančnim načrtom za leto 

2015. 

Odstopanja posameznih vrst prihodkov oz. od

hodkov glede na planirane vrednosti v Finanč

nem načrtu za leto 2015 so razvidna iz spodnje 

tabele. 

V primerjavi s finančnim načrtom so bili celotni 

prihodki za 6,3 % višji od načrtovanih, medtem 

ko so bili celotni odhodki realizirani v višini 

8.766.904 evrov in višji od načrtovanih za 1,2 

%. Zdravstveni dom Domžale je leto 2015 za

ključil s 486.280 evrov presežka prihodkov nad 

odhodki, kar predstavlja 5,3 % celotnega pri

hodka. V primerjavi s predhodnim letom se je 

poslovni izid nekoliko znižal, in sicer za 19,5 %. 
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3.2.1 Analiza prihodkov 

Leta 2015 je zdravstveni dom ustvaril celotne 

prihodke v višini 9.253.184 evrov, ki so načrto

van presegli za 6,3 %. V primerjavi s predho

dnim letom so se celotni prihodki povišali za 3,2 

% oz. 285.477 evrov. 

Struktura prihodkov se v primerjavi s predho

dnim obračunskim letom ni bistveno spremenila. 

Največji delež vseh prihodkov smo ustvarili z 

realizacijo programov zdravstvenih storitev, 

dogovorjenih na podlagi Pogodbe o izvajanju 

zdravstvenih storitev, sklenjene z ZZZS. V letu 

2015 je delež prihodkov od ZZZS za pogodbeno 

izvedeni program znašal 71,4 %, podobno kot v 

predhodnem letu (71,5 %), 

Prihodki ZZZS za izvajanje pogodbeno dogovor

jenega programa so v letu 2015 znaSali 

6.609.816 evrov, kar je za 3,1 % več od ustvar

jenih prihodkov v letu 2014. Prihodki iz tega 

naslova so se povišali predvsem zaradi: 

» pridobitve dodatnega programa iz naslova 

mladinskega zobozdravstva od zasebne zo

bozdravnice s koncesije s strani Občine 

Domžale; 

• pridobitev dveh dodatnih referenčnih ambu

lant; 

• doseganje višje glavarine V SA, OD in ŠD I 

• odprave znižanja amortizacije za 25,0 % v 

cenah zdravstvenih storitev! 

• dodatna sredstva, vkalkulirana v cene 

zdravstvenih storitev, iz naslova odprave 

tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih pla

čah javnih uslužbencih idr. 

Povečanje prihodkov iz tega naslova ni tako 

občutno, ker so v veljavi še vedno ostali varče

valni ukrepi preteklih let in v letu 2015: 

znižanje cen zdravstvenih storitev zaradi 

varčevalnih ukrepov v letu 2012 in 2013 za 

ok. 5,5 %', 

• znižanje obsega admin. tehničnega kadra za 

1,5 %; 

» revalorizacija materialnih stroškov v cenah 

zdravstvenih programov ni upoštevana s 01. 

01. 2015. 

Prihodki iz prostovoljnih zavarovanj so bili 

ustvarjeni v višini 1.148.060 evrov in so višji od 

pretekle realizacije za 10,5 % in za 25,3 % višji 

od načrtovanih. Povišali so se predvsem iz na

slova presežene realizacije programa nenujnih 

reševalnih prevozov za 166,9 % idr. 

Prihodki iz zaposlovanja pripravnikov in specia-

lizantov so v letu 2015 znašali 343.438 evrov, 

kar je za 17.219 evrov oz. 5,3 % več kot v 

predhodnem letu. V letu 2015 smo zaposlili 

nekoliko večje število pripravnikov z visoko 

stopnjo izobrazbe, kot je bilo načrtovano. V 

zadnjem delu leta 2014 smo zaposlili tudi večje 

število specializantov s področja pediatrije in 

družinske medicine. Zaposlitev treh speciali-

zantk v zadnjem delu leta 2014 je imelo večji 

vpliv na višje prihodke iz tega naslova v letu 

2015. 

Prihodki iz državnega proračuna so bili leta 

2014 minimalni, vendar nekoliko višji kot v letu 

2014. Leta 2015 so se prihodki iz naslova ob

činskih proračunov nekoliko povišali, in sicer za 

2,0 %. Na eni strani so občine ustanoviteljice v 

drugi polovici leta sofinancirale 0,375 srednje 

medicinske sestre v dejavnosti specialnega 

logopeda, na drugi strani pa se je realizacija 

nekaterih programov, ki jih financirajo občine 

ustanoviteljice, znižala. 

Prihodki od odstopljenih prispevkov za invalide 

so v letu 2015 znašali 13.038 evrov (prenos iz 

dolgoročnih PČR). 

Prihodki iz tržne dejavnosti od samoplačnikov, 

od podjetij in od opravljenih storitev za zasebne 

zdravnike in zobozdravnike so se v letu 2015 
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glede na leto 2014 v povprečju znižali za 3,0 %, 

glede načrtovane prihodke pa so višji za 1,9 %. 

Prihodki iz tržne dejavnosti so se znižali na vseh 

postavkah glede na leto 2014. Prihodki od pod

jetij so se znižali, in sicer predvsem zaradi 

manjšega obsega realiziranih storitev za podje

tja v dejavnosti medicine dela prometa in špor

ta, prihodki od samoplačnikov znižali, in sicer 

predvsem zaradi manjšega obsega realiziranih 

samoplačniških zdravstvenih storitev v zoboz

dravstveni dejavnosti. Prihodki iz naslova tržne 

dejavnosti so bili ustvarjeni v večjem obsegu 

glede na oceno finančnega načrta. 

Prihodki od najemnin in nadomestil funkcional

nih stroškov so bili za 6,8 % manjši kot leta 

2014. Realizirani so bili v višini 129.348 evrov. 

S pridobivanjem programov s strani zasebnih 

zdravnikov s koncesijo, ki so program opravljali 

v prostorih zdravstvenega doma, se prihodki iz 

naslova najemnin postopoma znižujejo. 

Prihodki od najemnin (brez povračil stroškov) za 

oddane poslovne prostore so bili leta 2015 do

seženi v višini 53.592 evrov. Sredstva od na

jemnin so bila porabljena za investicijsko vzdr

ževanje objektov in prostorov. Prihodki iz tega 

naslova so se glede na leto 2014 znižali za 6,8 

%. V letu 2015 smo v najem oddali nekoliko 

manjši obseg kvadrature kot v predhodnem letu, 

kar je tudi vzrok za znižanje prihodkov iz tega 

naslova. Prihodki od najemnin so v letu 2015 

znašali: 

» ZD Domžale: 49.821 evrov, 

* ZP Moravče: 1,354 evrov, 

- ZP Lukovica'. 2.417 evrov. 

Prihodki iz preteklih let in drugi prihodki iz 

poslovanja, ki so bili doseženi v višini 88.279 

evrov, se v primerjavi s predhodnim letom po

večali za 48,4, glede na načrtovane pa so bili 

višji za 57,7 %. V letu 2015 prihodkov iz naslo

va Sklada RS za spodbujanje zaposlovanja inva

lidov nismo ustvarili. Z zakonskim okvirom so 

spodbude za zaposlovanje invalidov nad kvoto 

pri posrednih proračunskih uporabnikih ukinje

ne. Struktura prihodkov v letu 2015 je nasled

nja: 

• prihodki od konvencij (14.554 evrov), 

» prihodki od počitniške dejavnosti (18.365 

evrov), 

• prihodki od provizij prostovoljnih zdrav

stvenih zavarovalnic (7,456 evrov), 

• prihodki od donacij za stroške izobraževanja 

(7.351 evrov), 

• prihodki iz preteklih let (2.756 evrov), 

• druge prihodki (37.797 evrov). 

Finančni prihodki zajemajo predvsem prejete 

obresti od bančnih depozitov začasno prostih 

denarnih sredstev. V letu 2015 so bili doseženi 

v višini 25.362 evrov, kar je za več kot polovico 

manj od ustvarjenih finančnih prihodkov pred

hodnega leta (za 52,1 %) in za 15,5 % manj od 

načrtovanih. Finančni prihodki od bančnih depo

zitov začasno prostih denarnih sredstev so nižji 

predvsem iz razloga izjemno nizkih obrestnih 

mer. Glede na to, da je v letu 2015 v povprečju 

prisotna deflacija, se realna vrednost denarja 

zmanjšuje. 

Med prevrednotovalnimi prihodki poleg kupnine 

za prodana osnovna sredstva izkazujemo odpis 

obveznosti do zaposlenih v znesku 28.100 EUR. 

Navedeni znesek izhaja iz leta 2000, ko so se 

ob izdelavi otvoritvene balance neizplačana 

sredstva za delovno uspešnost zaposlenih iz 

tržne dejavnosti oblikovala kot obveznost do 

zaposlenih. Ker po veljavni plačni zakonodaji 

teh sredstev ni možno izplačati zaposlenim, so 

preko odpisa obveznosti prenesena v prihodke 

leta 2015. 

Prihodki od prodaje materiala in drugi prihodki 

ne predstavljajo pomembnih postavk v strukturi 

celotnih prihodkov. 

Leta 2015 je Zdravstveni dom Domžale ustvaril 

974.423 evrov iz tržne dejavnosti, med katere 

prištevamo prihodke od samoplačnikov, podjetij, 

zasebnih zdravnikov, od provizij zdravstvenih 
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zavarovalnic in drugo. Prihodki iz tržne dejav

nosti so se glede na predhodno leto znižali za 

3,9 %. Prihodki iz poslovanja tržne dejavnosti so 

se v primerjavi z letom 2014 so znižali za 5,0 %. 

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne 

službe in tržne dejavnosti upoštevamo navodila 

3.2.2 Analiza odhodkov 

Celotni odhodki so v letu 2015 znašali 

8.766.904 evrov in so bili za 4,8 % oz. za 

403.576 evrov višji od doseženih v letu 2014. 

Razlog za višje celotne odhodke v letu 2015 

lahko pripišemo višjim stroškom materiala, 

stroškom storitev ter stroškom dela. 

Doseženi celotni odhodki leta 2015 so bili reali

zirani v podobni višini kot načrtovani oz. načr

tovane odhodke smo dosegli v višini 101.2. 

V letu 2015 smo realizirali 898.099 evrov (v 

letu 2014 929.292 evrov) celotnih odhodkov iz 

tržne dejavnosti, kar je za 3,4 % manj kot v 

Stroški materiala in storitev 
Stroški materiala in storitev predstavljajo po

memben del odhodkov zavoda, saj v strukturi 

celotnih odhodkov predstavljajo 31,3 % (v letu 

2014 31,8 % in v letu 2013 29,9 %). V primerja

vi s predhodnim letom so se ti nekoliko povišali, 

in kriterije Ministrstva za zdravje, uveljavljene v 

letu 2011. Delež prihodkov od prodaje storitev 

na trgu za leto 2015 predstavlja 10,2 % vseh 

prihodkov (11,1 % v letu 2014). 

predhodnem letu. Pri razmejevanju odhodkov na 

dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje 

blaga in storitev na trgu je skladno z navodili 

Ministrstva za finance upoštevano razmerje med 

prihodki od poslovanja iz javne službe in iz tržne 

dejavnosti (89,81 % : 10,19 %). Z upoštevanjem 

navedenega je bil presežek prihodkov iz tržne 

dejavnosti v letu 2015 ustvarjen v višini 76.323 

evrov, kar je več kot v predhodnem letu, in 

sicer za 13,8 %. 

in sicer za 3,3 %. Stroški materiala in storitev 

pa so bili višji tudi od načrtovanih in doseženi v 

višini 103,3. 

Prihodki za izvajanje javne službe in od prodaje blaga in storitev na trgu, 2011-2015 

9.500.000 T 
i 

LETO 3011 LETO 2012 LETO 2013 LETO 3014 LETO2015 

a Javna služba es Tržna dejavnost 
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Največji delež v strukturi materialnih stroškov 

predstavljajo stroški za zdravstveni in nezdrav-

stveni material (17,5 %), stroški materiala za 

diagnostični laboratorij (17,4 %), stroški za 

zdravila (17,0 %) in stroški za zobozdravstveni 

material (10.5 %). Stroški za zdravstveni in 

nezdravstveni material so se povišali za 13.9 % 

glede na predhodno teto, stroški materiala za 

diagnostični laboratorij pa za 11,7 %. Višje 

stroške kot v letu 2014 beležimo tudi za zdravi

la (za 25,3 %), vodo (za 29,1 %). 

V letu 2014 je bil zaključen tudi postopek jav

nega razpisa za zdravila, ki se je nadaljeval tudi 

v leto 2015. Učinki ugodnejših cen zaradi večje 

porabe, uvedbe in uporabe nekaterih novih dra

gih zdravil na tržišču niso razvidni. 

ogrevanje) zaradi večje porabe, in višjih cen. 

Stroški pogonskega goriva so nižji kot v letu 

2014 predvsem zaradi padca cen naftnih deri

vatov. 

Nižje stroške kot v letu 2015 beležimo pri na

slednjih postavkah: stroških cepiv (za 5,2 %), 

stroških zobozdravstvenega materiala (za 7,4 

%) in stroških delovnega obleke in obutve (za 

11 %). 

Višji stroški na nekaterih postavkah so rezultat 

večjega obsega opravljenih storitev (npr. diag

nostični laboratorij), da bi zagotovili zadosten 

obseg in kakovostne zdravstvene storitve. 

Višje stroške smo v letu 215 beležili tudi pri 

porabi energentov (voda, električna energija in 

Največje postavke stroškov materiala v letu 2015 

^aiavstveni, neairavslveri mat 

•'mat. 32 dag', labcratmj 
3a±ahila 
J z .̂'cejravs^/eri instaM 
*c®iva 

•jrgon^co gaivo 

materiji 

Stroški storitev znašajo v letu 2015 1.627.881 

evrov. Skupni stroški storitev so višji od načr

tovanih za 1,6 %, v letu 2015 smo dosegli tudi 

višje stroške storitev kot v predhodnem letu z 

indeksom v višini 100,5. 

V letu 2015 so se stroški na nekaterih postav

kah znižali bodisi zaradi uspešno izvedenih jav

nih razpisov (stroški laboratorijskih storitev 

idr.) bodisi restriktivne stroškovne politike, 

manjšega obsega storitev (npr. mamografija) ali 

spremenjenega delovnega procesa. 

Struktura stroškov storitev se v primerjavi s 

preteklim letom ni bistveno spremenila. Največji 

delež v strukturi stroškov storitev predstavljajo 

stroški storitev nenujnih reševalnih prevozov 

(18,7 %), stroški podjemnih in avtorskih pogodb 
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in sejnin (18,6 %), stroški zunanjih laboratorij

skih storitev (12,9 %) in stroški zobotehničnih 

storitev (10,7 %). 

Med večjimi postavkami stroškov storitev so se 

povišali stroški nenujnih reševalnih prevozov 

predvsem iz naslova večjih potreb po prevozih 

na območju, ki ga pokriva zdravstveni dom (za 

31,8 %). Povišali so se tudi stroški storitev 

tekočega vzdrževanja (za 16,1 %) zaradi večjih 

elektroinštalacijskih del, čiščenja kanalov, stori

tev varovanja in drugih del, potrebnih za vzdr

ževanje objektov. Povišali so se tudi stroški 

zohotehničnih storitev in stroški vzdrževanja 

vozil ter stroški računalniških in drugih intelek

tualnih storitev (za 2,3 %), predvsem iz naslova 

potrebne informatizacije procesov (npr. e-

Recept, e-Napotnica) in vzdrževanja le-teh, kar 

je povezano z višjimi stroški storitev. 

Približno 10,0 % stroškov materiala in storitev 

oz, 273.166 evrov (za 0,8 odstotnih točk več kot 

v letu 2014) je bilo leta 2015 refundirano s 

strani ZZZS in drugih zdravstvenih zavarovalnic 

kot stroški »ločeno zaračunljivega materiala in 

storitev«. 9,3 % celotnih sredstev iz naslova 

»ločeno zaračunljivega materiala« financirajo 

Nižje stroške storitev beležimo pri naslednjih 

postavkah: stroški zunanjih laboratorijskih sto

ritev (za 9,5 %), stroški storitev po podjemnih in 

avtorskih pogodbah, sejninah (za 17.4 %) in 

stroški storitev vzdrževanja medicinske in druge 

opreme (za 12,6 %). 

Stroški zunanjih laboratorijskih storitev so se 

glede na predhodno leto znižali predvsem iz 

naslova izvedenega skupnega javnega naročila. 

V zdravstvenem domu smo v letu 2015 izpeljali 

skupno javno naročilo za laboratorijske storitve, 

pri čemer smo v javno naročilo vključili še štiri 

zdravstvene domove v bližini; ZD Kamnik, ZD 

Grosuplje, ZD Vrhnika in ZD Logatec. Z eko

nomijo obsega smo dosegli nekoliko ugodnejše 

cene, kot bi jih sicer, če bi nastopali samostoj

no. 

prostovoljne zdravstvene zavarovalnice. Sred

stva iz tega naslova so se povišala predvsem 

zaradi uvede nekaterih novih zdravil na seznam 

»ločeno zaračunljivega materiala«. Sredstva za 

»ločeno zaračunijiv material« se izvajalcem 

zdravstvenih storitev namenijo izven cen zdrav

stvenih storitev. 

Primerjava največjih postavk stroškov storitev, 2014-2015 

'"3s5jh 'i 

j32.& 

H 
avtorske. laboratorijske reševalni prevozi aobotehrične 

podjemne pog. storitve storitve 
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Stroški dela 

Stroški dela obsegajo obračunane bruto plače in nadomestila plač, ki se izplačujejo v breme delodajalca, 

prav tako povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, stroške dodatnega pokojninskega 

zavarovanja za javne uslužbence, odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči ter tudi vse daja

tve na izplačane plače in druge prejemke. 

Plače zaposlenim, drugi prejemki in povračila stroškov so se obračunavali in izplačevali skladno z ZUJF 

in ZIPRS za leti 2014 in 2015. z veljavnimi kolektivnimi pogodbami za dejavnost zdravstva in socialnega 

varstva, za zdravnike in zobozdravnike, za zaposlene v zdravstveni negi in s kolektivno pogodbo za javni 

sektor ter z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015, ki 

je sprostil napredovanja javnih uslužbencev v letu 201 5. 

Struktura stroškov dela v letu 2015 

- :l it\i r 1K' ar 1 : STO • In '.ur hmpi11^'ivmriji ^ In j^ i>.r iiiii 1 •„;.tr'fTH j 

Bače in BadeoestiU pUč . .. •. 4JS8.9I4 ?S,1 
Prisp.za socialao varnost " ,. : • . 
foMijtlesr'' / , V/ : 6S&SS4 . 12,6 . • 

l-,1' - • m.isi 8.s 

1 U5.535 

7:. 

4®.ssr 

i,«a.fss2 . ai,s , n,i , 104,5 

'msil • • 9@,4 .. 11j : :w4,e-; - v :: i 
i-??®?? : ; : 153,$ "" 

Povračila stroškov prevaža na del o 172,642 3,2 

Povračila stroškov prehrsie 154.851 2,9 

Regres ja l etni dopust 75.3$) 1.4 
Odpravnine, jubilejne na grade, 
solidarnostna pomoč in drugo 19563 0.4 

Stroški dodatnega pok.zavsrovanja 21.187 0,4 

Zamudne obresti 

174.«*! 

169.576 

76,914 

15,347 

11.850 

H 

184,642 96,8 3,2 103,5 

167.071 35,5 2,8 103,0 

73,21.1 98,3 1,4 101,3 

30.191 JO, 8 0,3 78,5 

20-763 57,1 0,2 55,9 
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Stroški dela predstavljajo pomembno postavko 

stroškov v strukturi celotnih odhodkov, in sicer 

63,9 % (v letu 2014 64,3 % in v letu 2013 65,1 

%). Struktura stroškov dela se glede na leto 

2014 ni bistveno spremenila, pri čemer se je 

največji delež stroškov dela (plače in nadome

stila plač) povišal za 0,3 % točke, delež drugih 

stroškov dela pa zmanjšal za 0,4 % točke. 

Glede na leto 2014 so se celotni stroški dela 

povišali za 4,1 %, nižji pa so bili od načrtovanih 

za 0,8 %. Razloge za višje stroške dela najdemo 

predvsem v povečanem številu zaposlitev, pre

mestitvah zaposlenih s srednjo stopnjo izobraz

be na delovna mesta, ki zahtevajo visoko stop

njo izobrazbe, v večjem številu zaposlenih pri

pravnikov z visoko stopnjo izobrazbe glede na 

finančni plan, v večjem številu zaposlenih speci-

alizantov ter sprostitvi napredovanj javnih uslu

žbencev, ki so v letu 2015 izpolnjevali pogoje za 

napredovanje. Stroški plači in nadomestil plač 

so se povišali za 4,5 % glede na leto 2015, nižji 

so bili od načrtovanih za 0,1 %. 

V letu 2015 so v veljavi ostali nekateri varče

valni ukrepi ZUJF-a, ki so med drugim poskr

beli, da stroški dela naraščali počasneje. Po

memben ukrep na področju plač je bilo tudi v 

letu 2015 znižanje plačne lestvice v javnem 

sektorju v povprečju za 1,285 odstotka (od 0,5 

do 4,86 %), ki je pričela veljati v drugi polovici 

leta 2013 in se je ohranila vse do 30. novembra 

2015. 

S 01 12. 2016 so bila sproščena napredovanja 

javnih uslužbencev skladno z zakonskim okvi
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rom, ki so vplivali na dvig plač po načelu faktu

rirane realizacije. Sprostitev napredovanj s 

strani financerja Se ni bila ustrezno kompenzi

rana na prihodkovni strani. 

V letu 2015 pa so bila izpeljana tudi nadome

ščanja nekaterih zaposlenih zaradi bolniških 

odsotnosti in porodniških odsotnosti. Povprečna 

mesečna bruto plača je na zaposlenega v letu 

2015 znašala 1.837 evrov in je za približno 2,0 

% višja od povprečne mesečne plače v letu 

2014. 

Drugi stroški dela so se v skupnem zmanjšali za 

0,4 %. Povišanje opazimo na področju stroškov 

Amortizacija 
Stroški amortizacije v strukturi celotnih odhod

kov predstavljajo 4,6 % (3,7 % v letu 2014). V 

2015 so stroški amortizacije znašali 401.996 

evrov in so bili za 31,0 % višji od realiziranih 

stroškov v predhodnem letu (v letu 2014 so 

znašali 306.910 evrov), medtem ko so bili za 

18,9 % višji od načrtovanih. 

Skladno s predpisi se stroški obračunane amor

tizacije za opremo, kupljeno iz donacij, pokriva

jo iz prejetih donacij. Leta 2015 je bil ta znesek 

740 evrov. 

prehrane (za 3,0 %), prevoza na delo (za 3,5 %) 

in iz dela ter stroškov regresa (za 1,3 %), 

Povišanje drugih stroškov dela ni bilo prisotno, 

saj so v veljavi ostali varčevalni ukrepi, ki so 

povzročili nižje premije dodatnega pokojninske

ga zavarovanja, ti stroški so se v letu 2015 

glede na leto 2014 znižali za skoraj polovico oz. 

približno 44,1 %. 

V letu 2015 glede na leto 2014 so se znižali tudi 

stroški odpravnin, odpravnin za določen čas, 

jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči in dru

gih stroškov za 21,5 %, glede na finančni načrt 

pa smo jih realizirali v višini 50,8 %. V letu 

2015 smo imel dve starostni upokojitvi. 

nosti daljšo od enega leta, katerih posamična 

nabavna vrednost ne presega 500 EUR in se v 

skladu z Zakonom o računovodstvu odpiše v 

celoti ob nabavi. 

Obračunana amortizacija za osnovna sredstva, 

kupljena iz namenskih sredstev občin, se pokri

va iz obveznosti za sredstva, prejeta v upravlja

nje. Za leto 2015 je znašala 18.529 evrov. 

Obračunana amortizacija v višini 401.996 evrov 

se pokriva iz tekočih prihodkov v letu 2015. 

Med obračunano amortizacijo je vključena tudi 

amortizacija drobnega inventarja z dobo korist-

Drugi stroški, finančni odhodki, drugi odhodki so glede na velikost v strukturi celotnih 

odhodkov manj pomembne postavke. 

Prevrednotovalni poslovni odhodki so popravki vrednosti terjatev, za katere obstaja določeno 

tveganje, da no bodo poravnane, in knjigovodska vrednost odpisanih osnovnih sredstev. 

3.2.3 Analiza poslovnega izida 

Leta 2015 smo realizirali presežek prihodkov 

nad odhodki v višini 486.280 evrov, ki je višji 

od načrtovanega presežka, vendar nižjo od rea

liziranega presežka prihodkov nad odhodki v 

predhodnem letu tj. za 19,5 %. 

Z namenom zamenjave dotrajanih sredstev in 

posodobitve opremljenosti zavoda smo v letu 
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2015 izvajali nekoliko aktivnejšo naložbeno 

politiko in več pozornosti namenili investicij

skem vzdrževanju. 

Ob sLalnem naraščanju delovnih obremenitev in 

širitvi nekaterih zdravstvenih programov smo 

bili primorani izpopolniti in okrepiti kadrovsko 

zasedbo. Ocenjujemo, da bo kadrovsko področje 

in področje investicij pomembno tudi v nasled

njih obračunskih obdobjih. 

Na spodnji sliki sta razvidna gibanje presežka 

prihodkov nad odhodki v letih 2009-2015 ter 

gibanje deleža presežkov prihodkov nad odhodki 

v celotnih prihodkih. 

Leto 2015 smo zaključili uspešno, s pozitivnim 

poslovnim rezultatom. Ob številnih negotovostih 

na področju financiranja, realizacije programov, 

povpraševanju po zdravstvenih storitvah, ki jih 

ponujamo na trgu, spremembam na področju 

zakonskega okvira, ob negotovostih glede ohra

njanja ustrezne kadrovske strukture idr. sledimo 

dolgoročnim ciljem zdravstvenega doma, katerih 

cilj je zagotoviti kakovostne zdravstvene stori

tve na območju, ki ga oskrbuje Zdravstveni dom 

Domžale. 

Gibanje presežka prihodkov nad odhodki v obdobju 2009-2015 

100.500200.000 300.000 400,000500.000300.000 700.000 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

JS=s»iDetež presežka v celotnih prihodkih 

^Presežek prihodkov nad odhodki • 

3.2.4 Analiza prihodkov in odhodkov po denarnem toku 

Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka leta 2015 izkazujejo pozitiven saldo v višini 565.274 

evrov. Poslovni rezultat po načelu denarnega toka je bil boljši od načrtovanega zaradi višjih prihodkov in 

nižjih odhodkov od načrtovanih ter prenosa nekaterih investicij večjih vrednosti v naslednje poslovno 

leto. 

Celotni prihodki po denarnem toku so bili realizirani v višini 104,2 in so bili nekoliko višji od ustvarjenih 

prihodkov v letu 2014 (za 3,5 %), kar gre pripisati predvsem dvigu cen zdravstvenih storitev, iz naslova 

odprave znižanja amortizacije 2a 25,0 % in dodelitve dela sredstev iz naslova odprave plačnih nesora

zmerij in zamudnih obresti. Dvig cen je bil pristen v obdobju od 01. 07. 2015 do 31. 12. 2015. Prejeta 

sredstva iz skladov socialnega zavarovanja so bila višja od načrtovanih za 4,2 %. 
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Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu so bili malenkost nižji od načrtovanih, za 4,3 %. Obseg 

opravljenih zdravstvenih storitev v dejavnosti medicine dela, prometa in športa je bil realiziran v nekoli

ko manjšem obsegu kot v predhodnem letu. 

Celotni odhodki po denarnem toku so bili nižji od načrtovanih, in sicer 2a 2,0 %, medtem ko so bili celot

ni odhodki višji od realiziranih odhodkov v preteklem letu za 3,4 %. Razlog za višje celotne odhodke po 

denarnem toku so predvsem višji izdatki na področju investicijskih odhodkov. V letu 2015 smo načrtovali 

aktivnejšo naložbeno politiko z namenom, da bi na nekaterih področjih pridobili sodobnejšo medicinsko 

opremo in v nekaterih dejavnostih zamenjali dotrajano opremo. Proces posodobitve bo potekal postopo

ma. Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 88,8, kar je manj, kot smo načrtovali. 

V letu 2014 smo pričeli s postopki za izvedbo investicij večjih vrednosti, katerih realizacija je bila pre

nesena v obračunsko obdobje 2015. V letu 2015 med dve investiciji večjih vrednosti prištevamo urgent-

no reševalno vozilo in nabavo digitalnega mamografskega aparata. Investicijski odhodki so se glede na 

preteklo obdobje povečali kar za 136,4 %. 

Na plačnih kontih v letu 2015 beležimo porast izdatkov glede na predhodno leto predvsem iz naslova 

večjega števila zaposlitev bodisi zaradi pridobitve novih programov, zaposlitve večjega števila pripravni

kov z visoko stopnjo izobrazbe in specializantov ali drugih okoliščin. Odhodki na plačnih kontih so bili 

nižji od načrtovanih. Vseh zaposlitev, ki smo jih načrtovali, v letu 2015 še nismo uspeli realizirati. 

Prikaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku je razviden in spodnje razpredelnice. 

Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka v letu 2015 

1 
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L PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
CA+B) 8.303.921 3.256.486 8.666.985 105,0 

A. Prihodki iz s redstev javnih financ 
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavaro
vanja 
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97.666 
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d. Prejeta sredstva iz javnih sklado v in agencij 
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova 
tujih donacij 
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev proračuna Evropske unije 
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne 
službe 

0 
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0 
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1.415.881 

0 

0 

0 

112,9 

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova 
izvajanja j avne službe 
Prejete obresti 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 
presežkov prihodkov nad odhodki 
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne 

službe 

140.241 

45.621 

0 

1.101.038 

138.839 

15.442 

0 

1.093.331 

174.579 

29.074 

0 

1.204.876 

125,7 

138,3 

0 
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Kapitalski prihodki 
Prejete donacije iz domačih virov 
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5.236 

0 
7.351 
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Prejete donacije iz tujine 0 0 0 0 
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske 

0 0 0 0 
unije 0 0 0 0 

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0 0 0 0 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN S TORI
TEV NA TRGU 

771.640 761.753 728.745 95,7 

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 624.883 621.759 594.866 95,7 
Prejete obresti 5.696 1.754 3.299 188,1 
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki 
od premoženja 

141.061 138.240 130.580 94,5 

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter G 0 0 0 
presežkov prihodkov nad odhodki 

G 0 0 0 

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja 
javne službe 

0 0 0 0 

n !KUPAJ:®HOLLKI •i 18301&8 
1. ODHODKI ZA IZVAJ ANJE JAVNE SLUŽBE 7.619.450 8,157.305 7.989.614 97,9 
A. Plače in dragi izdatki zaposlenim 4.364.254 4.439.812 4.339.743 97,7 
Plače in dodatki 3.563.218 3.625.097 3.530.425 97,4 
Regres za letni dopust 68,974 70.235 68.693 97,8 
Povračila in nadomestila 290.721 296.970 300.715 101,3 

Sredstva za delovno uspešnost 0 4939 0 0 
Sredstva za nadurno delo 424.009 418.324 430.999 103,0 
plače 7.a delo nerezidentov po pogodbi 0 0 0 0 
D: ugi izdatki zaposlenim 17.332 24,2.46 S.911 36,8 

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 638.473 644.790 629.610 97,6 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko za vara -
vanje 

331.006 335.462 331,708 98,9 

Prispevek za zdravstveno zavarovanje 283.108 283.346 281.320 99,3 
Prispevek za zaposlovanje 2.144 2.110 2.038 96,6 
Prispevek za starševsko varstvo 3.991 4.015 3.364 98,7 
Premi;e kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 

18.224 19.857 10.580 53,3 

C, Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne 
službe 

2.371.917 2.421.084 2.441.446 100,8 

Pisarniški in splošni material in storitve 159.142 157-538 164.949 104.7 
Posebni material in storitve 1.338.461 1.378.668 1.464.429 106.2 
Energija, voda, komunalne storitve in komuni -
kacije 

150.519 149.762 171.500 114.5 

Prevozni stroški in storitve 102.706 106.607 91,063 85,4 
Izdatki za službena potovanja 4.473 d.620 3.152 56,1 
Tekoče vzdrževanje 160.733 155,866 168.01 1 107,8 
Poslovne najemnine in zakupnine 16.339 17.409 20.191 116.0 
Kazni in odškodnine 312 273,89 948 346,2 
Drugi operativni odhodki 439.233 449.341 357.204 79,5 
D. Plačila domačih obresti 0 0 0 0 
E. Plačila tujih obresti 0 0 0 0 
F. Subvencije 0 0 0 0 
G. Tranaferi posameznikom in gospodinjstvom 0 0 0 0 
H Transferi neprofitnim organizacijam in usta

0 0 0 0 
novam 

0 0 0 

Drugi tekoči domači transfe-rji 0 0 0 0 
J, Investicijski odhodki 244.805 651.620 578.814 88,3 
2. ODHODKI IZ NASLOV * PRODAJE Bt-AGA IN 
STORITEV NA TRGU 

920 794 852,539 840.843 98,6 

A. P lače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu 

544.918 504,299 492,395 97,6 

B- P rispevki delodajalcev za socialno varnost iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

79.719 73.239 71.437 97,5 

C Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje 
b'a?.a in storitev na trgu 

296.156 275.001 277.011 100,7 

HI. PRESJttKK (PRTMANTidJAJ) PRIHODKOV 
NAD JDUODKI m 135.31 a S.3S 5 ^33.6 

-tf-
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3.3 Računovodske informacije skladno s 26. členom Pravilnika o 
sestavljanju letnih poročil 

1. Pri razmejevanju prihodkov in odhodkov na 

dejavnost javne službe ter dejavnost proda

je blaga in storitev na trgu so prihodki raz

mejeni na podlagi dejanskih podatkov skla

dno z Navodili Ministrstva za zdravje, od

hodki pa z upoštevanjem deleža prihodkov 

od poslovanja iz tržne dejavnosti v vseh 

prihodkih od poslovanja. Prihodki od poslo

vanja, realizirani od prodaje proizvodov in 

storitev na trgu, predstavljajo 10,19 % vseh 

prihodkov od poslovanja. To sodilo smo 

uporabili tudi pri izkazu prihodkov in od

hodkov po načelu denarnega toka. 

2. Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali. 

3. V izkazu prihodkov in odhodkov in bilanci 

stanja ne izkazujemo presežka odhodkov 

nad prihodki. 

4. Na dan 31. 12. 2015 izkazujemo v bilanci 

Stanja 64.374 evrov zalog materiala, ki so 

vrednotene po zadnjih nabavnih cenah. Si

cer pa material nabavljamo sproti in istoča

sno bremenimo stroške. 

5. Na dan 31. 12. 2015 je imel Zdravstveni 

dom Domžale 32.537 evrov odprtih terjatev 

do kupcev, ki so že zapadle v plačito, kar je 

za ok. 16,6 % manj kot v predhodnem letu. 

Delno so bile te terjatve poravnane v janu

arju in februarju 2016. Neporavnane terja

tve do podjetij, s.p, in d.o.o., ki so dolžniki 

za opravljene storitve preventivnega zdrav

stvenega varstva zaposlenih, izhajajo iz sla

bega poslovanja le - teh. Postopki za hitrej

šo izterjavo so pošiljanje plačilnih opomi

nov, telefonske izterjave in vložene elek

tronske izvršbe. 

6. Zdravstveni dom na dan 31. 12. 2015 ni 

imel neporavnanih zapadlih obveznosti. 

7. Celotna vrednost naložb v opredmetena 

osnovna sredstva in neopredmetena dolgo

ročna sredstva je znašala v letu 2015 

569,383 evrov. Viri sredstev za vlaganja v 

opredmetena osnovna sredstva in neopred

metena dolgoročna sredstva so predvsem 

lastni viri - amortizacijska sredstva in na

menska sredstva iz proračunov občin usta

noviteljic zavoda. 

8. Začasno prosta denarna sredstva se depo

nirajo pri poslovnih bankah kot kratkoročni 

depoziti in dolgoročni depoziti, pri čemer se 

upošteva načelo razpršenosti naložb. 

9. Med stalnimi sredstvi se je glede na prete

klo leto zmanjšala sedanja vrednost nepre

mičnin za 5,2 %, medtem ko se je sedanja 

vrednost opreme povišala za 25,0 %. Vla

ganje v nepremičnine in opremo so bila v 

letu 2015 višja od obračunane amortizacije. 

10. Izvenbilančno ne vodimo nobenih evidenc. 

11. Od opreme večje vrednosti, ki je že v celoti 

odpisana, se še vedno uporablja: ultrazvočni 

aparat Aloka (1997), Toshiba (2001) in ul

trazvok Voluson (2006), reševalno vozilo 

(2007), 2 zobozdravniška stroja (2006), 

biokemijski analizator Dimension (2006), 

hematološki analizator Pentra (2002). 

Direktor 
Janez Svoljšak, dr. med. spec. 
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Poročanje o službi NMP skladno s Pravilnikom o službi nujne medi
cinske pomoči 

Skladno z 38. člennm Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči Uradni list kS, št. 106/08, 118/08 
popr., 31/10, 94/10) morajo izvajalci službe NMP voditi ločeno in pregledno stroškovno mesto za prido
bivanje in porabo vseh sredstev za potrebe službe NMP. Glede na navedeni pravilnik poročamo podatke 
za naslednje enote: NMP-C (1,0 tirna), Dežurstvo (0,27 tima) in Nujne reševalne prevoze (0,5 tima). 

V enotah NMP smo v letu 2015 zabeležili presežek odhodkov nad prihodki. Glede na pogodbeno financi
ranje je moč opaziti pomanjkanje finančnih virov predvsem na postavkah materialnih stroškov, amortiza
cije, in informatizacije. 

V letu 2015 je bilo za usposabljanje zdravstvenih delavcev v službah NMP namenjenih 4.716 evrov, in 
sicer 2.913 za službo nujne medicinske pomoči in 1.803 evrov za službo nujnih reševalnih prevozov. 
Zdravstveni delavci so se udeležili usposabljanj, navedenih pod poglavjem Izobraževanja v Letnem poro
čilu Zdravstvenega doma Domžale za leto 2015. 

V letu 2015 so občine ustanoviteljice namenila sredstva za nakup urgentnega reševalnega vozila in pre
nosni urgentni ultrazvočni aparat, v višini 27.639 evrov. Višina sredstev po posameznih občinah ustano
viteljicah in podrobnejša opredelitev sredstev je navedena v Letnem poročilu Zdravstvenega doma 
Domžale za leto 2015. Donacij v letu 2015 ni bilo. 

Podjemno pogodbo za izvajanje storitev v okviru nujne medicinske pomoči in dežurstev imamo sklenjeno 
z enim zdravstvenim delavcem. 

V letu 2015 smo izvedli naslednje nabave, pri čemer navajamo nabave večjih vrednosti: 

1. ENOTA NMP-C in DEŽURSTVO: 
- prenosni urgentni ultrazvočni aparat: 24.344 evrov; 
- dopolnitev in zamenjava dotrajane opreme v vozilu za hišne obiske: 6.959 evrov; 
- lutki za vadbo postopkov oživljanja: 7.703 evrov! 

2. ENOTA Nujni reševalnih prevozov: 
- urgentno reševalno Vozilo: 175.144 evrov. 

Zaščitna oprema za osebje je bila realizirana v višini 2.290 evrov: 

1. ENOTA NMP-C in DEŽURSTVO: 1.557 evrov. 

2. ENOTA Nujni reševalnih prevozov: 733 evrov. 

Spodaj prikazujemo realizacijo prihodkov in odhodkov ter poslovnega izida po posameznih enotah (ENO
TA NMP-C, ENOTA Dežurstvo in ENOTA Nujni reševalni prevozi) ter v skupnem znesku. Nenujni reše
valni prevozi v poročilu niso upoštevani. 



NMP-C 

REALIZACIJA prih. in 
odh. v kumulativnem 

obračunskem obdobju 
od 1.1. do 31.12.2014 

POGODBENA sred
stva za NMP za 

kumulativno obra
čunsko obdobje od 
1.1. do 31.12.2015 

REALIZACIJA prih. in 
odh. v kumulativnem 

obračunskem obdobju 
od 1.1. do 31.12. 2015 

PRIHODKI 637.952 690.990 703.025 

PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP 637.952 690.990 690.990 

Prihodki od MZ,občin in donacij 0 0 12.035 

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP 707.168 690.990 780.032 

- Strošek dela 484.362 611.908 542.416 

- Materialni stroški 100.692 46.766 101.551 

Od tega stroški za laboratorij 0 0 0 

- Stroški storitev 77.340 0 85.102 

Od tega za stroške podjemnih pogodb 16,208 0 13.141 

Od tega stroški za laboratorij 500 0 286 

- Amortizacija 37.477 31.561 43.839 

- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo 4.955 755 6.104 

Drugi stroški (opis) 1.842 0 1.022 

PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (•) •69.216 0 -77.008 

DEŽURSTVA 

REALIZACIJA prih. in 
odh. v kumulativnem 

obračunskem obdobju 
od 1.1. do 31.12.2014 

POGODBENA sred
stva za NMP za 

kumulativno obra
čunsko obdobje od 
1.1. do 31.12.2015 

REALIZACIJA prih. in 
odh. v kumulativnem 

obračunskem obdobju 
od 1.1. do 31.12.2015 

PRIHODKI 88.482 88.905 89.784 

PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP 88.482 88.905 89.784 

Prihodki od MZ,občin in donacij 0 0 0 

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP 105.098 88.905 116.839 

- Strošek dela 74.835 80.649 84.096 

- Materialni stroški 15.347 6.313 16.051 

Od tega stroški za laboratorij 0 0 0 

- Stroški storitev 10.419 0 11.828 

Od tega za stroške podjemnih pogodb 2.505 0 2.282 

Od tega stroški za laboratorij 90 0 48 

- Amortizacija 3.620 1.943 3.900 

- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo 654 0 820 

Drugi stroški (opis) 222 0 143 

PRESEŽEK PRIHODKOV (+) 1 PRESEŽEK ODHODKOV (-) -16.616 0 •27.055 



NRP 

REALIZACIJA prih. in 
odh. v kumulativnem 

obračunskem obdobju 
od 1.1. do 31.12.2014 

POGODBENA sred
stva za NMP za 

kumulativno obra
čunsko obdobje od 
1.1. do 31.12.2015 

REALIZACIJA prih. in 
odh. v kumulativnem 

obračunskem obdobju 
od 1.1. do 31.12.2015 

PRIHODKI 154.213 156.071 173.177 

PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP 154.213 156.071 157,573 

Prihodki od UZ,občin in donacij 0 0 15.604 

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP 194.720 156.071 207.263 

- Strošek dela 110,632 135.164 120.649 
- Materialni stroški 24.572 11.692 20.060 

Od tega stroški za laboratorij 0 0 0 

- Stroški storitev 30.157 0 30.188 
Od tega za stroške podjemnih pogodb 3.671 0 • 904 

Od tega stroški za laboratorij 12 0 34 

- Amortizacija 26.384 8.S37 33.619 
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo 2.039 378 2.394 
Drugi stroški (opis) 936 0 358 
PRESEŽEK PRIHODKOV (+)/PRESEŽEK ODHODKOV (-} •40.507 0 -34.091 

ENOTE NMP - SKUPAJ 

REALIZACIJA prih. in 
odh. v kumulativnem 

obračunskem obdobju 
od 1.1. do 31.12.2014 

POGODBENA sred
stva za NMP za 

kumulativno obra
čunsko obdobje od 
1.1. do 31.12.2015 

REALIZACIJA prih. in 
odh. v kumulativnem 

obračunskem obdobju 
od 1.1. do 31.12. 2015 

PRIHODKI 880.647 935.966 965.985 

PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP 880.647 935.966 938.346 

Prihodki od MZ,občin in donacij 0 0 27.639 

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP 1.006.985 935.966 1.104.139 

- Strošek dela 670.330 827 721 747.161 
- Materialni stroški 140.612 64.771 137.661 

Od tega stroški za laboratorij 0 0 0 

- Stroški storitev 117.915 0 127.118 
Od tega za stroške podjemnih pogodb 22.383 0 16.327 

Od tega stroški za laboratorij 602 0 367 

- Amortizacija 67.481 42.341 81.358 
• Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo 7.648 1.133 9.318 
Drugi stroški (opis) 2.999 0 1.522 
PRESEŽEK PRIHODKOV {+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) -126.338 0 -138.154 



bilanca s-tamja 
na dan 3112 2015 

(v gurih, hmz pgatgifk 
HENTBI 
SKUPINE; mZN $KUP*€ KOPTOV 

Ozaakg 
Z9 AOP 

Zf«S£K 

KONTOV 

Ozaakg 
Z9 AOP 

T«ko£« to Predhodna tete 
1 2 3 A 5 

SREDSTVA 
jAf DOL GOROČNA SREDSTVA M SR EDSTVA V UPflAVUAlLttJ •Kit 2.«7 4» 1755547 

NEOPUHMETBM SREDSTVA W OCLGCROČNE «CHVNE ČASC VHS RAJHtjfTVE 002 f 37.858 132519 
r- S PCPftAVEK VREČASTI IJEOPRHXieTES« 5t£0STEV fcii 125457 119.^3« 

02 lWiW£ttia®« 2402.975 2.3S3.riS 
r « POPRA VESt VREDNOSTI te* i.imVts1 1.416.162 
" C'" CPG£5TA ^ ORUOA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 4.8ML019 4.436.171 

. z POPRAVEK VRiOMOSTi OPREME N O KU <3*i O PREDMETEN OSNOVAH SREDSTEV •>;- 3MMC 3.641. m 
* os O^GCRCCNE FSW»CNE HALOZBE 000 4370 4 .m 
*" 07_ £K>tGOROČNC DANA P050J1LA MOEPOZffl 009 «0.5» $ 
r " os • DOtOCROCHe TERJATVE Z POŠLČVAKJA 510 v 0 
r 09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVUA&JE 0' i O Q 

B) KRATKOROČNA S REDSTVA'. RAZEN ZALOG W AKTMI. ČASOV« 
RAZT3EJJTVE 
(?13*f14**lS*t1$*tt7+0f*+0lS*«**«21 *922) 

4.900.063 4606150 

' *0 OEHARMA SREDSTVA V BLAGAJN « TAKOJ, imeVČL^E VT3£CWOSTWCE 013 6S2 ^2M 
^ li OCBROWETJE PR1-8AMCAH N QRUQH RNAJČMH- USTANOVAH 0« 40? 71? 404907 
" •  «'  '  KRATKOGOCl« TERJATVE 00 KUPCEV «r=, t4fi.7M 136.537 
r- V DA« WBXI Jfctf M VARSOME :-ti- 0 0 
" i- KRATKOTOCKE TERJATVE-DO UPOGAŠNKOV ET<OTtiEGA KOLEGA NAČRTA >i.r 2ziitw 
•' 15 KOATKOROC« PMAtfCNE N^02BE 01$ 3.820 OM1 3.72^? .000 
r " i i~  KRATKOROČNE TERJ ATVE C FWAJ*C*WJiJA " 019 3.7U9 11 «2« 
r rr C5ČDGE KRATX0B05i TERJATVE 0» »7 U7? 

10 ODHODKI C- . % •I 
r 11- IAKTTVNE ČASOVNE RAZMEJCTVE o:: l 7H t 

<C) ZALOGE 
i{tt4**25+«2«+t2?*t2t*ra+63t*e31) 

o:s ••ll ;,iU ' 1 iVS;-

se OeRACUH NA6AVE WATERyy_A 224 0 S 
31 ZALOGEIZTERJALA 525 ijjii JJ-* ?l I>vi: 
"-2 ZALOGE CR06NEGA INVENTARJA « EfcfflAiAZE ::: 

htOOKO^CAHA PSOIZVOMLiA ti STORfTVE •17 » v 

- PROIZVOD* C2Š § : 
35 06RAČyH HAfiAVE' StAGA : 
.H2 ZALOGE BLAGA •3 v 
37 DRUGE-ZALOGE •::'4 •! ' i' 

li» AKTIVA skupaj 
lw**w 2*4&\ i t M i *I S> ••: m |ffi3 

s* AKW*r K0«T12VENe*jAHCl«EvS0.©JCE 0 i-
OBVEZNOST* DO VIROV SREDSTEV 
0) KRATKOROČNE O8VEZK0ST1* PAS?V*E CASOVKE RAZMEJITVE «siS;>yi* 

20 KRATKOROČNE 06VE2fXS71 ZA PREiETE PREDUJ&GE f t VARŠCS€ Hlž  O •0 
21 KRATKOttoo.i OBVEZNOSTI DO ZAPOSLEN« CS6 Si; iT • iSS 3";i i 
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO OCCAVTItUtV ftSF ;ti m 
23 DRUGE: KRATKOWCMC O0VEZ?K5ST» tZ POŠ-OVAMA '82MU 
»s KRATK0RO6|E 06VEZNOST1DO UPOR6ffWQDV BiOTIGA KOKTTiEGA WČR7A IS 5*5 77^J5? & m 
I? KRATKOROČNO 06VEZKOSTI DO RSA^CERJEV 0 g 

:<• i KRATKOROČNE oevEZNOsniz FSNANORAJUA C-A1 r <? 

25 NEPLAČAN1 PR1HOCKJ ij Q 
2» PA3TA(E ČASOVNE RAZKE^flVE •}=3 o . fl 

jE) LASTHIVWIH OOLGOROC* tievEZMOSTi 
| <04̂t)4&*W7+Q4«+04S«Q50+OS1*052^5>(V5^M>5^057+(>^&$$) 

' 5^=275 

K .SPLOSNI SKLAD •:••»:. ff • H 

i! REZERVMISKLAO K6 0- C 
OCtGOROČME PASMHE ČASOVNE RAZMEJITVE W7 M-.6S2 231^7 

r ? (DOLGOROČNE PEZERVA&JE MS 1) (J 
j** SKLAD NAMENSKEGA- PREMOŽENJA VjAVJilf SKLAOH ' j - l  Tj •1 

9410 
SKUO PREMOŽENJA V ORUGJH PRANiMH.OSEBAK JA\rNEGA PRAVA. KIJE V 
NJHOVrt LASTT. ZA MEOPREOfifETE^A SREDSTVA 3>J.0«i£W»£TEKA OS^JOVNA 
SREDSTVA 

M 3 0 

iSKLAO PR EMOŽENJA V DftlfGtt PRAVIH OSEBAH JAVKSGA PRAVA. KJ JE V 
: |NJIHOV? LAST), ZA FINALNE MAJLOZSE 

*=t J 0 

i-.: ]»ESEŽEK PRMOOKOV nad oohoojc •:u ; 3 u 0 

s - • i PRESEŽEK OQHOQKQV ttAD PfSHOO« "š S: u 3J 0 
3® jDČLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 0S4 H a 
97. IcftUGE O&GCfiO&JE OBVEZNOSTI a 0 

MO 
OBVEZNOSTI ZA NEO PREOfteTi&A SREDSTVA !K OPf€Dfi€TE^{A OSNOVNA 
SRfDSTvA 

ose 2.163.005 2.125270 

98} OBVEZNOSTI ZA CWl(50R<D6iE F&IANČNE NALOŽBE - 4.870 4.&70 
=:?5 PRESEŽEK PRHOOKOV MAO COHOOkl OSfl 3.9 76 243 3,483.969 
ji1? PRE^^K. OOHOtKOV HAO PRPODK« 05S 0 S 

L PA^VA SKUPAJ 
(834+W4) 

7.00 J 895 8-466.783 

se PASW KONTf IZVEN81LANCNE £V1D£WX 0=t 0 0 
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV 
Od 11. dD 31,12.2015 

(v wih; brez ctvtov < 
ČLENITEV 

POOSKUPfl 

KONTOV 

NAZIV POOSKUPSNE KQ?fTGV 
!0SSŽ»S! 3-IBSEK 

i m &OP j 
} 1 Tiisč* Ulj- Ff5'ih->cn 

1 i 2 1 3 !  4  j  S  

!=SZfSLOVAf(M ! « 1 

" T-JC i PRUODKI00 PRODAJE PROEVOOCV IN SKUSfTEV I «1 ] B.fMJRi 8.S8S.T21 

•' JPOVEGAWE VRE0W33T1 ZALOG PROEV3COV « NEDOKONČANE PROtZVOCMJE 

; STOEVOTOV M TOOKOBCAffi PBOgVOCKiE 

i K-2 
rw 

'Ji 0 

01 0 

761 i PRKOOKt Cd PRCCAJECLAGA K MATERIALA | Jii* 2.160| i.r-TS 
r 762 ;B} FWA»iH PRJHOffia ' S® 25,ml n.we 

" 763 :CH)mK5»P«WODKi SS5 6.275 24.047 

, !C! PftEVREDHOTOVALM PO5L0V« «*PK»XJ 
857 t,900 

<fei764 |PS«OO»gOO£*SO0AiE OSNOVNIH ses 304 1.990 
det 76^ | DRUGI f^iEVRSDHOTOVALNI POSLOVNI PB1HCCKI as? 23.1Q0 0 

ID} €£LGTH( PWHOOKI 
3253.134 8.967.707 

jE} STROSH BLAGA, MATERIALA M STORITEV 

i(?T2*«T3*«T4i 
5?1 ; 2.745JS2 2.637,736 

<W466 i N^JEtAVtJA VREDNOST PRODANEGA MATTRtALA Jf* BLAGA %n 0 0 
r -'•?* jSTRCSKlWTER»tA ers i M 17.571 i (»' 

451 ismc^^orarEv 074 1.627,881 1615.5« 
t F} STROŠKI CELA 

l«r6*?TT-»«78) 
>m j 5.59S.907 S,273,i;s 

<hf464 'PLAČE M NADOMESTKA PLAČ p?6 I 4 «5.600 4253 S14 

Hetid* jHSEEVKlZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV .377 ] 711 £54 630.3S4 

<fc*464 iOBMGJSTROSKJOELA STB i 442.3S3 444,1(51 

' m j G) AMORTIZACIJA sre 401.996! 306.910 
F «63 j B) REZERVACIJE iJŠij a! 13 

j J) DBUGt STROŠKI 881 11,9001 16,935 
' 467 i KI F1NAJKK OOMOOKf 882 32® 1.155 
' 468 |L)WWGICWOt*a j 683 1.059 354 

i H) PREVftEDItOTOVALH! POSLOVHJ OBMOIQ(g«F*9») SS4 6.462 1.74? 

<teiiSS jOPHODM 00 PRODAJE 0SKQyH8H $fl£D?TEV 3® 207 539 

•«<«€9 jOSTAUPREVIB^TOVAm POSLOVNI GCTtOOKJ m 6.255 1.159 
j d) CaOTNI 9C*tOT«(371 !-8®2-ifi83*mf «57 8.766.9S4 8.363.3» 

' j 
0} PSSSEŽSC PRHOOKOV ! 
(870-687} j 

se® 486 2m W4279 

j 
P) PHESHB5 OOHOCKOV 
(68T-879J r 9 0 

sMao : Davek od dohodka pravnSs oseb @90 0 0 

deiso ; 
Fresefs!« prihodkov obračunsksgs obdofcfs i upoštevanjem dsvkj od j 
dotodfc* ! 
(8SS-SS55 

ess 486238 604.379 

dsfao ; 
Pnsselek odhodkov obrsžun»ltF3» «w*2>ofc4* t upoštevanjem davka od j 
dohodka j 
{553+830) c L. {<m-9m ! 

0 0 

• 

Pres«iflk prihodkov ir prej Irtjih tet, namenjen pc>krttj»r odhodkov j 
obračunskimi ebttobja i 9» «1 0 

" T 
Povprečno števflo iaposwwh na podlagi detovn#t y r v obračunskem 
obdoej J (celo števiks) 

R94 ; 201 i m 

i Stevito mesec»v po«iovwj» | 3?5 I «2i 12 



IZKAZ PRIHODKOV iN ODH ODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 
DENARNEGA TOKA 

0C31 1 do £1 12.2015 

(v »uriti, toe&z. ceft0v> 

V tift2WKOfCFA '3C' i 'iS -= •'•'* ZNESEK 

7®kic»£« leb Fred^«wi eio 
2 3 4- S 

1. SKUPAJ PRMO0KI 
M02^1> . 

•#nyt r- jp j : 
1. P»HOOKI £A IZVAJAŠ JAV!« SL JZ«E 
{#95-420J 

*rja~ ©L3»&$I2* 
A. F-r0»odkj U urarstev fanmm fm»T>c 
i404-4©7-*t6-41 S-41S, 

#03 7010 25S 
a. Prejeta crechttv« iz drisv^ege ow?^«»w 40» OZ 

<3&7*<X Pr«^9t« 5«PiS®fv4 iz.G rtos-*n*9* sr«»žu»»» 24 M4u>£o po ratoo - ' šlč 61 
Mi 7400 šfVsiJttft Srtdsfcrtl 12 Oržavne^a onor^avr* Z& jnvTusijc^* a;- 0 

',b. srectSfv* iz prG-r*č«*vo* 
I<49S*««9) h._ .1«^ 97 .$«35 

<W7«1 'l^re^a S^e^fc&tva iz.oodm«k^ prortšuW 24 <&kt-ču 5>V6frC- «t» S7.^e. 
4H7401 iPrsjis** air-«wiva iz oJ&čmefc^ orc-rtj^v^j v gtt *wiawfe«j» 4i»S> >j 1 <» 

je. Pr^eis sretfsttra iz -s-hj^tov *©< «»Jr.i*3a zaw*nov*rtj« 
. . . 

-i'3 " 13-Cit fj:: i-j-
ziT-u Pre5«®s ^irjMisrvat <z »«tortov ®opš»5n«^!S ifevaTOnnasi^ e« p»3>f»fit0 Sit * Oi Ciš : - U -X-
se' ;^-ejšsa anstisfr« iz t^Jodfcv ©oe«*n«frgiv ^a vM^vanjs j» Mv^siSdjB •iwa 

Prejeta ar««te4va JE pavn#i »klStfev k> agencij 4"» ffl 
<Jel/«Q5 PrtjS-ta «r*(Ssfvj« trjavnJh sldadov sa V&ij&j jjora*» 4;c# 
<J*I7«5S f^ejsta ar«<istvs iz javni* ^cj«ao¥ z« in-M®sfeaiB 21:5 <} 

<*9t7404 */w«taiva sr )BVTt#r»ge«^^ O&to6» pwetfl 41!E ,> & 
<»e) 7 *0U snsdstva iz jjavr* <v)«^c»rr4 jdv«s&u^» - [ "  : S 
d« 7*0 ®- Prejeta 3r«5nl«. tva i£ prO«"ž*h«>Ov iz iwsfpvi) tupUv «»i>o*ci| : 0 

f Pr»j*rt» sre=«i»twa Iz riavnaga proratčw>» rs orc^aču^a č.'f(®s«£ka 
unne 

aisj v 0 
'•B> Drug« j>ril»CK3kj za sivii.arye defAvncvO j*wrt* »hfito* 

*"  • - * f iiEii? i 2>; cisia 
:*• J PtSmkJM «W tHWsa in sto tfrav iz. ms^ova iEuna^jB 4®*«* s*ultee iit: 17« -1J--
:ei ~i:i Prii*« oijrftiSis^ -£.pr >; »I« -i Mi 
i.Sff ~ 1'"si™ PrS*Mil<B oa avn cteb-ilaj ih <jK*tw»a' 6&r «rea«£kov j**m>dfcw onKTKH** «U I? 0 
1^-1=-. . D ĵgi i3fir>a<«Li-i£ R^sfev* evepnj» js^r** •»uiSto# i'

"' •r
' 

' J*- -ITI-I • i •«!» IV: 

f7;~ ;St*5?ts •Sot^č^l iz OOfisačitt: vwc/ " i -Jja 
" :  1  iz t\jjrws iffiT 5t : 
ri£ z« oaprsvo 07Sfi50»c; rttATftv»vJ> «»«reč «se 5 -: 
73» - jjr*}*Ja •inbS^tva (Z pn}r4& *n« £vroosW lur^e ?. 5 
767 ?V53®& -5fr»ij«r<a so «Jrwo*i ^-r^saiav av^Msucf'' r 0" -3, 

}g.-PRJ»CH}Kl OO PRODAJE SS.AGA « 'STOBfTtV »A T««S4» 
; (43244»4«S**«OS~4&H 73ST4S rri.<ww 

5364 7^3« cd jn^flaja vi ®to«»ltv flat hr&x 4'J2 sa*.-s©s 62«.i9S3i 
•4»7t&2 Frj»wfe» •5ix*jsw' •'iS 5..s»5) ̂  5.wei 
šw 7-MTi jPrifto<Sa . w fi*  

?Priw(£« ffi-Cf u«*}«iEte* ftiS OcJf^td tei^iismKi't*r &&*&&&•<,• ri«č ( îskAp 
A3* •isill ,-tKit 

ašrKKt 
jPrifto<Sa . w fi*  
?Priw(£« ffi-Cf u«*}«iEte* ftiS OcJf^td tei^iismKi't*r &&*&&&•<,• ri«č ( îskAp . ffl a 
;Owi«i kit rta- trfiaiajo- SE is âsij* js r̂^fr 43S . ® r flf 
;IL SKOPAJ oewowii -•:.-

«..©3®. 4» 
jI. ODHCHKa ZA IZVAJA»U£ JAVIŠ SLUŽ8C 

F.3S!f-.Sl-4- 76-"t5». 4i9 
[A. Piačet »i <tru$t izrt»tn4 ZApoafemm 

_ 
' :&^#~<&asau " " 

4»S « 3Q®.7«3 

n i, 4
 

[A. Piačet »i <tru$t izrt»tn4 ZApoafemm 
_ 

' :&^#~<&asau " " i«!» * ltS2«..42S •i.5S3.2t« 
i±*t4ttCrt _ 

" _ "deiJiifs " . 
"'' isfrTecij ' 

Ifeei^n« » . . _ . .._ 
P-a-iimito m _ _ 
&-{--ast^4 Zi <OK^> (*3f«Šn®3S 

ii«-!i. 
**2 

£ž,&SS e€.^r4 i±*t4ttCrt _ 
" _ "deiJiifs " . 
"'' isfrTecij ' 

Ifeei^n« » . . _ . .._ 
P-a-iimito m _ _ 
&-{--ast^4 Zi <OK^> (*3f«Šn®3S 

ii«-!i. 
**2 

U . ? 
3®i-rfŠKS4 •sH^sstva 2» n<ssstH3Wi ®«j> «wt- . 
<Swr4<M85 PioSi -E3 stosi fl^flsotf^Ktovs® ««$• ; & in 
<W<W £if:Lh& iicJ;-KSffl Za ^jwsfe3latei •yjt5 n?^a 1 

'a PrispSvtef thsrtaaaajKttoe-tt £d SKH»a3*M> Mvemst 
.; 44«*44S*«5**<*S1 

0<H7 
®2S>-6-1lCf 

;'iSfsS&IVflfe Rr^>t®<riWi-SX£i flV 5rtVfiBiM!LW sarjapffl.'/®^ 531-713® V-•« W»B 
de*4*m JT« £drawa*w«Sf» ZivSOi^ainji* ama S5t.T2« mi® 
«J**4Sl2 ;?mMvsi za za&c«Jttv&rq» 45« 2« 2.1?iMl 
•dc*4C12. Prtnpeve*. ca •4*arW^^to '^ariatvi «*« 31S5W 3,S®1F 

•C; 1«iMa TUI n >M2 9 ton ttortM » isvsa^s^a jsviis s»wSt» 
nw>i56*<sii»«T •«>' 4ga, im. 

453 , 3:4J41A»7 2.3m.S«fi 
if ^Pwam«fa' ii »pfet&Oi rS4W«l »• itotve . .  *• '  »miiis 

Pc««»?™ wa^»fiai «> ««©»•$** i« 11.4^4 435= 

' :s idil Pravi&zrNi 5*r&iW ari ».toef fvif - i S - m..ma 1KS.71JJ5 
f&saSa za %iu£6w"a tKWova*»» S, 1S3- i 473 

IJH-vZ'- *.rSrž»v^M\?t -3iB mami 
:*! -£.£•; PtjftBvrttS- frjjcnvižrMj r\ :c®feupin#>i# •*®CP S&.lfil-S fin 2.^5 

. d« 14Q27 KS2N irt iMikoorhUKS -
dW402S Oavsfc na iz»»»£»fi« *£Z C 0 
d»W.*0£S< Dru^ opepaMana o&tor&ti 3S>-3S4 

40® £3* Ffcačtta aomaiirt <>fcrre*ft t/fH jj & 
40* £, Pisa» tn#h obre*u *&s- ffi 0^ 
41« F- Sutov^sncitf« 4Sfe ? C 
411 (». rr»rv»ler» po«Am«zrt*K&m in a&s pc<t«ystwm 4^7 Ct 
413 rt. Ti-insferi nepj&frtiW« arginu^am «n u»tamav*rn _ 0 

r 413 L DnjQi t» koč i  >d«iu& trflrtitetj« © p 
j  J. tav6*Ocq»h» <Kfi»Odfci 
H47't+47S'^75»4"f4HMt75»4r6^"a?7-

417® 2:«* Wt$ 
Hik«f3 z«jrs>Mlb m is rostBMrov «71 d Cf 

" .-s: i " MSSMP^ pr*voZ rtai ^ki>M4*ftv •» ¥S£.tK*2 iifciiMt 
r 4-M HafcW 0<prt!WKr A73t 3W-3ft»» 1182, «5 
F ii;:- N*K«>f. (Srt^gin wK3'0tfi-v 47* : T,«iK. 

^vo^r^jTipt,- raUfl-^<«rukc«a sn KMHpiacga 47S 0 
' •  • «  lilveTftiC^SJvC ¥ 2-Mltr\'&fif& JTi M 5«VOvit h. e<i.m 
*" - 2 j: ftaravrKft t»9a*tev 477 & 0 
11 +157 f-iakue n«rt»Mftv!Vtiwca itfism&žer^s 472t i! 732 -5 
*" *jC>= c- >2v«»/woMi tKojsi-šiv j»Ost«i%a i£«q!wiwm*Ciia. OH^ZC -^, ipi vitst«jjste mianiravo 4?9 » C 
* ' £«asvrt«h rezeiv mw>-<«ri-cC»>cR 4&i» 0 

r <•' 
*2- OCHOOKJ 12 MAHOVA P&OOAJ€ 8LAOA »t ŠTQ«IT£V »A TfcGU 
c,'4$2«-4«3»4S4a 

s 24; 
&4&..S42 

- da* 400 A. ^?ad* f« o!">5M fEda*«j zs#»4fce^m tj n«t^a f>r«Jaf» bte^a »si SJ£.m*vi>s ;" ̂ S2" 4S-2 564 544.91« 
n„ , „i ;S. »rfrsd-vKT j&si^diij.aic-e-v za j-:?,M-a!'n.=: -• 5m c-s-: ;•; rnara*i is-iraisj« 131*3» ir. *c; " f: - :lr 7'r 7 1 r 
(Sli *#2 C. liflr.nj 1» :5»I>55 ir1 »i-ziIV-* 'i rt&«lsvj -src-dJ/« ir> s?d?- i?«u na irgu ^"" l"J 11 2?;.i i.4-5 

;lil-1 r® EiE£iWL PRIMO^-JV UAB OCHOSKI ^ 
;< 431-4 ŠT-. '"""" S35.3T3 
11! 2 PSSS 5ZSK OC«l50«i3v »iAC = PlhC-5h'l 
^•"7 — 01P 46B 0 



IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV 
od 1.1 do 31.122015 

ivtfem/ 
KChTCV 

! 1 
NAZiV KONTA ! Omašt 

:iaACP 
ZtfE$£K 

: 

! Omašt 
:iaACP 

Tskoče feto Prsdft&arto teto 
1 1 2 ; 3 4 1 5 

j IV, PREJETA VRAČILA DAfliH POSOJIL 
• » •• -š87*.5«S+&3&*5ie*5.1r} i " " *  • * 

7500 | Prsjsts vračil darab possjif cd posasrazritov h zesetfiilio* s l • - a [ Q 
j ttsr#-'poso^ «1 Ja-imii sf&Oov ; 502 p . 

re«2 | PrejeSa vračili daait msrjf} oc' jawnži podjetf in sfevžb, Si' so v ts»S držav? ai efccfe SS3 ti r— 1 y 
- ->•; • Prejeta vraSta dar* pesejs od Sttan&iit š»StK^ 504 0 0 

• ':#J ! Prejela vr»3to darah «J amafnši podjebj 55? 0 r o 
riti !Pt«Šs4b vrgctedan*! posojJ od cfcari 5r3i G 0 

rm 1 Prtjžla vračila daniti pcssiii-iz SAs 557 »I 1! 

7507 i Prsješa vračiia danii poso^državraisu prsr»£ure £05 
r — 

G 0 
T50S i Prejeta » raSla 3sw pcsojS sd avršh aesncS 0 
li# i Prejeta waate ptočaoih pcreštev - „ ^ 

0 0 

Ti? ; Prodaja ksprtaiskiii dele lev 511 0 0 

4*0 
IV. DAffA P OSOJILA 

4*0 
1 (513*514*515*518 *517 +51 e+5«-S26^S?t+522+523) " •*" 

4400 J Da*# posotfa p»w»2.*tikwr, h »seenteOT. 5't i G 0 
4401 i Dara poscjis javnim s»iBct»n " 77" 

• 0 0 
««2 [Dan poletje« (idrujbanttasostesSdrfsv« akc&čst 51; ' 9 r) 

4403 iOaoa pešajte financam msShKgara 5® j 0 0 
4404 ;OBj»s pcscjte privatnim (KxS)̂ em 517 ' 0 0 

|Dar.a posojte ofcSnam si® T o 0 
OaaaiKBOjfavtujho SIS ; 0 v 

440? ; Dana possjjiiB državne™ p roračur-u 52» j >J 0 
F"'«0B : Dana pt-ssjHa javnim age^cijsfn S?1 i 1 0 

44®® i Pisčik zapscSt porošSp/ 522 1 .r 3 
.K J 4 i Povečanje sapitsSskili tteteiev in »atoib 523 I G; 0 

|W1 PREJETA M INUS DAMA POSOJILA | 
! (600-612) . 
i W2 DA HA MHLfS PREJETA POSOJILA v 
;f512-$8« i 



IZKAZ RAČUNA F INANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV 
od 1.1 do 31 12.2015 

(v etirih. brez centov) 

ČLEfaiEV 
KCTOOV 

MfcZIV KOMTA Oina«a 
laAOP 

2NESEK 

Tekoče leto Ftedhodto *«K 

1 2 3 4 5 
VI. ZADOLŽEVAL 
{S5i+S5S) 

p '""" 
0 !*( 

r 
• m 

DomaČ« sKtoCiivam*® 
(igtiP>5iWi6ii5t«W*5Si) 

i-i 9 0 0 

r r, ~ *•--:«l f«jettkre<S( (uri k-sc.ti'" ž«fc«S r D 0 

50® f&geS *rwst» pri (trugi •finandtft raSais^BJi: " 0 r j 

;-ri V'jI (krsto *r«SS pn dr i®wras5i prtračurt. 53» r "o 
r 

rtji z££t 
—'™- ~ ?ispti »raffi pri sfw&trah idsaMi sštisnncsit 555 " ~"o rtji z££t 
—'™- ~ 

kratSt eo 5»«$» SMastag-a 3»v?trci.»j» 5S® r 3 
jamih «UMfe K? * 0 ̂  " p 

det 5033 | ftajeG tndb ftn 4rojS> »Šh r 0 • 

r S©7 :Zi*feJŠet'*ije vtliTu-ii ^:ja r 5 0 
' .. jm GJSPLAČILA »OLGA S« 

' 

r j Cvtpitif* ilo mnizgi doiga 
ki®2+5S3*56M65*S6«^a67->«3J 

»s 
r 

0 0 

r 5591 ;Cčf*w3a SPKfetoi- pssiinvjMii tisnJsamr 5B2 ' 0 
S"1" , 

0 
r 5S82 iOde^SČSS ta«£fc»v tintSP* ieiančnMnsMeetai* 5S3 r" 0 y 

(KtSSffS ;06piJ^tomatov^r»T«™{«rs>iPBČumj fi* r~ j G 
•34! S5© feedStov ;-ws6j.~>x tofcateh s-hit««* sss " "" '? iS 

54. 5«B €dpt»<Sa faetStov sfetetoffit soca®®}* rsvsrovarkj# 566 r 0 I« 

i!e*5SS3 C<$stoči!a feeJtov drj$m jmrMt sšiKto® mi 
r 

" i 

OetSSsffJ OBStoreSe )ra»ov drog« <ten»či«! toe^itptoeim 96S r "i 'J 
r 

Cdpl»t!LJdc.*-ga vtupno š® r 0 ̂  "3 
txi nETO ZAOOLŽEVAIUE 
(S5*-5») 

574 
v 1 

e 
r* 

q 

ms METO (HJPLAČtLO DOLGA j . -
(5ea-5S9) ! " 

p 
0 •' 

| m POVeČAJtJE SfSEfJSTTV HA SJfttlKSK 
; (4t5*S24*578M&£*£2S*5?4 > 

7-i 
* 

665.274 

Wi ZMAKJ ŠAMJE SCEBS7EV MA RAČSMH 
HM*S2S*57tt^4MSt5»*5I«] 

«5 
T 

1} :• 

I 
-a -



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

od t rdo 31.122015 

{•j atjrih, tjrgg ognft?v) 

OE7STEV 
podskupin 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV 
j ] ZN 

la^teiSsš 
j i m svafw$»jwie 
! i ^kižbe 

ESEK 

r5Si®ip»«lio38' 
od prodaje oteg*«ri 

®fert»v rra tnjj 

•i i 2 i 3 4 5 
A) mnom oo POSLOVALA 

i ** 
3.2S&.9S* 337.159 ' -m i PRSK50KI OB TOOAJE PROIZVODOV"« 5TO?3TČV 5255.554 !J34.97<? 

| POVEČANJE ^E»»ir»2AL0G FROCVODOV ffi NEDOKONdAfS PR^VWWE 

I»5w55i(č VTtŠDWOSTI ŽALOOPRCCVODCiV FROEMXWE 

ee? i (S 0 | POVEČANJE ^E»»ir»2AL0G FROCVODOV ffi NEDOKONdAfS PR^VWWE 

I»5w55i(č VTtŠDWOSTI ŽALOOPRCCVODCiV FROEMXWE 663.. 
'«•4 

0 0 m PRHOOtaOO PRODAJE BLAGA M MATERtSLA 
663.. 

'«•4 9 2,130 
7?2 ;B»Hfi)A!»CMPWHOOKJ ees 22.775 2.564 '' m ;C) DRtfOt PH3HCOKJ 'I'-'v' 4 6275 

]Č> PREVREDKOTOVAL« POSLOV* PRIHODKI 
j(639*SB3> 

Sir? 
0 28.404 

del 764 'PRSiOBK? 00 PRODAJE OSMOVJjK SREDSTEV •5; >3 9 304 
<fei7e4 i BWGt PVCVFECNOTOVALM POSLOVNI R»KOW '3 28100 

!« CELOT« PRJHODKI 

; |f m> 
8275.762 §74422 \l) STROtJV BLACA. MATERIALA IN STOR5TEV 

!(ST2*«r5^H» 
67? 

246551? 77574) 

«4166 OSB.6VHA VBEDWOST PROOAMEOft MATERW_A fff BtftGA 072 9 0 
5TROSKJ HATERKLA i'; »903511 113.860 

" 'SI :STR0Ši«3ST0fiItEV ;T J 1.462,890 165-881 
]f)STOOS«OeLA 
j(S7&»«77*«7?> 

675 $,S89ZW 570 631 mm PlAČE m K6E0UESHLA PLAČ 675 3W£S35 453.907 
<fet46* P8©FEVWŽA ŠcCtftSo VARFtOST r^OOAJALC£v' 677 639.3W 72.5*5 
<W464 ORt^STtiSaDELA S78 397277 45076 

" 4I?2 G) AftIORTIZACUA 675 m093 40.9S3 ' «53 H) R£ZBWACWE i 6B0 0 0 
465.00 J) DRUG) STBOSW j fijU 10687 1213 

K) FJNSNČffi ODHOD« ; 5S2 m> 33 
' 46» L) DRUG) ODHOD« 683 vn m> 

Ml PREVBEOHOTOVALIS POSLOV« 0tHQC«{6E5*6S61 654 5.410 
d#<469 DOHODKI OO PROCAJE OSNOVNI* SPEDSTEV - 68S 207 0 &nm OSTAU PfiEVIHJItOTOVALm POSLOVfit ODBOtK! i ««S 5.410 

i«) CELOT* (WHCC«N671<«7S^79*6®^St4ee2+m^W) 687 7 S®.«® ess.os9 
i OJ PRESEŽEK PBHOOKOV ! 
;<679-617) } 

656 
409.957 76.323 

P) PPESfZEK OCHOOKOV 1 „ 
^-67») ; 555 ] g 0 

del® Davek od dchodto prevnit osei? j 5?? l) 0 
Prvteistf prS»t>dktjv ofcr»tunsKeg» obcfofĉ  i upcllew»Tjcm cfeM« od j 

det SO dohodka i Sf-f 1 
{$65-830} i 4P5.S57 76.32? 

(*e< 00 
Presežek «HwdKo¥ ofc računskega obdoeji z. upoštevanjem davka od j 
dctodk« ; 692 ' 
(®S9^6»)«,(SSfr6®e) j ! £ Pr&sež#k prihodkov jz prejšnjih tet, namenjen pokritju odhodkov ; j 
cbracun^keps oMobia ! M 



otoms 1 - ptic** program 2flg -20 

i, t ao »i. 12 »a 

.alimimimifeiifmtgmadir : 
• 

• h»l 

^_^rawirtitt-t^ 

n^prth-

_ .«!«• gj .'^w»ta"whm^1lllwwlw -4l><m^kwzl«iim^w^»»tolmirf>dlm . .... 
• 4m bb.«•» hm.w--mw.su <•«.«»:..»m* 
•«11«rmmfa  

,,.•^'1 waaa^. 
i 

<as m s>»r<tefeaqsiwaM^ -ja5 liMMgfaftOTi« ioM »iroiHMi. ____„ 

.j»iw>(^ia^iii^«iwii«i»»^lw — 

.miaeaatrtiiwii.ma>»wwm 

tatiinnbae.ihriatt? _ _ 



Naziv ZD: Zdrwfr<nictoiB ttaTižata CthHEZ*C 2 - tžfcgZI gfglPtgtO^ OdhodfeCV gflte - ZP 

Zsp. 
flt 

fteolteeraljB za obaabfo j 
od \ 

1.1* do 31.12. 20t4 j 
Ffctan£ni rradrt za 

obdobje crd 
1.1,da3-^f2.£<m£ 

R ̂ ETiccgi za <xjdcb|G 
Od 1.1. do 31.12. 221 £ «t<kil20t5/ 

RMI,20T* 
r<wl20ts/ 
fn2c1$ 

WhodK od prod agt» pfoUv&dGv Ss stmftK (2 

Prihedfd te obvftCTreg® zantfsrovarrja Špo poffodbf 
Rfihat^I ©rt 2ZZS Ez naslova pripranmlfcov. 
aeiaat^fe^ »t sg^ts^žagž 
Prffcoc&S iz <i©datrKS@a prsatcvcl^nafjs 
aavaavanjia 

a. oso® .m® 

Prihodfcl cd &}&&£& dte poSn« D®n® 
3kJfi®p^wvstj!^ stojite*. otf rsadaSand-eftinih 
storita*, ssd ftarttojatsCiTfcsnr, od ostem 
pteanft^^odtoovCTTai 

103,44 

106.36 
128,8 

9 Oftjfli pi*XKSd od prodaje (mafevt-stav in atorflev 
m. 

255.2011 
s2^6€f 47,3» 

761. 
7*3,7*4 

Prihodki edpnrt^atrtagp in rmitaria**. 
drugi prihodki m pmtrediMrtovafc# pflfrOdMi 3#7t7s 
pwwoowlt1-»7-»w 103.18 

~iafš7 tožiti nuiuiuf m * z3i 1.flw.0k 
MftiaUENAZDRAVlAMaMAVSTVEM 
lUtERlflL (12*13* 11» 
ZDRAVILA 
ii^«cw»^ptoroa»ckž«i (od 14-do-tai 

12Q,H2 
i tn safftatni roeaortal 1 0 / 1  

68,35 cdftoSn* malertaf 
2frbopfrgyg*v«w*' rnotaflajl 
OtfTAU ZDRAVSTV«« MATERIAL (od 29 dO 
m. 17M 

141.747} 
1f1,M 

Labora>oiBs»mn>Bdat 32.0121 103,27 4.9031 

pocat#ey>e GfmTfrs (irmdriko. h 
j2sa9^fijae^ &7.1č 

otttal n^^dravgtvoni mafatfatf j 
BOroAhJ^.^ a9+333 32,3151 

i£L. 1.61t.»14[ 1.637.331 
1.073J13 

100,43 -101.3» 
ZDRAVSTVENA STORITVE 130* 311 IMtMU 100JH ..m« 94.23 i ^g^ggjitg ajasffi 232*911 

'340lSof 102,33 
NEZDRAVSTVCME 8T0*VTW {od 33 dO36) 

7772*2. strokovne taobtajbevarje dcjovtev. 
w*vmiw8e »i afatao^ opooo^evanie 1DSB3fi> 
pium nmnSnrvalvtm*. ggw 3O6J10! 

2QZQT< 
"«ib i»j* 113.33 

8tna*fci dat* fod 33 do 401 6A7V*2*\ 
4 A4 S 5« 

104.12 
Daia(wnttgtočg_ 4.448.562 

716.213 104.64 Strofti dp<iato#(pi pc*ojn*n*}c<va zavarovanca 
,ki dumi Tfartfc doto 

23^7, 

44». 49* «17 9*^7 

oowcmafio»ata<»i?»4i*^ 
pwfttf^pfqttooicoyt»>f»*43ž 

104j3 
PHfcgfcAK OCHOPftCTf Mtt -4 3» 
Puvdc od dohodka pravnih čoofr . 
Pir»»tt»li prtwdfaw otm>žwi«lfg« P&dot4» 
X d*»fc» od dohodta (44 >43) 

{«.^44) 
« davka od dohodka fiS+ 4ifr 

Opombe: 

tawtni:- Jana Zate Wartn8f,ArfeOcepofc 
Trt ». : Q1 7245 202.01 7243 177 

Podrte otfoovorrtff os*fa»: Jana^: gtvceSafc. df.medjoec. 

I 
9a-
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«PWZD; ZHramamil dom Oamfcie Onmgci - Poroitto o invwacWiili vfaHiMiia gni-ZO 

R*itest£j3 ii oteftjbj* 
od ii«© 31.13.2014 

Fksm£nlftafcrtsoiJicfolij» 
odiidon«-»« 

R«*EtCŠt« obdotjj* 
odt. f, do 3112.2013 

lMttth8 
w»te investicij' R*itest£j3 ii oteftjbj* 

od ii«© 31.13.2014 
Fksm£nlftafcrtsoiJicfolij» 
odiidon«-»« 

R«*EtCŠt« obdotjj* 
odt. f, do 3112.2013 ftMLttISJ 

M.«M4...... 
RmL201S/ 

FH2045 
l NeCPHEWeTB«SR£[JSm 3 MT ' .' • .. 3J$S 1338 133,5? 177^8 

t Programi <9prt»rol̂  ̂ 3,897 i m 533» 133.57 355.« 
2 o*m o 1500 0 "" SOEUOI 0,00 

it. NEPREK^NJNE d 18.300 8.864 #OEL/0l 83,84 
t 0 D 0 fcoeuo! •DELAM 

/oraobe o 10.500 9.064 soeuot 93,84 
OL OPR&!4fA+8} 214.2« »25.0*1 554.180 251.85 88,88 
A £?«ficine*s ouramn 132JS2 SSU41 508.367, 382,37 89,87 

t tftrazvdk ?3.68B 0 24.344 103,20 8DEU0! 
2 Dn^p3 109.363 mmi 494024 442f58 65,57 

8 MumttrfSctasli* agcctti« 41.306 $»/»9 45413 58,35 77,13 
1 InfaKocfeka fetoo îa 54 030 17000 16582. 30.60 97M 
2 Drugo 27 276 42400 29.231 107,17 66,94 

rv WV£STiGU£SKUP/U(» *»• «H 218.255 ms4i 588.383 280,08 88,17 

RMtaKijaiSOfcdoOi* 
od 1.1 do 31 ti »14 . . 

Rnaceni rtadrt 7« ondobje 
od lt .de 31-12. 2016 

Reafizaejja rs »bdcijo 
Od i. t. do 31 1120*5 

indeks 
VW FMANORAIUA RMtaKijaiSOfcdoOi* 

od 1.1 do 31 ti »14 . . 
Rnaceni rtadrt 7« ondobje 
od lt .de 31-12. 2016 

Reafizaejja rs »bdcijo 
Od i. t. do 31 1120*5 R«». M* 1 

R«l. 2014 
Rcal. 2815 / 

FN 2015 
a NF0PR£OMET£NA SRCDSTVA 3.097 SM9 5 338 133,57 177,86 
Ki Aimafortfci lis? ItJOtt 5-330. 133.57 177,96 
W lasto vft Cdat presežka* *OELW «3EUX 
K Srebra ustanov*«!* SDE1/D1 «EU0! 
in Leasioa foeuoi #0£Lffi 
m Poseda SOBM 80BJK 
m Dojele ~ 40EUH <Det®{ 

Drugo SOfUH IOEMM 
0 10.500 8.884 *C£U8t| 93,84 

K Amntf&Kta OOčUMl 4O0JOI 
K UsIrtirtfMeIHiBeflBi SOEUfli tOUJOf 
jr Sredstva gatanovseia 10500 0884 33.94 
«n Lmh» tfOSL®! sSOFUO! 
r Psmjla tOOJOi iDCUW 
•? Don«*! fOBM fOebO! 
ti Omjo HJ&M 8DEU0! 
£3 j«aftVAOPR£i!ej»«BI 214.250 «25.041 554.180 aa,«« 88^8 
J Medčcinsha oprema 132JS2 588.841 508.387 382^7 G9.40 
II toMrtade 132.962 533.025 463.10* 348,32 88,88 
rt uiirl m (M mx&a\ . 1 iroeuo* #QEUB' 
n Sredstw»usteMvitBSa 35616 45.263 soew. 127.00 
n Uasmci ; mmm iOEUK 
R Posoits j «DEU0! toeuoi 
p Dona* . • #DEL£H IDtUO! 
»i Drugo j dDELTO 8CClflf 
iii HMiedftiul'.* cgrtAta »1306 §8400 45.813 88,38 81^3 
t« Airnrfeacft 80.263 904001 44J77 55,56 88.54 
rt 1 •- • •OCUOt UJELO* 
n Smtnaunauulaiia 1.043 soooj 1138 108,04 . m 
nt Laastrg r i 40ELD! ŠOBJ® 
R Pmojta . 0D6LAH 80 ELtt! 
R Donaci« 3OEU0' #oa>o! 
U Dmoo J fOEbO! IOEUO? 
a VM FWfWCIRMiJA SKUPAJ S t a t SO) 21*2« §».541 S88.383 280,88 88,17 
n PrnaSaSf* 217.212 580425! 513.119 238,23 87,50 
p Lsoniitmonmm 0 oj 0 80EUK fOELM 
p Sraisviurta , i 043 flfc264 534.41 i07,9B 
tu lea»na L O 0 COEUH acajof 
R PoKOfc C oj 0 rocuH 80EUK 
n Donele a oj 0 flDELJOI 80EUK 
12 a"** ... 0 J! 0 JOBJOf 

i j n iiii5f»aB»obdo^ 
od 1.1 da 31.112814 

FkiMčnl M&tzsrtdofajt 
od 11 do 3112.2815 

Ffe*fa*8fl 2i oWob§t 
Od 11 do 11 12.2815 

fcHfc r'*& 
| AUOftTttAOJA n iiii5f»aB»obdo^ 

od 1.1 da 31.112814 
FkiMčnl M&tzsrtdofajt 
od 11 do 3112.2815 

Ffe*fa*8fl 2i oWob§t 
Od 11 do 11 12.2815 IM2Q18/ 

Rm*. 2014 
0ML3OU/ 

FN 2815 
i. |P fQn< aqiort2*4s va» WIBV 1 289-208 338JJ03 417A37 144^0 123-30 
L J Oto&s^reafltarfeBCiiB 3050« 4S7574 401» 101.75 85,97 

w&&- wmam tn-gtK^!un«» wo^odijft 105.877 12M71 15.041 1421 11.61 
iV.jPotttt^nii amorSzat^o 217JŽ12 506.425 513,119 236,23 67.50 

ju Im: •'_ *> omom 

Tal Qf 7 2 4$ 202.01 72 4& 17? 

PodaaiaiimiKUiMatMc: Jaig2SMtiait.itr.inai.SMa 
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Hartv ZD: Zdravstveni dam Domžale Obraza« 5 • Poročita o vzdrževalnih delih 2015 - ZD 

fJsman 
Celotna vrednost 

vzdrževalnih del v letu 
20151 

Stroški tskočega 
vzdrževanja {konti 461) 

Stroški Investicijskega 
vzdrževanja (konti 461) 

Realizirana so bfla naslednja vladanja: 1 »2 + 3 2 3 
SKUPAJ: 270.21« 190.561 79.850 
vzdrževanje reževa Snih vozit 30.178 30.175 
vzcirisvanie ostalih vozil (patraraža idr.) 10.M5 10.34£ 

; vitfržsvsnje zdravstvene opreme 25.320 25.320 
vzdriavani« zo&ozAavstvgne opf««a 22.253 22.254 

s vzdržsvarsle računalniške ki druge nanJr. opreme 23.927 23.827 
t xxddevanše o&jeKtov in Bostonu Mostarav 78.039 73.035! 
7 teesaci/afco \ls!isvsrii petstovrt» pcsafsmv 79.550 [ 78.550 
SI 0 j 
s: 0 

10! 0 } 
0 i 

12i 0 r 
; 3 j  a ji 
141 0 i 
isi e i 
ifil C 
1?! 0 
ti; 0 
13"'[| 0 
£2 0 i 
21 0 
22 0 
23 0 . 
24 6 
25 0 
26 0 
27 0 
28 0 
29 0 
30 e 
31 0 
32 a 
33 0 
34 0 
35 0 
36 0 
37 0 
38 0 
39 s : 

40 0 
41 e 
42 0 
43 0 
44 0 
45 9 
46 0 
47 0 
48 s 
49 Q 
50 O 

Opomfee: 

Izpolnil: Jana Zaje Kjadrfe, Ania Ocapsk 

Tet. S.. 01 72 45 202. 01 72 45 177 

Podpis CTdQQvorr.e osebe: Janez SvoiBak. drjnecL&nec. 


