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UVOD  
 

beseda direktorice 

 

Poslovno leto 2017 se je v zdravstvu začelo z znižanjem cen zdravstvenih storitev in sicer za 3,63% 

v primerjavi s cenami iz decembra  2016. V letih 2015 do 2017 so bile zakonsko določene dodatne 

obremenitve iz naslova povečanih stroškov dela in sicer zaradi sprostitve napredovanj, povišanja 

plačne lestvice, sprejetih aneksov h kolektivnih pogodbam za zaposlene v zdravstvu, kar pomeni 

6% dvig stroškov mase plač, brez pokritja v prihodkih.  

 

Zdravstveni zavodi smo posredni proračunski uporabnik in v zakonu je zapisano: 

1. 66. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS št. 72/06 in 

naslednji) določa, da se pri elementih za oblikovanje cene programov oz. storitev 

upoštevajo: plače in drugi prejemki v skladu s predpisi, kolektivnimi pogodbami in drugimi 

splošnimi akti, materialni stroški, amortizacija, predpisana z zakonom in druge zakonske 

obveznosti. 

2. 4. odstavek 9. člena Splošnega dogovora za leto 2017 določa, da v kolikor Vlada RS in 

reprezentativni sindikati javnega sektorja sprejmejo aneks h kolektivni pogodbi v javnem 

sektorju, ki bi urejal spremembo višine plač v javnem sektorju in druga vprašanja, ki 

zadevajo plače v javnem sektorju ali v primeru sprememb Zakona o sistemu plač v javnem 

sektorju oz. drugega predpisa, ki ureja to področje, se v kalkulacijah cen zdravstvenih 

storitev avtomatično upoštevajo zakonske sprejete spremembe. 

 

V pogodbah s ZZZS, kljub zakonu in Splošnemu dogovoru, navedene obveznosti v cenah 

zdravstvenih storitev, niso upoštevane. Naš glas glede te problematike je slabo slišen in zaradi tega 

je bilo poslovanje v letu 2017 manj uspešno, kot smo načrtovali. 

 

V Zdravstvenem domu Črnomelj smo kljub prej naštetim okoliščinam uspešno zaključili poslovno 

leto. Z medsebojnim sodelovanjem in zaupanjem smo ustvarili pozitiven poslovni rezultat. Od 

začetka leta smo svoje delovanje prilagajali dejanskim možnostim. Trudili smo se na vseh nivojih 

poslovati tako, da bi bil učinek vloženih sredstev in našega delovanja čim večji. 

 

Načrtovani obseg dela smo izpolnili. To je osnovni predpogoj, ki vodi k pozitivnemu poslovanju 

zavoda, saj plačilo s strani ZZZS dobimo ob izpolnitvi pogodbeno dogovorjenih obveznosti. Na 

številnih področjih dela smo obveznosti tudi presegli. Na osnovi teh podatkov smo tudi predlagali 

širitve programov. Problem preseganja programov vidimo predvsem v neplačilu teh opravljenih 

storitev s strani plačnika. 

 

V 2017 smo pričeli z izvajanjem pridobljenih programov in sicer 0,80 tima zobozdravstva in 0,70 

tima fizioterapije. Za nov tim zobozdravstva za odrasle smo uredili novo zobozdravstveno 

ambulanto. Konec leta smo pridobili dodatno referenčno ambulanto. Pridobljeni programi pomenijo 

boljši dostop naših uporabnikov do teh storitev in skrajšanje čakalnih dob. Istočasno to pomeni tudi 

nova delovna mesta, kar je pomembno za širšo lokalno skupnost. 

 

V letu 2017 so zdravnice s svojimi timi od marca do septembra nadomeščale manko enega 

zdravnika. S 1.10.2017 imamo kadrovsko pokrite time. Kljub temu smo se zaradi velike 

obremenitve ambulant odločili, da bomo kljub temu, da nimamo programa, zaposlili še enega 

zdravnika. Ves čas imamo objavljen razpis, vendar prijav ni. Problem pomanjkanja zdravnikov 

družinske medicine je velik in nam zavodom na obrobju države pomeni še večjo težavo.  

 

V letu 2017 smo nadaljevali z izvajanjem evropskega projekta »Razvoj kadrov v športu 2016-2022 

– sklop D – kineziolog specialist vadbe v zdravstvu«. Z izvajanjem tega programa prispevamo k 
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širitvi preventivnih programov v lokalni skupnosti in s tem vplivamo na izboljšanje zdravstvenega 

stanja pri posamezni bolezni ali populacijski skupini. S tem smo tudi omogočili zaposlitev mlademu 

domačinu, ki se je po študiju vrnil v domači kraj. 

 

Skupaj z Občino Črnomelj kot ustanoviteljico smo bili uspešni pri prijavi na javni razpis 

Ministrstva za zdravje in pridobili sredstva za nakup terminalov za reševalne postaje in dveh 

defibrilatorjev za potrebe lokalne skupnosti. 

 

Konec leta 2017 smo intenzivno pripravljali projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov 

ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnosti – v Zdravstvenem 

domu Črnomelj« in ga oddali v roku na Ministrstvo za zdravje. V kolikor bomo na razpisu uspešni, 

bomo pridobili sredstva za izvajanje tega projekta, kar pomeni, kot izhaja iz naslova projekta, 

vzpostavitev novih preventivnih programov na področju lokalne skupnosti, ki bodo prispevali k 

boljšemu zdravju in z zdravjem povezani kakovosti življenja na področju Bele krajine. Prav tako pa 

je uspešen projekt pogoj, da pridobimo investicijska sredstva, za katera je kandidirala Občina 

Črnomelj kot ustanoviteljica Zdravstvenega doma. 

 

V letu 2017 smo izvedli za 242.532€ investicij, kar je za  24.532€ več kot je planirano in 47.101€ 

več kot v letu 2016. Večji investiciji sta bili ureditev in oprema nove zobne ambulante ter nakup 

zobnega stroja in ostala osnovna sredstva ter drobni inventar za ambulanto v vrednosti 55.500€ in 

nakup reševalnega vozila za sanitetne ter nenujne prevoze v vrednosti 58.807€. 

 

Na področju kakovosti smo pridobili standard kakovosti 9001. Pomemben del kakovosti je 

zadovoljstvo uporabnikov, ki je med ostalim tudi posledica zadovoljstva zaposlenih. Po izvedenih 

anketah ugotavljamo, da sta se oba kazalca v primerjavi s predhodnim leto znižala. Problem vidimo 

predvsem v realnosti rezultatov; namreč vsako leto izpolnjuje ankete vse manj ljudi, ankete so 

nepopolno izpolnjene, rezultati kažejo na možnost napak, zato bomo morali najti način, kako k 

izpolnjevanju anket pritegniti več ljudi in zaposlenih, da bi dejansko dobili realni rezultat.  

  

V zavodu smo nadaljevali z aktivnostmi na področju povezovanja z lokalnim okoljem. Zavedanje, 

da smo del lokalne skupnosti, je v nas in svoje znanje, ki ga imamo, delimo z okoljem. 

 

Za dobro sodelovanje se moramo zahvaliti občini Črnomelj in občini Semič. 

 

Zahvaljujem se vsem sodelavkam in sodelavcem za uspešno delo in konstruktivno sodelovanje. 

Skupaj smo dosegli zadane cilje. Še posebna hvala pa vsem tistim, ki so sodelovali pri pripravi 

letnega poročila.  

 

Zadovoljni smo, da smo s skupnimi močmi vseh zaposlenih uspešno zaključili poslovno leto in 

prebivalcev nudili vso potrebno zdravstveno oskrbo.  
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OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA 
 

 

 

IME ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ 

SEDEŽ DELAVSKA POT 4, 8340 ČRNOMELJ 

MATIČNA ŠTEVILKA 5054605 

DAVČNA ŠTEVILKA 21020442 

ŠIFRA UPORABNIKA  27987 

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA 01217-6030279824 

TELEFON, FAX 07 30 61 700, 07 30 61 711 

SPLETNA STRAN www.zd-crnomelj.si 

USTANOVITELJ OBČINA ČRNOMELJ 

DATUM USTANOVITVE: 1996 

 

DEJAVNOSTI:  

Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Opravljamo zdravstveno 

varstvo prebivalcev občin Črnomelj in Semič na primarni ravni v okviru mreže javne zdravstvene 

službe.  Poleg nas skrbijo za zdravstveno varstvo prebivalcev naših občin zasebniki - koncesionarji. 

Temeljno poslanstvo zdravstvenega doma je: nuditi občanom čim boljšo oskrbo v primeru poškodb 

in bolezni, izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč, omogočiti zdravstveno oskrbo  na 

primarnem nivoju vsem, ki jo potrebujejo ter vztrajati in motivirati ljudi za zdrav način življenja. 

Delovanje zavoda temelji na načelu enakosti, ne glede na nacionalnost, vero, spol in drugačnost. 

 

Dejavnost, ki jo opravlja zavod je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena 

v: 

 Q86.210 – splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost, 

 Q86.220 – specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost, 

 Q86.230 – zobozdravstvena dejavnost, 

 Q86.909 – druge zdravstvene dejavnosti, 

 L68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin. 

Zavod opravlja za ustanovitelja tudi dejavnost upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene 

dejavnosti. 

 

ORGANI ZAVODA so: 

 svet zavoda, 

 direktor, 

 strokovni vodja, 

 strokovni svet. 

 

 

 

 

 

http://www.zd-crnomelj.si/
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PREDSTAVITEV ZAVODA 
 

 

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA 

Zavod na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi ZD Črnomelj   

(Ur.list.RS, štev. 29/2012) opravlja naslednje dejavnosti: 

a) osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v: 

 splošnih ambulantah, 

 referenčni ambulanti, 

 antikoagulantni ambulanti, 

 otroškem dispanzerju, 

 šolskem dispanzerju, 

 dispanzerju za medicino dela, prometa in športa, 

 fizioterapiji, 

 dispanzerju za mentalno zdravje (psiholog), 

 patronažni službi, 

 laboratoriju. 

b) zobozdravstveno dejavnost, ki se izvaja v: 

 zobozdravstvenih ambulantah za odrasle, 

 zobozdravstvenih ambulantah za mladino, 

 ambulanti za ortodontijo. 

c) reševalno službo 

 nujni reševalni prevozi, 

 sanitetni prevozi bolnikov (nenujni in onkološki). 

d) izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči 

e) izvajanje zdravstveno vzgojnih programov v okviru Zdravstveno vzgojnega centra: 

 za odraslo populacijo, 

 programa zdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino, 

 programa zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino, 

 programa šole za starše. 

f) oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.. Zavod opravlja za ustanovitelja tudi 

dejavnost upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti.  

 

Zavod ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na sledečih lokacijah in sicer: 

 Črnomelj – Delavska pot 4, 

 Semič – ZP Semič, Vajdova ulica 9, 

 Vinica – ZP Vinica ,Vinica 49a. 
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Tabela 1: Organizacija zdravstvenega varstva po lokacijah  

 
LOKACIJA TIMI NAZIV DEJAVNOSTI 

ZDRAVSTVENI DOM 

ČRNOMELJ 

 4,69 

 

0,37 

1,94 

0,65 

2,00 

2,02 

1,00 

 

0,89 

0,85 

3,96 

3,85 

1,00 

1,00 

1,00 

0,68 

1,87 

0,50 

 

 

1,00 

AMBULANTE SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE 

(od tega 2,29 referenčna amb) 

ANTIKOAGULANTNA  AMBULANTA 

OTROŠKA IN ŠOLSKA  AMBULANTA – KURATIVA 

OTROŠKA IN ŠOLSKA  AMBULANTA – PREVENTIVA 

ZOBOZDRAVSTVO - ODRASLI 

MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO 

ORTODONTIJA 

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ 

ZDRAVSTVENA VZGOJA 

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA 

FIZIOTERAPIJA (do 1.4. 3,26) 

PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU 

NMP –dežurna služba 3a 

NMP- dežurna služba 4 

NMP-MOE NRV 

NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI S SPREMLJEVALCEM 

SANITETNI PREVOZI 

DISPANZER ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN 

ŠPORTA 

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ 

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE (PSIHOLOG) 

ZDRAVSTVENA POSTAJA 

SEMIČ 

1,33 

 

0,20 

0,41 

0,59 

AMBULANTE SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE – 

referenčna ambulanta  

OTROŠKA IN ŠOLSKA KURATIVA 

ZOBOZDRAVSTVENA  AMBULANTA – MLADINA 

ZOBOZDRAVSTVENA  AMBULANTA – ODRASLI 

LABORATORIJ (1 X TEDENSKO)  

ZDRAVSTVENA POSTAJA 

VINICA 

0,51 

 

0,40 

0,60 

1,00 

AMBULANTA SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE –

referenčna ambulanta  

ZOBOZDRAVSTVENA  AMBULANTA – MLADINA 

ZOBOZDRAVSTVENA  AMBULANTA – ODRASLI 

PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU  

LABORATORIJ (1 X TEDENSKO)  
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Slika 1: Organigram Zdravstvenega doma Črnomelj 

 
ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA : 27987 PRILOGA štev: 1

     ORGANIGRAM ZAVODA ZD ČRNOMELJ

          DIREKTOR

                            STROKOVNI VODJA 

POMOČNIK DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAV.NEGE

2 ZDRAVSTVENA DEJAVNOST               VODI ZDRAVSTVENO NEGO 1 UPRAVA IN SERVISNE SLUŽBE

TAJNIŠTVO, KADROVSKA IN 

AMBULANTE SPLOŠNE , AMBULANTE V ZD ČRNOMELJ NABAVNA SLUŽBA 

DRUŽINSKE MEDICINE AMBULANTE V ZP SEMIČ RAČUNOVODSTVO 

REFERENČNE AMBULANTE AMBULANTE V ZP VINICA EKONOMAT

RECEPCIJA 

TEHNIČNE SLUŽBE 

ZOBOZDRAVSTVO ZOBNE AMBULANTE V ZD ČRNOMELJ AMBULANTA NUJNE MEDICINSKE POMOČI 

VODJA ZOBOZDRAVSTVA ZOBNA AMBULANTA V ZP VINICA                        VODJA  REŠEVALNA SLUŽBA 

ZOBNA AMBULANTA V ZP SEMIČ      VODJA

 PATRONAŽA IN ZDR. NEGA ZOBNA TEHNIKA VODJA ZDRAVSTVENE NEGE 

ZOB.VZGOJA IN PREVENTIVA 

ORTODONTSKA AMULANTA 

                   FIZIOTERAPIJA

              AMBULANTE

 ZA OTROKE ZA ŠOLARJE SPLOŠNA ZDRAVSTVENA VZGOJA IN 

        ZD ČRNOMELJ PREVENTIVA , CINDI DELAVNICE MEDICINSKI LABORATORIJ

         VODJA LABORATORIJA

MEDICINA DELA, PROMETA 

IN ŠPORTA ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA 

DISPANZER ZA MENTALNO 

ZDRAVJE -   PSIHOLOG 

ZD ČRNOMELJ

 
 

VODSTVO ZAVODA 

 

Direktorica zavoda je Eva Čemas, univ.dipl.ekon. 

Zavod zastopa in predstavlja direktorica zavoda, ki je odgovorna za zakonitost dela in poslovanje 

zavoda. 

 

Strokovna vodja zavoda je Gabrijela Plut, dr.med., spec.druž.med.. 

Strokovno delo medicinske stroke v zavodu vodi strokovna vodja, ki je odgovorna za strokovnost 

dela zavoda. Odgovorna je za uresničevanje strokovnega razvoja in strokovnega povezovanja z 

drugimi zdravstvenimi zavodi ter za skladnost razvoja stroke s finančnimi možnostmi in cilji 

zavoda. Mandat strokovne vodje je vezan na mandat direktorice. 
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ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ 

DELAVSKA POT 4, 8340 ČRNOMELJ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSLOVNO 

POROČILO ZA 

LETO 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Odgovorna oseba: Eva Čemas, univ.dipl.ekon. 
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POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

 

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

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

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

102/10: 

 

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

uporabnika; 

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

posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov; 

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

uporabnika ali v njegovem letnem programu dela; 

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

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

njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti; 

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

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

preteklega leta ali več preteklih let; 

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

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

učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika; 

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ; 

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

Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih 

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

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

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

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

investicijskih vlaganjih. 
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1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO 

DELOVNO PODROČJE ZAVODA 
 

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi, 

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

 

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

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

ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 

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

št. 80/16 – ZIPRS1718), 

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

‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 33/11), 

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

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

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

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

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

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

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

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

84/16 in 75/17) 

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

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

75/17), 

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

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

‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, 46/03), 

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

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

‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

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

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

97/09, 41/12), 

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

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

7/10, 3/13) 

‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in 

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

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200823&stevilka=831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200877&stevilka=3448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010107&stevilka=5581
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200112&stevilka=743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200610&stevilka=395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20078&stevilka=345
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002115&stevilka=5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004126&stevilka=5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008124&stevilka=5629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013108&stevilka=3958
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143855
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013108&stevilka=3958
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133953
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c) Interni akti zavoda  

‒ Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZD Črnomelj (Ur. list RS 71-13/1996, 3/2011, 

29/2012), 

‒ Statut ZD Črnomelj, 

‒ Pravilnik o računovodstvu 

‒ Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest, 

‒ Pravilnik o internem strokovnem nadzoru, 

‒ Pravilnik o obračunavanju in izplačevanju dela plače za delovno uspešnost zaradi 

povečanega obsega dela v zavodu, 

‒ Program za izvajanje, preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, 

‒ Pravilnik o uporabi službenih vozil, 

‒ Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov, 

‒ Pravilnik o osebni varovalni opremi, 

‒ Pravilnik o postopku za reševanje zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic, 

‒ Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, 

‒ Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v ZD Črnomelj, 

‒ Pravilnik o internem izvajanju kontrole in ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih 

psiho aktivnih substanc. 

‒ Pravilnik o izobraževanju 

‒ Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim 

nadlegovanjem ter pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu 

‒ Načrt ravnanja v primeru množičnih nesreč 

‒ Načrt aktivnosti na področju promocije zdravja 

‒ Register tveganj 

 

 

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 
 

Dolgoročni cilji Zdravstvenega doma Črnomelj izhajajo iz:  

 zdravstvene zakonodaje, ki določa osnove za delovanje zdravstvenega sistema v Sloveniji,   

 iz ustanovitvenega akta zavoda, 

 poslanstva zavoda in  

 vizije zavoda. 

 

Zavod  ima v Strateškem načrtu ZD Črnomelj 2014 - 2018  zastavljene temeljne strateške usmeritve 

in cilje:  

 

1. zagotoviti dostopnost čim širšega nabora zdravstvenih storitev vsem prebivalcem Občine 

Črnomelj in Občine Semič; razvoj in širitev vseh obstoječih dejavnosti in prizadevanje, v 

skladu s potrebami prebivalcev, za uveljavitev novih dejavnosti (pridobitev novih 

programov) v okviru finančnih zmožnosti; 

2. kakovost 

a. zagotoviti čim bolj kakovostno zdravstveno in zobozdravstveno oskrbo v primeru 

bolezni in poškodb;  

b. dodatno izboljšati kakovost dela, zlasti pri odnosih s pacienti;  

c. pridobitev standarda kakovosti. 

3. zagotavljati in podpirati strokovni, kadrovski in organizacijski razvoj zavoda. Tu velja 

posebni poudarek na ustrezni kadrovski zasedbi delovnih mest; 

4. stremeti je treba k čim boljšemu poslovnemu rezultatu in uresničevanju načrtovanega oz. 

dogovorjenega programa zdravstvenih storitev in na področjih, kjer je to povečevanje 

deleža tržne dejavnosti; 
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5. pridobivanje finančnih sredstev iz državnih razpisov, razpisov EU in s strani ustanovitelja, 

kar bo izboljšalo delovanje zavoda; 

6. ustvarjanje pogojev za izvajanje potrebnih investicij in nabavo potrebne opreme; 

7. doseganje najvišje možne ravni zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih; 

8. sodelovanje z ustanoviteljico, Ministrstvom za zdravje in ZZZS; 

9. sodelovanje s koncesionarji; 

10. izvajati je potrebno revizije poslovanja in notranje strokovne nadzore; 

11. aktivno sodelovanje zavoda z deležniki lokalnega okolja. 

 

Poslanstvo ZD Črnomelj je opravljanje zdravstvenih storitev vsem uporabnikom na najvišji 

kakovostni ravni v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije, stalno zagotavljati nujno 

medicinsko pomoč v okviru rednega delovnega časa in dežurstva ter oskrbo uporabnikov s 

storitvami specialističnih ambulant. ZD je središče načrtovanja in izvajanja promocije zdravja in 

preventivnih programov, usmerjenih v ohranitev in krepitev zdravja. ZD vzdržuje, razvija in 

poglablja dobro sodelovanje z vsemi zdravstvenimi ustanovami in koncesionarji v dobrobit in 

zadovoljstvo uporabnikov. 

 

Vrednote zavoda: 

 kakovost – spodbujanje aktivnosti in uvajanje sprememb, ki bodo prispevale k varnejši in 

visoko kakovostni zdravstveni obravnavi. 

 učinkovitost – iskanje novih sodobnih oblik dela na področju dvigovanja ravni kakovosti 

zdravstvenih storitev ob upoštevanju optimalnih stroškov pri izvajanju programov dela. 

 ustvarjalnost – motiviranje sodelavcev, da povedo svoje ideje kako izboljšati delo za 

povečanje zadovoljstva naših uporabnikov. 

 zaupanje – izvajanje kakovostnih zdravstvenih storitev in s tem upravičiti zaupanje 

uporabnikov. 

 upoštevanje etičnih norm – pri opravljanju zdravstvene dejavnosti je potrebno ravnati 

skladno s sprejetimi etičnimi normami. 

 

VIZIJA - Zaposleni smo v zdravstvenem domu zaradi uporabnikov. Če bo temu tako, nam bodo 

uporabniki zaupali in verjeli, da smo naredili vse za njihovo zdravje. 

 

 

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV 
 

Letni program dela je usmerjen v izpolnjevanje ciljev, vizije in poslanstva ter ohranitev in nadaljnji 

razvoj javnega zavoda Zdravstveni dom Črnomelj ter zagotavljanje zdravstvenega varstva na 

strokovnem in organizacijskem nivoju, ki omogoča kar največjo možno korist posamezniku in 

skupnosti. 

 

Osrednja in najpomembnejša cilja zavoda, ki omogočata doseganje vseh ostalih zastavljenih ciljev 

sta izpolnjevanje programa dela in pozitivno poslovanje zavoda. 

 

Letni cilji zavoda izhajajo iz Programa dela in finančnega načrta za leto 2017. Letni cilji so: 

 

1. Cilji, ki se nanašajo na boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev: 

 

 100% realizacija dogovorjenega programa ZZZS 

 Ohraniti dejavnost zavoda  

 Širitev obstoječih programov 

 Prizadevanje za pridobitev novih programov  
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 Ustrezna kadrovska pokritost 

 Samoplačniško izvajanje storitev v primeru potreb po večji realizaciji in v primeru 

razpoložljivih kadrov  

 

Kazalniki (finančni, opisni): redno mesečno spremljanje realizacije na ravni vodstva in vodij, 

priprava cenikov za samoplačniške storitve, obveščanje javnosti o izvajanju samoplačniških 

storitev. 

 

2. Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali 

populacijskih skupinah: 

 

 priprava kliničnih poti za obvladovanje bolezni 

 širitev preventivnih programov 

 prizadevanja za pridobitev Centra za krepitev zdravja  

 

Kazalniki (opisni): realizacija predpisanih standardov, uspešna realizacija programa 

 

3. Cilji, ki se nanašajo na boljše obvladovanje določenih bolezni: 

 

 širitev referenčnih ambulant 

 širitev preventivnih programov  

 prizadevanja za pridobitev Centra za krepitev zdravja  

 zagotavljati redno strokovno izobraževanje delavcev 

 

Kazalniki:  (opisni, fizični): uspešno izvedeno izobraževanje in uspešno posredovanje pridobljenih 

znanj sodelavcem, uspešna realizacija programa 

 

4. Cilji, ki se nanašajo na skrajšanje čakalne dobe: 
 

 posodabljanje e-naročanja, 

 delo na projektu e-zdravje, 

 kakovostna informacijska tehnologija in visoka razpoložljivost internetne povezave 

ter omogočanje čim manjšega izpada. 

 

Kazalniki: (finančni, fizični, opisni): skrajšanje čakalnih vrst, večje zadovoljstvo. 

 

5. Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje kazalnikov kakovosti 

 

 uvajanje sistema SUVI – kazalniki: realizacija projekta 

 uvajanje sistema kakovosti - kazalniki: realizacija projekta 

 merjenje klime, anketiranje  

a. ohranjanje zadovoljstva uporabnikov 

b. dvigniti stopnjo zadovoljstva zaposlenih  

c. družabna srečanja zaposlenih za dvig organizacijske klime 

kazalniki (fizični, opisni): rezultati anket, analiza pritožb, pohval in ukrepi 

 priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda 

a. vsaj dva nova pravilnika ali predpisa, ki se nanašajo na zdravstveno področje 

in jih uveljaviti v praksi  

b. vsaj dva nova pravilnika ali predpisa, ki se nanašajo na nezdravstveno 

področje in jih uveljaviti v praksi 

c. pridobiti predloge za izboljšanje poslovanja ali organizacije dela 
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kazalniki (fizični, opisni): realizacija pravilnikov, predpisov, postopkov dela, 

dopolnitev registra tveganja in načrta integritete na podlagi ukrepov 

 izvesti preglede dela  po letnem planu – kazalniki (fizični, opisni): analiza rezultatov 

in ugotovitve pregledov ter realizacija ukrepov 

 interna  strokovna izobraževanja, konstruktivno poročanje aktivnih in pasivnih 

udeležencev izobraževanj o pridobljenih novih znanjih, izobraževanja vodij s 

področja komunikacije in veščin vodenja – kazalniki (opisni, fizični): sestanki z 

zaposlenimi, druženje z zaposlenimi, izdaja internega časopisa, obvestila pacientom 

na spletni strani in v medijih, obveščanje zaposlenih preko intraneta, komunikacija 

zaposlenih preko elektronske pošte, oglasne deske 

 uvedba intraneta – kazalniki: realizacija projekta, izboljšati obveščanje zaposlenih 

 komunikacija z javnostjo  –  izvedba dni odprtih vrat na vseh lokacijah, tiskovne 

konference, izdaja zbornika o zgodovini zdravstva,…- kazalniki: realizacija  

projekta 

 

6. Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja 

 

 notranje revidiranje z zunanjim izvajalcem 

 zunanji finančni nadzori ZZZS 

 notranji strokovni nadzori v skladu s pravilnikom 

 dopolnitev in sprotno posodabljanje  registra tveganj 

 dopolnitev in sprotno posodabljanje načrta integritete 

 

Kazalniki (fizični, opisni, finančni): ukrepi revizijske hiše, izvajanje ukrepov, spremljanje 

dejavnikov tveganja 

 

7. Cilji na področju informatizacije 

 

 nadaljnje izvajanje in uvajanje projekte e-Zdravje, s poudarkom na e-naročanju 

 uvedba intraneta 

 

Kazalniki (fizični, opisni): zmanjšanje tveganj izpadov komunikacijskih povezav, večja dostopnost, 

večje zadovoljstvo 

 

 

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV 

 

Tabela 2: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3  

 
Letni cilji Realizirane naloge Nerealizirane naloge Odstotek realizacije 

ali opisna razlaga 

Cilji, ki se nanašajo na boljšo dostopnost do 

zdravstvenih storitev: 

 

1. 100% realizacija dogovorjenega 

programa ZZZS 

2. Ohraniti dejavnost zavoda  

3. Širitev obstoječih programov 

4. Prizadevanje za pridobitev novih 

programov  

5. Ustrezna kadrovska pokritost 

 

 

 

 

Realizirano 

 

Realizirano 

Realizirano 

Realizirano 

 

Realizirano 

 

 

 

 

/ 

 

/ 

/ 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

V poročilu o realizaciji 

delovnega programa 

Opisni kazalnik 

Opisni kazalnik 

Opisni kazalnik 

 

Opisni kazalnik 
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6. Samoplačniško izvajanje storitev v 

primeru potreb po večji realizaciji in v 

primeru razpoložljivih kadrov  

Realizirano / 

 

V računovodskem poročilu 

Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje 

zdravstvenega stanja pri posameznih 

boleznih ali populacijskih skupinah: 

 

1. Priprava kliničnih poti za obvladovanje 

bolezni 

2. Širitev preventivnih programov 

3. Prizadevanja za pridobitev Centra za 

krepitev zdravja (CKZ)  

 

 

 

 

 

Realizirano 

 

Realizirano 

Delno realizirano – 

prijava na razpis 

 

 

 

 

/ 

 

/ 

Delno realizirano – prijava na 

razpis 

 

 

 

 

Opisni kazalnik 

 

Opisni kazalnik 

Opisni kazalnik  

Cilji, ki se nanašajo na boljše obvladovanje 

določenih bolezni: 

 

1. Širitev referenčnih ambulant 

2. Širitev preventivnih programov 

3. Prizadevanja za pridobitev Centra za 

krepitev zdravja (CKZ) 

4. Zagotavljati redno strokovno 

izobraževanje delavcev. 

 

 

 

 

Realizirano 

Realizirano 

Delno realizirano – 

prijava na razpis 

Realizirano 

 

 

 

/ 

/ 

Delno realizirano – prijava na 

razpis 

/ 

 

 

 

Opisni kazalnik 

Opisni kazalnik 

Opisni kazalnik 

 

V pojasnilih, ki vsebujejo 

analizo kadrovanja in 

kadrovske politike 

Cilji, ki se nanašajo na skrajšanje čakalne 

dobe: 

 

1. posodabljanje e-naročanja, 

2. delo na projektu e-zdravje, 

3. kakovostna informacijska tehnologija in 

visoka razpoložljivost internetne 

povezave ter omogočanje čim manjšega 

izpada. 

 

 

 

 

Realizirano 

Realizirano 

Realizirano 

 

 

 

/ 

/ 

/ 

 

 

 

Opisni kazalnik 

Opisni kazalnik 

Opisni kazalnik 

Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje 

kazalnikov kakovosti 

 

1. uvajanje sistema SUVI 

 

2. uvajanje sistema kakovosti 

3. merjenje klime, anketiranje 

a. ohranjanje zadovoljstva 

uporabnikov 

b. dvigniti stopnjo 

zadovoljstva zaposlenih  

c. družabna srečanja 

zaposlenih za dvig 

organizacijske klime 

4. priprava in uvedba pravilnikov in 

postopkov dela za učinkovitejše delo 

zavoda 

a. vsaj dva nova pravilnika 

ali predpisa, ki se 

nanašajo na zdravstveno 

področje in jih uveljaviti 

v praksi  

b. vsaj dva nova pravilnika 

ali predpisa, ki se 

nanašajo na 

nezdravstveno področje 

in jih uveljaviti v praksi 

c. pridobiti predloge za 

izboljšanje poslovanja ali 

organizacije dela 

5. izvesti preglede dela  po letnem planu 

6. interna  strokovna izobraževanja, 
konstruktivno poročanje aktivnih in 

pasivnih udeležencev izobraževanj o 

pridobljenih novih znanjih,  

izobraževanja vodij s področja 

komunikacije in veščin vodenja 

 

 

 

/ 

 

Realizirano 

Realizirano 

Realizirano 

 

Realizirano 

 

Realizirano 

 

 

 

 

 

Realizirano 

 

 

 

 

Realizirano 

 

 

 

 

Realizirano 

 

 

Realizirano 

Realizirano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerealizirano – vključeni v 

projekt ZdrZZS – ni izvedbe 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

 

/ 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opisni kazalnik 

 

Opisni kazalnik 

 

Manjša kot prejšnje leto 

(glej v pojasnilih) 

Manjša kot prejšnje leto 

(glej v pojasnilih) 

Opisni kazalnik 

 

 

 

 

 

Opisni kazalnik 

 

 

 

 

Opisni kazalnik 

 

 

 

 

Opisni kazalnik 

 

 

Opisni kazalnik 

Opisni kazalnik 
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7. uvedba intraneta 

8. komunikacija z javnostjo  

Realizirano 

Realizirano 

 

/ 

/ 

 

 

Opisni kazalnik 

Opisni kazalnik 

 

Cilji s področja notranjih kontrol in 

notranjega revidiranja 

 

1. notranje revidiranje z zunanjim 

izvajalcem 

2. zunanji finančni nadzori ZZZS 

3. notranji strokovni nadzori v skladu s 

pravilnikom 

4. dopolnitev in sprotno posodabljanje  

registra tveganj 

 

 

 

 

Realizirano 

 

Realizirano 

Realizirano 

 

Realizirano 

 

 

 

 

/ 

 

/ 

/ 

 

/ 

 

 

 

Opisni kazalnik 

 

Opisni kazalnik 

Opisni kazalnik 

 

Opisni kazalnik 

Cilji s področja informatizacije 

 

1.     priprava in uvedba projekta e-naročanja 

2.     uvedba intraneta 

 

 

Realizirano 

Realizirano 

 

 

 

/ 

/ 

 

 

Opisni kazalnik 

Opisni kazalnik 

 

Zastavljene naloge in cilji za leto 2017 so bili v večini realizirani. Podrobna razlaga realizacije  

nalog in zastavljenih ciljev je navedena v nadaljevanju. 

 

4.1.1 Cilji za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev 

 100% realizacija dogovorjenega programa ZZZS 

V zavodu smo redno mesečno spremljali realizacijo programa na ravni vodstva in vodij oddelkov s 

pregledom realizacije programa na rednih mesečnih sestankih vodij. Ocenjujemo, da smo bili pri 

doseganju tega cilja uspešni, natančnejšo razlago podajamo pod točko 4.2 Realizacija delovnega 

programa. 

 Ohranitev dejavnosti zavoda, širitev obstoječih programov, prizadevanja za pridobitev 

novih programov 

V letu 2017 smo začeli izvajati dodatno pridobljeni program 0,80 tima zobozdravstva za odrasle in 

0,70 tima fizioterapije. Konec leta 2017 smo dobili odobreno dodatno referenčno ambulanto 

zdravnice Plut Marije. Z izvajanjem bomo pričeli v letu 2018. V letu 2017 smo zaradi kadrovskega 

manjka zdravnikov družinske medicine in obremenjenosti obstoječih zdravnic morali občini vrniti 

program v višini enega  tima in sicer 0,37 tima splošne ambulante in 0,63 tima splošne ambulante v 

socialnovarstvenem zavodu. Na kadrovskem področju smo vodstva dejansko nemočna, kljub 

sporočanju potreb po kadrih Zdravniški  zbornici Sloveniji, ki razpisuje specializacije, na trgu dela 

zdravnikov družinske medicine ni ali pa se odločijo za zaposlitev v večjih zdravstvenih domovih ali 

v bolnišnicah.  

 Ustrezna kadrovska pokritost 

Sproti smo nadomeščali ostali zdravstveni kader. Delali in poslovali smo z zadovoljivo in ustrezno 

kadrovsko pokritostjo. Pojavil se je problem nadomestne zaposlitve zobozdravnika na ZP Vinica, 

kjer kader sicer je na razpolago, vendar jim lokacija ambulante ne ustreza.  

 Samoplačniško izvajanje storitev v primeru potreb po višji realizaciji in v primeru 

razpoložljivih kadrov 

V letu 2017 smo povečali realizacijo samoplačniških storitev, ki smo jo izvajali  predvsem na 

področju zobozdravstva za odraslo populacijo in na področju laboratorijske diagnostike ter na 

področju medicine dela, prometa in športa. 

 

4.1.2 Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih bolezni ali 

populacijskih skupinah 

 priprava kliničnih poti za obvladovanje bolezni.  

V letu 2017 smo nadaljevali s povečevanjem preventivne dejavnosti v bolj ogroženih populacijskih 

skupinah. Konec leta 2017 smo pridobili novo referenčno ambulanto in intenzivno delali na 
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vzpostavitvi le-te. Z uvedbo referenčnih ambulant so pacienti deležni aktivnega presejanja za 

posamezne vrste kroničnih obolenj in okrepljene zdravstveno vzgojne obravnave. 

 širitev preventivnih programov  
Nadaljevali smo z izvajanjem projekta »Razvoj kadrov v športu 2016-2022 – sklop D – kineziolog 

specialist vadbe v zdravstvu (Zdravstveni dom Črnomelj je konzorcijski partner Olimpijskega 

komiteja Slovenija – evropski projekt, ki ga delno financira EU v okviru Evropskega socialnega 

sklada). V okviru projekta ima Zdravstveni dom Črnomelj sklenjeno pogodbo o sodelovanju z 

kineziologom Darjanom Spudićem. Sredstva za financiranje kineziologa so zagotovljena z 

razpisom. Z namenom apliciranja kinezioloških storitev je naloga kineziologa v lokalni skupnosti 

oblikovati različne ciljne skupine, ki so jim tovrstne storitve v korist in dolgoročno vsekakor 

prinesejo k izboljšanju stanja na področju telesne aktivnosti, kar vodi k izboljšanju zdravstvenega 

stanja ljudi in zavedanja ljudi, da je vadba pomemba. Cilj vsake lokalne skupnosti so zdravi 

prebivalci. Z izvajanjem tega programa prispevamo k širitvi preventivnih programov v lokalni 

skupnosti in s tem vplivamo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posamezni bolezni ali 

populacijski skupini. 

 prizadevanje za pridobitev Centra za krepitev zdravja 

Konec leta 2017 smo se prijavili na Javni razpis za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj 

preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih 

skupnostih« - sklop 1, ki ga je objavilo Ministrstvo za zdravje. Izbor bo objavljen v začetku leta 

2018. Z morebitno pridobitvijo Centra za krepitev zdravja bodo dani pogoji, tako finančni kot 

kadrovski za vzpostavitev preventivnih programov, ki bodo bistveno prispevali k zmanjšanju 

neenakosti v zdravju, boljšemu zdravju in z zdravjem povezani kakovosti življenja na področju Bele 

krajine.  

 

4.1.3 Cilji, ki se nanašajo na boljše obvladovanje določenih bolezni 

 širitev referenčnih ambulant 

Kot točka 4.1.2. 

 širitev preventivnih programov 

Kot točka 4.1.2. 

 prizadevanja za pridobitev Centra za krepitev zdravja 

Kot točka 4.1.2. 

 zagotavljati redno strokovno izobraževanje delavcev 
V letu 2017 smo zagotavljali redno strokovno izobraževanje delavcev. Načrt izobraževanj je bil 

pripravljen v skladu s strokovnimi potrebami zavoda in je stremel k nadgradnji strokovnega znanja 

posameznika kot tudi zavoda v celoti. Vsi udeleženci izobraževanj morajo pripraviti  poročila o 

izobraževanju. Poročilo je posredovano zaposlenim. Po potrebi se je pripravilo tudi predavanje za 

ožje strokovne skupine, kjer se je podalo vsebine pridobljene na izobraževanju.  

 

4.1.4  Cilji, ki se nanašajo na skrajšanje čakalne dobe 

 posodabljanje e-naročanja 

Poudarjali smo pomembnost obveznosti ambulantne sestre, da vsakodnevno vsaj dvakrat pregleda 

elektronska naročila in se na njih promptno odziva. Iz ankete o zadovoljstvu uporabnikov je 

razvidno, da  še vedno največ informacij o delovnem času, naročanju in naših storitvah uporabniki 

pridobijo po telefonu, temu sledi spletna stran in pridobitev informacij z osebnim obiskom 

zdravstvenega doma.  Anketa je pokazala, da se je v letu 2017  približno 70% pacientov naročilo na 

pregled (več kot v letu 2016) in da so čakalne dobe daljše za  nenaročene paciente. V večini 

primerov  se čakalne vrste upoštevajo (70%). Kot najpogostejši razlog za čakanje anketiranci 

navajajo vrsto ljudi njimi in  dolge obravnave pacientov. Poudariti je potrebno, da telefonsko 

naročanje in konzultacije velikokrat povzročajo nezadovoljstvo tako na strani zaposlenih, kot na 

strani uporabnikov. Uporabniki bi želeli, da se oglasimo v vsakem trenutku, narava dela v 

ambulanti pa to velikokrat ne dopušča (zdravnik obravnava pacienta, sestra opravlja previjanje). 

Želeli bi, da imajo tudi uporabniki več razumevanja na tem področju.  
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 delo na projektu e-zdravje 

V letu 2017 smo nadaljevali delo na projektu e-zdravje, ki ga koordinira MZ. Intenzivno smo delali 

na uvedbi e-napotnice in e-naročanja. Velik problem povzroča neodzivnost na »podpori e-zdravju«, 

kjer ob izpadih sistema, na naša obvestila ne odreagirajo promptno in delo z računalniki pri nas 

povsem zastane. Obnovili smo računalniško opremo, kjer je bilo potrebno. 

 kakovostna informacijska tehnologija in visoka razpoložljivost internetne 

povezave in s tem zmanjšanje tveganja izpadov. 

S kakovostno informacijsko tehnologijo smo možnost izpadov zaradi okvar računalnikov in 

omrežja zmanjšali na minimum. Posamični izpadi se še vedno pojavljajo in jih rešujemo sproti. 

 

4.1.5 Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje kazalnikov kakovosti 

 uvajanje sistema SUVI  

Začeli smo z uvajanjem sistema SUVI in se vključili v projekt, ki ga vodi Združenje zdravstvenih 

zavodov Slovenije. Projekt pod okriljem Združenja zdravstvenih zavodov še ni zaživel, zato ga tudi 

v letu 2017 nismo uspeli realizirati. Začeli smo s pripravami na uveljavitev Splošne uredbe o 

varstvu podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation). Od 25. maja 2018 bo moralo biti 

naše poslovanje skladno z zahtevami uredbe, kar bomo zagotovili z organizacijskimi, 

postopkovnimi in tehničnimi ukrepi. 

 uvajanje sistema kakovosti 
V letu 2017 smo zaključili projekt »Celovito obvladovanje kakovosti v ZD Črnomelj« v skladu z 

zahtevami ISO 9001:2015 in 10.5.2017 pridobili certifikat kakovost ISO 9001:2015.   

 merjenje klime, anketiranje 

a. ohranjanje zadovoljstva uporabnikov 

Zadovoljstvo pacientov od leta 2014 preverjamo z anketo, ki jo je pripravilo Združenje zdravstvenih 

zavodov Slovenije in je enotna za vse zdravstvene ustanove. Pacienti so svoje splošno zadovoljstvo 

ocenili s povprečno oceno 3,86 (lestvica 1-5), kar je nižja ocena v primerjavi s predhodnimi leti. 

Kljub trudu, ki ga vlagamo v delo s pacienti, v izboljšanje komunikacijskih veščin zaposlenih, v 

sodobno opremo, v prostore, nam ni uspelo ohraniti ocene iz predhodnega leta. Interes uporabnikov 

za izpolnjevanje ankete je vsako leto manjši. V letu 2017 smo omogočili spletno izpolnitev ankete, 

vendar je bilo skozi celo leto izpolnjenih samo 9  spletnih anket. Ankete so bile izpolnjene 

pomanjkljivo, odgovarjali so le na posamezna vprašanja. Podanih je bilo malo predlogov in pobud. 

Poudariti moramo, da je anketo izpolnilo 131 uporabnikov, skrbimo pa v ZD Črnomelj za 18.500 

prebivalcev občine Črnomelj in Semič. Ocena zadovoljstva uporabnikov je zato vprašljiva. Bomo 

pa vsekakor naredili vse, da bomo to oceno izboljšali. V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah 

obravnavamo tudi zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic. Vse zahteve skrbno 

pregledamo, podamo odgovore in v primeru upravičenih pritožb na izvajanje zdravstvene oskrbe 

in/ali na odnos zdravstvenega delavca oz. zdravstvenega sodelavca izvedemo razgovore z 

zaposlenimi in sprejmemo ukrepe, da do takšnih situacij ne bi več prišlo. Vedno poudarjamo, da so 

pacienti prvi in da je potrebno imeti primeren odnos do pacientov.  

 

Tabela 3: Ocena zadovoljstva uporabnikov po letih (primerljiva anketa od leta 2014) 

 

Leto 2014 2015 2016 2017 

Ocena 3,91 4,30 4,30 3,86 

 

b. dvigniti stopnjo zadovoljstva zaposlenih  

Zaposleni so svoje zadovoljstvo ocenili s povprečno oceno 3,61 (lestvica 1-5)   in je nižja od leta 

2016, ko je bila 3,79, a še vedno višja kot v letih 2014 in 2015. Kot najbolj pomembno vrednoto so 

zaposleni ocenili odnose med sodelavci, varnost zaposlitve ter plačo in druge materialne vrednote. 

Najmanj pomembna vrednota za zaposlene je dostop do informacij. Anketo zadovoljstva zaposlenih 

za leto 2017 je oddalo samo 39 zaposlenih, to je manj kot polovica oziroma 46,9%. Pri pregledu je 

ugotovljeno, da je 7 anket izpolnjenih zelo negativno (vsa vprašanja ocenjena z oceno 1 – zelo slabo 
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ali z oceno 2 – zadovoljivo, le vprašanja, ki se nanašajo neposredno na delavca ali na najožje time 

so ocenjene z oceno 3 – dobro). Na drugi strani pa so ankete, ki so izpolnjene s samimi zelo dobrimi 

oziroma odličnimi ocenami. Ti rezultati zagotovo kažejo napako težnje k nizkim oz. visokim 

ocenam, ki je navadno rezultat osebnih predstav ocenjevalcev ali pa na napako kontrasta, ki se 

pojavi, ko ocenjevalec vse ostale presoja nasprotno ode sebe. Največja slabost procesa ocenjevanja 

je subjektivnost pri pojavljanju napak, ki izvira predvsem od ocenjevalcev samih ter nezmožnost 

odkrivanja in preprečevanja teh napak. Vsekakor bomo aktivno delali na povečanju zadovoljstva 

zaposlenih, predvsem na ozaveščanju zaposlenih, da dobro vzdušje v zavodu delajo vsi zaposleni, 

ne pa samo vodstvo. 

 

Tabela 4: Ocena zadovoljstva zaposlenih po letih  

 

Leto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ocena 3,28 3,68 3,54 3,60 3,79 3,61 

 

c. družabna srečanja zaposlenih za dvig organizacijske klime 

Za dvig organizacijske klime smo organizirali predavanja med letom. Zaposleni so se udeležili 

enega enodnevnega in enega dvodnevnega izleta, ki ga je organiziral sindikat in športno društvo. 

Maja meseca smo bili v Črni gori, v oktobru pa v Banja Luki, kjer smo obiskali reševalno postajo 

UKC Banja Luka. V mesecu decembru smo pripravili družabno srečanje zaposlenih, kjer smo 

jubilantom za obletnico dela v javnem sektorju podelili priznanja.  Za otroke zaposlenih smo izvedli 

novoletno obdarovanje. Zaposlenim moramo nuditi tudi možnost oddiha, športnega in rekreativnega 

udejstvovanja. V zavodu imamo registrirano Športno društvo Adrenalin Črnomelj, ki s svojim 

delovanjem zaposlenim nudi možnosti rekreacije in druženja. V zimskem času imamo organizirano 

telovadbo v prostorih fizioterapije in kegljanje.  V februarju smo smučali na smučišču Cerkno. 

Pohodniki smo šli na Mirno goro.   

 priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda 

a. vsaj dva nova pravilnika ali predpisa, ki se nanašajo na zdravstveno področje 

in jih uveljaviti v praksi  

b. vsaj dva nova pravilnika ali predpisa, ki se nanašajo na nezdravstveno 

področje in jih uveljaviti v praksi 

c. pridobiti predloge za izboljšanje poslovanja ali organizacije dela 

Izdali smo številna navodila, ki se nanašajo na zdravstveno področje in jih uveljavili v praksi. 

Objavili smo jih na intranetu, do katerega imajo dostop vsi zaposleni. Pomembnejša navodila: 

navodilo za uporabo triažnega kartona v primeru množičnih nesreč, posodobljena navodila glede 

čiščenja in razkuževanja površin in ravnanja z odpadki, pridobili smo dovoljenje za nakup oziroma 

prevzem zdravil neposredno od NIJZ in na podlagi tega izdali navodila v skladu s pogodbo in 

navodili NIJZ. 

Na nezdravstvenem področju smo pripravili številna navodila in jih uveljavili v praksi, med 

pomembnejšimi so navodila za uporabo nove telefonske centrale in  navodila za poročanje glede 

okvare računalnikov. 

Na sestankih vodij in na sestankih oddelkov ter na zborih delavcev smo pridobili predloge za 

izboljšanje poslovanja. Predloge smo analizirali in uvedli spremembe, kjer je bilo potrebno in 

možno. 

 izvesti preglede dela  po letnem planu  

Mesečno spremljanje realizacije pogodbenih obveznosti do ZZZS in finančne realizacije ter sprotno 

uvajanje potrebnih ukrepov. Analiziranje rezultatov in sprejemanje ukrepov na mesečnih sestankih 

vodij. Tedenski sestanki ožjih timov (direktorica – strokovna vodja – glavna medicinska sestra, 

direktorica – nabava – računovodstvo). Mesečni oz. obdobni sestanki oddelkov se odvijajo na 

področju zdravstvene nege (mesečni) in zobozdravstva (obdobni). Uvedeni so redni mesečni 

sestanki direktorice z zdravniki, kjer se obravnava realizacija pogodbenih obveznosti in ostala 

aktualna problematika. 
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 interna  strokovna izobraževanja, konstruktivno poročanje aktivnih in pasivnih 

udeležencev izobraževanj o pridobljenih novih znanjih, izobraževanja vodij s 

področja komunikacije in veščin vodenja, uvedba intraneta in komunikacija z 

javnostjo 

Organizirali smo predavanja za zaposlene iz področja komunikacij in iz zdravstvenega področja. 

Komunicirali smo z javnostmi – spletna stran, objave na internetu, komunikacija z mediji,… Izdali 

smo prvo število internega časopisa 1. Povoj. Organizirali smo tri dneve odprtih vrat in sicer v ZP 

Vinica ob prazniku krajevne skupnosti Vinica, ob svetovnem dnevu zdravja v Zdravstvenem domu 

Črnomelj in ob občinskem prazniku občine Semič v ZP Semič. Na dnevih odprtih vrat so zaposleni 

aktivno predstavili našo dejavnost. Zaposleni v zavodu smo komunicirali na sestankih, preko 

elektronske pošte, z objavo na oglasni deski in na novo vzpostavljenem intranetu. Posodobili smo 

spletno stran  zavoda. 

 

4.1.6 Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja 

 notranje revidiranje z zunanjim izvajalcem 

 zunanji finančni nadzori ZZZS 

 notranji strokovni nadzori v skladu s pravilnikom 

 dopolnitev in sprotno posodabljanje  registra tveganj 

 dopolnitev in sprotno posodabljanje načrta integritete 

V letu 2017 Nadzorni odbor Občine Črnomelj v Programu dela Nadzornega odbora Občine 

Črnomelj za leto 2017 ni imel nadzora finančnega poslovanja za leto 2016 v Zdravstvenem domu 

Črnomelj.  

V letu 2017 smo v skladu s Pravilnikom o internem strokovnem nadzoru in v skladu s Programom 

rednih strokovnih nadzorov za leto 2017 opravili strokovne nadzore.  

Ugotovitve v zvezi z realizacijo preostalih ciljev so navedene v točki 9 tega poslovnega poročila. 

 

4.1.7 Cilji s področja informatizacije 

 nadaljnje izvajanje in uvajanje projekta e-Zdravje, s poudarkom na e-

naročanju 

Intenzivno smo delali na projektu e-napotnica in e-naročanje in v letu 2017 začeli z uporabo e-

napotnic in e-naročanja. Srečevali smo se številnimi težavami, ki pa niso imele vzroka zaradi 

morebitnih napak pri uvedbi projekta v zavodu, ampak so imele vzrok v slabi odzivnosti skrbnikov 

e-Zdravja in njihovi slabi odzivnosti ob prijavi napak (MZ in potem NIJZ). Je pa uvedba vseh 

elementov e-Zdravja (e-recept, e-napotnica, e-naročanje) pomenila dodatne stroške, katerih 

financiranje ni bilo predvideno s strani plačnika. 

 uvedba intraneta 

Projekt je realiziran. Intranet je uveden najprej za potrebe vzpostavitve dokumentacijskega sistema 

za projekt standarda kakovosti in je dan v uporabo za vse zaposlene. Na ta način se je dostopnost do 

informacij za zaposlene še povečala, je pa dejansko odvisno od samoiniciativnosti zaposlenih, da 

vsakodnevno pogledajo intranet in se seznanijo z novostmi. 

 

 

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA  

Obrazec 1: Delovni program 2017 – ZD  

Poglavitni cilj zavoda je dosledna in kvalitetna realizacija zdravstvenih programov, ki jih 

pogodbeno dogovorimo z ZZZS. V kolikor programi niso realizirani prihaja do negativnih 

poračunov in posledično do zmanjšanja programov in sredstev. Pri preseganju realizacije pa ZZZS 

ne priznava presežkov, storitve so plačane v višini 100% realizacije. Realizacijo pogodbenih 

obveznosti spremljamo mesečno, tako da lahko takoj reagiramo na morebitna odstopanja 

realiziranih storitev od načrtovanih storitev. 
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Z ZZZS smo 9.8.2017 podpisali Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno 

leto 2017 z veljavnostjo od 1.1.2017 dalje. Tekom leta 2017 smo podpisali z ZZZS naslednje 

anekse k pogodbam: 

1. Z  Aneksom 2 k Splošnemu dogovoru 2016, ki je bil podpisan 30.12.2016, smo pridobili še 

eno splošno (prevzem od koncesionarja) in referenčno ambulanto.  

2. Z Aneksom 3 k Splošnemu dogovoru 2016, ki je bil podpisan 7.2.2017, smo dobili dodatne 

delavnice za odrasle:   

 1 delavnico »Zdravo hujšanje«, 

 2 delavnici »Telesna dejavnost-gibanje«, 

 4 delavnice »Življenjski slog«, 

 4 delavnice »Test hoje na 2 km«, 

 1 delavnico »Dejavniki tveganja », 

 1 delavnico »Spoprijemanje s stresom ». 

3. S 1.4.2017 smo pridobili 0,80 tima zobozdravstva in 0,70 tima fizioterapije.  

4. Z Aneksom 2 k pogodbi za leto 2017 pa je bil izveden prenos 0,37 tima splošne ambulante 

in 0, 63 tima splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu k novemu koncesionarju. 

 

Na podlagi Splošnega dogovora oz. aneksa so bile sprejete spremembe, ki so vplivale na višino 

prejetih prihodkov s strani ZZZS: 

 v letu 2017 smo bili soočeni s 3,63 % znižanjem cen zdravstvenih storitev v primerjavi s 

cenami iz decembra preteklega leta 

 zaradi sklenjenih  aneksov h kolektivnim pogodbam, ki veljajo za zaposlene v zdravstvu,  

smo zdravstveni domovi v letu 2017 dodatno obremenjeni iz naslova dviga plač do 26 PR 

ter uvrstitve zdravnikov na delovno mesto višji zdravnik oziroma višji zdravnik specialist, 

kar na letni ravni pomeni 6% dvig stroška mase plač 

 

Plačilo programov s strani ZZZS (obvezno zdravstveno zavarovanje) je odvisno od realizacije 

pogodbeno dogovorjenega programa, pri čemer so upoštevana določila Splošnega dogovora za 

pogodbeno leto 2017. Od vrednosti in realizacije programov za obvezno zdravstveno zavarovanje je 

odvisen tudi prihodek iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in doplačil občanov, ki 

predstavljajo doplačila do polne vrednosti storitev. Če je program narejen več kot 100 %, ZZZS 

plača 100 % dogovorjeni program. Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja  pa so plačane vse 

opravljene storitve. 

 

Del prihodka  v ZD Črnomelj pridobimo tudi iz tržne dejavnosti.  To dejavnost, poleg storitev 

dispanzerja za medicino dela, prometa in športa, predstavljajo še nadstandardne in samoplačniške 

storitve laboratorija in zobozdravstva za odrasle. 

 

Nadzori in pogodbene kazni s strani ZZZS 

 

ZZZS je ob posredovanju mesečnih poročil oz. obračunskih dokumentov v on-line sistem izvajal 

redne kontrole dokumentov. V letu 2017 je poleg rednih mesečnih kontrol opravil še 5 nadzorov: 

 prvi nadzor se je izvajal 14.04.2017 v dejavnosti otroškega in šolskega dispanzerja - 

kurative. Nanašal se je na obdobje od 1.10.2016 do 31.12.2016. 

 drugi redni nadzor se je izvajal 12.05.2017. ZZZS je opravil nadzor računov za plačilo 

ločeno zaračunljivega materiala v dejavnosti splošnih ambulant in se je nanašal na obdobje 

od 1.2.2017 do 28.2.2017. 

 tretji redni nadzor se je izvajal 13.06.2017 v dejavnosti zobozdravstva za odrasle za obdobje 

1.3.2017 do 30.04.2017.   

 četrti redni nadzor se je izvajal 29.11.2017v dejavnosti zdravstvene vzgoje za delavnice, 

obračunane od 1.6.2017 do 30.9.2017. 
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 peti redni nadzor se je izvajal 30.11.2017. ZZZS je opravil nadzor dokumentacije za 

obračunane stroške obravnav gluhih zavarovanih oseb. Nadzorovane so bile fakturirane 

storitve v obdobju od 1.1.2017 do 31.10.2017. 

V nadzorih ni bilo ugotovljenih pomembnih nepravilnosti. 

 

Tabela 5: Realizacija pogodbenih obveznosti po letih 

 
 Št. timov Realizacija 

I-XII/14 

Realizacija 

I-XII/15 

Realizacija 

I-XII/16 

Realizacija 

I-XII/17 

1 2 3 4 5 9 

AMBULANTE NE 

KOLIČNIKIH 

     

splošne amb. (prev.+kur.) 6,53 202.678 203.258 200.968 215.765 

preventivni pregledi-št. primerov  594 528 413 266 

otroška                   kurativa 

ambulanta              preventiva 

0,88 

0,39 

26.896 

16.910 

27.131 

16.767 

31.167 

18.143 

28.640 

18.080 

šolska                    kurativa 

ambulanta              preventiva 

1,06 

0,26 

28.508 

12.084 

26.978 

12.201 

28.880 

12.944 

29.365 

12.597 

SKUPAJ – KURATIVA 1,94 55.404 54.109 60.047 58.005 

SKUPAJ - PREVENTIVA 0,65 28.994 28.968 31.246 30.677 

splošna amb. v DSO (do 30.9.2017) 0,53 17.437 17.602 16.162 13.706 

AMBULANTE NA TOČKAH      

fizioterapija   3,96 2.123 2.396 2.396 2.373 

patronaža 4,85 89.130 177.866 182.388 168.367 

dispanzer za mentalno zdravje 1 21.759 23.104 23.714 23.006 

antikoagulantna ambulanta 0,37 16.538 16.583 17.681 18.737 

ZOBOZDRAVSTVO      

odrasli                       nega 

protetika    

1,28 

1,91 

66.800 

53.116 

69.172 

53.242 

60.946 

51.099 

68.258 

71.261 

SKUPAJ ZOBOZDRAVSTVO ZA  

ODRASLE 

3,19 119.916 122.414 111.941 139.519 

mladinsko zobozdravstvo 2,83 81.434 86.303 84.073 88.412 

ortodontija  1 62.350 62.611 65.719 62.290 

REŠEVALNA SLUŽBA      

nenujni prevozi s spremstvom 1,68 50.625 50.388 52.368 68.440 

sanitetni, onkološki prevozi 1,87 151.196 182.092 228.709 189.879 

 

SPLOŠNE AMBULANTE IN AMBULANTA V DSO TER REFERENČNE AMBULANTE 

 

V letu 2017 se je nadaljeval večletni trend preseganja plana storitev v splošnih ambulantah in 

ambulanti DSO. Plan količnikov v letu 2017 je bil v splošnih ambulantah presežen za 15,3%. 

Realiziranih je bilo 215.765 količnikov iz obiskov, od tega za preventivo odraslih 3.470 količnikov, 

kar predstavlja 96 % letnega plana iz preventive.  V splošnih ambulantah beležimo 75.270 obiskov 

pacientov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

Slika 2: Število količnikov v splošnih ambulantah po letih 
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Priznano smo imeli 4,73 tima referenčne ambulante, 2,73 tima v Črnomlju, 1 tim v Semiču ter 1 tim 

na Vinici. Referenčne ambulante v skladu s smernicami vodijo registre obravnave bolnikov za 

bolnike z dejavniki tveganja  in izvajajo preventivne aktivnosti. 

 

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER 

 

V ambulantah otroškega in šolskega dispanzerja je bil plan količnikov iz obiskov v kurativi 

presežen za 7,9 %, v preventivni dejavnosti pa je bil dosežen za 98,9 %.  

 

Slika 3: Preventiva in kurativa v količnikih v otroškem in šolskem dispanzerju po letih 

 
 

FIZIOTERAPIJA 

 

V fizioterapiji smo načrtovan program do ZZZS kljub širitvi za 0,7 tima presegli, saj smo realizirali 

2.373 uteži oz. 106,2 % načrtovanega programa. Fizioterapijo je obiskalo 1.177 pacientov. 
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Slika 4: Realizacija programa fizioterapije po letih 
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PATRONAŽA  

 

V letu 2017 so patronažne sestre realizirale 6.609 točk. Opravljenih je bilo 6.309 obiskov pri 624 

pacientih. Večina obiskov je opravljenih pri starostnikih. Realizacija je dosežena 100 %, vendar 

nam je ZZZS odštel storitve - oddaljeni obiski v vrednosti 252 točk, ker jih ne priznajo. 

 

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE – PSIHOLOŠKA AMBULANTA 

 

V dejavnosti dispanzerja za mentalno zdravje je bilo opravljenih 23.006 točk, kar je 6,9 % več od 

planiranega obsega programa. Ambulanta dela za potrebe šolskega in otroškega dispanzerja, 

potrebe ambulant splošne medicine, psihologinja pa poleg storitev za ZZZS opravlja tudi psihološke 

preglede za ambulanto medicine dela, prometa in športa.  

 

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA 

 

Plan storitev v letu 2017 ni bil dosežen, čeprav je vsako leto več obiskov (v letu 2015 6.860, v letu 

2016 7.349, v letu 2017 pa 7.792). Povečan program za 0,08 tima smo dobili v letu 2015. Povečan 

program je bil dodeljen na pobudo ZZZS, nismo predlagali širitev, saj je ta plan zaradi uvedbe 

novih zdravil, težko dosegljiv. Program je bil  realiziran v višini 97,3 %.  Število pacientov v 

antikoagulantni ambulanti se je v letu 2016 povečalo iz 688 na 743, v 2017 na 834, vendar je zaradi 

učinka novih zdravil manj kontrolnih pregledov, zato tudi ne dosegamo načrtovanih obveznosti.  
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Slika 5: Št. Pacientov in obiskov v antikoagulantni ambulanti po letih 

 
 

ZOBOZDRAVSTVENA SLUŽBA 

 

Pogodbeno dogovorjeni obsegi zobozdravstvenih programov do ZZZS niso bili realizirani v 

zobozdravstvu za mladino ( 97,4 % ) in v zobozdravstvu za odrasle (98,1 % ). Razlog nedoseganja 

je bila bolniška in zaposlitev novih zobozdravnikov. Program ortodontije je bil dosežen  100 %.  

 

Slika 6: Realizacija programa v zobozdravstvu po letih 

 

  
 

REŠEVALNI PREVOZI 

 

V letu 2017 je bilo opravljenih 68.440 km nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem, kar 

pomeni 101,2% izpolnitve plana, medtem ko smo pri sanitetnih prevozih presegli plan za 2,1%.  

 

LABORATORIJ  

 

V letu 2017 smo izvajali storitve za interne naročnike, zdravnike koncesionarje in samoplačnike. 

Narejenih je bilo 202.161 točk, kar je za 21,6% več kot v letu 2016. Število preiskav se je povečalo 

na račun večjega števila referenčnih ambulant, v 2017 smo že celo leto izvajali laboratorijske 
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storitve tudi za ZD Metlika, katerih vrednost se še vedno povečuje. Že v maju 2016 pa smo začeli 

tudi z izvajanjem dodatnih laboratorijskih storitev (TSH, PSA), katere smo prej pošiljali v Splošno 

bolnišnico Novo  mesto.  

 

DISPANZER ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA 

 

V naši ambulanti za medicino dela, prometa in športa opravlja delo zunanja sodelavka, specialistka 

medicine dela, promet in športa. V letu 2017 je bilo opravljenih 35.747 točk, kar je 48,8% več, kot 

smo planirali (plan na osnovi kalkulacije ZZZS za 0,5 tima).  Opravljenih je bilo še 58 ocen 

tveganja in 61 priprav delovne dokumentacije in delovnih anamnez za IK.  

 

ZDRAVSTVENA IN ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA 

 

Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja sta organizirani tako, da se izvajata v ZD in izven ZD, to je 

v vrtcih, osnovnih šolah in srednji šoli Črnomelj in varstveno delovnih centrih ter v lokalni 

skupnosti. V letu 2017 je bilo izvedenih 1086 efektivnih ur zdravstvene vzgoje in 1.387 ur 

zobozdravstvene vzgoje. V okviru programa svetovanja za zdravje smo izvedli skupno 61 delavnic:  

 delavnici Zdravo hujšanje 

 delavnici Zdrava prehrana 

 delavnice Telesno gibanje-gibanje 

 1 delavnica Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja 

 delavnice Individualno svetovanje za opuščanje kajenja 

 12 delavnic Življenjski slog 

 12 delavnic Preizkus hoje na 2 km 

 9 delavnic Dejavniki tveganja 

 2 delavnici Podpora pri spoprijemanju z depresijo 

 2 delavnico Podpora pri spoprijemanju s tesnobo 

 3 delavnico Spoprijemanje s stresom 

 delavnico Tehnika sproščanja 

 

V okviru ZD deluje tudi Šola za starše. Pri predavanjih sodelujejo dve diplomirani medicinski 

sestri, diplomirana fizioterapevtka in psihologinja. V letu 2017 je bilo opravljenih 106 ur šole za 

starše. 

 

4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE 

 

Tabela 6: Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2017: 

 Delež 

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

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

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

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

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

Če pacient 

izrecno 

izrazi, mu 

omogočimo 

e-naročanje 

v ambulanti, 

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

tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o 

pacientih. 

Nimamo 

dejavnosti za 

katere bi 

pošiljali 

izvide 

drugim 

izvajalcem 

 

V Zdravstvenem domu Črnomelj e – Napotnico uporabljamo 98,6%, e- Recept 99,5%. 
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4.4. POSLOVNI IZID 

 

Tabela 7: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov 

 

LETO 2016 FN 2017 LETO 2017 

INDEKS 

Real. 2017 / 

Real. 2016 

INDEKS 

Real. 2017 / 

FN 2017 

CELOTNI PRIHODKI 3.685.591 3.767.250 3.998.719 108 106 

CELOTNI ODHODKI 3.594.616 3.735.710 3.966.776 110 106 

POSLOVNI IZID 90.975 31.540 31.943 50 189 

Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 0   

POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM  

DAVKA OD DOHODKA 

90.975 31.540 31.943 35 101 

DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA  

V CELOTNEM PRIHODKU 

2,5 % 0,8 % 0,8 %   

  

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

prihodkov in odhodkov 2017 - ZD. 

 

 

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH 

POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 
 

Večjih ali nedopustnih odstopanj v letu 2017 ni bilo. Pojasnila v zvezi z izvajanjem programa dela 

so podana v točki 4.1 in 4.2 

 

6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP 
 

Izvajalci službe NMP moramo voditi ločeno in pregledno stroškovno mesto za pridobivanje in 

porabo vseh sredstev za potrebe službe NMP (37. člen Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči 

Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr). 

 

V letu 2016 se je preoblikovala služba NMP. V ZD Črnomelj imamo od 1.1.2016: 

- 1 tim dežurne službe 3 a 

- 1 tim dežurne službe 4 

- 1 tim mobilne enote nujnih reševalnih prevozov, 

 

Izvajanje NMP službe je financirano s strani ZZZS. Občina Črnomelj je delno sofinancirala nakup 

mobilnih radijskih postaj in 2 defibrilatorjev višini 5.599 € (prijava na razpis MZ). Razliko je kril 

ZD iz lastnih sredstev.  

Odhodki v službi NMP so v letu 2017 znašali 763.097 €. Sestavljeni so iz: 

- stroškov materiala, kjer so največji stroški zdravil, sanitetnega materiala in porabljenega 

pogonskega goriva za nujne reševalne prevoze; 

- stroški storitev - največji med njimi so kotizacije za izobraževanje zaposlenih (moduli v SIM 

centru, tečaj NLS, prehospitalna NMP) in zavarovalne premije za reševalna vozila  

- amortizacije za OS; 

- drugi stroški, v katerih so zajeti skupni stroški, ki so po ključu razdeljeni na službo NMP. 

 

V letu 2017 smo za urgenco nabavili:  

- printer za defibrilator (life pack), 

- hladilno omaro za zdravila in data loggerje, 

- radijske postaje, 

- za zaščitno obleko in obutev smo v letu 2017 porabili 5.327 €. 
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V službi NMP smo imeli v 2017 10 zaposlenih, od tega 4 diplomirane zdravstvenike in 6 

zdravstvenih tehnikov-reševalcev. Za plače za zaposlene v službi NMP smo porabili 215.770 € , od 

tega za diplomirane zdravstvenike 148.270 € in za ostale 67.500 €. V službi NMP nimamo stalno 

zaposlenih zdravnikov, ampak v njej sodeluje 8 pri nas zaposlenih zdravnikov splošne medicine, ki 

so del rednega delovnega časa prerazporejeni v službo NMP. Sredstva za plače zdravnikov za delo 

v NMP znašajo 216.911 €. V službi NMP sodeluje še 9 medicinskih sester, ki občasno prav tako 

delajo v urgentni ambulanti in sodelujejo tudi v pripravljenosti na domu. Znesek sredstev za plače 

za delo medicinskih sester v NMP v letu 2017 znaša 39.108 €. 

 

V urgentni službi je v letu 2017 sodelovalo še 5 zdravnikov, zunanjih izvajalcev, ki so nam za svoje 

storitve izdali račune oz. so delali po podjemnih pogodbah. Strošek dela zunanjih zdravnikov je 

znašal 37.589 €. Med stroške dela pa je zajet še strošek dela administrativno tehničnega kadra v 

višini 6,24 %, kar znaša 19.664€. 

 

Tabela 8: Enota Dežurna služba 3a 

  

REALIZACIJA 

prih. in odh. v 

kumulativnem 

obračunskem 

obdobju od 1. 1. do 

31. 12. 2016 

POGODBENA 

sredstva za NMP 

za kumulativno 

obračunsko 

obdobje od 1. 1. 

do 31.12. 2017 

REALIZACIJA 

prih. in odh. v 

kumulativnem 

obračunskem 

obdobju od 1. 1. 

do 31. 12. 2017 

PRIHODKI od pogodbenih sredstev z 

ZZZS za NMP 
229.722 225.106 225.113 

Prihodki od MZ,občin in donacij 0 0 0 

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP 223.738 225.106 255.855 

- Strošek dela  179.251 217.228 193.095 

- Materialni stroški 11.198 7.109 14.285 

             Od tega stroški za laboratorij   5.128 

- Stroški storitev 26.097 769 42.182 

    Od tega za stroške podjemnih pogodb                         24.196 0 37.083 

- Amortizacija 0 0 0 

Drugi stroški (opis)- skupni stroški 7.192 0 6.292 

PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / 

PRESEŽEK ODHODKOV (-) 
                   5.984 

 

                           0 
              -30.741 

 

Tabela 9: Enota Dežurna služba 4  

  

REALIZACIJA 

prih. in odh. v 

kumulativnem 

obračunskem 

obdobju od 1. 1. do 

31. 12. 2016 

POGODBENA 

sredstva za NMP 

za kumulativno 

obračunsko 

obdobje od 1. 1. 

do 31.12. 2017 

REALIZACIJA 

prih. in odh. v 

kumulativnem 

obračunskem 

obdobju od 1. 1. 

do 31. 12. 2017 

PRIHODKI od pogodbenih sredstev z 

ZZZS za NMP 
137.948 135.545 135.576 

Prihodki od MZ,občin in donacij 0 0 0 

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP 121.083 135.545 118.222 

- Strošek dela  73.033 104.100 67.204 

- Materialni stroški 24.496 16.595 26.675 

   Od tega stroški za laboratorij   22 

- Stroški storitev 6.001 769 6.728 

    Od tega za stroške podjemnih pogodb                           1.843 0                          506 

- Amortizacija 11.510 14.081 13.879 

Drugi stroški (opis)- skupni stroški 6.043 0 3.736 
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PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / 

PRESEŽEK ODHODKOV (-) 
                   16.865 

 

                           0 
                   17.354 

 

Tabela 10: Mobilna enota nujnega reševalnega vozila  

  

REALIZACIJA 

prih. in odh. v 

kumulativnem 

obračunskem 

obdobju od 1. 1. do 

31. 12. 2016 

POGODBENA 

sredstva za NMP 

za kumulativno 

obračunsko 

obdobje od 1. 1. 

do 31.12. 2017 

REALIZACIJA 

prih. in odh. v 

kumulativnem 

obračunskem 

obdobju od 1. 1. 

do 31. 12. 2017 

PRIHODKI od pogodbenih sredstev z 

ZZZS za NMP 
348.717 342.130 342.630 

Prihodki od MZ,občin in donacij 0 0 0 

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP 358.558 342.130 389.020 

- Strošek dela  290.524 299.730 311.489 

- Materialni stroški 34.294 23.709 39.354 

  Od tega stroški za laboratorij    

- Stroški storitev 5.821                          769 10.878 

    Od tega za stroške podjemnih pogodb 0 0 0 

- Amortizacija 14.649 17.922 17.664 

Drugi stroški (opis)- skupni stroški 13.270 0 9.635 

PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / 

PRESEŽEK ODHODKOV (-) 
                        -9.841 

 

                           0 
                  -46.390 

 

Tabela 11: Enote NMP skupaj: 

  

REALIZACIJA 

prih. in odh. v 

kumulativnem 

obračunskem 

obdobju od 1. 1. do 

31. 12. 2016 

POGODBENA 

sredstva za NMP 

za kumulativno 

obračunsko 

obdobje od 1. 1. 

do 31.12. 2017 

REALIZACIJA 

prih. in odh. v 

kumulativnem 

obračunskem 

obdobju od 1. 1. 

do 31. 12. 2017 

PRIHODKI od pogodbenih sredstev z 

ZZZS za NMP 
716.387 702.781 703.319 

Prihodki od MZ,občin in donacij 0 0 0 

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP 703.379 702.781 763.097 

- Strošek dela  542.808 621.058 571.788 

- Materialni stroški 69.988 47.413 80.314 

- Stroški storitev 37.919 2.307 59.788 

- Amortizacija 26.159 32.003 31.543 

Drugi stroški (opis)- skupni stroški 26.505 0 19.663 

PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / 

PRESEŽEK ODHODKOV (-) 
                        13.008 

 

                           0 
                  -59.778 

 

V službi NMP se dejavnosti posamezne oblike NMP med seboj prepletajo, saj v vseh treh oblikah 

sodelujejo isti zaposleni, tudi materialne stroške je težko ločiti med vse tri oblike. Skupna NMP 

služba posluje negativno in sicer z 59.778 € presežka odhodkov nad prihodki. 

 

 

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  

 
Dosežene cilje pri doseganju pogodbenih obveznosti ter pozitivnem finančnem poslovanju zavoda v 

celoti dosegamo, kar dokazuje tudi večletno preteklo poslovanje zavoda (v letu 2013 smo poslovali 

z izgubo zaradi izplačila ¾ plačnih nesorazmerij). Pogodbene obveznosti dosegamo skoraj 100%, 
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na številnih področjih jih presegamo. Presežene pogodbene obveznosti niso plačane s strani ZZZS. 

Soočeni z zunanjimi dejavniki, na katere nimamo vpliva, pa je doseganje pozitivnega finančnega 

poslovanje oteženo. Znižanje cen s 1.1.2017 na raven cen iz leta 2014 in posledično manjši prihodki 

in  odprava plačnih nesorazmerij do 26 plačnega razreda ter uveljavitev aneksa h kolektivni pogodbi 

za zdravnike in zobozdravnike s 1.10.2017 in posledično izrazit dvig stroškov dela in s tem 

odhodkov, je povzročil, da je bilo doseganje cilja na poslovnem področju izrazito oteženo.  

 

Tabela 12: Finančno poslovanje zavoda v obdobju 2011 – 2017 
         

                                                                            
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Presežek prihodkov nad 

odhodki 

   +11.608  +3.791 -180.940   +135.519 +182.265 +90.975 +31.943 

 

Trend finančno poslovanje zavoda bo v primeru uresničevanja ciljev in ob nespremenjenih pogojih 

poslovanja (obstoječih programih in sredstvih) padajoč. Dokler bodo cene na nivoju cen iz leta 

2014 in dokler prihodki ne bodo sledili dogovorom, ki jih sklene vlada z reprezentativnimi sindikati 

na področju stroškov dela, pozitivno poslovanje ne bo možno. 

 

8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  
 

8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA  

Tabela 13: Finančni kazalniki poslovanja 

KAZALNIK LETO 2014 LETO 2015 LETO 2016 LETO 2017 

1. Kazalnik gospodarnosti 1,042 1,055 1,025 1,008 

2. Delež amortizacije v celotnem prihodku 0,033 0,043 0,042 0,043 

3. Stopnja odpisanosti opreme 0,814 0,819 0,799 0,807 

4. Dnevi vezave zalog materiala 21,91 17 7 6 

5. Delež terjatev v celotnem prihodku 0,030 0,031 0,019 0,05 

6. Koeficient plačilne sposobnosti 1 1 1 1 

7. Koeficient zapadlih obveznosti 0 0,03 0,03 0,07 

8. Kazalnik zadolženosti 0,130 0,13 0,14 0,2 

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z 

gibljivimi sredstvi 

1,115 1,768 1,798 1,19 

10. Prihodkovnost sredstev 0,834 0,87 0,88 0,92 

 

Komentar k izračunanim finančnim kazalcem poslovanja: 

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

V letu 2017 kazalnik gospodarnosti kaže na uspešno poslovanje ZD, saj vrednost nad 1 

pomeni pozitivni rezultat. V primerjavi z letom 2016 se je kazalnik gospodarnosti znižal, saj 

je presežek prihodkov manjši od lanskega, kar kaže na problem financiranja zdravstvenih 

storitev. 

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

870)  

Delež amortizacije se je glede na lansko leto zvišal, saj se je cena zdravstvenih storitev s 

1.1.2017 znižala in je s tem delež vrednosti priznane amortizacije višji. 

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

opredmetena osnovna sredstva AOP 006) 

Kazalec kaže na izrabljenost osnovnih sredstev. V primerjavi z letom 2016 se je stopnja 

odpisanosti opreme še nekoliko zvišala. Povprečje odpisanosti opreme v panogi je preko 90, 

tako, da smo še vedno izpod povprečja, moramo pa stopnjo odpisanosti opreme zniževati, da 

izboljšamo stanje na področju osnovnih sredstev. 

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

Dnevi vezave zalog v ZD so nizki, saj se material naroča sproti. Zaloge so minimalne. 
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5. Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / 

celotni prihodki AOP 870 ) 

Delež terjatev v celotnem prihodku je porasel glede na lansko leto. Vrednost kazalca je med 0 

in 1 – nižja kot je vrednost kazalca, manjši je delež terjatev v prihodkih - terjatve se hitro 

vnovčijo. 

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

dogovorjenih dni za plačilo) 

Koeficient  v vrednosti 1 pove, da je zavod plačilno sposoben in da svoje obveznosti plačuje 

brez zamud.    

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

promet do dobavit. AOP 871 / 12) ) 

Koeficient znaša 0,07 zaradi salda zapadlih obveznosti do dobaviteljev, za katere smo račune 

prejeli prepozno oziroma šele po uskladitvi obveznosti. 

8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+AOP054+055) / Obveznosti do virov 

sredstev AOP 060) 

Ciljna vrednost koeficienta je 0, kar pomeni, da imamo zelo malo obveznosti glede na vire. 

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

034) 

Indeks znaša več kot 1, kar pomeni, da imamo več gibljivih sredstev kot kratkoročnih 

obveznosti, kar kaže še vedno na visoko stopnjo likvidnosti. 

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

nabavni vrednosti AOP 002+004+006).  

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

predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost 

kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja. 

 

 

9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 

Notranji nadzor javnih financ temelji na predpostavki, da je doseganje ciljev izpostavljeno tveganju. 

Zavodi smo dolžni opredeliti cilje, ki jih želimo doseči in na drugi strani opredeliti možna tveganja. 

Tveganja so dogodki in okoliščine, ki lahko nastopijo in imajo posledice na doseganje ciljev. 

Zavodi sprejemamo ukrepe za obvladovanje tveganj s pomočjo funkcije notranjega nadzora. 

 

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2017. 
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Direktorica je na koncu poslovnega leta podala izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ. 

Izjava o oceni notranjega nadzora je dokument, s katerim se predstavi vzpostavljen sistem 

notranjega nadzora. Izjava se poda na podlagi samoocenitvenega vprašalnika. 

 

Ocena notranjega nadzora javnih financ predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in 

postopkov notranjega nadzora javnih financ v Zdravstvenem domu Črnomelj.  

Ocenjujem, da se  tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na 

sprejemljivi ravni in se tudi rezultati obvladovanja tveganj po  posameznih področjih dela iz leta v 

leto izboljšujejo. 

 

Revizija 

 

Lastne revizijske službe nimamo, ker bi bilo to glede na velikost zavoda neracionalno. Notranji 

nadzor izvajajo delavci, ki so odgovorni za podpisovanje naročilnic, pogodb, finančnih listih in 

nalogov. Poleg tega se vsako leto izvede revizija za posamezno področje poslovanja. V letu 2017 je 

bila izvedena notranja revizija, ki jo je opravila zunanja sodelavka – državna notranja revizorka  

»Ekonomsko svetovanje in revizija, Tatjana Jevševar s.p.«, ki ima ustrezna strokovna znanja in 

metodološki pristop, ki zagotavlja profesionalno izvajanje dodeljenih pooblastil. Opravljeni so bili 

postopki notranjega revidiranja, ki so bili osredotočeni predvsem na pregled  organizacije in 

delovanja notranjih kontrol pri izvajanju računovodske funkcije, pregled krogotoka dokumentov ter 

svetovanje v zvezi z organizacijo poslovanja ob upoštevanju veljavne zakonodaje na 

računovodskem področju. 

 

Cilja notranje revizije sta bila pregled Letnega poročila in računovodskih izkazov za leto 2016 in 

pregled delovanja notranjih kontrol po poslovnih funkcijah zavoda, ki omogočajo pravilno in 

pošteno sliko poslovanja zavoda. Za dosego prvega cilja je bila opravljena revizija pravilnosti 

evidentiranja in izkazovanja podatkov v izkazu prihodkov in odhodkov od 1.1. do 31.12.2016 in 

bilanci stanja na dan 31.12.2016, za dosego drugega cilja pa pregled delovanja notranjih kontrol po 

poslovnih funkcijah. 

 

Ugotovljene manjše pomanjkljivosti so bile v najkrajšem možnem času odpravljene. Direktorica je 

pripravila odzivno poročilo na revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja za leto 2016, v katerem 

je poročala o odpravi nepravilnosti in pomanjkljivosti.  

 

Sklepna ugotovitev revizije je bila, da je bil zastavljen cilj notranje revizije poslovanja v letu 2016 v 

celoti dosežen. Pri revizijskem delu je bila revizorka zelo zadovoljna s sodelovanjem zaposlenih na 

vseh ravneh, zaradi česar je njeno delo potekalo nemoteno. 

 

Register tveganj 

 

V ZD Črnomelj imamo sprejet register tveganj. Obvladovanje tveganj je stalen proces. Na področju 

notranjih kontrol smo delovali na naslednjih področjih: 

 spoštovanje zakonov in predpisov (uskladitev notranjih pravil, predpisov z veljavno 

zakonodajo), 

 spremljanje stroškov po stroškovnih mestih, 

 ustrezna kadrovska politika (čim boljše načrtovanje kadrov).  

 
V ZD Črnomelj smo v letu 2017 posodobili register tveganj. Poleg že uvedenih kontrol na področju 

vodenja in upravljanja  smo kontrole uvedli tudi na medicinskem področju in sicer  na področju kurative 

in preventive ter laboratorijske diagnostike.  

V skladu s programom dela za leto 2017 pa smo posebno pozornost namenili tveganjem, ki nastajajo 

zaradi neprimernega odnosa zdravstvenih delavcev do uporabnikov. Kot ukrep smo za delavce 
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pripravili dvodnevno delavnico na temo »Komunikacijske veščine«. Zdravstveni delavci pa so se 

udeležili tudi izobraževanja iz področja Poklicne etike. Veliko pozornost smo usmerili tudi 

izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, sproti smo spremljali realizacijo in ukrepali v primeru odmikov.  

 

Tabela št. 14: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve po posameznih 

elementih notranjega nadzora javnih financ za zadnja 3 leta 
2015 2016 2017 

Ocena notranjega nadzora javnih 

financ je bila podana na podlagi 

  

Revizijsko poročilo za leto 2014 

Samoocenitev direktorice 

Revizijsko poročilo za leto 2015 

Samoocenitev direktorice 

Revizijsko poročilo za leto 2016 

Samoocenitev direktorice 

1. V ZD Črnomelj je 

vzpostavljeno primerno 

kontrolno okolje 

  

Na pretežnem delu poslovanja Na pretežnem delu poslovanja Na pretežnem delu poslovanja 

2. Vzpostavljeno je 

upravljanje s tveganju 

2.1. Cilji so realni in 

merljivi, določeni so 

indikatorji za 

merjenje doseganja 

ciljev 

  

Na pretežnem delu poslovanja Na pretežnem delu poslovanja Na pretežnem delu poslovanja 

2.2. Tveganja, da se cilji 

ne bodo uresničili so 

opredeljena in 

ovrednotena, določen 

je način ravnanja z 

njimi 

  

Na posameznih področjih 

poslovanja 

Na posameznih področjih 

poslovanja 

Na pretežnem delu poslovanja 

3. Vzpostavljen je na 

obvladovanju tveganj 

temelječ sistem 

notranjega kontroliranja 

in kontrolne aktivnosti, ki 

zmanjšujejo tveganja na 

sprejemljivo raven 

  

Na pretežnem delu poslovanja Na pretežnem delu poslovanja Na pretežnem delu poslovanja 

4. Vzpostavljen je ustrezen 

sistem informiranja in 

komuniciranja 

  

Na pretežnem delu poslovanja Na pretežnem delu poslovanja Na pretežnem delu poslovanja 

5. Vzpostavljen je ustrezen 

sistem nadziranja, ki 

vključuje tudi primerno 

(lastno, skupno, 

pogodbeno) notranje 

revizijsko službo 

  

Na pretežnem delu poslovnja Na pretežnem delu poslovanja Na pretežnem delu poslovanja 

6. Notranje revidiranje 

zagotavljamo v skladu s 

Pravilnikom o usmeritvah 

za usklajeno delovanje 

sistema notranjega 

nadzora javnih financ 

  

Z zunanjim izvajalcem notranjega 

revidiranja 

Z zunanjim izvajalcem notranjega 

revidiranja 

Z zunanjim izvajalcem notranjega 

revidiranja 

7. Na področju notranjega 

nadzora sem izvedel 

naslednje pomembne 
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izboljšave 

Redni sestanki posameznih enot; 

notranji nadzori 

Notranji nadzori; delovni sestanki 

v oddelkih, kjer prej niso bili 

uvedeni 

Notranji nadzori; delovni sestanki 

v vseh oddelkih. 

8. Tveganja, ki jih še ne 

obvladam v zadostni meri 

  

Neprimeren odnos zaposlenih do 

uporabnikov – izobraževanje.  

Neprimeren odnos zaposlenih do 

osnovnih sredstev – uvedba 

pravilnika o disciplinskih 

postopkih in sankcijah. 

Neprimeren odnos zaposlenih 

delavcev do uporabnikov – ukrep: 

ponovna seznanitev s kodeksom 

zdravstvenih delavcev. 

Neprimeren odnos zaposlenih do 

osnovnih sredstev – uvedba 

pravilnika o disciplinskih 

postopkih in sankcijah. 

Neprimeren odnos zaposlenih 

delavcev do uporabnikov – ukrep: 

delavnica Komunikacija. 

Neprimeren odnos zaposlenih do 

osnovnih sredstev – ukrep: 

Navodilo o javljanju napak. 

 

 

10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI 

DOSEŽENI 
 

Dosegli smo praktično vse cilje iz 4. poglavja. Poglavitna cilja pozitivno poslovanje in realiziran 

pogodbeno dogovorjeni program z ZZZS sta dosežena. Ravno tako smo lahko ponosni, da smo 

dosegli pomembne cilje na področju širitev programov in pridobitve novih programov. 

 

Nedoseženi so bili cilji na področjih navedenih v tabeli spodaj. 

Tabela 15: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje 

NEDOSEŽENI CILJI UKREPI TERMINSKI NAČRT ZA 

DOSEGANJE 

1. Prizadevanja za pridobitev Centra za 

krepitev zdravja (CKZ)  

Prijava na razpis oddana. Ni rezultatov. Januar 2018 – če bomo izbrani na razpisu. 

2. Uvajanje sistema SUVI Izvedba v skupini z ZdrZZS 2018 – če bo ZdrZZS izvajalo projekt 

 

 

11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA  
 

V ZD Črnomelj od leta 2014 poslujemo uspešno. Temu je tako tudi v letu 2017. Prizadevamo si 

vseskozi povečevati učinkovitost in uspešnost zavoda. Povečali smo število zdravstvenih 

programov, s tem tudi število zaposlenih in poslovnih prihodkov. Izvedli smo investicije v kadre, 

opremo, poslovne prostore. Tako se aktivno vključujemo v prizadevanja za izboljšanje 

gospodarskega in socialnega okolja ter skrbimo za varstvo okolja.  

 

Zdravstveni dom Črnomelj tudi v letu 2017 nadaljuje z izvedbo projekta »Razvoj kadrov v športu 

2016-2022 – sklop D – kineziolog specialist vadbe v zdravstvu«. S tem projektom zagotavljamo:   

 dodatno dejavnost, ki bo doprinesla k razvoju zavedanja o pomembnosti telesne vadbe; 

 možnost vzpostavitve primera dobre prakse vključitve novega poklica v zdravstveni sistem 

in s tem možnost, da se poklic kineziologa po koncu projekta  sistemsko vključi v 

zdravstveno dejavnost; 

 delovno mesto mlademu izobražencu in s tem vsaj malo doprinesel k temu, da mladi po 

končanem študiju ostajajo v domačem mestu. 

 

Z aktivnimi prizadevanji za pridobitev novih programov in s pridobitvijo le-teh zagotavljamo nova 

delovna mesta v lokalnem okolju. Tako smo v letu 2017 zagotovili delovno mesto zobozdravnici, 

fizioterapevtki, diplomirani medicinski sestri v referenčni ambulanti. 
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Eden izmed dolgoročnih ciljev, ki jih želimo dosegati je aktivno sodelovanje z deležniki lokalnega 

okolja. Svoje znanje želimo deliti s prebivalci za katere zdravje skrbimo in uresničevati svoje 

poslanstvo na področju promocije zdravja in preventivnih programov, kjer stremimo k temu, da 

mora biti zdravstveni dom središče načrtovanja in izvajanja promocije zdravja in preventivnih 

programov, usmerjenih v ohranitev in krepitev zdravja. V okviru zdravstveno vzgojnih programov 

izvajamo zdravstveno vzgojo in promocijo zdravja z namenom, da postanejo posamezniki aktivni v 

skrbi za svoje zdravje in so sposobni prevzemati svoj delo odgovornosti zanj. To izvajamo v šolah 

in vrtcih, društvih, javnih ustanovah,…. 

 

V sklopu projekta Milijon srčnih točk (2 urni tečaj) so bile s strani zaposlenih v NMP organizirane 

delavnice Temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED v začetku leta 2017 v prostorih PGD 

Dobliče in PGD Sinji Vrh, kjer se je izobaževanja in predstavitve AED udeležilo skupno 75 

krajanov. V mesecu oktobru in novembru 2017 je bilo dodatno iz istih vsebin poučenih 81 

posameznikov iz različnih prostovoljnih društev in samoiniciativnih skupin. 

 

Koncept izobraževanja prvih posredovalcev, ki je bil pripravljen v letu 2017 je v zaključni fazi z 

predvidenim pričetkom izobraževanja in uvajanja prvih posredovalcev v sistem NMP na območju, 

ki ga pokriva Zdravstveni dom Črnomelj, v prvi polovici 2018. V namen izobraževanja prvih 

posredovalcev je bila formirana ekipa inštruktorjev, ki bodo sodelovali pri uvajanju koncepta. 

Osnovan je celoten metodološki pristop vključno z strokovnimi vsebinami 10 urnega tečaja ter vsa 

potrebna dokumentacija za uspešno izvedbo tečaja. Zaključno fazo pred pričetkom izobraževanja 

prvih posredovalcev predstavlja splošni tripartitni dogovor med izvajalcem izobraževanj – 

Zdravstveni dom Črnomelj, Občino Črnomelj (in Civilno zaščito) in Gasilsko zvezo Črnomelj, o 

medsebojnem sodelovanju pri vzpostavljanju sistema prvih posredovalcev v našem okolju. 

 

Zdravstveni dom Črnomelj je učna baza za področje poklicev zdravstvene stroke. Registrirani smo 

kot učna baza za študente in dijake zdravstvene nege. Imamo pooblastilo za izvajanje programa 

pripravništva doktorjev dentalne medicine za otroško in preventivno zobozdravstvo in ortodontijo. 

Omogočamo praktično usposabljanje dijakom srednje zdravstvene šole.  Na fizioterapiji študentsko 

prakso opravljajo študenti kineziologije. Imamo mentorici za specializante družinske medicine in 

specializante pediatrije. V letu 2017 je prakso v našem zavodu opravljala tudi študentka Višje 

ekonomske šole Novo mesto. 

 

Na področju varstva okolja ločujemo odpadke, s čimer pripomoremo k varovanju in ohranjanju 

našega okolja. Skrbimo tudi za varčno rabo energije. V letu 2016 smo načrtovali, da bomo vključeni 

v projekt občine pri prijavi za energetsko sanacijo zdravstvenega doma, vendar je bilo pri predhodni 

analizi energetske učinkovitosti matične stavbe ugotovljeno, da gre za energetsko varčno stavbo na 

kateri energetska sanacija ni smiselna. V letu 2017 je bila energetsko sanirana stavba ZP Vinica. V 

stavbi ZD Črnomelj smo začeli z postopno zamenjavo svetil z energetsko varčnimi. 

 

Vključujemo se tudi v projekte, ki jih vodijo drugi zavodi, društva in nevladne organizacije v 

lokalni skupnosti. 

 

Tabela 16: Seznam aktivnosti ZD Črnomelj v lokalnem okolju 

FEBRUAR DAN ODPRTIH VRAT ZP VINICA 

MAREC SVETOVNI DAN LEDVIC (ZD ČRNOMELJ, ZP VINICA) 

 PREGLED DOJK 

Sodelovanje z društvom MENA 

APRIL DAN ODPRTIH VRAT ZD ČRNOMELJ OB SVETOVNEM 

DNEVU ZDRAVJA                 

STOJNICA V PLANINSKEM DOMU MIRNA GORA 
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meritve, svetovanje 

MAJ ŠPORT IN ŠPAS OŠ MIRANA JARCA ČRNOMELJ 

meritve  

SEPTEMBER DAN BREZ AVTOMIBLA 

Stojnica 

Ekipa NMP je z gasilci PGD Črnomelj in CZ Črnomelj izvedla 

množično vajo »Poškodovani kolesarji« 

OKTOBER OČKOV TEK PRED KC SEMIČ 

Pohod in stojnici 

NOVEMBER PREDAVANJE GASILSKA ZVEZA BELA KRAJINA 

SVETOVNI DAN SLADKORNE BOLEZNI 

Predavanje društvo sladkornih bolnikov 

 

V različne promocijske in izobraževalne akcije v lokalni skupnosti se vključujejo tudi zaposleni v 

NMP. Tovrstno sodelovanje je bilo: Predstavitev nujne obravnave in prva pomoč pri obravnavi 

poškodovanega motorista v sklopu dneva varne vožnje Občine Črnomelj, Sektorska vaja »Požar in 

evakuacija« in Terenska vaja »Poškodovani gozdar« v sodelovanju z PGD Dragatuš, Terenska vaja 

»Zmaj« v sodelovaju z PGD Semič, Izvedba množične vaje »Poškodovani kolesarji« v sklopu tedna 

mobilnosti v sodelovanju z PGD Črnomelj in CZ Črnomelj ter izobraževanje mladih na »Taboru 

gasilske mladine« v Črmošnjicah v organizaciji PDG Semič. 

 

Zdravstveno vzgojni center izvede veliko število CINDI delavnic v lokalni skupnosti – za 

pedagoške delavce v šolah v lokalni skupnosti, za zaposlene v Centru za socialno delo, Varstveno 

delovnem centru in Občini Črnomelj.  

 

Kineziološka obravnava poteka v lokalni skupnosti za različne populacijske skupine (otroci, 

upokojenci, odrasli s posebnimi potrebami, varovanci DSO,…). 

 

Vsi zaposleni se zavedamo, da moramo svoje znanje deliti z ljudmi v okolju v katerem delamo in to 

tudi počnemo. 

 

 

12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN 

KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH 

VLAGANJIH 
 

12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA   

 

12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike 

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017 - ZD 

Konec leta 2017 je imel ZD  zaposlenih 92 delavcev. Po pogodbi z ZZZS pa smo imeli priznanih 

99,01 delavcev iz ur.  Od 92 zaposlenih delavcev je  86 redno zaposlenih, ostalih 6 pa je zaposlenih 

za določen čas. To so pripravniki, specializanti in delavci, ki nadomeščajo porodniške odsotnosti. 

 

Tabela št. 17 : Kader po profilih po letih 

Stopnja izobrazbe 2015 2016 2017 

Zdravstveni delavci    

IX . doktorat znanosti (psihologinja, 

ortodontija ) 

1 2 1 

VIII. zdravniki specialisti  8 8 3 
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VIII višji zdravniki specialisti    5 

VIII. zobozdravniki specialisti 

(ortodont) 

1   

VIII. ostali specialisti( med. biokemija)  1 1 1 

VII/2. zdravniki brez specializacije  2 2 0 

VII/2 višji zdravniki brez specializacije    2 

VII/2. zobozdravnik  6 7 6 

VII/2 višji zobozdravniki   1 

VII/2. specializanti 2 2 1 

VII/2 pripravniki zobozdravnik, 

psiholog) 

  2 

VII/2. mag. zdrav. nege 1 1 2 

VII/2. psiholog  1 1 1 

VII/1. dipl. med. sestre /dipl.   

   zdrav 

12 12 13 

VII/1. dipl fizioterapevti/fizioterapevti 3 3 4 

VII/1. ing. laboratorijske biomedicine  1 1 1 

VI. višje med. sestre 2 2 2 

V. medicinski tehniki / sms /vozniki 

reševalci 

25 25 27 

V.     pripravniki 1 - 2 

V.     zobotehniki/ laborat. tehniki 5 5 5 

Nezdravstveni delavci    

VII/2. ostali visoka  1 1 1 

VII/1. ostali visoka  2 2 2 

VI.      ostali višja  2 2 2 

V.      ostali srednja  1 1 1 

IV., III.; II ., I. 5 7 7 

SKUPAJ: 83 85 92 

 

V primerjavi z letom 2016 je bilo konec leta 2017 v zavodu 7 delavcev več.  Vzrok povečanja so 

dodatno pridobljeni programi na področju fizioterapije, programa splošne medicine in referenčne 

ambulante, nadomeščanja porodniških odsotnosti in zaposlitve pripravnikov.  

Kadrovska gibanja: 

V letu 2017 je  zavod  zapustilo sedem delavcev: 

 dva  zobozdravnika, od tega se je eden  upokojil, eden pa si je  delo poiskal drugje, 

 zobozdravnica dr. , specialistka čeljustne in zobne ortopedije, 

 zdravnik specialist družinske medicine,  

 specializantka družinske medicine,  

 psihologinja, ki je nadomeščala porodniško odsotnost, 

 čistilka, ki je nadomeščala dalj časa trajajočo bolniško odsotnost.  

 

V letu 2017 smo zaposlili 14 novih delavcev in sicer: 

 diplomirano fizioterapevtko, zaradi dodatno priznanega programa, 

 zobozdravnico za delo v ZP Semič, ki pa je po nekaj mesecih dela odšla na porodniško 

odsotnost, zato smo dodatno zaposlili še eno zobozdravnico za nadomeščanje,  

 zobozdravnico za delo v ZP Vinica, ki pa je delala samo en mesec in je konec leta 2017 

zavod zapustila,  

 specialistko družinske medicine, ki je po končanem specialističnem izpitu še en mesec 

delala v zavodu, z 31.12.2017 pa je zavod zapustila,  

 dve srednji medicinski sestri zaradi dodatno priznanega programa (ena v splošni medicini in 

ena v zobozdravstvu), 

 diplomirano medicinsko sestro za delo v referenčni ambulanti, 

 štiri pripravnike (zobozdravnika, psihologinjo in dve srednji medicinski sestri), 
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 dve medicinski sestri (eno diplomirano in eno srednjo ) zaradi nadomeščanja porodniških 

odsotnosti. 

 

Delavce, ki so zavod zapustili smo poskušali nadomestiti z novimi zaposlitvami. Največ problemov 

imamo pri zaposlitvi zdravnikov in zobozdravnikov. Na objavljen razpis za zdravnika specialista 

splošne/družinske medicine in zobozdravnika specialista čeljustne in zobne ortopedije nismo dobili 

nobene prijave, razpisa ponavljamo.  

 

Višji zdravniki/zobozdravniki 

V letu 2017 je sedem zdravnikov in ena zobozdravnica na podlagi Aneksa k posebnemu tarifnemu 

delu KP za zdravnike in zobozdravnike v RS, (Ur. list RS, št.16/2017) in  predloga strokovne vodje  

napredovalo v višje zdravnike/zobozdravnike. 

 

Razmerje zdravstveni/nezdravstveni delavci 

Razmerje med zdravstvenimi in nezdravstvenimi delavci je  87:13 in se je v primerjavi z letom 

2016 , ko je bilo razmerje 84:16 povečalo v korist zdravstvenih delavcev.  

Bolniške odsotnosti  

V letu 2017 so bili delavci ZD zaradi bolezni, poškodb nege in spremstva družinskih članov odsotni 

5.648 ur. Skupni strošek boleznin znaša 46.553 €, od tega je strošek ZD Črnomelj 32.039 €, strošek 

ZZZS pa 14.514 €.  

Zaradi porodniške odsotnosti so bile delavke odsotne 3.168 ur. Naši delavci pa so izkoristili 264 ur 

očetovskega dopusta. V obeh primerih je plačnik odsotnosti ZZZS.  

Skupna odsotnost delavcev zaradi boleznin, porodniških odsotnosti in očetovskega dopusta je bila 

9080 ur. To je toliko kot če bi bilo 52 delavcev (več kot polovica) odsotnih en cel mesec. 

 

Delovni invalidi 

 

V zavodu smo imeli v letu 2017 zaposlene štiri invalide. Glede na celotno število zaposlenih 

delavcev  bi jih morali imeti pet. Ker kvote nismo dosegli  smo bili dolžni, za  manjkajočega 

invalida  plačati prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, v višini 70% vsakokrat veljavne 

minimalne plače. V mesecu decembru pa se je zaradi povečanega števila zaposlenih, naša 

obveznost do  sklada povečala za enega invalida. V celotnem letu 2017 smo v sklad nakazali 7.325 

EUR, kar je v primerjavi z preteklima letoma manj; v letu 2016 smo v sklad nakazali 9.409 EUR, v 

letu 2015 pa 12.837 EUR. 

 

12.1.2. Ostale oblike dela 

 

V letu 2017 smo imeli sklenjene tri pogodbe o delu in sicer za  opravljanje zdravstvenih storitev za 

katere  nismo uspeli zaposliti ustreznega kadra: 

 čeljustna in zobna ortopedija; storitve opravljata dva zobozdravnika specialista zasebnika,   

 medicina dela, prometa in športa, že od leta 2012, ko se je upokojila zdravnica ne uspemo 

zaposliti zdravnika specialista za omenjeno področje.  

 

Po podjemni pogodbi pa so z zavodom sodelovali: 

 dva zdravnika specializanta družinske medicine, ki sta opravljala delo v dežurni in urgentni 

službi in 

 dva zobozdravnika, ki sta pomagala premostiti kadrovski primanjkljaj v zobozdravstvu . 

 

Študentsko delo: 
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V letu 2017 je v času  dopustov opravljala študentka delo na recepciji. Opravila je 150 ur. Strošek 

ZD je znašal 988 EUR.  

 

V zavodu se v letu 2017 nismo posluževali zaposlovanj delavcev preko agencij za posredovanje 

delovne sile in javnih del.  

 

12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva 

 

V zavodu sta v skladu s Finančnim načrtom za leto 2017 in  na podlagi sklepa Zdravniške zbornice 

Slovenije nadaljevali s specializacijo: 

 zdravnica s področja družinske medicine, ki je z opravljenim specialističnim izpitom konec 

leta  zaključila s specializacijo  in zavod zapustila in  

 zdravnica iz področja pediatrije, ki opravlja drugo leto specializacije.   

 

Opravljanje pripravništva smo omogočili trem pripravnikom s področja zdravstvene nege, eni 

pripravnici psihologinji in pripravniku zobozdravniku.   

Navedeno pripravništva in specializacije finančno krije ZZZS.  

 
Tabela 18: Stanje specializantov in pripravnikov konec leta 2016 in 2017 

 2016 2017 

Zdravniki specializanti  2  (druž. medicina in pediatrija)  1 (pediatrija) 

Pripravniki s področja zdravstvene nege  1 2 

Pripravnik psiholog / 1 

Pripravnik zobozdravnik  / 1 

 

Učni zavod 

Zdravstveni dom Črnomelj je registriran tudi kot učna baza za študente in dijake zdravstvene nege. 

Zavod ima podpisano pogodbo s Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo Novo mesto in Fakulteto za 

zdravstvene vede Novo mesto. Dijaki in študenti v zavodu pod vodstvom mentorjev opravljajo 

klinično prakso iz področja zdravstvene nege. Zavedamo se, da je klinično usposabljanje 

pomemben dejavnik v procesu izobraževanja na področju zdravstvene nege. Dijaki in študenti na 

vajah pod vodstvom mentorja pridobijo znanje, izkušnje in spretnosti za izvajanje zdravstvene nege. 

Od dijakov in študentov se pričakuje maksimalna angažiranost, interes, aktivno sodelovanje in 

vključevanje v delovni proces. Tudi v letu 2017 so v zavodu opravljali klinično prakso dijaki in 

študentje zdravstvene nege.   

 
Tabela 19: Pregled izobraževanj zaposlenih po dnevih: 

   2015 2016 2017 

Zobozdravniki 26 24 21 

Zobne asistentke, zobotehniki, zobna 

preventiva 

13 8 4 

Zdravniki 55 51 44 

Medicinske sestre (splošne, otroška, šolska amb. in med. 

dela) 
11 29 29 

Zaposleni v urgenci 18 17 25 

Laboratorijski delavci 3 5 5 

Fizioterapevtke 9 6 10 

Patronažne med. sestre 24 15 24 

Dispanzer za mentalno zdravje - psiholog 5 7 10 

Pomočnica dire.za področje zdravstvene nege – 

vključno z delovnimi sestanki 

4 10 6 
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DMS iz referenčnih ambulant 9 9 29 

Zdravstveno vzgojni center - vključno z delovnimi 

sestanki  
12 29 32 

Uprava (direktorica, računovodstvo, tajništvo) 

– vključno s sestanki, posveti in izobraževanji v zvezi z uvedbo e-

zdravja, aktivnostmi v del. skupinah 

34 38 36 

S K U P A J: 223 248 275 

 

Iz prikazanega v tabeli je razvidno, da zavod veliko vlaga v izobraževanje zaposlenih, saj število 

dni , ki jih namenimo za izobraževanje raste. 

12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem 

 

Zunanjim izvajalcem je  oddana naslednja dejavnost: 

 Področje varstva pri delu in požarne varnosti. S podjetjem Lero d.o.o. iz Šentjerneja imamo 

sklenjeno pogodbo za izvajanje varstva pri delu in požarne varnosti. Celoletni strošek 

storitve znaša 2.937 €.  Podjetje skrbi za usposabljanje delavcev iz varstva pri delu in 

požarnega varstva ter izvaja periodične kontrole in nadzor nad ustreznostjo delovnih 

prostorov in opreme. 

 

 

12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2017 

 

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017 – ZD 

 

VRSTE INVESTICIJ REALIZACIJA 2016 PLAN 2017 REALIZACIJA 2017 

NEOPREDM.SREDSTVA 10.460 5.000 14.240 

NEPREMIČNINE 25.490 16.000 33.893 

OPREMA 250.340 197.000 194.399 

Medicinska oprema 132.254 168.000 132.898 

Nemedicinska oprema 118.086 29.000 61.501 

INVESTICIJE SKUPAJ:  286.290 218.000 242.532 

    
VIRI FINANCIRANJA REALIZACIJA 2016 PLAN 2017 REALIZACIJA 2017 

NEOPREDM.SREDSTVA 10.460 5.000 14.240 

amortizacija 10.460 5.000 14.240 

sredstva ustanovitelja 0 0 0 

NEPREMIČNINE 25.490 16.000 33.893 

amortizacija 18.015 11.000 28.893 

sredstva ustanovitelja 7.475 5.000 5.000 

MEDICINSKA OPREMA 132.254 126.000 132.898 

amortizacija 128.054 120.000 117.699 

sredstva ustanovitelja 0 0 5.599 

donacije 4.200 6.000 9.600 

NEMEDICINSKA OPREMA 118.086 71.000 61.501 

amortizacija 99.726 29.000 61.501 

sredstva ustanovitelja 18.360 42.000 0 
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donacije 0 0 0 

VIRI FINANCIRANJA  SKUPAJ 286.290 218.000 242.532 

amortizacija 256.255 165.000 222.333 

sredstva ustanovitelja 25.835 42.000 10.599 

donacije 4.200                 5.000 9.600 

    
AMORTIZACIJA REALIZACIJA 2016 PLAN 2017 REALIZACIJA 2017 

priznana AM v ceni storitev 155.880 165.000 171.590 

obračunana AM 227.162 218.000 243.079 

razlika med priznano in obrač. 71.282 53.000 71.178 

Porabljena AM 289.633 218.000 242.532 

 

V letu 2017 smo izvedli za 242.532€ investicij, kar je za 24.532€ več kot je planirano in 47.101€ 

več kot v letu 2016. 

 

V skladu z načrtom investicij smo:  

 uredili in opremili novo zobno ambulanto v Črnomlju ter kupili zobni stroj ter ostala 

potrebna osnovna sredstva in drobni inventar. Vse skupaj nas je stalo 55.500€. Investicijo je 

v celoti kril Zdravstveni dom Črnomelj; 

 v ZP Semič smo s pomočjo Občine Semič, opremili ambulante z žaluzijami in komarniki ter 

zamenjali vhodna stranska vrata in vetrolov. Investicijo je v višini 5.000€ sofinancirala 

občina Semič, ostalo cca 2.300€  pa je pokril zdravstveni dom; 

 vzpostavili smo sistem kakovosti, kar nas je v letu 2017 stalo 6.804€; 

 vzpostavili smo smo novo spletno stran v vrednosti 3.843€. 

 

V skladu z načrtom nabav so bila nabavljena naslednja osnovna sredstva: 

 aparaturi Endomed in Vacotron za fizioterapijo v vrednosti 3.943€, 

 mikroskop za laboratorij v vrednosti 8.421€, 

 hladilno omaro za cepiva v vrednosti 3.415€, 

 reševalno vozilo v vrednosti 58.807€, 

 defibrilator  za ZP Vinica v vrednosti 2.440€, 

 11 računalnikov, tiskalnike, ekrane in čitalce v vrednosti 21.420€. 

 

Zaradi potreb ambulanti in služb pa so bila izven načrta nabavljena naslednja osnovna sredstva: 

- reciproc gold za zobno ambulanto Semič v vrednosti 1.818€,  

- reciproc silver za zobno ambulanto Vinica v vrednosti 1.219€, 

- telefonsko centralo v vrednosti 6.694€, 

- pregledno mizo za fizioterapijo v vrednosti 1.568€, 

- klime v vrednosti 4.745€, 

- 2 apex lokatorja vrednosti 1.740€, 

 

Uredili smo čakalnico in WC ginekološke ambulante, kar nas je stalo 10.174€. Izdelati smo dali 

projekt za južni prizidek, za kar smo odšteli 6.700€. Nabavili smo tudi 3 radijske postaje in 2 

defibrilatorja v znesku 6.913€, kar nam je v znesku 5.599€ sofinancirala Občina Črnomelj (razpis 

MZ). 

 

 

12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2017 
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Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2017 - ZD 

NAMEN PLAN 

STROŠKOV  

STROŠKI 

TEKOČEGA 

VLAGANJ VZDRŽEVANJA VZDRŽEVANJA  

vzdrž. telekom.opreme in račun. 32.300 34.772 

vzdrževanje avtomobilov 18.300 20.941 

druge storitve in popravila 38.700 53.397 

SKUPAJ 89.300 109.110 

V letu 2017 smo planirali stroške vzdrževalnih del  v višini 89.300 €, realizacija pa znaša 109.110 

€. Stroški so se povečali pri popravilih in vzdrževanju avtomobilov in ostalih osnovnih sredstev, 

medtem, ko so stroški vzdrževanja računalniške opreme in programov ostali na ravni planiranih. 

Stroške vzdrževanja osnovnih sredstev in računalniških programov smo pokrili z lanskim presežkov 

prihodkov nad odhodki v znesku 95.128€. 
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ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ 

NASLOV: DELAVSKA POT 4, 8340 ČRNOMELJ 
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Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila: 

Polonca Bahor, dipl.ekon. 

Odgovorna oseba zavoda: 

Eva Čemas, univ.dipl.ekon. 
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RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE  PRILOGE: 
 

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

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

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

a) Bilanca stanja (priloga 1) 

b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

(priloga 1/A) 

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

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

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

(priloga 3/A) 

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

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

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

3/B) 

 

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov: 

- Obrazec 1: Delovni program 2017 - ZD 

- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2017 - ZD 

- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017 - ZD 

- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017 - ZD 

- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2017 - ZD 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

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

2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

  2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76) 

  2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46) 

2.3. Analiza poslovnega izida 

   2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih  

   uporabnikov po načelu denarnega toka 

   2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih  

   uporabnikov 

   2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 

   2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov  

                                        po vrstah dejavnosti 

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

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

BILANCI STANJA  
 

 

1.1. SREDSTVA 

 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

 

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

razmejitve (AOP 002 in 003) 

 

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:                                                                             

          v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2016 2017 Indeks 

001 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve    

002 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja    

003 Dolgoročne premoženjske pravice       70.744       78.730      111 

005 Druga neopredmetena sredstva            297            297      100 

006 Terjatve za predujme iz naslova vlaganj    

007 Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi    

00 Skupaj AOP 002       71.041       79.027      111 

01 Popravek vrednosti  AOP 003       54.510       54.422      100 

00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev       16.531       24.605      149 

 

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

letu 2017 povečala za 14.240 EUR,  sedanja vrednost znaša  24.605 EUR. 

 

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

                                                    v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2016 2017 Indeks 

020 Zemljišča 4.401 4.401     100 

021 Zgradbe   1.698.256   1.712.379     101 

022 Terjatve za predujme za nepremičnine    

023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi          4.808        11.508     239 

029  Nepremičnine trajno zunaj uporabe    

02 Skupaj AOP 004    1.707.465    1.728.288     101 

03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005       340.678       378.656     111 

02-03 Sedanja vrednost nepremičnin      1.366.787    1.349.632       99 

 

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2017 povečala za 20.824 EUR in znaša 1.728.288 

EUR, zmanjšal se je tudi popravek vrednosti za obnovo nepremičnin v višini 13.069 EUR. 

Amortizacija znaša 51.047 EUR in ker je večja od vlaganj, je  sedanja vrednost nepremičnin 

manjša glede na leto 2016 in znaša 1.349.632 EUR. 

 

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine: 

- Stavba ZD Črnomelj, sedanja vrednost 31.12.2017 znaša  1.117.499 EUR 

- Stavba ZP Semič, sedanja vrednost 31.12.2017 znaša 87.544 EUR 

- Stavba ZP Vinica, sedanja vrednost 31.12.2017 znaša 128.681 EUR 

 

 

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

007) 
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                                          v  EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2016 2017 Indeks 

040 Oprema    2.123.187    2.257.747     106 

041 Drobni inventar       270.824       288.119     106 

042 Biološka sredstva    

043 Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti    

045 Druga opredmetena osnovna sredstva    

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

047 Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo              50              52    104 

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

04 Skupaj AOP 006    2.394.061    2.545.918    106 

05 Popravek vrednosti opreme AOP 007    1.911.912    2.055.650    108 

053 Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna 

sredstva v tuji lasti 

   

04-05 Sedanja vrednost opreme       482.149       490.268     102 

 

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

povečala za 195.142 EUR in znaša 2.545.918 EUR. Odpisana vrednost znaša  2.055.650 

EUR, sedanja vrednost pa 490.268 EUR, amortizacija je obračunana v višini 158.741 

EUR. 

 

Na kontih skupin 06, 07 in 08 ne izkazujemo salda. 

 

 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

 

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni  (AOP 013) 

 

Denarna sredstva v blagajni  znašajo na dan 31.12.2017   113 EUR. 

 

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

 

Denarna sredstva na računu pri UJP znašajo na dan 31.12.2017   328.783 EUR. 

 

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

 

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 95.849 EUR. Stanje vseh terjatev predstavlja  5 % 

celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavajo v skladu z pogodbenimi roki.  

 

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda.  

 Neplačane terjatve predstavljajo podjetja, ki so šla v stečaj,  imajo zaprte oz. blokirane račune. Pri 

terjatvah do fizičnih oseb neplačila predstavljajo pacienti, ki nimajo prostovoljnega 

zdravstvenega zavarovanja ali pa sploh niso zdravstveno zavarovani. 

 

Največje stanje terjatev po partnerjih je sledeče: 

 Vzajemna  d.d.                   60.475,25 EUR 

 Triglav d.d.                          6.822,77  EUR 

 Adriatic d.d.                         3.712,34 EUR 

 Esol d.o.o.                            3.291,78 EUR 

 Mithraeum d.o.o.                  2.941,84 EUR 
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Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016) 

 

Danih predujmov in varščin na dan 31.12.2017 ne izkazujemo.  

 

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

017) 

 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2017  

75.664 EUR.  

 

Največje stanje terjatev po partnerjih je sledeče: 

 ZZZS                             40.027,21 EUR 

 ZD Metlika                    31.049,00 EUR 

 Občina Črnomelj             1.792,38 EUR 

 DSO Črnomelj                    948,64 EUR 

 

Izkazane terjatve so bile v večini poravnane v mesecu januarju in februarju 2018. 

 

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) in  

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

 

Kratkoročnih finančnih naložb in terjatev iz financiranja na dan 31.12.2017 ne beležimo. 

 

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) 

 

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2017  5.947 EUR in so naslednje: 

                                                    v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2016 2017 Indeks 

170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij   2.754   5.527 201 

174 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost    

175 Ostale kratkoročne terjatve       226      420       186 

179  Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev    

17 SKUPAJ   2.980   5.947        200 

 

   Terjatve na kontih 170 predstavljajo terjatev do ZZZS za refundacijo boleznin, na kontu 175  

   pa so knjižene terjatve za zaračunana, vendar še ne oddana sredstva v blagajnah po  

   ambulantah za plačane račune pacientov in terjatev do delavke za vračilo izplačane jubilejne  

   nagrade. 

 

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) 

 

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2017  22.037 EUR in so naslednje: 

                                                  v  EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2016 2017 Indeks 

190 Kratkoročno odloženi odhodki    2.581   22.037      854 

191 Prehodno nezaračunani prihodki    

192 Vrednotnice     

199 Druge aktivne časovne razmejitve               

19 SKUPAJ    2.581  22.037     854 

 

Na časovnih razmejitvah so knjižene zaračunane zavarovalne premije za leto 2018, GSM 

naročnine za januar ter stroški kineziologa po pogodbi z Olimpijskim komitejem. 
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C) ZALOGE  

 
Stanje zalog na dan 31.12.2017 znaša 9.505 EUR. Večino zalog predstavlja sanitetni material v 

znesku 3.257 eur, pisarniški material v znesku 2.531 EUR in gorivo za ogrevanje v znesku 1.806 

EUR. Material je vrednoten po metodi povprečnih cen. Zaloga laboratorijskega materiala 

zadošča za 14 dni, sanitetnega materiala pa za 7 dni. 

 

                                                    v EUR, brez centov 
Konto Naziv konta  2016 2017 Indeks 

30 Obračuna nabave materiala    

31 Zaloge materiala   10.005    9.505 95 

32 Zaloge drobnega inventarja in embalaže    

34-36 Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga    

37 Druge zaloge namenjene prodaji    

 

 
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 

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

 

Na kontih skupine 20 na dan 31.12.2017 ne izkazujemo salda.   

 

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

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2017 217.597 EUR in se nanašajo 

na obveznost za izplačilo plač za mesec december. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti 

poravnana  v januarju 2018.  Obveznost se je glede na lansko leto povečala za 39.643 EUR. 

 

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

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2017   169.413 EUR. 

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v dogovorjenih rokih.  Na dan 31.12.2017 smo imeli 

neporavnane zapadle obveznosti v znesku 8.105 EUR. Dolg je nastal bodisi zaradi prepozno 

dobljenih računov oziroma smo dolg do dobaviteljev ugotovili šele z usklajevanjem obveznosti, 

ker prej nismo dobili računov oz. so bili računi neusklajeni.  

 

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

 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31.12.2017   52.119 EUR in se 

nanašajo na naslednje obveznosti: 

                                                    v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2016 2017 Indeks 

230 Kratkoročne obveznosti za dajatve 36.604   52.119      142 

231 Obveznosti za DDV    

231 Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih 

plačilnih instrumentov 

   

234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja    

235 Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih    

23 SKUPAJ 36.604    52.119     142 
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Obveznosti se nanašajo na obračunane prispevke od plač, ki so bile poravnane v januarju 2017 in 

na obveznost plačila prispevka za invalide pod kvoto. Obveznosti so se povečale glede na lansko 

leto za 15.515 EUR 

 

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

(AOP 039) 

 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2017  

12.567 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti: 

                                                   v EUR, brez centov 
Konto Naziv konta  2016 2017 Indeks 

240 Kratkoročne obveznosti do MZ      143       29 20 

241 Kratkoročne obveznosti do proračunov občin    

242 
Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov 

proračuna države 

  5.712   6.355      111 

243 
Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov 

proračunov občin 

  4.457   6.183      139 

244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ    

24 SKUPAJ 10.312  12.567      122 

 

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

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

 

Za kratkoročne obveznosti iz naslova financiranja na dan 31.12.2017 ne beležimo salda. 

 

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) 

 

Na kontih skupine 29 ne izkazujemo salda. 

 

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite  

 

Na kontu 920 - dolgoročno odloženi prihodki ne izkazujemo salda. 

 

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov 

amortizacije 

 

          v EUR, brez centov 
STANJE OZ. SPREMEMBA         Znesek  

stanje na dan 31. 12. 2016     24.749  EUR 

  

  

stanje na dan 31. 12. 2017     27.777  EUR 

 

Donacije  v znesku  27.777 EUR se nanašajo na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva. 
 

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije 

 

Salda na kontih skupine 93 ne izkazujemo. 

 

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti  

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti  

 



 

52 

Na kontih skupine 96 in 97 ne izkazujemo stanja.  

 

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva  

 

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

31.12.2017   1.680.296 EUR. 

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja: 

 

          v EUR, brez centov 
STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

stanje na dan 31. 12. 2016 1.623.875 EUR 

  

+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja            EUR 

+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine                          EUR 

+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja                      EUR 

+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev                   10.599 EUR 

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

osnovnih sredstev 

 

           110.739 EUR 

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

sredstev (konto 4629) 

 

64.917 EUR  

  

  

stanje na dan 31. 12. 2016     1.680.296 EUR 

 

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

184.209 EUR nižji od stanja sredstev v upravljanju.  

 

Konti podskupine  981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 

 

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe nimamo.  

 

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki   

 

          v EUR, brez centov 
STANJE OZ. SPREMEMBA         ZNESEK 

stanje na dan 31. 12. 2016                    416.558 EUR 

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

po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980 

 

-                  110.739 EUR 

+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka  (iz priloge 3 – AOP 891) 

 

+                   31.943 EUR 

- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka (iz priloge 3 – AOP 892) 

 

-                                EUR 

- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 

obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893) 

 

-                    95.128 EUR 

+/- ----------------- +/-                             EUR 

  

  

stanje na dan 31. 12. 2017                    242.634  EUR 

 

Presežek leta 2015 in 2016 smo v letu 2017 porabili  za investiranje v OS in investicijsko in 

tekoče vzdrževanje OS. Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2017 znaša 31.943 EUR. 

 

Stanje sredstev v upravljanju je usklajeno z obema občinama ustanoviteljicama.   

 

 V izvenbilančni evidenci imamo knjižene odpisane terjatve v znesku 2.532,48 EUR. 
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2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

DOLOČENIH UPORABNIKOV   
 

2.1. ANALIZA PRIHODKOV  

 

Celotni prihodki doseženi v letu 2017 so znašali 3.998.719 EUR  in so bili za 8,5 % višji od 

doseženih v letu 2016 in za 6,1 % višji od načrtovanih za leto 2017.  

 

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,9 %,  finančni, izredni  in prevrednotovalni prihodki  pa 

0,10 %  glede na celotne prihodke za leto 2017 

 

 

                                                   v EUR, brez centov 

PRIHODKI 
Realizacija 

2016 

FN 

2017 

Realizacija 

2017 

IND  

real. 2017 

/ FN 2017 

STRUKTURA 

2017 

- iz obveznega zavarovanja 2.891.580 2.930.000 3.017.619      102,99    75,47 

- iz dodatnega prost.zavarovanja    454.224   462.000    509.471      110,27    12,74 

- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, 

od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od 

ostalih plačnikov in od konvencij    

 

   242.694 

 

  259.000 

 

   305.432 

 

     117,92 

 

     7,64 

- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev      88.961   101.150    161.802      159,96      4,05 

- finančni prihodki     146    100      64        64,00      0,00 

-drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki  7.986      15.000  4.331  28,87      0,10 

SKUPAJ PRIHODKI 3.685.591 3.767.250 3.998.719      106,14    

 

Prihodki so sestavljeni iz prihodkov od obveznega zdravstvenega zavarovanja, kateri 

predstavljajo tudi največji del prihodkov (75,47  %), dodatnega prostovoljnega zavarovanja, ki 

znaša 12,74 % v strukturi prihodkov. Prihodki od samoplačnikov, doplačil, prihodkov od DMD, 

laboratorijskih storitev za zasebnike in konvencij znašajo 7,64 % vseh prihodkov. Drugi prihodki 

pa predstavljajo prihodke iz naslova najemnin, prihodkov za specializante in pripravnike. 

Finančni prihodki so znašali 64 EUR, prejeli smo jih iz naslova zamudnih obresti iz izterjanih 

terjatev. V znesku 4.331 eur so zajeta plačila od prodanih OS in odškodnine od zavarovalnice. 

 

 

2.2. ANALIZA ODHODKOV 

 

Celotni odhodki doseženi v letu 2017 so znašali 3.966.776 EUR in so bili za 10,3 % višji od 

doseženih v letu 2017  in   6,2 % višji od načrtovanih.  

 

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji: 

 

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

943.404 EUR in so bili za 6,59 % višji od doseženih v letu 2016 in za 0,16 % nižji od 

načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 23,78 %.  

 

Razlog za odstopanje od prejšnjega leta je večja poraba zobozdravstvenega materiala in 

zobotehničnih storitev zunanjih izvajalcev ( 1 zobna ambulanta več kot v letu 2016),  

porabljenega je več laboratorijskega materiala zaradi izvajanja laboratorijskih storitev za ZD 

Metlika, ki smo jih lani izvajali le od 1.6.2016 dalje, za 56.000 € so se povečali stroški 

pogodbenega dela zobozdravnikov, ortodontov in zdravnikov, ki opravljajo delo v dežurni službi 

(daljše bolniške, porodniške in odhodi iz ZD).   
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Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2017 znašali 554.890 EUR 

in so bili za 9,6 % višji od doseženih v letu 2017 in za 1,1 % višji od načrtovanih. Delež glede na 

celotne odhodke zavoda znaša  14 %.  

 

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2017 znašali 388.514 EUR in 

so bili za 18,6 % višji od doseženih v letu 2015 in za 3,2 % nižji od načrtovanih. Delež glede na 

celotne odhodke zavoda znaša 9,8 %. Stroški tekočega vzdrževanja so bili v letu 2017 v znesku 

95.128 € pokriti iz lanskega presežka prihodkov na d odhodki, ki smo za namenili za pokritje teh 

stroškov. 

 

Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih in avtorskih pogodb, 

pogodb o začasnem delu upokojencev ter preko s.p. in d.o.o.: 
Izvajalci zdravstvenih 

storitev 
Vrste zdravstvenih storitev  Strošek v letu 2017 Število izvajalcev 

lastni zaposleni   /                0          0 

zunanji izvajalci Dežurstvo       37.609          6 

zunanji izvajalci Saniteni reševalni prevozi         7.831          1 

zunanji izvajalci  DMD       40.362          1 

zunanji izvajalci Zobna protetika       73.823          4 

zunanji izvajalci Ortodontske storitve       33.149          2 

zunanji izvajalci Zobozdr. storitve       11.867          1 

zunanji izvajalci Ergometrija, EKG            330          1 

 

     - največji zunanji izvajalci nezdravstvenih storitev 

 
Zunanji izvajalci 

nezdravstvenih storitev  
Vrste storitev 

Strošek v letu 2017 Število zunanjih 

izvajalcev 

 pogonsko gorivo            38.954               1 

 ogrevanje            35.035               2 

 voda in komunala            34.860               1 

 vzdrž.račun.opreme            34.712               4 

 elektrika            25.952               3 

 popravila avtomobilov            20.941               4 

 

 

2.) STROŠKI DELA so v letu 2017 znašali 2.824.301 EUR in so bili za 12 % višji od doseženih 

v letu 2016 in za 8,7 % večji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša  71,2 %.   

 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2017 je znašalo 93 zaposlenih, in se  

je v primerjavi z letom 2016 povečalo za 4 zaposlene. 

 

Povprečna bruto plača je znašala 2.213 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 

7 % . 

 

V preteklem letu je bilo izplačano  povprečno 775 EUR regresa za letni dopust na delavca.  

 

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za  3.759 

delovnih ur, v breme ZZZS pa za 1.898 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 2,91 % 

obračunanih delovnih ur. 

 

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

171.590 EUR in so bili za 10 % višji od doseženih v letu 2016 in za 4 % višji od načrtovanih. 

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša  4,3 %.  

 

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku  243.079 EUR:  
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‒ del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 171.590 EUR (končni rezultat skupine 

462), 

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

znaša  64.917 EUR (podskupina 980) in  

‒ del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša  6.572 EUR (podskupina 922). 

Odpis drobnega inventarja pri prenosu v uporabo znaša 27.126 €. Delež odpisa v stroških 

amortizacije je 15,8 %. 

 

4.) REZERVACIJE v letu 2017 niso bile obračunane. 
 

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2017 obračunani v znesku 12.597 EUR. Večino 

tega zneska predstavlja prispevek za invalide pod kvoto. 

 

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2017 znašali 6 EUR. To so stroški opominov in zamudnih 

obresti. 

 

     7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2017 znašali 13.126 EUR in predstavljajo  pogodbene  

     kazni ZZZS, druge davčno nepriznane odhodke in sredstva dana sindikatu na osnovi  

     Pogodbe o zagotavljanju pogojev za delo sindikata v zavodu,  Zakona o varnosti in zdravju  

     pri delu ter Zakona o promociji zdravja na delovnem mestu. 

 

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2017 znašali 1.752 EUR in so 

nastali zaradi odpisa neamortiziranih osnovnih sredstev in oslabitve težko izterljivih terjatev 

(stečaj, blokirani računi podjetij, pacienti brez zavarovanja in socialno ogroženi pacienti) . 

 

2.3. POSLOVNI IZID 

 

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

pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini  31.943 EUR.  

 

Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb v letu 2017 zaradi upoštevanja davčnih olajšav 

ne izkazujemo.   

 

Doseženi poslovni izid je za 65 % nižji od doseženega v preteklem letu in za 403 EUR večji od 

planiranega.  

 

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

poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985. Razlika izhaja iz presežkov 

prihodkov nad odhodki iz preteklih let. 

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

načelu denarnega toka 

 

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

prihodkov in odhodkov. 

 

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 93.016 EUR in je od 

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

tok) manjši za 124.959 EUR.  

Na dan 31.12.2017 smo imeli neporavnane zapadle obveznosti do dobaviteljev v znesku 8.105 

EUR. Dolg ni nastal zaradi nelikvidnosti, ampak zaradi prepozno dobljenih računov dobaviteljev 

ali pa smo obveznosti do dobaviteljev ugotovili šele pri usklajevanjem obveznosti.  
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Neporavnane obveznosti glede 

na zapadlost 

konto 22 – 

kratkoročne obveznosti 

do dobaviteljev 

konto 24 – 

kratkoročne obveznosti 

do uporabnikov EKN 

Skupaj stanje 

na dan 

31.12.2017 

zapadle do 30 dni 6.584 447 7.031 

zapadle od 30 do 60 dni 1.074  1.074 

zapadle od 60 do 120 dni 
 

 
 

zapadle nad 120 dni 
 

 
 

Skupaj 7.658 447 8.105 

 

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

V ZD Črnomelj nimamo niti danih niti prejetih posojil. 

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov  

 

V ZD Črnomelj je v letu 2017 nismo zadolževali, povečanje sredstev na računu je skladno s 

presežkom prihodkov, izkazanim v Izkazu prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka. 

 

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

dejavnosti  

 

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti smo upoštevali Navodila 

Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15.12.2010). 

           

                v EUR, brez centov 

 LETO 2016 LETO 2017 

  
Prihodki Odhodki 

Davek od 

dohodka 
Poslovni izid Prihodki Odhodki 

Davek od 

dohodka 

Poslovni 

izid 

Javna služba 
3.418.523 3.334.366 

 0       84.158 
3.671.247 3.642.295 

 0 

   

28.952 

Tržna 

dejavnost 
267.068    260.250 

 0   6.817 
327.472    324.481 

 0   2.991 

Skupaj 

zavod 
3.685.591 3.594.616 

0         90.975 
3.998.719 3.966.776 

0         31.953 

 

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 28.952 EUR, iz naslova izvajanja tržne 

dejavnosti pa 2.991 EUR. 

 

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

(storitev): 

a) prihodki medicine dela, prometa in športa,  

b) prihodki od samoplačniških zdravstvenih storitev, 

c) prihodki od opravljenih storitev za druge koncesionarje (laboratorijske storitve), 

d) prihodki od zaračunanih najemnin,  

e) prihodki od rabatov, provizij,  odškodnin. 

 

    Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost smo kot sodilo    

    upoštevali 8,18 % -ni delež prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih. 

 

V letu 2017 nismo izplačevali delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 
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3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA IZ LETA 

2016 IN PRETEKLIH LET 

 
Sredstva poslovnega izida 2016 smo v višini 95.128 € porabili za pokritje stroškov tekočega 

vzdrževanja osnovnih sredstev in računalniških programov, za kar je Svet zavoda sprejel sklep 

pri obravnavi letnega poročila za leto 2016.  Tudi pri obravnavi letnega poročila za leto 2015 je 

Svet zavoda sprejel sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki  nameni za investicije, ki smo 

ga v letu 2017 preknjižili na konto 980.  

   
 

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA 

IZIDA V LETU 2017 
 

Presežek, izračunan po denarnem toku, je negativen, zato presežka v skladu z ZIPRS1819, v 

letu 2017 ne izkazujemo.  

 

   1 .  Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2017, ki se ne zmanjša za   

         presežek,  izračunan v skladu z ZIPRS1819, znaša:  31.943 EUR. 

 

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

               nameni za  tekoče vzdrževanje (računalniške in programske opreme, servise aparatur  

               in vzdrževanje ostalih osnovnih sredstev). 

 

 

Datum:  20.2.2017 

 

 

Podpis računovodje:                            Podpis odgovorne osebe: 

     Polonca Bahor                                                                                        Eva Čemas 
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LETNA POROČILA PO ODDELKIH ZA LETO 2017 

 

Fizioterapija – pripravila: Mateja Mali 

 

V letu 2017 imamo v ambulanti za fizioterapijo od 1.4.2017 povečan tim iz 3,26 na  3,96 tima. S 

tem datumom smo pridobili tudi novo sodelavko. 
 

Na fizioterapiji je bilo skupaj 1258 obiskov. 
 zaradi bolezni 921 obiskov, 
 poškodbe izven dela 305 obiskov, 

 poškodbe pri delu 27 obiskov, 

 poškodbe po tretji osebi 14 obiskov. 
 

Največ je bilo opravljenih srednjih fizioterapevtskih obravnav 897, velikih fizioterapevtskih 

obravnav je bilo 129 in malih fizioterapevtskih obravnav 227. Letni plan uteži za leto 2017 je 2234 

uteži, narejenih je bilo 2359,43 uteži, kar znaša 5,61% nad letnim planom. 
 

Opažamo, da se je število pacientov, ki čakajo pod  stopnjo nujnosti HITRO in REDNO bistveno 

povečalo glede na prejšnje leto. 

Stanje na dan 31.12.2016: 
 102 pacienta čakajoča pod redno, 

 40 pacientov čakajočih pod hitro. 
Stanje na dan 31.12.2017: 

 191 pacientov čakajočih pod redno, 
 81 pacientov čakajočih pod hitro. 

  

Število čakajočih pacientov se je bistveno povečalo in s tem tudi čakalna doba na fizioterapevtsko 

obravnavo. 
 

Laboratorij – pripravila: Marjanca Doltar 

 

V letu 2017 smo opravili v primerjavi z letom 2016 10% več odvzemov krvi, 25% več biokemičnih 

preiskav, 35% več preiskav PSA, 25% več preiskav TSH, 10% več hematoloških in urinskih 

preiskav in 25% več preiskav blata. Obseg dela v laboratoriju se nam iz leta v leto povečuje, kar 

vpliva na preobremenjenost laboratorijskega osebja. V laboratoriju sledimo razvoju laboratorijske 

dejavnosti z uvajanjem novih preiskav. Izvajanje laboratorijskih preiskav v lastnem laboratoriju 

predstavlja finančno in strokovno prednost, ter hitrejši dostop do izvidov. V laboratoriju izvajamo 

laboratorijske storitve tudi za zasebne ambulante, ZD Metlika in samoplačnike. 

 

Dispanzer za mentalno zdravje – psihološka ambulanta – pripravila: Tanja Ravnjak 

 

Dispanzer za mentalno zdravje  (v nadaljevanju DMZ) deluje v Beli krajini 5 let; od leta 2012. V 

zadnjih petih letih se ukvarjamo s problematiko otrok, mladostnikov in odraslih oseb, s preventivo 

in kurativo ter s spremljanjem po različnih rehabilitacijskih programih, ki jih osebe opravijo na 

sekundarnem ali terciarnem  nivoju. Sodeluje z mrežo zunanjih strokovnih služb, predvsem iz 

šolstva, socialno-družinskega področja. Sodelujemo v psihoedukativnih delavnicah Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje (v ZD Črnomelj in ZD Metlika) ter opravljamo psihološke preglede za 

potrebe Ambulante za medicino, dela, prometa in športa. Po potrebi opravljamo predavanja in 
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delavnice v naši lokalni skupnosti (npr.: ob različnih svetovnih dnevih, povezanih z zdravjem, 

delavnice v društvu Ozara). 

 

V letošnjem letu smo pridobili tudi novo pomoč, pripravnico Marino Strahinić, mag. psihologije. V 

letu 2017 smo dosegli 23.006 točk, s čimer presegamo letni plan. V zadnjem letu so se povečale 

obravnave s področja nasilja v družinah in s tem tudi timske povezave s CSD Črnomelj in Metlika. 

Ostale najpogostejše težave na področju duševnega zdravja pa še vedno ostajajo: depresivno-

anksiozna simptomatika, ki je velikokrat kompleksneje povezana tudi z nekaterimi manj 

pogostejšimi in novejšimi boleznimi zadnjih let (npr. nekatera nevrološka stanja, organske motnje, 

fibromialgija itd.). Pri predšolskih in šolskih otrocih pa ostajajo kot najpogostejše težave z 

namenom obravnav: različne vedenjske in čustvene motnje, psihosomatska stanja, tiki. 

 

Število pregledanih oseb v psihološki ambulanti v ZD Črnomelj v letu 2017 je bilo 515; opravljenih 

je bilo 1156 psiholoških obravnav. Od tega približno polovica oseb, napoten z ambulant družinske 

medicine ter polovica otrok in mladostnikov, napotenih iz otroške in šolske ambulante. Paciente 

napotujejo večinoma zdravniki ZD Črnomelj in ZD Metlika, občasno psihiatri in Razvojna 

ambulanta ter občasno ostale zdravstvene ustanove (npr.: URI-SOČA, UKC Ljubljana). V 

Ambulanti medicine, dela, prometa in športa smo opravili 176 pregledov ter 24 pregledov za ZD 

Metlika. Opravili smo tudi 172 pregledov triletnih otrok (od 191 povabljenih), ki imajo 

opredeljenega izbranega osebnega zdravnika v ZD Črnomelj ter 58 pregledov triletnikov (od 64 

povabljenih) iz metliške občine.  

 

Otroški dispanzer – pripravila: Alenka Schweiger Pavlakovič 

V ZD  Črnomelj skrbita za zdravstveno varstvo 1179 predšolskih otrok dve zdravnici: specialistka 

pediatrije in zdravnica s končanim podiplomskim izobraževanjem iz varstva žensk, otrok in 

mladine. Slednja ima polivalentno ambulanto - skrbi tudi za šolarje (400) in odraslo populacijo. V 

timu specialista pediatra sodelujeta še DMD in SMS. Zaradi bolniške odsotnosti Grahek Kristine, je 

prišla septembra v pediatrično ambulanto nadomestna DMS Adlešič Simona. 

Večina otrok prihaja iz občine Črnomelj in Semič, nekaj tudi iz občine Metlika. Ambulanti 

opravljata preventivno in kurativno zdravstveno dejavnost. Program obeh dejavnosti je bil v letu 

2017 v celoti realiziran. Kurativna zdravstvena dejavnost obsega zdravljenje akutnih bolezni in 

poškodb ter zdravljenje in spremljanje kroničnih bolezni.  

Pomembna je preventivna zdravstvena dejavnost, ki zajema: 

- spremljanje rasti in razvoja otroka (sistematski pregledi  ob 1.,3.,6.,9.,12., in 18. mesecu 

starosti ter v starosti 3 in 5 let) 

- svetovanje staršem o pomenu dojenja, zdravi prehrani in gibanju, rasti in razvoju otroka, 

vplivu medijev, o preprečevanju nesreč in poškodb, o pomenu cepljenja 

- cepljenja: obvezna in dodatna. Od dodatnih cepljenj cepimo proti rotavirusni okužbi, 

pnevmokoku, klopnemu meningoencefalitisu in gripi. V letu 2017 je bila precepljenost proti 

pnevmokoku 83%, kar je visoko nad slovenskim povprečjem (50%). Zaradi pojava ošpic v 

sosednjih državah in možnosti izbruha ošpic v Sloveniji, smo aktivno s pomočjo patronažnih 

sester vabili na cepljene vse neprecepljene Rome.   Precepljenost proti ošpicam, mumpsu in 

rdečkam je bila tako 100%, precepljenost proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški 

paralizi in hemofilusu B je bil 97,7%. Razveseljiva je tudi visoka precepljenost  Romskih 

otrok. Potrebno je dvigniti še slabo precepljenost proti klopnemu meningoencefalitisu. 
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- v zadnjem letu sodelujemo tudi s svetovalno službo, ki poteka ob sredah popoldan na OŠ 

Milke Šobar – Nataše. Tja pošiljamo predvsem otroke z motnjami v govornem razvoju. 

- v preventivni dejavnosti izvajamo tudi namenske preglede otrok pred vstopom v vrtec in 

pred odhodom na zdraviliško zdravljenje ali zdravstveno kolonijo. 

Pri našem delu dobro sodelujemo s službo NMP, patronažnim varstvom, mentalno-higienskim 

dispanzerjem – psihologinjo in defektologinjo ter laboratorijem.  

Otroci, ki so rizični v svojem razvoju (prezgodaj rojeni, prelahki, pretežki, dojenčki s 

prirojenimi anomalijami) ali otroke, ki odstopajo v normalnem motoričnem razvoju, napotimo v 

razvojno ambulanto v ZD Novo mesto, kjer so deležni  zgodnje nevrološke obravnave. V 

primeru bolezni in zahtevnejše diagnostike jih pošiljamo na sekundarni nivo (SB Novo mesto) 

in terciarni nivo (Pediatrična klinika Ljubljana). 

V preteklem letu je pediatrinja imela tudi predavanje za zaposlene o astmi in samozdravljenju 

astme ter predavanje o najpogostejših boleznih otrok v predšolske obdobju za starše v vrtcu 

Dragatuš. 

 

V času, ko je družina pogosto v različnih stiskah, se to odraža tudi v dinamiki odnosov med 

družinskimi člani in zdravju otroka. Zato redno sodelujemo s Centrom za socialno delo v 

Črnomlju. 

 

Služba Nujne medicinske pomoči  - pripravila: Matejka Nemanič Kostelec 

Služba NMP je organizirana v sklopu ZD Črnomelj. 

ZD Črnomelj skupaj z dvema zasebnikoma koncesionarjema skrbi za populacijo približno 18.700 

prebivalcev s stalnim prebivališčem in za približno 500-700 ˝vikendašev˝, ki večinoma prihajajo ob 

koncu tedna in med časom dopustov. Teren, ki ga pokrivamo, se razteza na 487 km²  in obsega 173 

naselij. Oddaljenost naše ustanove od najbližje regionalne bolnišnice je 45 km. Najbolj oddaljen 

kraj našega terena pa je 30 km od matične ustanove. 

V ZD Črnomelj je delo ekipe nujne medicinske pomoči organizirano 24 ur dnevno. 

V času dežurstva, to je ob sobotah, nedeljah, praznikih in ob delavnikih od 20.00 ure zvečer do 7.00 

ure zjutraj, izvaja NMP dežurna ekipa v sestavi dežurni zdravnik, medicinski tehnik in voznik 

reševalnega vozila, ki je prav tako medicinski tehnik. 

Od februarja 2011 imamo organizirano tudi stalno 24-urno pripravljenost vse dni v tednu, tako za 

zdravnike kot za medicinske tehnike. 

Med rednim delovnim časom je za izvajanje NMP zadolžen zdravnik po razporedu, ki poleg 

rednega ambulantnega dela skrbi tudi za nemoteno izvajanje NMP. 

 

V letu 2017  je služba NMP ZD Črnomelj opravila 197 intervencij ( tako na terenu kot v ambulanti 

NMP ), v katerih je oskrbela 216  bolnikov oz. poškodovancev. 

 



 

82 

Delež intervencij glede na vrsto dogodka in način aktivacije ekipe NMP prikazujeta spodnja dva 

diagrama: 

 

bolezeni 140

prometnih 
nezgod 18

poškodb izven 
prometa 33

zastrupitve 4
nepotrebnih  
intervencij 0

ostalo, ni 
podatka 2

VRSTE  DOGODKOV  V LETU  2017

 

 

svojci 46

očividci 21

policija 2

zdravnik 2

dispečer 87

drugo 39

KDO JE KLICAL V LETU 2017
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Povprečni čas od prejetja klica do prihoda ekipe NMP na mesto dogodka je znašal 12,58 minute, 

povprečni čas od prejetja klica do prihoda ekipe NMP v bolnišnico pa 84,84 minute. 

 

Na interni oddelek je bilo prepeljanih 73 bolnikov, na kirurški oddelek 47 bolnikov, na otroški 

oddelek trije otroci,  na nevrološki oddelek 26 bolnikov in na ginekološki oddelek tri bolnice. Za 10 

oskrbovancev je bil odrejen helikopterski prevoz v UKC v Ljubljani. 47  bolnikov je bilo po 

oskrbi v ZD napotenih domov. 

Temeljni in dodatni postopki oživljanja so bili v letu 2017  izvajani pri 14-ih bolnikih, od tega 

štiri krat uspešno. 

 

V spodnjem grafu je prikaz nekaterih opravljenih posegov med izvajanjem NMP: 

 

V spodnjem grafu je prikazana primerjava uporabe monitorja in i.v.kanala v zadnjih letih med izvajanjem 

NMP: 
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POROČILO O DELU  URGENCE ZA LETO 2017 
Št.intervencij (skupaj) 197 

čas klic - mesto dogodka 12,58 

čas klic - bolnišnica (skupni čas) 84,84 

št. pacientov 216 

št. pacientov (prometna nesreča) 22 

prepeljanih na kirurgijo 47 

prepeljanih na interni odelek 73 

napotitev domov 47 

št. KPR 14 

št.ROSC (KPR prip. v b. z lastno cirk.) 4 

št. uspešnih KPR 4 

št. intubacij (vseh) 5 

kanal nastavljen (število) 164 

uporaba monitorja (število) 54 

št. defib. pacientov 7 

št. mrtvih ob prihodu 7 

št. intervencij z več pacienti 4 

vpliv alkohola 16 

vpliv mamil 0 
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KDO JE KLICAL   

svojci 46 

očividci 21 

policija 2 

zdravnik 2 

dispečer 87 

drugo 39 

ni podatkov 0 

VRSTA DOGODKA   

bolezeni 140 

prometnih nezgod 18 

poškodb izven prometa 33 

zastrupitve 4 

nepotrebnih  intervencij 0 

ostalo, ni podatka 2 

  

Šestindvajset  pacientov  prepeljanih  na nevrološki oddelek SB Novo mesto. 

Trije otroci prepeljani  na pediatrični oddelek SB Novo mesto. 

Tri bolnice prepeljane na ginekološki oddelek SB Novo mesto. 

Deset  pacientov  s helikopterjem prepeljanih  v UKC Ljubljani. 

 

Reševalna služba  - pripravila: Gordana Petrušič 

1.1 Reševalni prevozi 

 

V letu 2017 je bilo opravljenih s strani NMP in Reševalne službe ZD Črnomelj 3018 reševalnih 

prevozov. V tem času je bilo prepeljanih 2952 pacientov, in sicer v sklopu nujnih obravnav 156 

posameznikov, v sklopu nenujnih prevozov s strokovnim spremstvom 608 posameznikov ter v 

sklopu sanitetnih prevozov 2254 posameznikov. Skupno je bilo z vsemi reševalnimi in sanitetnimi 

vozili opravljenih 220.672 kilometrov poti na sekundarni in terciarni nivo obravnave (Hipokrat, 

2017).  

 

1.2 Strokovna izobraževanja zaposlenih v služni NMP in Reševalni službi ter sodelovanje z drugimi 

službami 

 

V minulem letu so bila zaposlenim v službi NMP zagotovljena strokovna izobraževanja v skupnem 

obsegu 27 dni, s pomočjo katerih so zaposleni obnovili obstoječe strokovno znanje, pridobili nova 

znanja iz nujne medicinske pomoči ter urili veščine izvajanja tehničnih posegov na terenu.  

 

V sklopu sodelovanja z drugimi službami so se zaposleni v NMP vključevali v različne promocijske 

in izobraževalne akcije v sodelovanju z Občinama Semič in Črnomelj ter prostovoljnimi gasilskimi 

društvi. Tovrstno sodelovanje je bilo: Predstavitev nujne obravnave in prva pomoč pri obravnavi 

poškodovanega motorista v sklopu dneva varne vožnje Občine Črnomelj, Sektorska vaja »Požar in 

evakuacija« in Terenska vaja »Poškodovani gozdar« v sodelovanju z PGD Dragatuš, Terenska vaja 

»Zmaj« v sodelovaju z PGD Semič, Izvedba množične vaje »Poškodovani kolesarji« v sklopu tedna 

mobilnosti v sodelovanju z PGD Črnomelj in CZ Črnomelj ter izobraževanje mladih na »Taboru 

gasilske mladine« v Črmošnjicah v organizaciji PDG Semič. 
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V namen izobraževalnih aktivnosti in osveščanja laične javnosti o pomenu posredovanja in nudenja 

prve pomoči smo izdelali sedem informativnih plakatov z vsebinami izvajanja prve pomoči in 

prepoznavanju nujnih stanj pri katerih je potrebno posredovanje službe NMP. Hkrati se bile 

izdelane tudi zloženke z isto informativno vsebino, ki so dostopne v ZD Črnomelj. 

 

1.3 Projekti službe NMP in Reševalne službe 

 

V sklopu projekta Milijon srčnih točk (2 urni tečaj) so bile s strani zaposlenih v NMP organizirane 

delavnice Temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED v začetku leta 2017 v prostorih PGD 

Dobliče in PGD Sinji Vrh, kjer se je izobaževanja in predstavitve AED udeležilo skupno 75 

krajanov. V mesecu oktobru in novembru 2017 je bilo dodatno iz istih vsebin poučenih 81 

posameznikov iz različnih prostovoljnih društev in samoiniciativnih skupin. 

 

Koncept izobraževanja prvih posredovalcev, ki je bil pripravljen v letu 2017 je v zaključni fazi z 

predvidenim pričetkom izobraževanja in uvajanja prvih posredovalcev v sistem NMP na območju, 

ki ga pokriva Zdravstveni dom Črnomelj, v prvi polovici 2018. V namen izobraževanja prvih 

posredovalcev je bila formirana ekipa inštruktorjev, ki bodo sodelovali pri uvajanju koncepta. 

Osnovan je celoten metodološki pristop vključno z strokovnimi vsebinami 10 urnega tečaja ter vsa 

potrebna dokumentacija za uspešno izvedbo tečaja. Zaključno fazo pred pričetkom izobraževanja 

prvih posredovalcev predstavlja splošni tripartitni dogovor med izvajalcem izobraževanj – 

Zdravstveni dom Črnomelj, Občino Črnomelj (in Civilno zaščito) in Gasilsko zvezo Črnomelj, o 

medsebojnem sodelovanju pri vzpostavljanju sistema prvih posredovalcev v našem okolju. 

 

Dispanzer za medicino dela, prometa in športa – pripravila: Polona Zupančič  

 

Od  02. junija 2014  v naši ambulanti dela zdravnica Janja Kos Kržan, dr.med., specialistka 

medicine dela, prometa in športa. Prihaja ob ponedeljkih v popoldanskem času in opravi predvidene 

preglede. 

 

V ambulanti za medicino dela, prometa in športa še naprej opravljamo naloge zdravstvenega varstva 

pri delu, predhodne preventivne in obdobne preventivne zdravstvene preglede delavcev, preventivne 

pregled kandidatov za voznike in voznike motornih vozil vseh kategorij in preglede kandidatov za 

posest in nošenje orožja. 

 

V letu 2017 smo opravili 1682 preventivnih zdravstvenih pregledov. Od tega je bilo: 

 

528 predhodni preventivni zdravstveni pregled 

560 obdobni preventivni zdravstveni pregled 

443 pregled za oceno vozniške sposobnosti 

10 pregled za nošenje in posest orožja 

141 kontrolni, ciljani in specialni preventivni zdravstveni pregled 

 

Za delavce, ki so opravili obdobni preventivni zdravstveni pregled je bilo podano mnenje o 

delazmožnosti in izvid z mnenjem, ki je bil poslan pregledani osebi in izbranemu osebnemu 

zdravniku. 

 

Strokovno smo sodelovali tudi pri pripravi 61 delovnih dokumentacij za predstavitev pri invalidski 

komisiji. Za izdelavo zdravstvene ocene delovnih mest, oziroma njihovo revizijo smo porabili  58 

ur. 

Konzultacije podjetij po telefonu ali konzultacije samih delavcev v zvezi z delovnim mestom ali v 
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zvezi zaključenim izvidom sem opravljala pogosto, vendar teh storitev nisem beležila. Te vrste 

storitev so pogoste in nepredvidene, večinoma med opravljanjem drugega tekočega dela. 

 

Delo v ambulanti medicine dela, prometa in športa poteka nemoteno, trudim se, da se uporabnikom 

storitev prilagajam v smislu, da uskladim njihove želje in potrebe po pregledih s prostimi termini v 

naši ambulanti. Zopet poudarjam, da je dela na področju medicine dela, prometa in športa še vedno 

zelo, zelo veliko, zato je smiselno, da se še naprej vztrajno išče zdravnika specialista medicine dela, 

prometa in športa za redno delo v ambulanti. 

 

Oddelek zobozdravstva – pripravila: Ines Vrtin 

Plan storitev v letu 2017 kot ga določa ZZZS ni bil v celoti izpolnjen. Dosežen ni bil v 

zobozdravstvu za odrasle na področju protetike in v zobozdravstvu za mladino. 

V ZP Semič je primanjkovalo storitev s področja mladinskega zobozdravstva, prav tako na področju 

odraslega zobozdravstva na  področjih protetike in nege. Vzrok neizpolnjevanja pogodbenih 

obveznosti je predvsem v bolniškem staležu dr. Neloske  in sicer, od septembra do konca leta. 

Ravno tako je k temu prispevala upokojitev dr. Sokolića v spomladanskem času, ko zaradi 

koriščenja celotnega dopusta ambulanta dalj časa ni delovala. Obveznosti smo reševali s 

pogodbenimi zaposlitvami zobozdravnikov. Plan so nam pomagali realizirati, zobozdravnik dr. 

Neloski, ter zobozdravnici dr. Vlahović in dr. David. V ZP Vinica pogodbeni plan ni bil izpolnjen 

na področju odraslega zobozdravstva s področja protetike (85,84%). Dr. Mrković je zaradi 

odpovedi delovnega razmerja  delal do konca novembra. Nato je delo nadaljevala dr. Luzer Fink. V 

odrasli ambulanti dr. Vrtin plan ni bil realiziran na področju nege (90,34%). Vzrok je v kasnejšem 

zagonu ambulante kot je bilo načrtovano. V odrasli ambulanti dr. Georgieva plan ni bil realiziran s 

področja protetike (90,65%). V otroški ambulanti dr. Šavli letni plan ni bil realiziran. V ambulanti 

je do julija delala zobozdravnica dr. Vrtin (realizacija 115%), od julija do decembra je ambulanto 

prevzel dr. Nemanič (realizacija 72% ) in v decembru zobozdravnica dr. Šavli (realizacija 79%). 

V posameznih programih je šlo za manjša odstopanja v realizaciji plana predvsem zaradi 

objektivnih vzrokov. Realizacija celotnega programa pa dosega zadovoljivo raven. 

 

Zdravstveno vzgojni center – pripravila: Tatjana Gregorič 

 CINDI PROGRAM 

V ZVC smo v letu 2016 izvedli vse načrtovane zdravstveno-vzgojne delavnice (Zdrav življenjski 

slog in dejavniki tveganja, Zdravo jem, Opuščanje od kajenja, Telesna dejavnost, Zdravo hujšanje, 

Preizkus hoje, Svit kontaktna točka, Podpora pri spoprijemanju z depresijo, Podpora pri 

spoprijemanju s tesnobo, Podpora pri spoprijemanju s stresom, Tehnike sproščanja)  in individualna 

svetovanja za odrasle, ter ostala svetovanja po programu CINDI oz. strokovnih priporočilih NIJZ. 

Skozi celo leto smo izvajali Materinsko šolo za bodoče starše. 

 ZDRAVSTVENA IN ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA OTROK IN MLADINE 

V sodelovanju z vrtci, osnovnimi šolami, Srednjo šolo Črnomelj, Varstveno delavnim centrom 

Črnomelj in ZIK Črnomelj, smo za boljše zdravje otrok in mladostnikov izvajali zdravstveno in 

zobozdravstveno vzgojne vsebine po strokovnih priporočilih NIJZ.  

Učenci od prvega do petega razreda OŠ, ter varovanci VDC-a so sodelovali v tekmovanju za čiste 

in zdrave zobe ob zdravi prehrani. V sodelovanju s KUD Zlata skledica smo v športni dvorani OŠ 

Mirana Jarca Črnomelj pripravili prireditev za zmagovalne razrede tekmovanja. 

 SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO, SVETOVNI DNEVI 

V sodelovanju z ostalimi službami, smo za lokalno skupnost pripravili različne zdravstveno-vzgojne 

dogodke oz. stojnice: 

 DOV ZP Vinica: 3.2.2017 

 SVETOVNI DAN LEDVIC: 9.3.2017 (ZD ČRNOMELJ IN ZP VINICA) 
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 SVETOVNI DAN USTNEGA ZDRAVJA: 20.3.2017 (ZD ČRNOMELJ) 

 DOV ZD ČRNOMELJ: SVETOVNI DAN ZDRAVJA, 7.4.2017 

 STOJNICA NA MIRNI GORI (MERITVE): 23.4.2017 

 ŠPORT IN ŠPAS: STOJNICA (MERITVE) pred OŠ Mirana Jarca: 6.5.2017 

 DAN BREZ AVTOMOBILA – STOJNICA: 22.9.2017 

 DOV ZP SEMIČ: 9.10.2017 

 »OČKOV TEK« pred KC SEMIČ-POHOD IN 2 STOJNICI: 12.10.2017 

 GZ BELA KRAJINA-PREDAVANJE: 4.11.2017 

 DRUŠTVO SLADKORNIH BOLNIKOV-PREDAVANJE:28.11.2017 

 ZASVOJENOST-STOJNICA Špar Črnomelj: 25.11.2017 

Vsako leto, spomladi in v jeseni, izvedemo občinski Test hoje na 2 km na stadionu Loka Črnomelj. 

 

Patronaža – pripravila: Antonija Balkovec 

Patronažna zdravstvena služba ZD Črnomelj pokriva obe občini (Črnomelj in Semič), kar obsega 

486,4 km2 terena in 18187 prebivalcev. V vsaki občini opravlja patronažno varstvo ena 

koncesionarka, v ZD Črnomelj pa nas je zaposlenih pet patronažnih sester. 

Naše delo obsega preventivni in kurativni del. Iz tabele spodaj je razvidno, da opravimo veliko več 

kurativnih kot preventivnih obiskov. Kurativni obiski zajemajo predvsem kronične paciente in 

paciente, ki se zaradi kratke hospitalizacije hitro vrnejo v domačo nego.Naše delo tako obsega več 

medicinsko tehničnih posegov,ki so bili včasih domena bolnišničnega zdravljenja. 

Preventivni obiski pa so v veliki meri zajemajo nosečnice, otročnice, novorojenčke in dojenčke. 

Pohvalila bi dobro sodelovanje z ginekološko ambulanto v Črnomlju in porodnišnico Novo mesto, 

ki nas ažurno obveščajo, saj le tako lahko pravočasno opravimo preventivne obiske. 

Naj omenim še zgledno sodelovanje z socialno službo, Karitasom in Rdečim križem v občini, kar 

doprinaša  našim občanom večjo kakovost življenja. 

ŠTEVILO OBISKOV V LETU 2017 (velja za vse patronažne medicinske sestre skupaj): 

 Prvi obiski v letu  Ponovni  obiski v 

letu 

Skupaj 

Št. preventivnih 

obiskov 

371 417 788 

Št. kurativnih 

obiskov 

185 5323 5508 

Skupaj 556 5740 6296 

 

 

 

 

 

 

 

      

      


