
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/image_data/file/97727/

s960_COVID_960x640.jpg

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krško, 17.2.2020 

LETNO POROČILO ZD KRŠKO  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KAZALO 

 

UVOD .................................................................................................................................................. 6 
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA ................................................................................................... 6 
PREDSTAVITEV ZAVODA ............................................................................................................ 2 

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA ............................................................................. 2 
VODSTVO  ZAVODA .................................................................................................................... 2 

 

 

POSLOVNO POROČILO ................................................................................................................... 3 
ZA LETO 2020 .................................................................................................................................... 3 
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO 

PODROČJE ZAVODA ..................................................................................................................... 5 
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA ............................................................................................... 7 
3. LETNI CILJI ZAVODA ............................................................................................................... 8 

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ....................................... 12 
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV ......................................................................................... 12 
4.2  REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ...................................................................... 29 

4.2.1 Realizacija storitev izven pogodbe z ZZZS ...................................................................... 33 

4.3  POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE ............................................. 33 

4.4 POSLOVNI IZID ............................................................................................................... 34 
4.5. AKTIVNOSTI V ZVEZI Z ZAGOTAVLJANJEM ZDRAVSTVENE OSKRBE V 

IZREDNIH RAZMERAH ............................................................................................................. 35 

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC 

PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA ........................................................................................ 36 

6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP ...................................................................................................... 36 
7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ....................................... 40 
8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA ................................. 42 

8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA ............................................................................ 42 

9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ...................................................... 43 
10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI 45 
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA ......................................... 47 

12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE 

POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH ............................................. 49 
12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA ..................... 49 

12.1.1  Analiza kadrovanja in kadrovske politike ...................................................................... 50 
12.1.2  Ostale oblike dela ........................................................................................................... 50 

12.1.3  Izobraževanje, specializacije in pripravništva ............................................................... 52 
12.1.4 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem........................................................................ 54 

12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU................................................. 55 

12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020 ..................... 56 

 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020 ........................................................................... 57 

1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI 

STANJA ............................................................................................................................................ 60 
1.1. SREDSTVA ............................................................................................................................ 60 

1.1.1  Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju ................................................................ 60 

1.1.2 Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve .................................. 63 
1.1.3 Zaloge................................................................................................................................ 65 

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV .............................................................................. 65 



 

 

1.2.1  Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve .................................................. 65 
1.3 LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI .............................................................. 67 

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV ............................................................................................................................. 69 
2.1. ANALIZA PRIHODKOV ...................................................................................................... 69 

2.2. ANALIZA ODHODKOV ....................................................................................................... 71 
2.2.1 Stroški blaga, materiala in storitev .................................................................................... 71 
2.2.2 Stroški dela ........................................................................................................................ 73 
2.2.3 Stroški amortizacije ........................................................................................................... 74 
2.2.4 Rezervacije ........................................................................................................................ 74 

2.2.5 Ostali drugi stroški ............................................................................................................ 74 
2.2.6 Finančni odhodki............................................................................................................... 74 
2.2.7 Drugi odhodki ................................................................................................................... 75 
2.2.8 Prevrednotovalni poslovni odhodki .................................................................................. 75 

2.3. POSLOVNI IZID .................................................................................................................... 75 

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

denarnega toka ........................................................................................................................... 75 

2.3.2  Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov .............. 75 
2.3.3  Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov ....................................... 75 
2.3.4  Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

 .................................................................................................................................................... 75 

2.4  PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV ......................................................................... 77 
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI 

SVETA ZAVODA ............................................................................................................................ 77 

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 

2020 .................................................................................................................................................... 77 

4.1. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NA PODLAGI ZJF................................................. 77 
4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU ................... 78 
4.3.  PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ODHODKOV NAD 

PRIHODKI ZA LETO 2020 .......................................................................................................... 79 

 

SEZNAM PRILOG ........................................................................................................................... 80 
 

 



 

 

Uvodna beseda direktorice 
 

Leto 2020 je zaznamovala epidemija. Besedi koronavirus ali covid-19 sta zagotovo med največkrat 

izrečenimi. Epidemija je povsod krojila izvedbo zdravstvenih programov, tudi zaradi vdora virusa 

med zaposlene in paciente. Poleti smo skušali nadoknadili zamujeno v prvem valu, od jeseni naprej 

pa nas je znova zajel drugi val epidemije in izničil naš trud. Kljub velikemu trudu izvajalcev so se  

mnogi pacienti zaradi strahu pred okužbo pregledu ali obisku odpovedali sami. 

 

Dogajanje v letu 2020 je bilo dinamično, naporno, polno prilagajanja s ciljem obvladovanja tveganj 

in reševanja sprotnih izzivov.  

 

Zahvaljujem se vsem zaposlenim, da so sebi, sodelavcem, pacientom in mnogim drugim, ki so 

potrebovali pomoč, pokazali, da so ljudje z velikim srcem, da so se odrekali svojemu prostemu 

času, puščali otroke same, puščali partnerje, najbližje, da so nadomeščali kolege, ki so jih ali 

bolezen ali drugi problemi oddaljili od delovnega mesta in so bili tu, za druge. 

 

Pred nami je  novo poslovno leto in z njim novi izzivi, problemi, novi ljudje potrebni naše pomoči, 

nasveta, usmeritev… Verjamemo v nov, drugačen, pozitiven jutri, ker smo odličen tim, ki zmore 

delati skupaj, ker zaupamo drug drugemu in imamo radi svoje delo in se na delo radi vračamo tudi 

zato, ker so z nami dobri ljudje.  

 

Virusi mogoče res nimajo pameti, v nečem pa nas vseeno prekašajo: hitro znajo mutirati in se 

prilagoditi. Dobro bo, če jih bomo v prihodnje v tem znali posnemati. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

UVOD 

 

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA 
 

Naziv: ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO 

Naslov: CESTA KRŠKIH ŽRTEV 132C, 8270 KRŠKO 

Telefon: 074880200 

Spletna stran: www.zd-krsko.si 

Elektronski naslov: uprava@zd-krsko.si 

Matična številka: 5054575000 

Davčna številka: SI89128028 

Šifra uporabnika: 92.126 

Številka transakcijskega računa: 01100-6000031354 UJP NOVO MESTO 

Ustanoviteljici: Občina Krško, Občina Kostanjevica na Krki 

Dejavnosti: 86.210 ZDRAVSTVO 

 

DEJAVNOSTI 

229-Pnevmologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti 

230-Psihiatrija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti 

231-Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti 

249-Endokrinologija, diabetologija in tireologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti 

301-Medicina dela, prometa in športa 

302-Splošna in družinska medicina 

327-Pediatrija v splošni zunajbolnišnični dejavnosti 

338-Urgentna medicina v splošni zunajbolnišnični dejavnosti 

346-Javno zdravje v splošni zunajbolnišnični dejavnosti 

401-Čeljustna in zobna ortopedija 

403-Parodontologija 

404-Splošno zobozdravstvo 

446-Javno zdravje v zobozdravstveni dejavnosti 

507-Fizioterapija 

508-Laboratorijska dejavnost 

510-Patronažno varstvo 

512-Psihologija 

513-Reševalni prevozi 

706-Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev 

713-Zobotehnika 

 

 

http://www.zd-krsko.si/
mailto:uprava@zd-krsko.si
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PREDSTAVITEV ZAVODA 
 

Zdravstveni dom Krško je javni zdravstveni zavod katerega ustanoviteljici zavoda sta Občina Krško 

v 91,06 % deležu in Občina Kostanjevica na Krki v 8,94 % deležu. Za izvrševanje ustanoviteljskih 

pravic in obveznosti ter usklajevanje odločitev v zvezi z delovanjem zavoda, sta ustanoviteljici 

ustanovili Skupni organ. Osnovno poslanstvo zavoda je zagotoviti kakovostno in hitro dostopno 

zdravstveno storitev prebivalcem občin Krško in Kostanjevica na Krki, kakor tudi vsem drugim 

obiskovalcem, ki v določenem trenutku potrebujejo zdravstveno oskrbo. 

 

 

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA 
 

Zdravstveni dom Krško v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS št.: 23/05-UPB2, 

23/08) opravlja zdravstveno dejavnost na primarnem nivoju. Zdravstvena dejavnost je razdeljena na 

štiri osnovna področja delovanja: splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost, specialistična 

izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost, zobozdravstvena dejavnost in samostojne zdravstvene 

dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki. Med nezdravstvene dejavnosti se uvrščajo: poslovanje z 

nepremičninami in poslovne storitve, izobraževanje, založništvo in druge javne, skupne in osebne 

storitvene dejavnosti. Ponudbo in zagotavljanje zdravstvenih storitev ZD Krško bogati z dodatnimi 

dopolnilnimi zaposlitvami specialistov iz različnih področij (psihiatrija, diabetologija, pulmologija, 

ultrazvok, medicina dela prometa in športa, čeljustna in zobna ortopedija, parodontologija). 

Organiziranost javnega zavoda Zdravstveni dom Krško je zapisana v Odloku o ustanovitvi in 

Statutu Zdravstvenega doma Krško. 

 

 

VODSTVO  ZAVODA 
 

Svet zavoda je kolektivni organ upravljanja zavoda, ki ga sestavljajo:  

• 3 predstavniki ustanovitelja Občine Krško: Damjan Obradović, Damjan Reberšek, Alenka 

Planinc. 

• 1 predstavnik ustanovitelja Občine Kostanjevica na Krki: Mira Repar. 

• 2 predstavnika  uporabnikov - ZZZS OE Krško: Damijan Blatnik, Nina Margan. 

• 3 predstavniki delavcev zavoda: Jan Kurinčič, Mateja Zidarič, Lea Unetič. 
 
 

Direktorica: Tatjana Fabjančič Pavlič, inž. rtg., mag. ekon. in posl. ved..  
 

Strokovna vodja zavoda: Janja Zorko Kurinčič, dr. med., spec. spl. med.. 
 

Pomočnica direktorice za zdravstveno nego: Barbara Lackovič, dipl. med. sestra, mag. zdr. in 

soc. managementa. 
 

Strokovni svet: 

Strokovni svet zavoda kot kolegijski organ obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih iz 

dejavnosti zavoda, člani strokovnega sveta so:  

• Janja Zorko-Kurinčič, dr. med., spec. spl. med.,  

• Jasmina Jagić, dr. med., vodja splošne službe, 

• Branka Cepić, dr. med., spec. int., ZP Kostanjevica, 

• Jan Kurinčič, dr. med., spec., urg. med., vodja službe NMP, 

• Marjana Volarič, dr. med., spec. pediatrije, vodja otroško-šolskega dispanzerja, 

• Snežana Ladika Žvar, dr.med., spec. pediatrije, 

• Mateja Zidarič, dr. dent. med., vodja zobozdravstvene službe, 

• Tatjana Medvešek, dipl. inž. lab. biomed., vodja laboratorija. 
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Odgovorna oseba: Tatjana Fabjančič Pavlič, inž. rtg., mag. ekon. in posl. ved, direktorica.



 

4 

 



 

5 

 

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. 

 

 
 

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, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 

82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE), 

‒ 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, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO), 

‒ 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, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19), 

‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi, 

‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z ZZZS. 
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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, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18  in 195/20 – odl. US), 

‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, 

št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122), 

‒ 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, 86/16 in 80/19), 

‒ 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, 75/17, 82/18 in 79/19 ), 

‒ 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, 

75/17 in 82/18), 

‒ 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 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20), 

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

97/09 in 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 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020 in 

024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020) 

 

 

c) Interni akti zavoda: 

‒ Statut Javnega zavoda Zdravstveni dom Krško 

‒ Finančni načrt za leto 2020, 

‒ Pravilnik o računovodstvu, 

‒ Pravilnik o povračilih stroškov v zvezi z delom, 

‒ Pravilnik o popisu, 

‒ Pravilnik o blagajniškem poslovanju, 

‒ Strategija upravljanja s tveganji v Zdravstvenem domu Krško, 

‒ Pravilnik o delovnem času v Zdravstvenem Domu Krško, 

‒ Pravilnik o notranjem revidiranju, 

‒ Pravilnik o izvajanju nujne medicinske pomoči, 

‒ Sprememba pravilnika o izvajanju nujne medicinske pomoči, 

‒ Pravila o izvajanju samoplačniške zobozdravstvene dejavnosti, 

‒ Pravilnik o uporabi službenih vozil, 

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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‒ Pravilnik o uporabi delovne obleke, obutve in osebne varovalne opreme, 

‒ Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu v ZD 

Krško, 

‒ Pravilnik o pogodbenih in drugih delovnih obveznostih iz delovnega razmerja, 

‒ Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v ZD Krško, 

‒ Pravilnik o odpravi okvar na informacijskem sistemu, 

‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo prihodkov na javno službo in tržno dejavnost, 

‒ Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v ZD Krško, 

‒ Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v ZD Krško, 

‒ Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psihoaktivnih substanc pri 

zaposlenih v Zdravstvenem domu Krško, 

‒ Načrt organiziranosti zdravstvenih služb v občini Krško in Kostanjevica na Krki v času 

epidemije covid – 19. 

 

 

 

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 
 

Dolgoročni cilj zavoda je, da se Zdravstveni dom Krško ohrani kot temeljni izvajalec javne 

zdravstvene službe na primarni ravni, kar zahteva nenehno prilagajanje organizacije, programov in 

opreme novo nastalim izzivom, s katerimi se sooča sodobna družba in stroka. Zaradi naglega 

razvoja medicinskih znanosti in demografskih sprememb, bomo sproti skušali obvladovati 

naraščajoče potrebe po zdravstvenih storitvah občanov občin ustanoviteljic. 

 

Dolgoročni cilji zavoda so: 

• Zagotoviti celovito in varno osnovno zdravstveno varstvo ter dobro dostopnost do kakovostnih 

primarnih zdravstvenih storitev, tako s strokovnega kot organizacijskega vidika. 

• Ohraniti zaupanje uporabnikov zdravstvenih storitev in bolnikov, plačnika storitev in izvajalcev 

zdravstvenih in drugih storitev v zavodu. 

• Izboljšati ponudbo zdravstvenih storitev s pridobivanjem novih in s širitvijo obstoječih 

programov, katerih plačnik je ZZZS. 

• Omogočiti stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih z namenom pridobivanja dodatnih 

znanj. 

• Razširiti strokovna področja za izvajanje specializacij v okviru učne ustanove.  

• Vlagati v posodabljanje medicinskih aparatur in drugih delovnih sredstev, tudi s pomočjo 

iskanja dodatnih finančnih virov. 

• Uspešno sodelovati z ustanoviteljicama, z ZZZS in Ministrstvom za zdravje. 

• Konstruktivno sodelovati s koncesionarji. 

• Poiskati skupne točke za krepitev sodelovanja z ostalimi zdravstvenimi zavodi v regiji. 

• Pozitivno poslovanje zavoda. 

• Povečati delež prihodkov zavoda s področja tržne dejavnosti. 

• Ohraniti dobro ime in ugled zavoda. 

• Ohraniti zdravo delovno in bivalno okolje. 
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3. LETNI CILJI ZAVODA 
 
 

1. CILJI ZA BOLJŠO DOSTOPNOST DO ZDRAVSTVENIH STORITEV 

Realizacija dogovorjenega programa z ZZZS 

Merjenje: Redno mesečno spremljanje doseganja pogodbenega obsega/realizacije programov po 

posameznih dejavnostih.  

Ciljna vrednost: Doseganje ciljnih delovnih normativom pogodbenih obsegov v posameznih zdravstvenih 

dejavnostih. Vrednost: 4.700.000.€ 

Doseganje Cilja: Vodstvo je mesečno spremljalo doseganje pogodbenega obsega/realizacije programov po 

posameznih dejavnostih in informiralo izvajalce s primanjkljaji storitev. Zaradi epidemioloških razmer, je 

bilo v večini dejavnosti izvajanje storitev okrnjeno zaradi razglašene epidemije in odredb. Kljub temu smo 

dosegli pogodbeno vrednost storitev v višini 5.019.577,98 €. 

Zagotavljanje potrebnih kadrov za izvajanje zdravstvene dejavnosti 

Merjenje: Spremljanje pogodbeno dogovorjenih kadrov po posameznih dejavnostih. 

Ciljna vrednost: Zasedenost glede na kadrovski standard posamezne zdravstvene dejavnosti. 

Doseganje cilja: V letu 2020 nismo uspeli zagotoviti izvajalca v dejavnosti parodontologije in 

nadomestnega  spec. pediatrije za nadomeščanje  porodniške odsotnosti, kar smo pokrivali s povečanim 

obsegom dela pri ostalih spec. pediatrije.  V ostalih  zdravstvenih dejavnostih  po pogodbi z ZZZS smo 

zagotavljali ustrezno kadrovsko pokritost.  

Nudenje samoplačniških / tržnih storitev 

Merjenje: Mesečno, letno spremljanje opravljenih samoplačniških storitev. 

Ciljna vrednost:. Obdržati  obseg samoplačnikih storitev v primerjave s preteklim letom.  Vrednost: 

802.200 €. 

Doseganje cilja:  Vrednost  opravljenih  samoplačniških storitev v letu 2020 je nižja od lanskoletnih in 

višja od planiranih za leto 2020. Vrednost znaša 885.636,12 €.  

2. CILJI ZA BOLJŠE OBVLADOVANJE DOLOČENIH BOLEZNI 

Partnersko sodelovanje  z  zdravstvenimi vsebinami v projektih lokalne in širše skupnosti. 

Merjenje: Število udeležb na zunanjih dogodkih, število novo vzpostavljenih  kontaktov z lokalnim 

okoljem. 

Ciljna vrednost: Podaja zdravstvenih vsebin in dostopanje do skupin in posameznikov  v lokalni skupnosti, 

ki sodijo v ogroženo ali diskriminirano skupino.   

Doseganje Cilja: Kljub epidemiji smo sodelovali v številnih  projektih lokalne skupnosti, še posebej smo 

bili aktivni na področju obvladovanja okužbe s covid-19. Vstopali smo v delovne organizacije in 

preventivno testirali zaposlene s HAGT in izvajali izobraževanja glede osebne zaščite. V lanskem letu smo 

aktivno sodelovali z več kot 60 lokalnimi podjetji, jim svetovali in za njih izvajali testiranja proti covid-19.  

V mesecu decembru smo sodelovali pri izvajanju množičnih presejalnih testiranj za splošno javnost, tako v 

Občini Krško kot Kostanjevica na Krki. Število udeležb na dogodkih v lokalnem okolju je podrobneje 

opredeljeno v točki 4.1.2. 

Obvladovanje delovanja zdravstvenih služb v času epidemije 

Merjenje: Evalvacija  in število revizij Načrta organiziranosti zdravstvenih služb v času epidemije. 

Ciljna vrednost: Tedenske revizije načrta, prilagajanje delovanja zdravstvenih služb na vseh lokacijah 

delovanja, glede na epidemiološko situacijo v okolju. 

Doseganje cilja:  Izvajali smo tedenske revizije Načrta organiziranosti zdravstvenih služb v ZD Krško, od 

28.2.2020 do 31.12.2020 smo objavili kar 37. verzij Načrta organiziranosti dela, ki so bili vodilo pri 

obvladovanju delovanja zdravstvenih služb v letu 2020.  

Vzpostavitev in uporaba avdio vizualnih tehnik zdravstvenih obravnav pacientov. 

Merjenje: Število avdiovizualnih prilagoditev po deloviščih in avdiovizualnih obravnav. 

Ciljna vrednost: Omogočanje dela na daljavo, dela od doma, zdravstvenih obravnav pacientov z 

avdiovizualnim svetovanjem v preventivni zdravstveni dejavnosti, psihološki službi. Vrednost do 2.200 €.  

Doseganje cilja: Z avdiovizualno tehnologijo smo prilagodili 3 delovišča otroško šolskega dispanzerja, vsa 

delovišča v razvojni ambulanti s centrom za zgodnjo obravnavo predšolskih otrok ( logoped, specialni 

pedagog, nevrofizioterapevt, delovni terapevt, socialni delavec) in 3 delovišča klinične psihologije. 

Povečalo se je tudi število telefonskih obravnav pacientov splošnih ambulantah. ZZZS je za beleženje teh 

storitev objavil šifrant zdravstvenih storitev šele s 1.12.2020. 
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Zagotovitev ustrezne osebne varovalne opreme. 

Merjenje: Kontrola mesečnih količin nabavljene in porabljene certificirane osebne varovalne opreme. 

Ciljna vrednost: Oskrba vseh zdravstvenih služb z ustrezno osebno varovalno opremo, glede na priporočila 

RSK in izpostavljenost kadra na posameznih deloviščih.  

Ciljna vrednost: cca. 50.000 €. 

Doseganje cilja: V spomladanskem delu epidemije smo občutili pomanjkanje ponudbe osebne varovalne 

opreme na trgu. V tem času so nas reševale zaloge varovalne opreme, ki smo jih prejeli od Civilne zaščite in 

od donatorjev. Takoj po umiritvi razmer, smo aktivno pristopili k nabavi priporočene osebne varovalne 

opreme za zaposlene in si zagotovili zalogo, ki omogoča brezskrbno delovanje zavoda. Nabavljali smo 

osebno varovalno opremo z ustreznim certifikatom na podlagi pridobivanja ponudb in preizkusa vzorcev 

opreme.  

Nabavljena vrednost  osebne varovalne opreme je znašala 116.000,00 €.   

VREDNOTENJE ŠTEVILA NAPOTITEV NA SEKUNDARNI IN TERCIARNI NIVO 

Spremljanje napotovanja pacientov na sekundarno in terciarno raven. 

Merjenje: Mesečno in končno letno spremljanje napotitev,  primerjava s preteklim letom. 

Ciljna vrednost: Število napotitev na sekundarni in terciarni nivo enak ali nižji v primerjavi s preteklim 

letom.  

Doseganje cilja: Število napotitev na sekundarni in terciarni nivo je bilo v primerjavi s preteklim letom 

nižje za 39%. 

Uporaba e- Posveta 

Merjenje: Spremljanje števila e- posvetov po posameznih izvajalcih. 

Ciljna vrednost: Večja uporaba in koriščenje storitev e-Posveta kot v preteklem letu. 

Doseganje cilja: V preteklem letu smo zabeležili 40 storitev e-Posveta. V letu 2019 pa 42 storitev e-

Posveta. S 1.12.2020 so bile uvedene nove storitve za obračunavanje dela s pacienti na daljavo.  

3. CILJI ZA IZBOLJŠANJE KAZALNIKOV KAKOVOSTI 

Priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda: 

- pravilniki, protokoli, navodila, ki se nanašajo na zdravstveno področje in jih uveljaviti v praksi. 

- pravilniki, protokoli, navodila, ki se nanašajo na nezdravstveno področje in jih uveljaviti v praksi. 

Merjenje: Evalvacija samoocenitvenih vprašalnikov notranjih kontrol posameznih služb za leto 2020. 

Do 31.1.2021. 

Ciljna vrednost: Podaja jasnih in potrebnih  navodil, pravilnikov, protokolov, kar bo olajšalo delo 

izvajalcev in izboljšalo kvaliteto dela v posameznih službah. 

Doseganje cilja: V letu 2020 je bilo sprejetih kar 12 protokolov dela na različnih zdravstvenih področjih, 

ter dva predpisa, ki se nanašata na nezdravstveno področje dela. Ugotovitve 3 inšpekcijskih nadzorov smo 

uveljavljali v prakso zavoda.  

Ohraniti zadovoljstvo pacientov 

Merjenje: Meritev zadovoljstva pacientov in primerjava rezultatov. Do 31.12.2020. 

Ciljna vrednost: Enak ali boljši rezultat zadovoljstva pacientov.  

Doseganje cilja: Merjenje zadovoljstva pacientov je poteklo v mesecu decembru 2020. Zadovoljstvo 

pacientov se v primerjavi s preteklim letom ni poslabšalo. Rezultati zadovoljstva pacientov so predstavljeni 

v točki 4.1.4. 

Ohraniti zadovoljstvo zaposlenih 

Merjenje: Meritev zadovoljstva in primerjava rezultatov. Do 31.12.2020. 

Ciljna vrednost: Enak ali boljši rezultat zadovoljstva zaposlenih. 

Doseganje cilja: Merjenje zadovoljstva zaposlenih je poteklo v mesecu decembru 2020. Zadovoljstvo 

zaposlenih  se v primerjavi s preteklim letom ni poslabšalo. Primerjava in rezultati zadovoljstva zaposlenih 

so predstavljeni v točki 4.1.4. 

Organizacija družabnih srečanj zaposlenih za dvig organizacijske klime 

Merjenje: Število družabnih dogodkov za zaposlene in odzivnost zaposlenih na  dogodke. Do 31.12.2020. 

Ciljna vrednost: Več kot 50% zaposlenih udeleženih na različnih dogodkih. Spoznavanje z novo 

zaposlenimi, zbliževanje različnih služb.   

Doseganje cilja: Družabna srečanja v letu 2020 so bila zaradi epidemioloških razmer omejena. Organizirali 

smo jih v času med razglašenima epidemijama. Zaradi drugačnega načina dela in novih dejavnosti in 

storitev v covid oskrbi, so se službe zaradi narave dela združevale in presegale meje svojega delovanja.  

Izvedba izobraževanj  in aktivnosti za zaposlene s področja varovanja zdravja zaposlenih 

Merjenje: Število in aktualne vsebine izobraževanj za zaposlene, odzivnost zaposlenih, število okužb, 

poškodb, incidentov na delovnem mestu. 
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Ciljna vrednost: Zagotavljanje zdravja zaposlenih, varnost pri delu in pravilna uporaba zaščite opreme. % 

poškodb, incidentov na delovnem mestu enak ali nižji. 

Doseganje cilja: Izobraževanj iz varstva pri delu se je udeležilo 77 oseb. Izvedena so bila praktična 

izobraževanja o pravilni uporabi osebne varovalne opreme za vse zdravstvene delavce in dodatno na 

deloviščih, ki so epidemiološko bolj izpostavljena.  Na intranetu smo objavili povezave z video prikazi 

pravilnega oblačenja in slačenja varovalne opreme ter pravilnega razkuževanja rok in površin. Zabeležili 

smo 15 okužb zaposlenih s covid-19 na delovnem mestu in en incident vboda z že uporabljeno injekcijsko 

iglo.  

Organizacija internih strokovnih izobraževanj in timskih sestankov 

Merjenje: Število internih strokovnih izobraževanj, timskih sestankov po posameznih službah. Evalvacija 

posameznih služb do 31.12.2020. 

Ciljna vrednost: Informiranost zaposlenih z novostmi v posameznih službah, z informacijami, ki so 

potrebne za kvalitetno opravljanje dela. 

Doseganje cilja: V posameznih službah so se izvajali timski sestanki na katerih so se podajale informacije 

in izobraževalne vsebine, ki so bile v danem časovnem obdobju najbolj potrebne. Podrobno o tem v razlagi 

pod točko 4.1.4 

4. CILJI S PODROČJA NOTRANJIH KONTROL IN NOTRANJEGA REVIDIRANJA 

Upoštevanje  zadnjih priporočil revizijske službe. 

Merjenje: Interni nadzor upoštevanja priporočil  s pregledom razporedov dela in obračuna plač. Do 

30.9.2020. 

Ciljna vrednost: Preglednost in transparentnost vodenja organizacije dela in obračuna plač. Upoštevanje 

priporočil revizijske službe.  

Doseganje cilja:  Priporočila notranje revizijske službe se upoštevajo pri  obračunu plač. 

Izvedba notranje revizije na področju sodil za razmejitev dejavnosti na javno službo in tržno 

dejavnost v ZD Krško in na področju povračil potnih stroškov zaposlenih 

Merjenje: Revizijo bo izvedel zunanji izvajalec na podlagi zbiranja ponudb. Izvedba do 31.12.2020. 

Ciljna vrednost: Vrednost do: 3.000€. 

Doseganje cilja: Izvedena je bila revizija  na dveh področjih:  

- na področju sodil za razmejitev dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost vzpostavljena v skladu z 

Zakonom o računovodstvu ter v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje. 

- na področju povračila potnih stroškov z namenom podaje zagotovila o ustreznosti vzpostavljenih notranjih 

potnih stroškov v letu 2020.   

Namen izvedenih revizij je bil, da se na revidiranih področjih poda priporočila za primere odkritih 

pomanjkljivosti in nepravilnosti. Strošek opravljene revizije je bil 2.100 €. 

5. CILJI ZA INFORMATIZACIJO 

Posodobitev IKT opreme. 

Merjenje: Ugotavljanje potreb po posodobitvah in količina posodobljene strojne in programske opreme. 

Konstantno..  

Ciljna vrednost: Nemoteno delovanje IKT opreme.  Vrednost do: 47.000 €. 

Doseganje cilja: Z ustrezno skrbjo za posodabljanje informacijske tehnologije smo zagotovili nemoteno 

delovanje zdravstvenih in upravnotehničnih služb. Posodobili smo  IKT v  vrednosti 32.520,00 €.  

Skrb za informacijsko varnost. 

Merjenje: Količina izvedenih internih kontrol informacijske varnosti po deloviščih in število izvedenih 

posodobitev informacijske varnosti, varnostih gesel,  število informacijskih incidentov.  Do 31.12.2020. 

Ciljna vrednost: Varno informacijsko poslovanje, odgovorno obnašanje  posameznikov do varovanja 

osebnih podatkov.  

Doseganje cilja: Izvajali smo sprotne posodobitve požarnih pregrad in izvajali kontrole gesel po deloviščih. 

Zaposlene smo podučili o prepoznavanju nezaželenih sporočil spam-ov.   

Zamenjava telefonije 

Merjenje: Odzivnost, izpadi, napačne prevezave,  

Ciljna vrednost: Omogočiti uporabnikom, da lahko pokličejo ambulante oz. ambulantam, da lahko vrnejo 

vse klice.  

Doseganje cilja: V mesecu novembru smo zamenjali 15 let staro telefonsko centralo z IP telefonijo. 

Izvajalci storitev lahko poljubno nastavljajo obvestila za paciente in  vračajo klice. Od vzpostavitve IP 

telefonije ne prejemamo več pritožb nad neodzivnostjo ambulant.  
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Vzpostavitev novih komunikacijskih kanalov za delo s pacienti in izobraževanja zaposlenih 

Merjenje: Obseg komunikacijskih kanalov, varnost uporabe, število uporabnikov.  

Ciljna vrednost: Boljši dostop in varna zdravstvena obravnava rizičnih skupin. 

Doseganje cilja: Glede na izraženo in utemeljeno potrebo, smo zaposlenim omogočili delo na daljavo s 

pacienti ( otroško šolski dispanzer, razvojna ambulanta, klinična psihologija…). Izobraževanja zaposlenih 

so v večini primerov potekla preko spleta.   

Vzpostavitev elektronske naročniške knjige in čakalnice v laboratoriju. 

Merjenje: Vzpostavitev do 1.9.2020. 

Ciljna vrednost: Varna  in časovno sprejemljiva obravnava pacientov. Uporaba aplikacije s strani IOZ. 

Vrednost do 5.000 €. 

Doseganje cilja: Uvedbo čakalnice v laboratoriju smo realizirali do 29.09.2020. Omogoča naročanje na 

laboratorijske preiskave iz splošnih ambulant. Pacienti so obravnavani v skladu z predpisanimi varnostnimi 

ukrepi v naročenem terminu, delo poteka tekoče, brez nepotrebnega čakanja. Pacienti lahko v čakalnici na 

LCD prikazovalniku spremljajo vrsto. Vzpostavitev elektronske naročniške knjige in čakalnice v 

laboratoriju je znašala 2.991,24 €. 

Nova spletna stran ZD Krško. 

Merjenje: Začetek aktivnosti  do 31.12.2020. Dokončna izvedba predvidoma v letu 2021. 

Ciljna vrednost: Večja preglednost informacij na spletni strani in boljša učinkovitost za mobilne aplikacije, 

za uporabnike prijazna uporaba. Vrednost do 5.000 €. 

Doseganje cilja:  V mesecu oktobru 2020 smo aktivno pristopili k pripravam za posodobitev obstoječe 

spletne strani ZD Krško.  Na podlagi prejetih ponudb smo se odločili za ponudbo Spletne storitve ideArt iz 

Novega  mesta. Spletno stran smo zamenjali z 18.1.2021 https://www.zd-krsko.si/. Vrednost storitve je: 

2.400 €.  

Ukinitev starega terminalskega strežnika in dokončna migracija na novi strežnik. 

Merjenje: Do 31.12.2020. 

Ciljna vrednost: Boljša informacijska varnost podatkov ZD Krško. Vrednost do 1.500 €. 

Doseganje cilja:   Dokončno migracijo podatkov na nov strežnik smo izvedli v mesecu juliju. V vrednosti 

1.500 € . 

6. CILJI S PODROČJA INVESTICIJ, VZDRŽEVANJA, NABAVE 

 

Ureditev  prostorov za izvajanje zdravstvenih dejavnosti. 
 

Merjenje: Preureditev obstoječega prostora ZV za patronažno dejavnost do 30.9.2020. 

Ciljna vrednost: Do vrednosti: 3.000 €. 

Doseganje cilja: Prostor ZV  smo preuredili za patronažno dejavnost v mesecu januarju 2020. Prostore 

zaradi epidemije še nismo predali v uporabo. Vrednost preureditve je znašala  2.066,77 €. 
 

Merjenje: Preureditev prostorov NMP, hodnika, sprejema in čakalnice z izolacijo do 31.8.2020.  

Ciljna vrednost: Do vrednosti: 67.000 €. 

Doseganje cilja: Prostore NMP, hodnika, sprejema in čakalnice z izolacijo smo predali v uporabo 1.9.2020. 

Investicija preureditve je znašala  48.270,79 €.. 
 

Merjenje: Ureditev dodatnega prezračevanja in ohlajanja v prostorih kliničnega laboratorija ZD Krško, 

beljenje prostorov do 31.7.2020. 

Ciljna vrednost: Do vrednosti: 18.000 €. 

Doseganje cilja: Dodatno prezračevanje in ohlajanje v prostorih kliničnega laboratorija ZD Krško in  

beljenje prostorov smo uredili 6.7.2020,  v vrednosti 14.772,70 €. 
 

Merjenje: Preureditev garažnih prostorov ZP Senovo  v ambulanto za Covid preglede/izolacijo.  

Ciljna vrednost: Do vrednosti: 6.500 €. 

Doseganje cilja: Garažne prostore smo predali v uporabo 13.7.2020, v vrednost 6.655,20 €.  
 

Merjenje: Nabava garaže Hosekra z nadstreškom za Covid ambulanto/izolacijo v Krškem do 31.7.2020. 

Ciljna vrednost: Do vrednosti: 3.000 €. 

Doseganje cilja: Garažo smo postavili na parkirišču za ZD Krško 20.6.2020, v vrednosti 2.997,37 €.  

 

https://www.zd-krsko.si/
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Ureditev prostora za malico in odmor zaposlenih. 

Merjenje: Do 30.6.2020. 

Ciljna vrednost: Zagotovitev varnega in mirnega prostora za odmor in malico, ki ga bodo koristili vsi 

zaposleni, ki nimajo oddelčnih prostorov za malico. Do vrednosti: 3.000 €. 

Doseganje cilja: Prostor za malico in odmor smo uredili v kletni garaži v mesecu maju 2020 v vrednosti 

2.850,73 €. 

Nabava oziroma zamenjava dotrajanih službenih vozil. 

Ciljna vrednost: Varna vožnja, izboljšani pogoji za delo zaposlenih in udobnost pacientov.  

Merjenje: Nabava 2 osebnih službenih vozil. Do vrednosti: 30.000 €. 

Doseganje cilja:  Osebnih službenih vozil zaradi manjše uporabe v času epidemije nismo nabavili.  Objavili 

smo javni razpis za nabavo reševalnega vozila Tip B v vrednosti 129.000 €. Nabava  bo realizirana v 

mesecu februarju 2021. 

 

Nabava  oziroma zamenjava dotrajane medicinske opreme. 
 

Merjenje: Nabava 2 zobozdravstvenih stolov. Do 31.12.2020. 

Ciljna vrednost: Do vrednosti 44.000 €. 

Doseganje cilja: Zobozdravstveni stol v zobni ambulanti za odrasle Binter/Pečnik je bil nabavljen 

23.4.2020 v vrednosti 22.859,36 €. Zobozdravstveni stol v zobni ambulanti za odrasle Sotošek je bil 

nabavljen 18.11.2020 v vrednosti 20.629,95 €. 
 

Merjenje: Nabava aparata za dezinfekcijo. Do 31.7.2020. 

Ciljna vrednost: Do vrednosti 4.000 €. 

Doseganje cilja: Aparat za dezinfekcijo prostorov je bil nabavljen 20.7.2020 v vrednosti 3.464,46 €.  
 

Merjenje: Nabava aparata za brezstično merjenje telesne temperature. Do 31.7.2020. 

Ciljna vrednost: Do vrednosti: 2.000 €. 

Doseganje cilja: Aparat za brezstično merjenje temperature je bil nabavljen 24.6.2020 v vrednosti 1.832,40 

€.  
 

Merjenje: Nabava skenerja in printerja za zobotehnično obdelavo materialov. Do 31.12.2020. 

Ciljna vrednost: Do vrednosti: 40.000 €. 

Doseganje cilja: Skener in printer za zobotehnično obdelavo materialov je bil nabavljen 30.11.2020 v 

vrednosti 19.969,70 €. 

 

Merjenje: Nabava Lifepacka  in prenosnega UZ za NMP do 31.12.2020. 

Ciljna vrednost: Do vrednosti: 25.000 €. 

Doseganje cilja: Prenosni UZ je bil nabavljen 7.10.2020 v vrednosti 5.409,42 €. Lifepack-defibrilator je bil 

nabavljen 26.10.2020 v vrednosti 20.863,34 €.  

Realizacija letnih ciljev po posameznih točkah je podrobnejše opisana  v točki 4. 

 

 

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV 

 

4.1.1 Cilji za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev: 

 

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 podpisana v avgustu 

2020, je bila v veljavi v celotnem obračunskem obdobju preteklega leta in  bila dopolnjena  z dvema 

aneksoma. 

 

S Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020, št.: 1721-2/2020-

KK/3 z dne 29.7.2020 je bil od 1.1.2020 dalje izveden:  
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- začasen prenos 1,06 tima programa ortodontije k drugim izvajalcem do pričetka izvajanja 

novega izbranega koncesionarja, po razpisu Ministrstva za zdravje oziroma najpozneje do 

31.12.2020.  

- začasen prenos 1 tima programa parodontologije k drugemu izvajalcu, ki ga je določil ZZZS. 

Program se v obsegu 1/12 letnega programa prenaša vsak mesec do preklica oziroma do 

zaposlitve nosilca programa v ZD Krško.  
 

Z Aneksom št.1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020, št.: 

1721-2/2020-KK/11 z dne 25.11.2020 se je: 

- dogovoril začasen prevzem 1.580 točk diabetologije (249 216) od izvajalca iz OE Celje. S tem 

se je za leto 2020 z obračuni zdravstvenih storitev zagotovilo plačilo  v višini 9.741,37 točk 

oziroma z upoštevanjem 17. člena Aneksa 1 k Dogovoru 2020 ( plačilo 10% preseganja 

pogodbenega plana točk), največ do 10.716,91 točk. 
 

Z Aneksom št. 2 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020, št.: 

1721-2/2020-KK/20 z dne 4.1.2021 je bil izveden:  

- trajni prenos  programa ortodontije (401 110) v obsegu 1,06 tima iz ZD Krško k zasebniku 

koncesionarju ORTO D d.o.o. v skladu s Koncesijsko odločbo št. 0412-741/2019/69, ki jo je 

16.10.2020 izdalo Ministrstvo za zdravje.  
 

S 1.12.2020 je ZZZS dopolnil šifrant za obračun zdravstvenih storitev z uvedbo novih storitev za 

obračun dela s pacienti na daljavo. Zabeležili smo 415 daljših posvetov s pacienti na daljavo, 1259 

srednjih posvetov in 1175 krajših posvetov. 

 

• Realizacija dogovorjenega programa z ZZZS.  

Načrtovana količina zdravstvenih storitev in realizacija zdravstvenih programov v letu 2020  po 

Pogodbi  o izvajanju zdravstvenih programov  za leto 2020 sklenjene z ZZZS, je razvidna iz tabele 

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

pogodbeno dogovorimo z ZZZS.  

 

 
Graf 1: Realizacija programov zdravstvenih storitev za leto 2020. 
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Za doseganje načrtovanih poslovnih prihodkov je potrebno zagotoviti 100 % doseganje realizacije 

vseh programov, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS. Za doseganje cilja 100 % realizacije 

programov je predpogoj, da posamezni nosilci dejavnosti realizirajo ciljne delovne normative. 

Ocenjujemo, da smo  pri 17% dejavnosti presegli 100% realizacijo, pri 17% dejavnosti smo dosegli 

natanko 100% realizacijo in pri 57% dejavnosti ni bilo dosežene 100% realizacije zdravstvenih 

storitev. V 3 % dejavnosti programa nismo izvedli.  

Dejavnosti, katere je ZZZS na podlagi pogodbe za leto 2020 plačeval v pavšalu so: program 

razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo predšolskih otrok Posavja, nujna medicinska 

pomoč (NRV, DS2, DS1). 

 

• Zagotavljanje potrebnih kadrov za izvajanje zdravstvene dejavnosti 

Ravnanje z zaposlenimi zajema kadrovsko načrtovanje, kadrovanje s selekcijo in izborom, razvoj 

kadrov, vrednotenje z motiviranjem in nagrajevanjem ter vzdrževanje odnosov med vodstvom in 

zaposlenimi. Sledimo zagotavljanju pravih kadrov na pravih mestih.   

V letu 2020 smo razpisali 22 delovnih mest. Iskali smo diplomirane fizioterapevte, zobozdravnika, 

specialista pediatrije, specialista ortodontije, specialista parodontologije, dipl. radiološkega inž., 

srednje medicinske sestre/srednje zdravstvenike pripravnike, dipl. med. sestro, psihologa, čistilke, 

voznika sanitetnih prevozov, laboratorijskega tehnika. Neuspešni smo bili pri iskanju specialista 

ortodontije, parodontlogije in pediatrije. 

Kader smo zaposlovali zaradi zaposlitev za določen čas, za čas nadomeščanja daljših bolniških in 

porodniških odsotnosti. V letu 2020 je zaposlitev zaključilo 17 zaposlenih (2 upokojitvi, 4 

zaključitve pripravništva, 6 sporazumnih prekinitev delovnega razmerja, 5 prekinitev zaradi poteka 

pogodbe za določen čas) in se na novo zaposlilo 17 oseb.  

 

• Nudenje samoplačniških/tržnih storitev. 

Samoplačniške storitve v največji meri izvajamo v dispanzerju Medicine dela prometa in športa. 

Dodatne potrebe po samoplačniških storitvah so se v letu 2020 izkazale na področju izvajanja 

laboratorijskih, nevrofizioterapevtskih storitev, storitev RTG in UZ, storitev cepljenj, 

zobozdravstvenih storitev, storitev odvzemov brisov za PCR in odvzemov in analize HAGT. 

Pregled samoplačniških storitev je prikazan v tabeli 7. V letu 2020 so znašali prihodki s področja 

tržne dejavnosti 885.636,12 €, kar je 6,95 % manj kot so znašali v preteklem letu. 

 

 

4.1.2  Cilji za boljše obvladovanje določenih bolezni 

 

• Partnersko sodelovanje  z  zdravstvenimi vsebinami v projektih lokalne in širše skupnosti. 

V okviru delovanja ZVC in ostalih zdravstvenih služb smo bili v letu 2020 aktivni v projektih 

lokalne in širše skupnosti z spodaj naštetimi aktivnostmi:  
 

ČLANKI: Novoletne zaobljube so tu (E-posavje, Posavski obzornik) (6.1.2020), Danes je dan brez cigaret (E-posavje, 

Posavski obzornik) (31.1.2020), Svetovni dan zavedanja o avtizmu (E-posavje, intranet, fb.) (2.4.2020), Psihosocialna 

podpora ob epidemiji covid-19 (intranet, fb.) (31.3.2020), Svetovni dan družine (E-posavje, intranet, fb). (15.5.2020), 

Evropski dan debelosti ( E-posavje, fb, intranet) (22.5.2020), Čas za spanje. Napotki za kakovosten spanec 

(fb)(22.5.2020), Praznujemo dan slovenskega krvodajalstva. (E-posavje, intranet, fb.)(1.6.2020), Svetovni dan boja 

proti nasilju nad starejšimi (E-posavje, fb., intranet)(15.6.2020), Naše telo je ustvarjeno za gibanje (E-posavje, intranet, 

fb.) (17.7.2020), Ali se res gibamo dovolj? (8.9.2020), Kaj je sedeč življenjski slog in zakaj je tako nevaren? (e-Posavje, 

intranet, facebook), (16.9.2020), Svetovni dan Alzheimerjeve demence (e-Posavje, intranet, facebook) (21.9.2020), 

Psiholog, psihiater, psihoterapevt(e -Posavje, intranet, facebook) (6.10.2020),  

ANSAT TV: Preventivne dejavnosti Covid-19 (13.3.2020) 

OŠ Podbočje: Zdravje na delovnem mestu- meritve za zaposlene (8.1.2020), Test hoje za zaposlene (4.9.2020). 
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UE Krško: Preprečevanje poškodb. TPO z uporabo AED (8.1.2020), Preprečevanje poškodb. TPO z uporabo AED 

(16.1.2020), Koliko gibanja je potrebnih za zdravja (5.3.2020), Ali vem katera hrana je dobra zame? (5.3.2020). 

Ljudska univerza- socialna aktivacija: Preventivni presejalni programi (13.1.2020), Zdrava prehrana (20.1.2020), 

Poskrbimo za svoje zdravje (27.1.2020), Priporočila za gibanje (10.2.2020), Pasti kajenja (2.3.2020), Težave na 

področju duševnega zdravja (13.7.2020), Test hoje. Večnamenska pot ob Savi (20.7.2020), Predavanje o higienskih 

priporočilih (27.7.2020), Skrb za duševno zdravje (31.8.2020), Meritve vitalnih funkcij in sestave telesa (7.9.2020). 

Vrtec Krško: (Program za mamice otrok, ki ne obiskujejo vrtca), Zdrava prehrana (8.1.2020), Preventivni presejalni 

programi (15.1.2020), Pomen gibanja na zdravje (29.1.2020), Preprečevanje bolezni (5.2.2020), Zdravo živim 

(6.2.2020), Preventivni presejalni programi (19.2.2020), Preprečevanje nalezljivih bolezni (26.2.2020). 

Varstveno delovni center Krško: Zdrava prehrana in dejavniki tveganja (15.1.2020), Preventivni presejalni programi 

(5.2.2020), Psihološka pomoč (16.6.2020), Odpravimo stres in zaskrbljenost (kronični stres, tesnoba) (22.6.2020), 

Odraščanje in odgovorna spolnost (29.9.2020), Odgovorna spolnost in spolna zloraba (30.9.2020), Kontracepcija 

(14.10.2020). 

Bivalna enota Varstvenega centra Dol. Brezovo: Preventivni programi, zdrav življenjski slog (16.1.2020). 

OŠ Raka: Zdrav življenjski slog, preprečevanje poškodb (16.1.2020). 

ZD Krško: Predstavitev programov svetovanja za zdravje referenčnim MS(17.1.2020), Zgibanka o glistavosti za širšo 

javnost (20.1.20209), Predstavitev preventivnih ukrepov podančic, predstavitev projekta slabe drže in programov ZVC 

za pediatre  zaposlene v ZD Krško (20.1.2020), Mednarodni dan brez kajenja- panoji, stojnica (31.1.2020), Svit- 

aktivnosti v mesecu marcu. (napovednik dogodkov v občini Krško, nagradna igra) (19.2.2020), Priprava projekta slabih 

drž pri otrocih v občini krško in Kostanjevica na Krki (1.1.2020- 20.2.20209), Teden možganov. Pano. (2.3.2020), 

Sedenje med petami. Pano. (12.3.2020), Otroci s slabo držo in njihovi starši (1.3.2020-12.3.2020), Ohranjanje dobrega 

psihičnega počutja v času koronavirusa. Letak. (26.3.2020), Ergonomija za starše-preprečimo bolečino. Izdelava 

plakata. (18.5.2020), Priporočila za gibanje za otroke 0-5let. Plakat (maj 2020), Priporočila za gibanje otrok in 

mladostnikov. Plakat (maj 2020), Koristi telesne dejavnosti odraslih in starejših in priporočila. Plakat. (maj 2020), Joga 

za sproščanje. Priprava plakata, delavnica. (8.6.2020), Škodljive posledice sedenja (6.7.2020),  Higiena spanja, 

napotki za kakovostnejši spanec (9.7.2020), Izdelava obrazca za neodzivnike. Kontakt Svitove info točke (14.7.2020), 

Ohranimo psihofizično zdravje otrok (28.7.2020), Posavko svetuje (28.7.2020), Higienska priporočila (27.7.2020), 

Otroci s slabimi držami in njihovi starši. (1.1.2020-31.12.2020), Fetalni alkoholni sindrom (7.9.2020), Priprava 

priporočil o telesni dejavnosti v nosečnosti (7.10.2020), Svetovni dan sladkorne bolezni. Prižig modrih lučk 

(14.11.2020). 

ZP Kostanjevica na Krki:  Higiena rok. Preprečevanje prenosa infekcije. Izobraževanje zaposlenih (6.3.2020). 

ZP Senovo: Prva pomoč za zaposlene (21.3.2020), Ergonomija za starše-preprečimo bolečino. Izdelava plakata. 

(18.5.2020), Priporočila za gibanje za otroke 0-5let. Plakat (maj 2020), Koristi telesne dejavnosti odraslih in starejših in 

priporočila. Plakat. (maj 2020), Priporočila za gibanje otrok in mladostnikov. Plakat (maj 2020).  

Urad za delo: Predstavitev programov ZVC + meritve KS, RR. Svetovanje o dejavnikih tveganja. Za iskalce dela 

(28.1.2020), Predstavitev programov ZVC + meritve KS, RR. Svetovanje o dejavnikih tveganja. Za iskalce dela 

(7.10.2020).  

NEK: Priprava gradiv, zloženk o gripi, kajenju. Predstavitev preventivnih programov ZVC Krško (31.1.2020). 

Gasilska zveza Krško: Promocija Svit- pošiljanje gradiv in poziv o govoru na občnih zborih (6.2.2020). 

Vrtec Krško: Zdravo življenje, preprečevanje bolezni in poškodb. Preventivni presejalni programi- Svit. Albansko 

govoreče ženske+ prevajalka. (18.2.2020). 

Večgeneracijski center Krško: Predavanje:  Za zdravje ledvic. (6.3.2020), Spoprijemanje s stresom in osamljenostjo 

(1.6.2020), Ali vas stiska v prsih. Obvladajmo tesnobo (8.6.2020), Počitnice otrok v VGC. Sproščanje (6.7.2020), 

Otroci priseljencev. Prepoznavanje in spoprijemanje s čustvi in nasiljem I. del (23.7.2020), Otroci priseljencev. 

Prepoznavanje in spoprijemanje s čustvi in nasiljem 2. del (25.8.2020).  

Društvo Sonček: Predstavitev preventivnih programov svetovanja za zdravje (10.3.2020), Terapija s pomočjo konjev, 

psihosocialna pomoč in podpora staršem in otrokom s cerebralno paralizo (14.7.2020, 27.7.2020, 28.9.2020), 

Spoznavanje, prepoznavanje in soočanje s čustvi (8.9.2020).  

Simbioza giba:  Priprava gradiv, spodbujanje h gibanju in sodelovanje v projektu. 

Moto klub RAK: Vozi varno in odgovorno- prva pomoč. (6.6.2020). 

DRON: Organizacija delovanja ZVC v rizični skupini (8.6.2020), Potek nosečnosti (24.6.2020), Ob-porodne stiske 

(6.7.2020), Razvoj dojenčka in malčka (21.7.2020), Skrb za duševno zdravje (12.10.2020). 

OŠ Leskovec: Preprečevanje infekcij in skrb za zdravje. Učna delavnica (9.6.2020), Obravnava otrok s slabo držo. 

(otroci in starši) (od 1.6.2020- 30.6.2020). 

KS Zdole: TPO+AED (10.6.2020), KS KOPRIVNICA: TPO+AED (10.6.2020) 
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Občinski testi hoje: 17.6.2020 Večnamenska pot ob Savi, 24.6.2020 Večnamenska pot ob Savi, 1.7.2020 Večnamenska 

pot ob Savi, 8.7.2020  Večnamenska pot ob Savi. 

LAS Krško: Preprečimo zasvojenost  (18.6.2020). 

Zveza prijateljev mladine Krško: Izobraževanje prostovoljcev ( medsebojni odnosi, osebna higiena, prva pomoč) 

(27.6.2020), Smernice za soočanje s stresom, predstavitev tehnik sproščanja, kaj so konflikti in kako jih razrešiti, 

predstavitev med vrstniškega nasilja in samo poškodovanja . Spremljevalci mladine na letovanjih.  

Društvo kmetic Raka: Tesnoba (29.6.2020) 

Občina Krško: Ali vem katera hrana je dobra zame? (30.6.2020), Ukrepi za preventivo ARI (30.6.2020).  

Sodišče Krško: test hoje za zaposlene s sprostitvijo (2.7.2020). 

MC Krško: Ranljiva skupina (odrasli - odvisniki od prepovedanih substanc) (28.7.2020), V Posavju žuramo brez drog 

in alkohola. Projekt, Ranljiva skupina (odrasli - odvisniki od prepovedanih substanc) (15.9.2020). 

MOST: Velikost porcije. Svojci uporabnikov (11.9.2020). 

PGD Mali Kamen: TPO +AED. (12.9.2020) 

Tedni vse življenjskega učenja: Dejavniki tveganja (15.9.2020), Ustno zdravje (16.9.2020), Individualno svetovanje 

DFT (22.9.2020), Individualni posvet z psihologom (29.9.2020). 

Teden mobilnosti: Sodelovanje z občino Krško. Stojnica preprečevanja infekcij (21.9.2020). 

Šola za zdravje: Izvedba testa hoje na parkirišču Supernove. Dan slovenskega športa (23.9.2020), Stadion Krško. 

Sproščanje ob dnevu duševnega zdravja (6.10.2020). 

 

• Obvladovanje zdravstvenih služb v času epidemije 

Za namen obvladovanja organizacije dela zdravstvenih služb od 5.3.2020 dalje se na intranetni 

strani ZD Krško objavlja Načrt organiziranost zdravstvenih služb. V načrtu so objavljeni razporedi 

dela na vstopni točki, covid ambulantah, navodila za naročanje na brise, vpisovanje storitev, načina 

rokovanja z zaščitno varovalno opremo,  o nujnih ukrepih preventive prenosa virusa SARS-CoV-2 ,  

navodila za uporabo hitrega antigenskega testa (HAGT) za SARS-CoV-2, navodila za zaposlene v 

primeru simptomov ali stika, navodila o cepljenju proti covid 19, navodila o testiranju zdravstvenih 

delavcev in zdravstvenih sodelavcev, navodilo o varstvu osebnih podatkov v času Covid 19. Do 

31.12.2020 smo naredili in objavili kar 37 verzij načrta. Načrt organizacije dela zdravstvenih služb 

nadomešča neposredno komunikacijo in sestanke z zaposlenimi, ki so v času epidemije zelo 

omejeni.  

 

• Vzpostavitev  in uporaba audio vizualnih tehnik zdravstvenih obravnav pacientov 

Način dela v času epidemije  nas je primoral, da opravljamo zdravstvene storitve v različnih službah 

(pediatrija, razvojna amb., klinična psihologija, DMZ,…) tudi preko informacijske tehnologije. V ta 

namen smo nabavili kar nekaj potrebne opreme ( tablice, telefone, kamere, slušalke z mikrofonom..) 

in zakupili licence za programsko opremo, ki omogoča komunikacijo med pacienti in zdravstvenim 

osebjem.  

 

• Zagotovitev ustrezne osebne varovalne opreme 

Zaradi epidemioloških razmer smo za zaščito zaposlenih nabavljali osebno varovalno opremo: 

kirurške maske IIR, maske FFP2, maske FFP3, kombinezone, PVC zaščitne plašče, kape, zaščito za 

noge, očala, vizirje, latex rokavice, nitrilne rokavice. Večino te zaščitne opreme je za enkratno 

uporabo. V začetku leta je bila nabava otežena saj je na slovenskem trgu primanjkovalo zalog OVO. 

Najnujnejše nam je poleg CZ donirala tudi NEK. Takoj, ko je bilo mogoče smo si priskrbeli 

enomesečno zalogo certificirane OVO in za skladiščenje  uporabili sejno sobo. Nabavo smo skrbno 

planirali in primerjali cene na trgu. Porabo OVO vodimo in skrbimo, da imamo na zalogi vse 

potrebno za zaposlene.   
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4.1.3  Vrednotenje števila napotitev na sekundarni in terciarni nivo  

 

• Spremljanje napotovanja na sekundarno in terciarno raven. 

V letu 2020 nadaljujemo z uporabo elektronskih napotnic. Sistem večji del deluje brezhibno, 

naročanje bolnikov k posameznim specialistom je enostavno in večina zdravnikov svoje bolnike kar 

takoj tudi naroči na obravnavo. Zaradi epidemije, ki je krojila način delovanja zdravstvenega 

sistema v letu 2020, je bilo odpovedanih in za nedoločen čas prestavljenih veliko preiskav in 

specialističnih pregledov, kar je dodatno otežilo delo zdravnikov na primarni ravni.  

 

Februarja 2020 smo v celoti prešli na uporabo elektronskega bolniškega lista. Sistem E-bol je dobro 

zastavljen in s pošiljanjem bolniških listov v portal Zavoda za zdravstveno zavarovanje nismo imeli 

posebnih težav. Sistem vsebuje vrsto kontrol in opozarja na eventualne napake, pri izdaji bolniškega 

lista, oziroma onemogoči izdajo bolniškega lista v kolikor ta ni izdan v skladu s Pravili  obveznega 

zdravstvenega zavarovanja. 

 

V ZD Krško so zdravniki izdali:  

- v letu 2020, 19.962 napotnic, 

- v letu 2019, 27.838 napotnic, 

- v letu 2018, 25.795 napotnic, 

- v letu 2017, 24.304 napotnic. 

 

• Uporaba e-Posveta. 

Od  leta 2018 imamo na voljo tudi storitev E-posvet. Storitev omogoča družinskim zdravnikom 

posvet s specialisti na sekundarni in terciarni ravni. Storitev rutinsko uporabljamo za posvete s 

tirologi (predvsem v UKC Ljubljana in SB Celje), z revmatologi iz ljubljanske revmatološke klinike 

in alergologi iz Golnika, nekoliko redkeje z ostalimi specialisti.  E-posvet nam lahko v določenih 

primerih nadomesti kontrolni pregled pri specialistu, kar je v času epidemije  še posebej dobrodošlo. 

 

V ZD Krško smo v letu 2020 zabeležili 40 storitev e-Posveta. 

 

 

4.1.4 Cilji za izboljšanje kazalnikov kakovosti 

 

• Priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda: 

- pravilniki ali predpisi, ki se nanašajo na zdravstveno področje in jih uveljaviti v prakso. 

V letu 2020 so bili sprejeti: 

- Protokol javljanja odsotnosti zdravnikov v splošnih ambulantah, amb. DSO, amb. NEK in amb. 

DS1. 

- Protokol za hitro obravnavo resnih neželenih dogodkov neposredno po cepljenju proti covid 19. 

- Protokol za obvladovanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 na delovnih mestih v času razglašene 

epidemije. 

- Protokol dela v covid kontejnerju za odrasle. 

- Protokol dela v ambulanti za vročinska stanja. 

- Protokol dela ekipe za odvzem brisov covid -19. 

- Protokol sprejema intervencije v sistemu NMP. 

- Protokol dela na triaži ZD Krško. 

- Protokol/navodila za izvajalce zobozdravstvenih storitev v času epidemije. 

- Protokol dela v psihiatrični ambulanti v času epidemije covid-19. 

- Organizacija dela v ZD Krško  v času povečanega tveganja za širjenje  novega korona virusa. 

- Potek dela v RACZOOP v času trenutnih posebnih razmer. 
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- pravilniki ali predpisi, ki se nanašajo na nezdravstveno področje in jih uveljaviti v prakso. 

V letu 2020 je bil sprejet:  

- Pravilnik o nadzoru bolniške odsotnosti v Zdravstvenem domu Krško. 

- Navodila  in ukrepi - koronavirus SARS COV2 za delovne organizacije. 

-     inšpekcijski nadzori z različnih področij delovanja zavoda. 

V letu 2020 so bili izvedeni inšpekcijski nadzori: 

- Zbornica zdravstvene nege Slovenije redni strokovni nadzor s svetovanjem v dejavnosti 

zdravstvene in babiške nege, 12.10.2020.  

- Ministrstvo za finance, preverjanje načina zagotavljanja revidiranja v Izjavi o oceni notranjega 

nadzora javnih financ za leto 2020, 13.11.2020.    

- Ministrstvo za javno upravo, inšpekcijski nadzor na podlagi določil ZSPJS in njegovi podlagi 

izdanih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, v delu, kjer se urejajo 

plače javnih uslužbencev, 28.9.2020. V nadzoru ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.  

 

• Ohraniti zadovoljstvo pacientov.  

Zadovoljstvo pacientov se spremlja preko Ministrstva za zdravje, z metodologijo za ugotavljanje 

kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu v skladu s 14. členom Uredbe o poslovanju z 

uporabniki v javnem zdravstvu (Uradni list RS, št. 98/08 in 55/17 – ZPacP-A).  Glavna pridobitev 

za paciente je možnost izpolnjevanja vprašalnika v elektronski obliki preko portala z-Vem 

(https://zvem.ezdrav.si/limesurvey/index.php/119932/lang-sl). Ministrstvo za zdravje nam mesečno 

posreduje podatke o zadovoljstvu uporabnikov storitev v ZD Krško. Povezava do vprašalnika na 

voljo na spletni strani in facebook strani ZD Krško. Zbiranje podatkov o zadovoljstvu z obravnavo 

in storitvami je potekalo tudi  preko spletne ankete www.1ka.si od 1.12.2020, do 25.12.2020. 

Rezultati so predstavljeni v spodnji tabeli. 

 
Št. sodelujočih 21 

Žensk 18 

Moških 3 

Starost 10% do 20 let, 33% 20-40 let, 48% 41-60 let, 

10% 61 let in več 

Ali menite, da se je zdravstveno osebje dovolj poglobilo v vaš problem? Povprečna ocena 4,3. 

Ali so bili zaposleni prijazni, spoštljivi in so vas poslušali? Povprečna ocena 4,4. 

Ali vam je bil razložen namen zdr. obravnave in morebitnih nadaljnjih postopkov? Povprečna ocena 4,6. 

Ali je bila obravnava izvedena v skladu z vašimi pričakovanji? Povprečna ocena 4,4. 

Ali je zdravstveno osebno spoštovalo vašo zasebnost? Povprečna ocena 4,6. 

Ali set dobili informacije , ki so vas zanimale o vaši bolezni? Povprečna ocena 4,5. 

Ali ste bili vključeni  v odločanje  o vašem zdravljenju? Povprečna ocena 4,4. 

Ali bi zdravstveno osebje, ki vas je obravnavalo priporočili tudi drugim? Povprečna ocena 4,5. 

Ali ste zlahka dobili telefonsko zvezo z ambulanto/službo v katero ste klicali? Povprečna ocena 3,8. 

Ali ste dobili želene informacije, ki ste jih potrebovali? Povprečna ocena 4,4. 

Ali ste zadovoljni z urejenostjo našega zavoda? Povprečna ocena 4,4. 

Najpogostejši način pridobivanja informacij: 58% spletna stran, 19% telefon, 8% dopisi, 

oglasna deska, 12% osebno, 4% drugo. 

Ali menite, da je zdravstveno osebje  upoštevalo čakalno vrsto? Da 62%, ne 10%, se je trudilo 28%. 

Ali ste bili za storitev predhodno naročeni? Da 100% 

Kako dolgo ste čakali od ure, ko ste bili naročeni? Manj kot 30 min 71%, manj kot 1h 19%, 1-

2uri 10%. 

Kaj je bil po vašem mnenju vzrok čakanja? Vrsta 33%, dolga obravnava 24%, pogovor 

zaposlenih 14%, drugo 5%. 

Splošna ocena zadovoljstva z delovanjem zavoda?  4,4. 

Tabela 1: Rezultati ankete o zadovoljstvu  z obravnavo in storitvami 2020. 

 

Zadovoljstvo pacientov skozi celo leto spremljamo tudi  preko prejetih pritožb in pohval pacientov. 

Redne raziskave zadovoljstva uporabnikov nas pravočasno opozarjajo na pomanjkljivosti nudenja 

zdravstvenih storitev, ne smemo pozabiti, da je zadovoljen uporabnik pomembna prednost vsake 

delovne organizacije, medtem ko nezadovoljen uporabnik negativno vpliva na ugled zdravstvene 

ustanove.  

 

https://zvem.ezdrav.si/limesurvey/index.php/119932/lang-sl
http://www.1ka.si/
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 DATUM INDENT. VSEBINA PRITOŽBE Način reševanja 

1. 14.8.2020 L.P.(Ž) Nezadovoljstvo pacientke z zobozdravstveno 

obravnavo zobozdravnice 

Seznanitev dotičnih z vsebino pritožbe 

– pogovor. Pisni odgovor.   

2. 25.7.2020 I.P. (Ž) Ne more se naročiti na termin v zobni amb.  Seznanitev dotičnih z vsebino pritožbe 

– pogovor. Pisni odgovor.   

3.  16.8.2020 T.M. (Ž) Nedosegljivost in nezadovoljstvo z obravnavo 

v OD. 

Seznanitev dotičnih z vsebino pritožbe 

– pogovor. Pisni odgovor. 

4. 19.8.2020 M.H.(M) Pritožba pacienta na nedosegljivost splošne 

amb. 

Seznanitev dotičnih z vsebino pritožbe 

– pogovor. Pisni odgovor.  

5. 6.10.2020 A.P.(Ž) Nezadovoljstvo z naročanjem v pulmološko 

amb. 

Seznanitev dotičnih z vsebino pritožbe 

– pogovor. Pisni odgovor. 

6. 27.11.2020 S.K.(M) Nezadovoljstvo zaradi ne podaljšanja 

bolniškega staleža 

Seznanitev dotičnih z vsebino pritožbe 

– pogovor. Pisni odgovor.  

7.  23.12.2020 F.A. (Ž) Nezadovoljstvo nad izvedbo sanitetnega 

prevoza 

Seznanitev dotičnih z vsebino pritožbe 

– pogovor. Pisni odgovor. 

Tabela 2: Evidenca prejetih pisnih ali elektronskih pritožb v letu 2020. 

 

Vse pohvale in pritožbe elektronsko prispejo na naslov direktorice in pomočnice direktorice. 

Zahteve za obravnavo kršitve pacientovih pravic lahko pacienti podajo pisno, ustno na zapisniku ali 

po elektronski pošti pri pristojni osebi izvajalca v tajništvu. Prispele pritožbe se obravnavajo v 

skladu s pravilnikom o pritožbenem postopku v ZD Krško.  

 
 DATUM INDENT. VSEBINA POHVAL 

1. 26.7.2020 A.M.(Ž) Pohvala reševalcev za odzivnost, strokovnost, odnos  

2. 24.9.2020 U.K.(Ž) Pohvala  zdravnice za odvzem brisa pri otroku. 

3.  13.2.2020 D.T. (M) Pohvala obravnave DMS v DS1. 

4.  23.9.2020 V.S. (Ž) Pohvala obravnave v Zobni ambulanti za odrasle. 

5.  9.12.2020 B.C.(M) Pohvala obravnave v urgentni ambulanti. 

Tabela 3: Evidenca prejetih pisnih ali elektronskih pohval v letu 2020. 

 

Rezultati izvedenih anket o zadovoljstvu pacientov ter analiza poročila o pritožbah pacientov nam 

služijo kot izhodišče za pripravo sistemskih rešitev in nadaljnjih izboljšav, prejete pohvale 

pacientov pa bomo uporabili kot osnovo za določanje dobrih praks v odnosu do pacientov. 

 

• Ohraniti zadovoljstvo zaposlenih. 

Zbiranje podatkov o zadovoljstvu zaposlenih je potekalo prek spletne strani www.1ka.si od 

1.12.2020 do 25.12.2020.  

 
Anketa o zadovoljstvu zaposlenih 2019 2020 

Št. sodelujočih 64 63 

Žensk 88% 79% 

Moških 12% 21% 

Starost 21-40 let 66% 59% 

Starost 41-60 let 34% 38% 

Starost nad 61 let 0% 3% 

Medsebojno razumevanje sodelavcev na delovnem 

mestu. 

4,4 4,2 

Med skupinami delavcev obstajajo medsebojni spori da 19% , ne 28%, včasih 53%. da 22% , ne 41%, včasih 37%. 

Z delom povezana vprašanja in težave med delavci in 

vodilnimi ostajajo nerešene. 

ne 43%,  včasih 44% pogosto 3%. ne 71%,  včasih 24% pogosto 5% 

Pri opravljanju svojega dela imam podporo s strani 

sodelavcev. 

da 73%, ne 0%, včasih 6%, 

večinoma 21%.. 

da 73%, ne 0%, včasih 10%, 

večinoma 17%. 

O opravljenem delu prejmem tako pozitivno kot 

negativno povratno informacijo s strani nadrejenega. 

58% da, 6% ne, 25% včasih, 11% 

večinoma. 

60% da, 10% ne, 21% včasih, 

10% večinoma. 

Pri opravljanju svojega dela moram hiteti. 20% nenehno, 53% pogosto; 20% 

tu in tam, 5% redko, 2% nikoli. 

19% nenehno, 52% pogosto; 

27% tu in tam, 2% redko, 0% 

nikoli. 

http://www.1ka.si/
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Moje delo je psihično naporno. 2% sploh ne, 16% manj naporno, 

41% naporno, 30% precej naporno, 

13% zelo naporno. 

6% sploh ne, 10% manj naporno, 

46% naporno, 17% precej 

naporno, 21% zelo naporno. 

Moje delo je fizično naporno. 11% sploh ne, 45% manj naporno, 

27% naporno, 13% precej naporno, 

5% zelo naporno. 

21% sploh ne, 37% manj 

naporno, 24% naporno, 11% 

precej naporno, 8% zelo naporno. 

Moje splošno zdravstveno stanje v primerjavi z mojimi 

vrstniki je…. 

0% zelo slabo, 8% slabo, 39% 

povprečno, 41% dobro, 13% zelo 

dobro. 

0% zelo slabo, 10% slabo, 22% 

povprečno, 51% dobro, 17% zelo 

dobro. 

Pri opravljanju dela občutim pogoste bolečine. 13% nič, 10% oči, 14% glava, 6% 

ramena, 0% kolki, 3% noge, kolena, 

5% zapestje, 38% hrbtenica, 10% 

vrat, 2% drugo. 

15% nič, 8% oči, 10% glava, 8% 

ramena, 0% kolki, 6% noge, 

kolena, 3% zapestje, 21% 

hrbtenica, 11% vrat, 10% drugo. 

V prostem času se anketiranci rekreirajo v največji  meri s sprehodi 46%. s sprehodi 62%. 

Dnevno zaužijejo 5 obrokov hrane.. 21% vedno, 30% nikoli, 49% 

občasno. 

21% vedno, 29% nikoli, 49% 

občasno. 

Doma ali na delovnem mestu so v zadnjem času občutili 

stres. 

8% sploh ne, 16% malo, 41% do 

neke mere, 30% precej, 5% zelo. 

5% sploh ne, 21% malo, 19% do 

neke mere, 49% precej, 6% zelo. 

S svojim sedanjim delom so zadovoljni. 27% zelo zadovoljni, 63% 

zadovoljni, 5% niti zadovoljni, niti 

nezadovoljni, 2% nezadovoljni, 3% 

zelo nezadovoljni. 

21% zelo zadovoljni, 65% 

zadovoljni, 11% niti zadovoljni, 

niti nezadovoljni, 2% 

nezadovoljni, 2% zelo 

nezadovoljni. 

Tabela 4: Zadovoljstvo zaposlenih, primerjava 2019/2020. 

 

S primerjamo rezultatov ugotavljamo, da se zadovoljstvo zaposlenih v primerjavi s preteklim letom 

ni poslabšalo in ostaja na podobni ravni. Nedvomno lahko rečemo, da nas je zaposlene epidemija 

povezala in smo v večji meri sposobni presegati meje naših hotenj in sposobnosti. 
 

• Organizacija družabnih srečanj zaposlenih za dvig organizacijske klime. 

- 12.6.2020 smo za zaposlene organizirali Team Building z raftanjem po Kolpi. Team Buildinga se 

je udeležilo 35 zaposlenih. 

- 24.6.2020 smo se ZD Krško in ZD Brežice družili ob skupnem pikniku ob reki Krki.  

- V počitniških hišicah v Nerezinah je v letu 2020 je z družinami letovalo 22 zaposlenih. Letovanje 

se je zaradi ukrepov NIJZ in  uvedbi 14-dnevne karantene nekoliko skrajšalo. 

-  Ob zaključku leta smo vsem zaposlenim podarili flis brezrokavnike s pomenljivim napisom Moj 

ZD Krško. 

 

• Izvedba izobraževanj in aktivnosti za zaposlene s področja varovanja zdravja zaposlenih.  

Oktobra 2020 smo posodobili Oceno tveganja delovnih mest in v njo vključili epidemiološka 

tveganja na posameznih delovnih mestih. Zaposlene smo že v prvem valu epidemije praktično 

podučili o pravilnem oblačenju in slačenju osebne varovalne opreme. Na intranetno stran smo 

objavili povezave do  video vsebin  s področja varovanja zdravja zaposlenih. V Načrtu organizacije 

zdravstvenega varstva smo sproti objavljali navodila za varno delo na posameznih deloviščih.  

Iz področja Varstvo in zdravje pri delu se je izobraževalo:  30.4.2020 - 23 oseb,  21.5.2020 - 2 oseb, 

6.8.2020 - 13 oseb. Delo z nevarnimi kemikalijami: 21.5.2020 - 3 osebe. Varstvo pred požarom: 

30.4.2020 - 23 oseb, 21.5.2020 - 22 oseb, 6.8.2020 - 13 oseb. 

 

• Organizacija internih strokovnih izobraževanj in timskih sestankov. 

Interna strokovna izobraževanja so zaradi epidemioloških razmer potekala znotraj posameznih 

služb. Zaradi epidemije se zaposleni v posameznih službah niso redno sestajali na mesečnih 

sestankih. Obveščanje o tekočih organizacijskih zadevah in vsa navodila, ki jih podajata Ministrstvo 

za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje  potekata preko Intraneta (interna spletna stran ZD 

Krško) in preko objav v spletni skupini zdravnikov, zobozdravnikov ZD Krško. Čeprav je 

obveščanje preko elektronskih medijev hitro in učinkovito, pa zaposleni pogrešajo neposredno 

razpravo o strokovnih vprašanjih in tekočih problemih. 
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Seznam sestankov zobozdravnikov v letu 2020:  

- 11.3.2020, teme: Navodila za ukrepanje ob primeru okužbe s  koronavirusom in režim dela v 

ZD Krško, plan storitev v letu 2020, pregled strokovnih izobraževanj v letu 2020, plan nabave 

osnovnih sredstev, ocenjevanje zaposlenih, pravilnik o nadzoru bolniške odsotnosti. 

- 16.3.2020, spletni sestanek: Protokol dela v času razglašene epidemije, navodila za pravilno 

uporabo zaščitne opreme, dostopnost asistentk za delo v triaži, organizacija vstopnih točk 

oziroma dežurne zobne ambulante v ZD Novo mesto, plan vključevanja naših timov v ZD NM. 

-    1.4.2020, spletni sestanek: Razpored in organizacija dela v zobozdravstvu za april 2020,           

      protokol dela in razpored za zobotehniko. 

- 8.5.2020, spletni sestanek: Organizacija zobozdravstva v ZD KK po sproščanju ukrepov od 11. 

5. naprej. 

- 4.6.2020, teme: Obravnava pacientov v zobozdravstvenih ordinacijah v času sproščanja ukrepov 

( navodila ZZS), nakup svedrov in osnovnih sredstev, tekoča problematika in klinični primeri iz 

prakse. 

- 14.10.2020, teme: Prilagoditev dela v zobozdravstvu epidemiološkim razmeram v Sloveniji,  

realizacija programa zobozdravstva, povzetek spletnih seminarjev: Poklicne bolezni, Hiv in 

zobozdravniki, Parodontološki dnevi. Redna delovna uspešnost zaposlenih v javnem sektorju, 

plan upokojitev v zobni službi ZD Krško, nakup opreme za zobotehniko. 

- 1.12.2020, spletni sestanek: Potek rednega testiranja na koronavirus v ZD KK, dopusti in 

dežurstvo v času novoletnih praznikov, klinični primeri iz prakse. 

Seznam sestankov zdravnikov v letu 2020:  

- 23.4.2020, teme: Predstavitev modela delovanja ZD v tednu 4.5.-8.5.2020, organizacija 

pediatrične službe, poročilo o organizaciji dela v DSO, pomen vpisovanja storitev.  

- 8.10.2020, teme:  Mrliško pregledna služba, naročanje v ambulantah in uporaba elektronske 

pošte, nadomeščanje v času odsotnosti posameznega zdravnika, zaradi slabe epidemiološke 

slike ne sprejemamo predstavnikov farmacevtskih družb, odpoved  fizičnih udeležb na 

izobraževanjih, cepljenje proti gripi.  

- 12.11.2020, teme: Izmenjava izkušenj o poteku in zdravljenju naših COVID bolnikov, prve 

izkušnje s hitrimi brisi, administrativne dileme v času epidemije, opredelitev bolniškega staleža 

zaradi izolacije in po potrebi sprememba razloga v bolezen, predpisovanje vitamina D v času 

epidemije, problem triaže bolnikov, ki so naročeni v laboratoriju, cepljenje proti gripi, pregled 

bolnikov iz DSO v antikoagulantni ambulanti v Brežicah.  

Seznam sestankov strokovnega sveta v letu 2020: 

- 16.11.2020, teme: Poročilo o  investicijah v obdobju zadnjih 3 mesecev. 56. člen Zakona o 

začasnih ukrepih in odpravo posledic epidemije Covid-19 z dne 23.10.2020, ureditev dodatka za 

neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki obolelimi za Covid-19. 39. člen Kolektivne 

pogodbe za javni sektor, določitev dodatka za delo v rizičnih razmerah. 

Seznam sestankov sester/tehnikov v letu 2020:  

- 8.10.2020, teme: Varstvo osebnih podatkov, gesla – Sonja Olovec, cepljenje proti gripi, nošenje 

mask, uporaba nitrilnih rokavic, delo v COVID ambulanti, doplačila – neplačani računi. 

- 14.9.2020, teme: Urgenca – omejen vstop, DS1 – sprememba lokacije, covid ambulanta – brisi,  

triaža pred obiskom, nadzor ZN.  

Seznam sestankov NMP v letu 2020: 

- 23.1.2020, teme: Časovna razmejitev  dopoldanske, popoldanske in nočne izmene, opredelitev 

kratkoročnih in dolgoročnih ciljev NMP.   

- 15.5.2020, teme: Kratka razlaga Internega protokola za sprejem nujne intervencije in reševalnih 

prevozov, prenovljen Interni protokol za delo v NMP, seznanitev s fazo prenove urgentnih 

prostorov, razlaga dodatkov k plači v času epidemije,  16.5.2020 ukinitev koronateam, 

prenehanje z naročanjem prehrane v DSO, pregled in preureditev urgence, kontrola nad 

naročanjem materiala in zdravil.  
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- V NMP so izvedli praktične vajo oskrbe covid pozitivnega pacienta, oblačenje in slačenje OVO. 

 

 

4.1.5 Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja 

 

• Upoštevanje  zadnjih priporočil revizijske službe.  

Upoštevali smo priporočila notranje revizije za leto 2019 s področja javnih naročil na področju plač 

zaposlenih na urgenci,  pogodb o zaposlitvi, razporeditev, pregled registracij prisotnosti, obračuna 

plač in izplačil nadomestila za praznik. Pri izvajanju procesa notranje revizije je bilo preverjano ali 

so plače na urgenci pravilno obračunane in izplačane ali so vzpostavljene notranje kontrole na tem 

področju ter ali so v skladu s Pravilnikom o delovnem času ter v skladu z veljavnimi predpisi, ki 

urejajo to področje. Vodstvo ZD Krško  in vodja NMP je ugotovitve revizije  preučilo in upoštevalo 

priporočila  pri organizaciji in obračunu dela zaposlenih v NMP.  

 

• Izvedba notranje revizije na področju sodil za razmejitev dejavnosti na javno službo in tržno 

dejavnost v ZD Krško in na področju povračil potnih stroškov zaposlenih 

 Obe notranji reviziji sta bili izvedeni v mesecu januarju 2021.  

Iz področja povračil potnih stroškov je bil v revizijo zajet vzorec izplačil prevoza na delo in z dela  

za zaposlene v ZD Krško. Revidirala  so se izplačila prevoza na delo, izjave, evidence prihoda na 

delo in z dela,  plačilne liste zaposlenih mesec november in december 2020.  Ugotovljeno je bilo, da 

se pravilno obračunava prevoz na delo in z dela, da je zavod v drugi polovici leta 2020 preveril ter 

proučil vse prevoze zaposlenih ter jim ponovno podal v podpis izjave za uveljavljanje povračil 

stroškov prevoza na delo in z dela. V času epidemije Covid-19 od 16.11.2020, ko ni bil možen javni 

prevoz se je obračunavala kilometrina v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina 95 

oktanov.  

Iz področja sodil za razmejitev dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost v ZD Krško je bilo 

pregledano razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter tržno dejavnost, 

način razporejanja prihodkov in odhodkov na tržno dejavnost, nabor sodil za razporejanje odhodkov 

po vrstah dejavnosti in ugotavljanje poslovnega izida po dejavnostih. Ugotovljeno je bilo, da se z 

internimi navodili  zagotavlja ločeno prikazovanje odhodkov javne službe in dejavnosti prodaje 

blaga in storitev na trgu. Zavod razmejuje odhodke na javno službo in tržno dejavnost neposredno: 

na osnovi dejanskih podatkov, kadar je iz knjigovodskih listin podatke mogoče neposredno pripisati 

in iz listin nedvoumno izhaja, da se nanaša na javno službo ali tržno dejavnost, posredno: na 

podlagi sodil, kadar odhodki posameznih dejavnosti niso neposredno razvidni iz listin. Posamezne 

vrste odhodkov (stroški blaga, materiala in storitev, stroški dela in amortizacije), ki jih ni mogoče 

neposredno razporediti oziroma niso razvidni iz listin, ki izkazujejo njihov nastanek, se razporejajo 

na odhodke tržne dejavnosti na podlagi sodil. Sodilo, ki ga zavod uporablja pri ugotavljanju 

odhodkov po vrstah dejavnosti javna služba in tržna dejavnost: razmerje med prihodki, doseženimi 

pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (javna služba – trg) na ravni celotnega zavoda, drugi 

odhodki, finančni odhodki in prevrednoteni poslovni odhodki se v celoti knjižijo med odhodke 

javne službe, razen, kadar jih je iz listin, ki izkazujejo njihov nastanek, mogoče neposredno 

razporediti na tržno dejavnost.  

 

4.1.6 Cilji za informatizacijo 

 

• Posodobitev IKT opreme 

Posodobitev informacijsko-komunikacijske tehnologije je zajemala tehnična sredstva, ki se 

uporabljajo v namen ravnanja z informacijami in omogočajo komunikacijo, vključujoč računalnike, 

omrežne strojne opreme, komunikacijske linije ter vso potrebno programsko opremo.  V mesecu 

februarju smo zamenjali obstoječ program Promedice s programom Audax v vseh devetih zobnih 
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ambulantah. Po mnenju izvajalcev v zobozdravstveni dejavnosti gre trenutno za najbolj cenjen 

program za beleženje in obračunavanje zobozdravstvenih storitev v Sloveniji.  Izvajalci storitev so 

izredno zadovoljni z načinom delovanja programa, manjše je število napak pri vnosu storitev, kar se 

je pokazalo tudi pri  finančno medicinskem nadzoru storitev s strani ZZZS. Zaradi dodatnih zahtev 

po beleženju in statistični obdelavi  s strani NIJZ smo nabavili nov program za zdravstveno in 

zobozdravstveno vzgojo.  

 

• Skrb za informacijsko varnost 

S kopiranjem prvotnih podatkov datotek in programom smo periodično izvajali backup postopke.  S 

požarnim zidom je mogoč nadzor dostopa in zaščita pred nepooblaščenim dostopom do 

računalnikov. Posodobili smo ESET Antivirus na delovnih postajah. Za zaščito podatkov pred 

nepooblaščenim dostopom periodično menjamo uporabniška imena in gesla s katerim potrjujemo 

identitete  uporabnikov.  

Z nastankom  epidemije so se spreminjali režimi delovanja ambulant. Politiko in informacijsko 

varnost smo prilagajali izredni situaciji, ki je zahtevala hitre rešitve. Čas izvedbe  prilagoditev je bil 

izrednega pomena. Na podlagi  prilagoditev smo iskali nove rešitve, ki smo jih pozneje tudi 

implementirali. Zaznati je bilo večje število spletnih prevar preko mailov na temo epidemije. 

Zaposlene smo naučili prepoznati nezaželeno  el. pošto oz. spam in  kako ustrezno reagirati.    

 

• Ukinitev starega terminalskega strežnika in dokončna migracija na novi strežnik 

Glavni del preseljevanja podatkov iz starega na nov strežnik je bil narejen v letu 2019. V letu 2020 

so za preselitev ostale tri kompleksnejše delovne postaje. Migracija in ukinitev je bila izvedena v 

mesecu juliju.  Ker je  bila ocena tveganja za delovanje terminalskega strežnika z zastarelim 

operacijskim sistemom  previsoka, smo izvedli prenos podatkov na novejši strežnik.  S tem je bila 

izboljšana varnost delovanja. Izvajalci storitev kot uporabniki informacijskega sistema, ne 

zaznavajo več težav s čitalci zdravstvenih kartic. 

 

• Vzpostavitev novih komunikacijskih kanalov za delo s pacienti 

S ciljem po boljši dostopnosti in varni obravnavi rizičnih skupin, smo virtualno komunikacijo na 

daljavo vzpostavili v pediatričnih ambulantah in razvojnih ambulantah ter nato še v klinični 

psihologiji. V ta namen smo nabavili telefone, tablice, prenosnike in najrazličnejše spletne 

povezave, ki nam omogočajo  komunikacijo s pacienti, v kolikor ni mogoča osebna obravnava. 

Nabavili smo nabavili kamere, slušalke z mikrofonom. Izobraževanje zaposlenih se je preselilo na 

splet. 

 

• Vzpostavitev elektronske naročniške knjige in čakalnice v laboratoriju 

Zaradi zagotavljanja epidemiološko varnih odvzemov tako za paciente kot osebje smo vzpostavili 

elektronsko naročniško knjigo za laboratorijske odvzeme krvi. V  elektronsko čakalnico zdravnik 

umesti pacienta na točen čas odvzema, s tem smo zmanjšali čakanje pacientov v čakalnici. Na 

ekranu pa pacienti lahko spremljajo vrstni red. 

  

• Nova spletna stran ZD Krško 

Stara spletna stran ZD Krško je bila prvič postavljena v letu 2008, zato ni več nudila urejenega 

obveščanja in objavljanja vsebin. Stran ni podpirala pregledovanja preko mobilnih naprav. Izdelave 

strani smo se lotiti inovativno in prijazno za paciente. Vsebuje tudi intranetno povezavo do vsebin, 

ki so namenjene zaposlenim. V mesecu decembru smo uredili osnovne portalne strani in povezave. 

Dokončno zamenjali in objavili za uporabo pa smo jo v mesecu januarju 2021.  

 

• Zamenjava telefonije 

Zaradi težav z obstoječo telefonijo smo prešli iz lastne telefonske centrale na IP telefonijo Telekom 

Slovenije, ki nam je omogočila nespremenjeno telefoniranje prek običajnega telefonskega aparata. 

Obdržali smo svoje telefonske številke in pridobili dopolnilne storitve, kot so preusmeritev klicev, 
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omejitev identifikacije kličočega, ne moti, zapora klicev, beleženje zgrešenih klicev. S prehodom na 

novo telefonijo se je zmanjšalo število pritožb s strani pacientov glede nedosegljivosti.  

 

 
 

4.1.7 Cilji s področja investicij, vzdrževanja, nabave 

 

• Ureditev  prostorov za izvajanje zdravstvenih dejavnosti. 

Preureditev obstoječega prostora ZV za patronažno dejavnost.  

S preselitvijo ZVC v obnovljene prostore v kleti ZD Krško, smo prostor ZV preuredili za možnost 

preselitve patronažne službe. Prostor smo toplotno izolirali, prebelili in preuredili pisarniško 

pohištvo. Prostor je namenjen pripravi na delo in vnosu opravljenih storitev patronažne službe.  

  

Preureditev prostorov NMP, hodnika, sprejema in čakalnice z izolacijo  

V NMP smo že dlje časa ugotavljali, da obstoječi prostori niso bili funkcionalni in primerni za 

nujno zdravstveno oskrbo pacientov, saj zaradi prehodnosti urgentnega hodnika ni bila zagotovljena 

zasebnost obravnave pacientov. S tem namenom smo pristopili k prenovi prostorov. S prenovo smo 

zagotovili kontroliran vstop in izhod iz urgentnih prostorov, preuredili sanitarije za paciente in  

uredili ločeno čakalnico, ki se lahko uporabi tudi kot izolacija. Preureditev je potekala v mesecu 

avgustu. 

  
 

Ureditev dodatnega prezračevanja in ohlajanja v prostorih kliničnega laboratorija ZD Krško, 

beljenje prostorov  

Zaradi  termičnega pregrevanja prostorov kliničnega laboratorija, smo pristopili k projektu ureditve 

dodatnega prezračevanja in ohlajanja. Prostori morajo biti zaradi zahtevnih diagnostičnih postopkov 

ves čas v temperaturno stabilnem okolju. V obdobju od aprila do oktobra je zaradi južne lege 

prostorov in steklene fasade prihajalo do pregrevanja prostorov in motenega delovanja aparatur. V 

ta namen smo pristopili k zagotovitvi ločenega samostojnega sistema ohlajevanja prostorov, ki bo 

omogočil kontrolirano ozračje. Namestili smo ločeno zunanjo hladilno enoto in 5 kakovostih 

klimatskih naprav, ki omogočajo daljinsko vodenje in kontrolo temperature tudi v času vikendov. 

Prostore laboratorija smo ob prenovi tudi osvežili z beljenjem.  

  

Preureditev garažnih prostorov ZP Senovo  v ambulanto za Covid preglede/izolacijo. 

Potreba po varni obravnavi in zdravstveni oskrbi za paciente s Covid-19 nas je primorala, da 

uredimo prostor, ki bo ločen od obstoječih prostorov. V ta namen smo preuredili prostore obstoječih 

garaž za službena vozila, ki se nahajajo ob boku na vzhodni strani osnovnega objekta. Garažo smo 

pregradili z mavčnimi stenami izolirali stene strop in tla, vgradili vhodna vrata in obnovili fasado 

garaž. 



 

25 

 

 
 

Nabava garaže Hosekra z nadstreškom za Covid ambulanto/izolacijo v Krškem  

Z nabavo garaže z nadstreškom smo zagotovili prostor s katerim omogočamo odvzeme brisov za 

Covid sumljive ali pozitivne osebe. V prostor garaže umaknemo vse potrebne rekvizite, ki jih 

potrebujemo pri odvzemih, na strop nadstreška smo namestili grelce in zaprli stranice nadstreška. V 

poletnem času je garaža  z nadstreškom nudila senco osebju pri odvzemih, v zimskem času pa nudi 

zavetje  in zaščito pred dežjem ter snegom. Nadstrešek smo povezali z drive-in šotorom, ki ga je 

najela Občina Krško.  

 
  

• Ureditev prostora za malico in odmor zaposlenih. 

V ZD Krško smo za zaposlene v službah, ki nimajo svojih prostorov za odmor zagotovili  prostor  

za odmor in malico. Preuredili smo garažni prostor v kleti. Nastala je čajna kuhinja z jedilnico v 

kateri si lahko vsak posameznik pripravi kavo, čaj ali pogreje malico. Nabavili smo stole in mize ter 

namestili samopostrežni avtomat s sendviči, pijačo, jogurti.. 

 
 

• Nabava oziroma zamenjava dotrajanih službenih vozil. 

V ZD Krško načrtujemo postopno zamenjavo dotrajanih službenih vozil. V letu 2020 smo planirali 

zamenjavo 2 osebnih vozil do vrednosti 30.000 €. Zaradi manjše uporabe in drugačnega načina dela  

v času epidemije smo se odločili  nabavo osebnih vozil preložimo. Namesto osebnih vozil smo 

zaradi konstantnih okvar in velikih stroškov vzdrževanja  pristopili k nabavi povišanega reševalnega 

vozila za bolj zahtevne sanitetne reševalne prevoze in nenujne reševalne prevoze s spremstvom. V 

mesecu decembru smo objavili javno naročili za nabavo vozila. Na podlagi razpisnih pogojev je 

bilo izbrano podjetje Medicop d.o.o.. Vozilo je bilo dostavljeno v uporabo 29.1.2021.  
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• Nabava oziroma zamenjava dotrajane medicinske opreme. 

  

Nabava 2 zobozdravstvenih stolov.  

 Zaradi dotrajanosti, okvar in visokih stroškov vzdrževanja zobozdravstvenih stolov smo za zobno 

ambulanto za odrasle:  

-  dr. Binter/Pečnik v mesecu aprilu nabavili  nov zobozdravstveni stol, ki je nadomestil 27 let star 

zobozdravstveni stroj.  

- dr. Sotošek v mesecu novembru nabavili zobozdravstveni stroj, ki je nadomestil 28 let star 

zobozdravstveni stroj.  

 

Nabava aparata za dezinfekcijo.  

Prvi aparat za dezinfekcijo prostorov smo nabavili v mesecu juliju z namenom razkuževanja 

zdravstvenih prostorov, reševalnih vozil, kontejnerjev, čakalnic, medicinske opreme. Nahaja se v 

prostorih NMP. Dodatna dva  aparata  pa smo nabavili v mesecu  decembru 2020, eden se nahaja v 

zobozdravstveni službi, drugi pa v ZP Senovo. Razkuževanje se izvaja na podlagi  zaplinjevanja 

prostorov z 6 % vodikovim peroksidom. Nabava aparatov bo financirana s strani Ministrstva za 

zdravje. 

 
 

Nabava aparata za brezstično merjenje telesne temperature.    

V mesecu juniju smo nabavili aparat za IR brezstično merjenje temperature z hkratnim 

razkuževanjem rok in štetjem vstopa. Namestili smo ga na glavnem vhodu v ZD Krško. V primeru 

povišane temperature se vključi alarm, ki ob vstopu opozori osebje, da ustrezno odreagira. 

 

Nabava skenerja in printerja za zobotehnično obdelavo materialov.  

V mesecu novembru smo nabavili laboratorijski 3D skener z dentalno CAD programsko opremo in 

3D printer za neposredno tiskanje stomatoloških modelov. Osebju v zobotehniki bo pospešil 
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zobotehnično načrtovanje in pripravo stomatoloških modelov. S tem upamo na večjo produktivnost 

lastne zobotehnične službe in zmanjševanje naročil pri zunanjih  izvajalcih zobotehnike.  

 

 
 

Nabava Lifepacka  in prenosnega UZ za NMP  

V mesecu oktobru smo za potrebe urgentne službe nabavili brezžični barvni doppler ultrazvok v 

velikosti mobilnega telefona, ki se z Wi-Fi povezavo poveže s pametnim telefonom, tablico, 

prenosnikom ali osebnim računalnikom, omogoča hitro diagnostiko na terenu, ambulanti ali v 

reševalnem vozilu. Nabavili smo tudi  izredno kompaktno Lifepack napravo, ki vključuje 

najnovejšo defibrilacijsko tehnologijo ter kombinacijo številnih funkcij za spremljanje, defibrilator 

(sinhroni/asinhroni), transkutani srčni spodbujevalnik, povratne informacije za TPO, metronom, 

prenos podatkov preko GSM, Wi-Fi, itd.. 

 

 
 

 

• Ostale posodobitve 

 

Nadstrešek pred vhodom v ZD Krško  

30.10.2020 smo za potrebe pacientov postavili montažni nadstrešek, ki pacientom pri vhodu v ZD 

Krško  nudi zavetje, ščiti pred dežjem, snegom in vetrom. Nadstrešek bomo po umiritvi 

epidemiološke situacije lahko odstranili. Strošek izdelave in montaže nadstreška je bil 1.434,59 €.   
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UZ aparat 

V mesecu decembru smo zaradi okvare starega UZ aparat iz leta 2010 nabavili nov diagnostični UZ 

aparat znamke Siemens v vrednosti 27.648,82 €. Aparat odlikuje zmogljiv ultrazvočni val, ki lahko 

skenira tako rekoč vsakega pacienta ne glede na njegovo velikost, težo ali stanje in nudi veliko 

diagnostično zaupanje na vseh področjih. 

 
 

Ključne medicinska in osebna varovalna opreme zaradi epidemije 

S Sklepom o določitvi višine najvišjega obsega sredstev sofinanciranja nakupa medicinske opreme 

za izvajanje ukrepov za omejevanje in obvladovanje bolezni COVID-19, št. 303-8/2020/68 in 

podpisom Pogodbe o financiranju z Ministrstvom za zdravje, smo zagotovili nabavo ključne 

medicinske in osebne varovalne opreme za delo s covid pacienti. V letu 2020 smo iz treh sredstev 

realizirali nabavo: analizator i-stat, 3 naprave za dezinfekcijo Nocospray2, 3 bolniške postelje 

strecher,  2 EKG Mesi, 3 ventilatorje Duraflow, 3 pulzni oksimetri s polnilno enoto, 10 pulznih 

naprstnih oksimetrov, brezstični termometer  z razkuževalno postajo,    3 brezstični termometri  v 

skupni vrednosti: 43.575,87 €.  
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4.2  REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA  

Osnovna zahteva do vseh služb je bila dosledna in kvalitetna izvedba delovnega programa. Kriteriji in določbe za izvedbo delovnega programa so 

opredeljeni s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020. Pogodba med Zdravstvenim domom Krško in ZZZS je bila 

sklenjena za obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2020 in opredeljuje obseg programa po dejavnostih, vrednosti programov in izhodiščnih cenah storitev, 

medsebojne obveznosti strank, posebna določila pogodbe, ordinacijske čase izvajanja programa  ter čakalne dobe za zavarovane osebe ZZZS.  

 

DEJAVNOSTI 
ŠT. 

TIMOV 

FINANČNI 

NAČRT 

2020 

POGODBENI 

OBSEG 

2020 

REALIZACIJA 

2020 

REAL.  

2020 

/POG.  

OBSEG 

2020 

REAL.  2020 

/FINANČNI 

NAČRT 2020 

PLAČANO 
INDEKS 

Plač/pog. 

 SPLOŠNA AMBULANTA K kur. 7,69 211.383* 203.726 208.188 102 % 98% 203.726 100% 

 P prev.  1.104 1.104 974 88 % 88% 1.104 100% 

PAVŠAL ZA DODATENE TIME SA pavšal 
1 tim SA (1.7.2019) 9. odstavek 1. točke Priloge III/a SD 2020  

 80%  

REFERENČNA AMBULANTA storitve 6 7200 7.200 4.392 61 % 61% 4.392 61% 

OTROŠKO ŠOLSKI DISP. K kur 1,8 47.530* 47.020 34.349 72 % 72% 47.020 100% 

OTROŠKO ŠOLSKI DISP. K prev 0,79 39.092* 39.118 33.478 86 % 86% 33.478 86% 

PAVŠAL ZA DODATNE TIME OD, ŠD pavšal 1 tim OŠD  (1.11.2018) 9. odstavek 1. točke Priloge III/a SD 2020   71%  

SPL. AMB. V DSO Količnik 0,67 20.000 18.416 27.343 148 % 136% 18.416 100% 

FIZIOTERAPIJA Uteži 4,3 2.536 2.536 2.217 87,4% 87% 2.094 83% 

DMZ  Točke 1,2 18.080 25.826 15.343 59,41% 85% 15.343 59% 

KLINIČNA PSIHOLOGIJA Točke 1,93 30.880 44.106 32.321 73% 105% 32.321 73% 

PATRONAŽA Točke 7,2 9.720 9.720 11.483 118% 118% 9.720 100% 

FARMACEVTSKO SVETOVANJE  0,26 140 312 103,5 33,17% 74% 103,5 38% 

ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI Točke 6,89 258.000 325.994 238.547 73% 93% 238.547 73% 

ZOBOZDRAVSTVO MLADINA Točke 2 67.326 67.326 54.856 81% 81% 54.856 81% 

ORTODONTIJA Točke 1,06 Začasen prenos programa drugim izvajalcem     

PARODONTOLOGIJA Točke 1 Začasen prenos programa drugim izvajalcem     

PULMOLOGIJA Točke 0,813 36.998 36.998 27.975 75 % 75% 27.640,61 75% 

PSIHIATRIJA Točke 1 37.959 37.959 32.003 84 % 84% 32.003 84% 

UZ Točke 0,21 10.367 10.368 20.982 202 % 202% 20.981 202% 

RTG Točke 
0,09 7.975 7.975 7.252 91 % 

91% 7.252 91% 
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DIABETOLOGIJA Točke 
0,15 8.162 9.742 9.678 99,3 % 

povečan za 

1.580 točk 

9.678 99% 

RAZVOJNA AMBULANTA Točke 0,80 pavšal pavšal pavšal 100% 100%  100% 

NENUJNI S SPREMLJEV. Km 1,1 110.401 110.401 114.514 103,7 % 104% 110.401 100% 

SANITETNI DIALIZNI km 1,4 139.621 139.621 132.632 95 % 95% 132.632 95% 

SANITETNI km 2,4 241.311 241.311 267.669 111 % 111% 241.310 100% 

ZDRAVSTVENA VZGOJA Ure efektiva 1,38 938 Pavšal 2.346 720 30,69% 77% 2.346 100% 

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA Ure efektiva 1,33 744 Pavšal 1.862 776 41,73% 104% 1.862 100% 

ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER Št. delavnic 
    

Zdravo hujšanje/nadgrajeno z.h. 3 3 0 0% 0% 0 0 

Zdrava prehrana 4 4 3 75% 75% 3 75% 

Telesna dejavnost – gibanje/gibam se 4 4 4 100% 100% 4 100% 

Da, opuščam kajenje 1 1 1 100% 100% 1 100% 

Individualno svetovanje opuščam kajenje 10 10 6 60% 60% 6 60% 

Življenjski slog 14 14 14 100% 100% 14 100% 

Test hoje/ ali sem fit? 13 13 10 77% 77% 10 77% 

Dejavniki tveganja  13 13 13 100% 100% 13 100% 

Podpora pri spoprijemanje z depresijo 3 3 2 67% 67% 2 67% 

Podpora pri spoprijemanje s tesnobo 3 3 2 67% 67% 2 67% 

Poprijemanje s stresom 4 4 3 78% 78% 3 78% 

tehnike sproščanja 8 8 8 100% 100% 8 100% 

Tabela 5: Realizacija planiranega pogodbenega  obsega storitev z  ZZZS 2020. 

 

Obrazec Delovni program  je izpolnjen v prilogi:  »Obrazec 1 – Delovni program 2020 - ZD «. 

*Plan točk se v splošnih ambulantah, otroško šolskem dispanzerju in v zobozdravstvu za odrasle tekom leta spreminja glede na število opredeljenih 

pacientov – glavarina. 
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Zaradi epidemije je bila realizacija storitev do ZZZS v več dejavnostih pod pogodbeno določenim 

planom. Izpad storitev v času epidemije je ZZZS financiral izvajalcem zdravstvene dejavnosti na 

podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo epidemije COVID-19 na način, da je 

bila  priznana 80 % razlika med planirano vrednostjo programa za obdobje marec do maj 2020 na 

podlagi pogodbe za pogodbeno leto 2019 in realizirano vrednostjo v enakem obdobju. Naš izračun 

je znašal 316.012,54 €. 

 

Splošne ambulante: kurativna dejavnost je realizirana 102 % in plačana v 100%. Na realizacijo 

obiskov v splošnih ambulantah je vplival drugačen in prilagojen način dela, ki so ga pogojevale 

epidemiološke razmere. Preventivno dejavnost splošnih ambulant smo uspeli realizirati v 88%, 

plačana je bila v 100%. Dejavnost splošne ambulante v DSO Krško je bila realizirana v višini 148 

%, plačana pa le v višini pogodbeno dogovorjenega obsega, torej 100 %, le 67 % glede na 

realizacijo storitev.. Program farmacevtskega svetovanja je bil realiziran v obsegu 33 %, plačan pa 

v obsegu 10 % vrednosti programa, kar v našem primeru pomeni 38 %. 
 

Referenčne ambulante: planiran obseg storitev za 6 referenčnih ambulant znašal 7200 količnikov. 

Dejavnost je bila realizirana in plačana v 61%. Dejavnost referenčnih ambulant je bila v času 

epidemije prekinjena na podlagi Odredbe o začasnih ukrepih  na področju organizacije in 

opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljivih bolezni.  
 

Otroško šolski dispanzer: Plan kurative je bil realiziran v 72%, storitve so bile plačane v višini 

planiranih. Preventiva je bila realizirana v višini 85%, opravljene storitve so bile plačane.  

Preventiva je bila zaradi Odredb o začasnih ukrepih  na področju organizacije in opravljanja 

zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljivih bolezni, začasno prekinjena, razen 

preventivnih pregledov otrok do dopolnjenega prvega leta starosti, cepljenja in drugih preventivnih 

zdravstvenih storitev, katerih opustitev bi lahko imela neposredne negativne posledice za zdravje 

pacienta.  
 

Zobozdravstvena dejavnost: Program zobozdravstva odraslih je bil realiziran in plačan v 73%. V 

otroško mladinskem zobozdravstvu je bil realizirano in plačano 81%v programa storitev. Program 

ortodontije je bil začasno, do podelitve koncesije, prenesen drugim izvajalcem. Program 

paradontologije nismo uspeli realizirati zaradi nezmožnosti pridobitve izvajalca in nosilca 

dejavnosti, zato je bi program začasno prenesen k drugemu izvajalcu.   
  
Klinična psihologija: Program klinične psihologije je bil realiziran in plačan v 73%.  

 

DMZ: Program dispanzerja za mentalno zdravje je bil realiziran in plačan v višini 59,41%.  

 

Fizioterapija: Program fizioterapije je bil realiziran v 87,4%. Plačano je bilo 83% realiziranih 

storitev zaradi premalo realiziranih števila primerov.  

 

Patronaža:  Program patronaže je bil realiziran v 118 %. Plačano je bilo 100% pogodbenega 

programa.  
 

Specialistične ambulante:  Program UZ je bil realiziran in plačan v 202%. Program RTG  je bil 

realiziran  in plačan v 91%. Program diabetologije je bil s povečanim programom (1.580 točk) 

realiziran in plačan v 99,3%. Program pulmologije je bila realiziran  in plačan v 75 %.  
 

Reševalni prevozi: Sanitetni dializni prevozi so bili realizirani in plačani v 95%. Nenujni reševalni 

prevozi s spremstvom so bili realizirani v 103,7% in plačani v višini 100%. Sanitetni reševalni 

prevozi so bili realizirani  v 111% in plačani v višini 100%.  
 

V skladu z Aneksom k SD za leto 2020 je bila plačana 100% realizacija v dejavnosti zdravstvene 

vzgoje, zobozdravstvene vzgoje in zdravstveno vzgojnih centrov v kolikor je bila realizirano 30 % 

načrtovanega programa.  
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Zdravstvena vzgoja: Planirani letni obseg ur efektivnega dela na enega nosilca timov zdravstvene 

vzgoje za izvajanje in pripravo vsebin zobozdravstvene vzgoje znaša 1.700 ur. Za 1,38 tima je  

potrebno realizirati 938 h efektivnega dela. Realizirano je bilo 720 h oziroma 77% efektivnega dela. 

Program je bil plačan v 100%. 
 

Zobozdravstvena vzgoja: Planirani letni obseg ur efektivnega dela na enega nosilca timov 

zobozdravstvene vzgoje za izvajanje in pripravo vsebin zobozdravstvene vzgoje znaša 1.400 ur. Za 

1,33 tima je potrebno realizirati 744,8 h efektivnega dela. Realizirano je bilo 776 h oziroma 104% 

efektivnega dela. Program je bil plačan v 100%. 

 

Srednji Zdravstveno vzgojni center: Pogodbeni obseg zdravstveno vzgojnega centra vsebuje 

delavnice: test hoje, zdravo hujšanje, zdrava prehrana, telesna dejavnost gibanje, da opuščam 

kajenje, individualno svetovanje pri opuščanju kajenja, življenjski slog, dejavniki tveganja, podpora 

pri spoprijemanju z depresijo, podpora pri spoprijemanju s tesnobo, spoprijemanje s stresom, 

tehnike sproščanja. Realiziranih je bilo 66 od 80 delavnic oziroma 82,5% delavnic, kljub omejitvi 

izvajanja preventivnih dejavnosti v skladu z Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije 

zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 

164/20, 168/20, 171/20, 173/20, 204/20 in 8/21).  
 

RaCzoop: multidisciplinarni tim RaCzooP v okviru svojega delovanja ugotavlja trenutni otrokov 

razvoj in na podlagi ZOPOPP (UL RS, št 41/17) določa oblike pomoči v predšolskem obdobju.  
 

V obdobju od 1.1.2020 do 31.12.2020:  

- V občini Krško je bilo izdelanih 23 INPD-jev in dodeljenih dodatnih strokovnih pomoči za kadre; 

23 ur specialni in rehabilitacijski pedagog, 11 ur logoped, 4 ure socialni pedagog, 3 ure 

tiflopedagog. Izdelane so bile 4 usmeritve v prilagojen program za predšolske otroke (razvojni 

oddelek vrtca) in dodeljenih 5 spremljevalcev za otroke.  

- V občini Brežice je bilo izdelanih 14 INPD-jev in dodeljenih dodatnih strokovnih pomoči za 

kadre; 8 ur za specialni in rehabilitacijski pedagog, 3 ur logoped, 2 uri surdopedagog,  1 ura socialni 

pedagog. Izdelane so bile 3 usmeritvi v prilagojen program za predšolske otroke (razvojni oddelek 

vrtca) in dodeljeni  3 spremljevalci za otroke.  

- V občini Sevnica je bilo  izdelanih 9 INPD-jev in dodeljenih dodatnih strokovnih pomoči za 

kadre; 6 ur za specialni in rehabilitacijski pedagog, 4 ur logoped, 2 uri tiflopedagog, 2 uri psiholog, 

2 uri socialni pedagog. Dodeljeni so bili 4 spremljevalci. 

- V občini Bistrica ob Sotli so bili izdelani 3 INPD-ji in dodeljenih dodatnih strokovnih pomoči za 

kadre; 1 ura specialni in rehabilitacijski pedagog, 3 ure logoped.  

- V občini Kostanjevica na Krki so bili izdelani 3 INPD-ji in dodeljenih dodatnih strokovnih 

pomoči za kadre; 4 ure specialni in rehabilitacijski pedagog, 1 ura logoped.  

- V občini Kozje bil je  izdelan 1 INPD in dodeljenih dodatnih strokovnih pomoči za kadre; 1 ura 

specialni in rehabilitacijski pedagog.  

- V občini Ljubljana je bil izdelan 1 INPD in dodeljenih dodatnih strokovnih pomoči za kadre; 2 uri 

specialni in rehabilitacijski pedagog, 2 uri inkluzivni pedagog.   

- V občini Škocjan je bil izdelan 1 INPD in dodeljenih dodatnih strokovnih pomoči za kadre; 1 ura 

socialni pedagog, 1 ura pedagog.  

- V občini Šentjernej je bil izdelan 1 INPD in dodeljenih dodatnih strokovnih pomoči za kadre; 1 

ura specialni in rehabilitacijski pedagog.  

Poleg ur dodatne strokovne pomoči in spremljevalcev za otroke, v INPD  je bilo izvedeno določanje 

in svetovanje vrtcem glede prilagoditev prostora, opreme ter pripomočkov, ki so potrebni za 

vključitev otroka v vrtec.  

 

Klinični laboratorij ZD Krško:  

Storitve kliničnega laboratorija ZD Krško s podlokacijami v ZP Senovo in ZP Kostanjevica, so bile 

v primerjavi s preteklim leto  realizirane v nižjem obsegu kot bi to bilo brez epidemioloških razmer.   

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2907
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2992
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3085
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3789
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0161
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Št. realiziranih točk 2016 2017 2018 2019 2020 

Laboratorij Krško 149.159 159.462 166.899 178.939 138.925 

Laboratorij Senovo 52.702 56.881 55.184 62.162 41.477 

Laboratorij Kostanjevica na 

Krki 

18.743 7.982 35.449 36.357 26.537 

SKUPAJ 220.806 239.408 257.533 276.913 206.939 

Tabela 6: Pregled realizacije storitev laboratorija. 
 

 

4.2.1 Realizacija storitev izven pogodbe z ZZZS 
 

SPLOŠNA DEJAVNOST  
 Vrednost v € 

  v 2019 

Vrednost v 

€ v 2020 
OSTALE DEJAVNOSTI  

Vrednost  v   

€ v 2019 

Vrednost 

v € v 2020 

URGENCA   LABORATORIJ 100.746,22 71.668,59 

odvzem krvi 1.064,71 327,60 MDPŠ 349.890,17 326.415,36 

mrliški, krajevni ogledi 3.345,15 4.952,58 RTG SPLOŠNI  1.382,95 774,72 

zdravstvene storitve 2.772,51 7.859,60 UZ 2.281,33 2.276,30 

dežurstva na prireditvah 9.398,05 1.972,27 PLJUČNI DISPANZER 91,48 63,97 

prevozi 1.573,98 649,92 FIZIOTERAPIJA 496,68 75,00 

SPLOŠNE AMBULANTE   NEVROFIZIOTERAPIJA 7.600,00 8.610,00 

cepljenje 6.573,26 3.896,67 SPEC. PEDAGOG 595,16 1.450,89 

zdravstvene storitve 317,27 1.243,71 BRISI COVID-19  103.770,75 

cepljenje za podjetja 7.159,00 1.869,00 ZOBOZDRAVSTVENA DEJ.   

OTROŠKI, ŠOLSKI DISPANZER   ZOBNE AMBULANTE 176.871,80 85.887,53 

cepljenje 14.741,30 14.369,77 ZOBOTEHNIKA 55.563,47 65.072,16 

zdravstvene storitve 831,00 1.225,13 RTG ZOBNI 22.976,50 19.497,87 

Tabela 7: Pregled realizacije storitev izven pogodbe z ZZZS – samoplačniki in ostali plačniki, 

primerjava 2019,2020. 

 

V skoraj vseh dejavnostih poleg storitev, katerih plačnik je ZZZS, izvajamo storitve, katerih 

plačniki so samoplačniki, podjetja, drugi zdravstveni zavodi, zdravniki zasebniki… 
 

Opazen je upad prihodkov v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 pri prihodkih iz naslova dežurstev  

na prireditvah, pri prevozih in pri zobozdravstvenih storitvah. Zobozdravstvene storitve se v času 

prve epidemije velik del časa niso izvajale oz.  so se izvajale le nujne storitve. Nižji v primerjavi z 

lanskoletnimi so tudi prihodki splošnih ambulant iz naslova cepljenj. Razlog je v tem, da je bilo 

cepljenje proti gripi za sezono 2020/2021 krito iz proračuna. Zaradi epidemije se opravljajo storitve 

brisov na covid, katerih plačniki so posamezniki oziroma podjetja.   

 
 

4.3  POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE 

 

Cepljenje proti CoV 19 novost od 27.12.2020: Po veljavni zakonodaji, ki ureja obvezno 

zagotavljanje podatkov, smo izvajalci cepljenja dolžni v Elektronski register cepljenih oseb in 

neželenih učinkov po cepljenju – eRCO zagotoviti podatke o opravljenih cepljenjih in neželenih 

učinkih po cepljenju, kar velja tudi za vsa cepljenja proti covid-19. Predpogoj za zagotavljanje 

podatkov v eRCO je, da smo kot izvajalci cepljenja vključeni v zNET, preko katerega se podatki o 

opravljenih cepljenjih in neželenih učinkih po cepljenju posredujejo v eRCO. Vsi pacienti, ki so 

cepljeni, morajo imeti podatke v cepljenju vpisan v eRco. V letu 2020 je bilo vpisanih 25 cepljenj 

proti Covidu.  

 

Vpis rezultatov testiranj na CoV 19 novost z dne 23.12.2020: Centralni register podatkov o 

pacientu (CRPP) je enotni sistem za zbiranje in izmenjavo zdravstvenih podatkov o pacientih s 
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stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Namenjen je vsem izvajalcem 

zdravstvenih dejavnosti. Izvajalci rezultate vseh PCR in HAGT testiranj in preiskav na covid-19 

posredujmo v Centralni register podatkov o pacientih, kot to določi Nacionalni inštitut za javno 

zdravje. CRPP omogoča: zajem strukturiranega rezultata testov ter njegov zapis v CRPP, 

avtomatizirano pošiljanje obvestil za izvajalce o rezultatih testov, avtomatizirano pošiljanje SMS 

obvestil  za paciente, posredovanje podatkov o pozitivnih rezultatih v Evidenco nalezljivih bolezni. 

Hitra dostopnost izvida za IOZ ne glede na lokacijo testiranj. Število poslanih izvidov o rezultatih 

testiranj v CRPP v letu 2020 je bilo 144. 

Obe novosti e-Zdravja smo morali uporabljati takoj brez uvajalnega časa. 

 

V začetku januarja smo v splošnih ambulantah začeli s pošiljanjem elektronskih bolniških staležev, 

ker smo bili pri tem uspešni in hitri, smo bili pohvaljeni s strani ZZZS. Ostale storitve eZdravja 

ustaljeno uporabljamo že od prej.   

 

 

4.4  POSLOVNI IZID 

 

V letu 2020 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 261.184,24 €.                                                                                                                                                    

 

LETO 2019 FN 2020 LETO 2020 

INDEKS 

Real. 2020 / 

Real. 2019 

INDEKS 

Real. 2020 / 

FN 2020 

CELOTNI PRIHODKI 7.791.248,97 € 7.582.100 8.610.369,72 110,51 113,56 

CELOTNI ODHODKI 7.436.229,09  € 7.582.100 8.343.175,48 112,20 110,04 

POSLOVNI IZID    355.019,88 € -      267.194,24 75,26  

Davek od dohodka pravnih oseb   6.010,00   

POSLOVNI IZID Z 

UPOŠTEVANJEM  

DAVKA OD DOHODKA 

   355.019,88 € -      261.184,24 73,57  

DELEŽ 

PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA  

V CELOTNEM PRIHODKU 

4,56  3,03   

Tabela 8: Poslovni izid po letih.                                    

                       

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu in v prilogi  

»Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 – ZD«. 

 

Na poslovni izid za leto 2020 je vplivalo:  

S Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2020 so se cene zdravstvenih storitev dvignile na račun 

regresa za letni dopust, sredstev za dodatno pokojninsko zavarovanje, na račun pogojev dela, 

poračuna plačne lestvice in dodatka za delovno uspešnost.  

Kljub nižji realizaciji storitev smo izpad le-teh delno dobili povrnjene v skladu z Zakonom o 

interventnih ukrepih.  

Na račun epidemije so se izvajali brisi na covid, pregledi s sumom in covid pozitivnih  pacientov, 

katere so bile dražje ovrednotene.  

Skozi celo smo bili varčni pri nabavah tako glede količin kot tudi z zniževanjem cen s strani 

dobaviteljev. Pri nabavi osebne varovalne opreme smo izbirali najugodnejše ponudnike glede na 

zahtevano kvaliteto. V času prve epidemije smo dobili nekaj osebne varovalne opreme donirane s 

strani podjetij in tudi s strani blagovnih rezerv.  
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4.5. AKTIVNOSTI V ZVEZI Z ZAGOTAVLJANJEM ZDRAVSTVENE OSKRBE V 

IZREDNIH RAZMERAH 

 

Prvi primer koronavirusa je bil v Sloveniji potrjen 4. marca, dober teden pozneje je bila razglašena 

epidemija. Po več tednih z minimalnim številom potrjenih okužb ali brez njih je vlada 31. maja 

preklicala epidemijo, a je jeseni udaril veliko močnejši val. Zahteval je ponovno razglasitev 

epidemije (18. oktobra), omejitve in  nova navodila, ki so krojila naše poslovanje.  

 

V začetku boja z novo boleznijo ni bilo dovolj zaščitne opreme. Zdravstvene obravnave smo  morali  

reorganizirati v skladu z navodili Ministrstva za zdravje in NIJZ. V prvem valu epidemije so se, 

boječ se italijanske izkušnje z množičnimi obolelimi, prekinile ambulantne dejavnosti, v drugem 

delu pa je delo potekalo na vseh področjih, a pod strogimi zaščitnimi ukrepi. To pomeni, kontrolo 

vstopa pacientov, predhodno triažiranje in naročanje na obravnave. Število osebnih obravnav in 

pregledov v splošnih ambulantah se je zmanjšalo, povečalo pa se je število posvetov na daljavo in 

hišnih obiskov v splošnih ambulantah. Ljudje so  zaradi strahu pred okužbami odlašali z obiskom 

pri zdravniku, kar se že kaže v slabšanju zdravstvenega stanja pacientov.  

 

Naše ključne aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem zdravstvene oskrbe v izrednih razmerah:  

- Z osebjem iz splošnih ambulant smo se od 14.3.2020 do 28.5.2020 vključevali v delo covid 

ambulante za odrasle v Brežicah.  

- Z osebjem iz pediatričnih ambulant  smo se od 23.3.2020 do 15.5.2020 vključevali v delo covid 

ambulante za otroke in mladostnike na lokaciji ZD Brežice. 

- S 16.03.2020 je v ZD NM začela delovati ambulanta za nujno zobozdravniško pomoč v katero 

se je  s svojim delom vključevalo tudi zobozdravstveno osebje iz ZD Krško.  

- Od razglasitve epidemije dalje zagotavljamo psihosocialno podporo za osebe, ki so se znašle v 

stiski.  

- S strani MZ je bil ZD Krško od 13.3. 2020 do 15.5.2020 določen za izvajalca nenujnih 

prevozov okuženih oseb Covid-19 z enim reševalnim vozilom, NRV 11. Prevozi so bili  

aktivirani na poziv Dispečerskega centra Maribor.  

- Z Odredbo o začasni vključitvi izvajalcev nenujnih prevozov v sistem NMP smo bili v 

jesenskem delu epidemije kot izvajalci reševalnih prevozov, vključeni v izvajanje nenujnih 

reševalnih prevozov za obravnavo okuženih oseb – COVID 19 v skladu z sklepom Ministrstva 

za zdravje od 27.10.2020 dalje.  

- Od 18.3.2020 do 31.5.2020 smo zagotavljali prisotnost zdravnika v splošni ambulanti DSO 

Krško v polnem delovnem času (ZZZS financira 0,67 tima). Ravno tako ob drugi razglasitvi 

epidemije in ob pojavu okužb  med varovanci v povečanem obsegu tudi z dodatnim nadurnim 

delom zdravnika od 21.10.2020 do 15.1.2021.  

- Od maja do oktobra 2020 smo izvedli 5 izobraževanj o pravilnem oblačenju in slačenju osebne 

varovalne opreme za zaposlene v DSO Krško.  

- 1.6.2020 smo začeli z drive-in odvzemi za PCR testiranja na parkirišču za ZD Krško. Od 

1.6.2020 do 31.12.2020 smo odvzeli 3135 PCR brisov na covid-19. 

- 1.12.2012 smo pričeli z izvajanjem testiranj s HAGT. Od 1.12.2020 do 31.12.2020 smo testirali  

1437 oseb s HAGT. Z ministrstvom za zdravje smo sklenili pogodbo za izvajanje množičnega 

testiranja  za 23. in 24.12 2020 in opravili 712 testiranj z HAGT v občini Krško in Kostanjevica 

na Krki.  

- Naša zdravnica specialistka interne medicine in pulmologije je v času epidemije enkrat tedensko 

pomagala pri zdravstveni oskrbi varovancev DSO Brežice. 

- 27.12.2020 smo kot pooblaščeni Cepilni center pričeli s cepljenjem proti Covid-19 v DSO 

Krško.  
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5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH 

POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 
 

Zavod za zdravstveno zavarovanje izvaja stalne nadzore nad  izvajanjem pogodbenih obveznosti. V 

letu 2020 so bili opravljeni spodaj navedeni nadzori v katerih so bile ugotovljene nepravilnosti pri 

obračunavanju zdravstvenih storitev:   
 

- ZZZS je 8.10.2020 opravil redni finančno medicinski nadzor nad uresničevanjem pogodbe in 

izvajanjem zdravstvenih storitev v dejavnosti Nenujni reševalni prevozi s spremstvom in ostalih 

sanitetnih prevozi bolnikov za obdobje 1.1.2020 do 31.01.2020. Pri nadzoru so bile ugotovljene 

nepravilnosti v višini 149,68 € za katere so bili zahtevani popravki. Izrečena je bil pogodbena 

kazen v višini 100 €. 

- ZZZS je 27.10.2020 opravil redni finančno medicinski nadzor nad uresničevanjem pogodb in 

izvajanjem programa zdravstvenih storitev v dejavnosti Splošno zobozdravstvo za odrasle 

zdravljenje, protetika za obdobje od 1.10.2019 do 31.12.2019.  Pri nadzoru so bile ugotovljene 

nepravilno obračunane v višini 4,58 €. Izrečena je bila  pogodbena kazen v višini 50 €.  
 

Skupni znesek pogodbenih kazni za leto 2020 je znašal 150 €.   

 

Po odhodu nosilca dejavnosti parodontologije z 31.12.2019  nismo uspeli pridobiti  nadomestnega 

izvajalca dejavnosti. ZZZS je s pogodbo začasno prenesel program parodontologije  k drugemu 

izvajalcu  Simed d.o.o..  Paciente iz čakalne vrste parodontološke ambulante smo vljudno pozivali, 

da  lahko svojo napotnico za parodontološko obravnavo prenesejo na začasnega izvajalca programa. 

Mnogim čakajočim ne ustreza oddaljenost izvajalca in se niso odločili za prehod in vztrajajo v 

čakalni vrsti.  

 

 

6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP 
 

Izvajalci službe NMP vodimo ločeno in pregledno stroškovno mesto za pridobivanje in porabo vseh 

sredstev za potrebe službe NMP (38. člen Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči Uradni list 

RS, št. 106/08, 118/08 – popr., 31/10, 94/10). 
 

V skladu  s Pravilnikom o službi Nujne medicinske pomoči ter Splošnim dogovorom za leto 2020 

(priloga ZD ZAS II/a-3) ima ZD Krško financirano in organizirano:  

- 1 tim dežurne službe 2 (DS2), kar pomeni redno delo zdravnika specialista - med tednom 

redno delo od 7-20 ure ter dežurstvo med tednom od 20-7 ure ter sobote, nedelje in prazniki. Ali 

preprostejše 1 zdravnika specialista 24h/dnevno/7dni/tedensko/vse dni v letu.  

- 0,1 tima dežurne službe 1 (DS1), kar pomeni zdravnik specialist in dipl. zdravstvenik, 

dežurstvo med tednom od 20-7 ure ter sobote, nedelje in prazniki. Kar v ZD Krško 

organiziramo kot dežurno ambulanto z zdravnikom in tehnikom vsako soboto, nedeljo in 

praznik od 8 do 13 ure, ko je obisk pacientov v NMP največji.  

- 2 tima mobilne enote nujnega reševalnega vozila, (MoeNRV) kar pomeni 2 tima v sestavi 

diplomirani zdravstvenik in zdravstveni reševalec - redno delo 24 ur. Moe NRV sta namenjeni 

nujnim intervencijam na terenu in nujnim premestitvam/prevozom iz SB Brežice in nujnim 

medbolnišničnim  premestitvam/prevozom iz SB Brežice. 

 

Prihodki in odhodki NMP 

Prihodki za izvajanje službe NMP,  so v primerjavi z lanskoletnimi višji za 9,14 %, stroški pa za 

7,75 %. Materialni stroški so nižji v primerjavi z lanskoletnimi za 11,41 %, stroški storitev pa kar za 

50,91 %.  Med materialnimi stroški službe NMP ni zajeta osebna varovalna oprema. Le-to vodimo 

skupaj za celotni zavod. Na padec stroška storitev je vplivalo, da se koncesionarji več ne 

vključujejo v izvajanje službe DS2, vključuje se le še 1 v ekipo DS1. Beležimo padec stroška 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-4545
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-21-5214
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1477
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4983
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podjemnih pogodb. Preko podjemnih pogodb smo nagrajevali zaposlene za izvajanje dežurstev na 

prireditvah.  

 

Na porast prihodkov s strani ostalih plačnikov vpliva prihodek iz naslova ekipe za covid prevoze v 

času prve epidemije in pa izstavljanje računov za zdravstvene storitve za begunce. Na dvig stroška 

plač vpliva strošek dodatne ekipe za covid prevoze ter izvajanje celotne službe DS2 z lastnimi 

zaposlenimi. Dodatki, izplačani zaposlenim za delo v rizičnih razmerah in za delo v okolju s covid  

pacienti, so bili refundirani s strani proračuna in v tabeli niso zajeti niti med stroški tudi med 

prihodki. 

Tabela 9:  Prihodki in odhodki NRV, DS 2 in DS 1. 

 

Reševalni prevozi v času epidemije 

S strani Ministrstva za zdravje smo v prvem delu epidemije bili pozvani, da od 13.3.2020 do 

15.5.2020 zagotavljamo ekipo za izvajanje ne nujnih  reševalnih prevozov okuženih oseb Covid-19. 

Prevozi so bili aktivirani in koordinirani  s strani dispečerskega centra Maribor.  

Vsi izvajalci prevozov pacientov smo v drugem delu epidemije od 27.10.2020  do 17.3.2021 morali  

zagotoviti vsaj 20 odstotkov svojih zmogljivosti za izvajanje nujnih prevozov pacientov, obolelih za 

COVID-19, na svojem območju delovanja v mreži območne enote ZZZS. Koordinacijo dela 

izvajalcev prevozov pacientov izvaja dispečerska služba zdravstva tako, da določi mesečni razpored 

obveznosti izvajalcev prevozov pacientov. Aktivacijo izvajalcev prevozov pacientov izvaja DSZ v 

skladu s Slovenskim indeksom za nujno medicinsko pomoč. DSZ vodi evidenco vključevanja 

izvajalcev prevozov pacientov in izvedenih prevozov.  

 

Nadzori NMP 

V letu 2020 ni bilo nadzorov rednih ali izrednih nadzorov nad službo NMP ZD Krško. ZZZS je 

opravil nadzor nenujnih in sanitetnih prevozov za mesec januar 2020.  

  

 

REALIZACIJA 

prih. in odh. v 

kumulativnem 

obračunskem 

obdobju od 1. 1. do 

31. 12. 2019 

POGODBENA 

sredstva za NMP za 

kumulativno 

obračunsko 

obdobje od 1. 1. do 

31. 12. 2020 

REALIZACIJA 

prih. in odh. v 

kumulativnem 

obračunskem 

obdobju od 1. 1. 

do 31. 12. 2020 

PRIHODKI od pogodbenih sredstev  ZZZS za 

NMP 
1.163.321,76 1.254.051,58 1.250.118,03 

Donacije MZ, občina 71.365,60   

Prihodki od samoplač. in ostalih plač. 32.878,16  
55.390,48 

 

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP 1.198.394,76  1.291.220,89 

- Strošek dela  846.770,75  968.914,25 

- Materialni stroški 76.176,81  67.483,79 

    Od tega stroški za laboratorij    

- Stroški storitev 105.799,64  51.941,18 

    Od tega za stroške podjemnih pogodb 2.974,76  / 

    Od tega stroški za laboratorij 19,52  / 

- Amortizacija 10.256,93  16.346,60 

- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo    

Drugi stroški (skupni stroški, str. adm.teh.kad.) 159.390,63  186.535,07 

PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK 

ODHODKOV (-) 
2.194,84  14.287,62 
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Opravljeno delo v NMP ZD Krško 

V letu 2019 je bilo opravljenih 1544 terenskih intervencij in 6057 ambulantnih obravnav. V letu 

2020 je bilo opravljenih 1814 terenskih intervencij in 8040 ambulantnih obravnav. V letu 2020 smo 

za DCZ Maribor opravili 55 COVID transportov. Trend obiskov in intervencij v NMP za leti 2019 

in 2020 prikazujeta spodnja grafa. 
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  Graf 2:  Primerjava terenskih intervencij NMP 2019,2020.  

 
 

 
Graf 3:  Primerjava ambulantnih obravnav NMP 2019,2020.  
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Covid 19 epidemiološki situaciji se je prilagodila tudi Služba NMP. Intervencije v nadgrajeni 

osebni varovalni opremi so zahtevnejše in dolgotrajnejše. Posebna pozornost je namenjena 

temeljitemu razkuževanju in čiščenju vozil in prostorov. Postopoma smo v skladu z ugotovljenimi 

potrebami nadgrajevali medicinsko opremo in aparature. Kljub specifičnim razmeram zaradi 

epidemiološke situacije, je bilo delo organizirano tako, da so vsi bolniki dobili ustrezno medicinsko 

pomoč pravočasno - tako covidni bolniki kot tudi tisti, ki so poiskali pomoč zaradi ne-covidnih 

vzrokov. V času najslabše epidemiološke slike v Posavski statistični regiji, podatki kažejo tudi na 

porast obiskov v ambulanti NMP in terenskih intervencij ekip NMP. 

 

Izobraževanja za potrebe NMP ZD Krško 

Zdravstveni dom Krško plansko izobražuje zaposlene iz področij, ki ji določa Pravilnik o službi 

NMP. Poleg internih izobraževanj, ki potekajo v okviru internih delavnic na sodobnih učnih 

pripomočkih, se zaposlene napotuje na praktična usposabljanja iz področij, ki so pomembna za 

poznavanje njihovega dela in sicer v lokalne zdravstvene ustanove in na seminarje iz področij 

njihovega dela. V letu 2020 je večina omenjenih izobraževanj v Sloveniji in drugod po svetu 

odpadla zaradi omejitev ob zajezitvenih ukrepih zaradi epidemije. Z izobraževanji bomo 

nadaljevali, ko bodo epidemiološke razmere in ukrepi to dopuščali. Udeležili smo se izobraževanj 

na daljavo (Kirurški dnevi, Šola antikoagulacije, Tavčarjevi dnevi - interna medicina). 

 

Septembra 2020 se je NMP ZD Krško s celotno sestavo ekip, 2 NRV in DS2 udeležila gasilsko 

reševalne vaje v sodelovanju s Poklicno gasilsko brigado Krško (večja delovna nesreča, covid 

epidemija). Na vaji smo krepili sodelovanje obeh služb, imeli smo tudi krajši delovni sestanek z 

namenom usklajevanja nalog med skupnimi intervencijami. 

 

Akademsko delo in aktivnosti NMP Krško 

V letu sta 2 zdravnika sodelovala kot soavtorja v retrospektivni analizi uporabe metoksiflurana 

(analgetik/anestetik) v predbolnišničnem okolju. Raziskava je bila objavljena v mednarodni 

literaturi - Acta Medica Croatica. 

 

Izobraževanja, ki jih je NMP Krško zagotovil drugim organizacijam 

Med marcem 2020 in septembrom 2020 je NMP Krško zagotovil 5 izobraževanj pravilne uporabe 

osebne varovalne opreme uslužbencem v Domu starejših občanov Krško. 

 

Predstavitev službe NMP ZD Krško občanom 

Večine zastavljenih aktivnosti nismo mogli izvesti zaradi epidemiološke situacije. Septembra 2020 

smo sodelovali na Predstavitvi enot za zaščito in reševanje. Septembra in oktobra 2020 smo gostili 

in predstavili našo službo učencem in otrokom OŠ Leskovec pri Krškem in Vrtcu Leskovec pri 

Krškem. 

 

Področja izobraževanj zaposlenih  v NMP ZD Krško za leto 2020 

Seminarji: TPO-AED, Izobraževanje mentorjev, Reanimacija Covid-19 pacienta v pred 

bolnišničnem okolju, Tavčarjevi dnevi, VIII. slovenska šola TTE, 19. šola antikoagulacije, 

Strokovno srečanje o medicinsko nepojasnjenih stanjih. Izobraževanja na daljavo (Kirurški dnevi, 

Šola antikoagulacije, Tavčarjevi dnevi - interna medicina). 

Praktična izobraževanja: European trauma course, Toksikologija, Intenzivni tečaj varne vožnje. 

Sestanek glede koronavirusa MZ,  

Interna izobraževanja: Sestanek skupine za pripravo radiološke vaje NEK. Praktične delavnice 

varne uporabe nadgrajene osebne varovalne opreme, Redni timski sestanki z strokovno analizo 

opravljenih intervencij, Delavnici oživljanja in napredne vzpostavitve dihalne poti pri covidnem 

bolniku, Transport covid bolnika v BioBag transportni komori. 
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Šolanje:  na Visoki zdravstveni šolo sta končala 2 zaposlena. 1 zaposlen se je odločil, da prekine s 

študijem. En zaposlen se je v lastni režiji odločil za nadaljevanje izobraževanja na Visoki 

zdravstveni šoli.  
 

Strošek izobraževanj za službo NMP je v letu 2020 znašal 3.160,95 €. 

 

Posodobitve NMP ZD Krško v letu 2020: 

- preureditev prostorov NMP z dodatnimi avtomatskimi vrati z namenom izboljšanja zasebnosti 

obravnavanih pacientov, ureditvijo čakalnice in po potrebi prostora za izolacijo, ter izboljšanja 

varnosti prostorov pred potencialnimi nasilnimi vdori, 

- nakup I- stat diagnostične laboratorijske naprave za urgentno laboratorijsko diagnostiko, 

- nakup prenosnega brezžičnega ultrazvoka za obravnavo covid bolnikov, kjer klasični klinični 

pregled v osebni varovalni opremi ni mogoč, 

- nakup naprave za razkuževanje prostorov in reševalnih vozil,  

- nakup terenskega monitorja/defibrilatorja,  

- nakup zaščitnih dihalnih sistemov za delo s covid bolniki - covid transporti. 

 

Kadrovska zasedba NMP 

Nudenje nujne medicinske pomoči izvajajo za to izobraženi zdravstveni delavci. Na dan 31.12.2020 

je bilo v reševalni službi ZD Krško 22 redno zaposlenih (3 specialisti urgentne medicine, 1 

specializant urgentne medicine, 7 diplomiranih zdravstvenikov in 11 zdravstvenih reševalcev 

(NPK), dodatno se je v dežurno službo vključevalo še 10 zdravnikov, 3 DMS in 3 SMS. V dežurno 

službo se na dan 31.12.2020 vključuje še 1 zdravnik koncesionar.  

 
DELOVNO MESTO POGODBENO RAZMERJE STROŠEK POGODBE 

zdravniki specialisti (5) pogodba o sodelovanju 15.538,06 € 

Tabela 10: realizirano število, vrste in vrednost pogodb za izvajanje dejavnosti NMP in dežurne 

službe.     

 

 

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  
 

Največje tveganje za realizacijo Finančnega načrta za leto 2020 predstavljajo posledice epidemije 

koronavirusa (COVID-19). Zaradi epidemije so se pogoji poslovanja bistveno spremenili, 

povečujejo se stroški dela, materiala in storitev, prišlo je do izpada prihodkov, ker programov ni 

bilo možno realizirati v načrtovanem obsegu.  
 

Uspešno smo se spopadli z novimi izzivi in nalogami v zvezi s testiranjem prosti covid-19, tako da 

smo od 1.6.2020 organizirali samostojne odvzeme PCR brisov in od 1.12.2020 odvzeme in testirana 

s HAGT za paciente, splošno javnost, samoplačnike, podjetja. Slednje nam je omogočalo kritje 

izpadlih dohodkov zaradi nerealizacije programa v posameznih dejavnostih. S 27.12.2020, smo kot 

Cepilni center pričeli s cepljenjem proti covid-19 s prvimi prejetimi dozami cepiva, varovance v 

DSO Krško.  
 

Skozi vse leto smo izvajali analizo realizacije zdravstvenih storitev in opozarjali posamezna 

delovišča, ki so odstopala v realizaciji storitev v primerjavi s plani. Zaposlene smo seznanili z 

določili Splošnega dogovora 2020 in Aneksa št.1, Aneksa št.2  k SD za pogodbeno leto 2020.  
 

Ocenjujemo, da smo bili  kljub izrednim razmeram pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni: 

• V dejavnostih smo realizirali pogodbeni program zdravstvenih storitev v  največji možni meri.  

• Uspešno smo se spopadli z  obvladovanjem  delovanja zdravstvenih služb v izrednih razmerah. 

• Poskrbeli smo za varno zdravstveno obravnavo pacientov in varovanje zdravja zaposlenih.  

• Pristopili smo k drugačnim oblikam dela in obravnavam pacientov. 
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• Skrbeli smo, da so bile storitve opravljene kvalitetno. 

• Izvajali smo nabave osnovnih sredstev ter investicijska vzdrževanja v skladu s finančnim 

načrtom in širše.  

• Skrbeli smo za strokoven razvoj in pridobivanje ustreznih kadrov.  

• Spodbujali  smo izvajanje storitev izven programa z ZZZS.   

• Posodobili smo telekomunikacijske povezave in spletno stran ter se s tem približali 

uporabnikom. 

• Poslovanje zavoda in izvajanje storitev smo prilagajali usmeritvam Vlade, ministrstev in NIJZ.  

• S prerazporejanjem obstoječega kadra smo uspešno pokrivali izvajanje dodatnih covid storitev. 
 

DEJAVNOSTI 

 

REAL/PLAN 

 2016 

 

REAL/PLAN 

2017 

 

REAL/PLAN 

2018 

 

REAL/PLAN 

2019 

 

REAL/PLAN 

2020 

 SPLOŠNE AMBULANTE K kurativa 109% 110% 106,12% 106,49% 102% 

 P preventiva 93% 57% 107,55% 107,80% 88% 

 OTROŠKO ŠOLSKI DISP. K kurativa 91% 99% 94,31% 103,38% 72% 

 OTROŠKO ŠOLSKI DISP. K preventiva 116% 104% 94,53% 103,73% 86% 

REFERENČNA AMB.      61% 

 SPL. AMB. V DSO Količnik 107% 127% 137,75% 137,42% 148% 

 FIZIOTERAPIJA Uteži 101% 108% 118% 111% 87% 

 DMZ  Točke 87% 96% 86 % 70,25% 59% 

 KLINIČNA PSIHOLOGIJA Točke 104% 109% 100 % 90,04% 73% 

 PATRONAŽA Točke 114% 110% 116% 114,23% 118% 

FARMACEVTSKO SVETOV.      33% 

ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI Točke 102% 102% 100,59% 101,45% 73% 

ZOBOZDRAVSTVO MLADINA Točke 99% 90% 100,12% 100,78% 81% 

ORTODONTIJA Točke 103% 101% 116% 106,21% 0% 

PARODONTOLOGIJA Točke 100% 100% 100,34% 100,7% 0% 

PULMOLOGIJA Točke 100% 100% 98,29% 112,99% 75% 

PSIHIATRIJA Točke 95% 63% 68,98% 111,79% 84% 

UZ Točke 111% 126% 142,68% 184,07% 202% 

RTG Točke 107% 119% 110% 115,69% 91% 

DIABETOLOGIJA Točke 109% 105% 103,14% 129,17% 99% 

NENUJNI S SPREMLJEV. km 84% 73% 121,56% 128,99% 104% 

SANITETNI DIALIZNI km 116% 107% 88,06% 96,99% 95% 

SANITETNI km 120% 133% 96,26% 126,38% 111% 

ZDRAVO HUJŠANJE 100% 150% 100% 100% 0% 

ZDRAVA PREHRANA 100% 100% 100% 100% 75% 

TELESNA DEJAVNOST - GIBANJE 50% 100% 100% 100% 100% 

DA, OPUŠČAM KAJENJE 100% 100% 100% 100% 100% 

IND. SVET.OPKAJ 100% 100% 100% 100% 60% 

ŽIVLJENJSKI SLOG 121% 100% 100% 100% 100% 

TEST HOJE 120% 180% 100% 100% 77% 

DEJAVNIKI TVEGANJA  100% 100% 100% 100% 100% 

PODPORA PRI SPOPRI.DEP. 100% 100% 100% 100% 67% 

PODPORA PRI SPOPRI. S TESNOBO 100% 100% 100% 100% 67% 

SPOPRIJEMANJE S STRESOM 100% 100% 100% 100% 78% 

TEHNIKE SPROŠČANJA 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabela 11: Primerjava uspeha doseganja cilja realizacije programa med leti 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020. 
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8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  

 
Drugi člen Zakona o javnih financah določa, da moramo vsi uporabniki javnih financ upoštevati 

načeli učinkovitosti in gospodarnosti. Glede na to, da ni predpisanih meril oziroma navodil, s 

katerimi bi lahko merili gospodarnost in učinkovitost pri uresničevanju zastavljenih ciljev, smo pri 

svojem delovanju sledili standardom, delovni program pa v večini postavk izpolnili oziroma 

presegli, lahko rečemo, da je zdravstveni dom  pri razpolaganju in upravljanju s finančni sredstvi 

ravnal učinkovito in gospodarno.   

 

Planiranje investicij in vzdrževalnih del za leto 2020 smo izvajali selektivno, z upoštevanjem 

prioritetnega izvajanja investicij. V okviru nakupa medicinske in nemedicinske opreme smo 

identificirali potrebe po novi opremi in načrtovali prioritetne nabave skladno z višino razpoložljivih 

sredstev za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti. 

 

V letu 2020 smo dobavljali material in se oskrbovali s storitvami v skladu z načeli  javnega 

naročanja. Izvedli smo štiri  naročila male vrednosti: za dobavo zdravstvenega materiala, za 

ureditev prostorov na oddelku Urgenca, prevozi dializnih bolnikov in   nakup nujnega reševalnega 

vozila tip-B. Imeli smo odprti postopek za dobavo laboratorijskega materiala. Ostale nakupe smo 

uredili z evidencami. Za dobavo električne energije, zemeljskega plina, kurilnega olja, fiksne 

telefonije in pisarniškega materiala se je izvedlo skupno javno naročilo Združenja zdravstvenih 

zavodov. Ugotavljamo, da smo s postopki javnih naročil pokrili večino povzročenih stroškov blaga 

in storitev.   
 

Datum objave Številka objave    Naziv 

05.02.2020 JN000674/2020-W01 Dobava zdravstvenega materiala 

13.03.2020 JN001721/2020-W01 Ureditev prostorov na oddelku urgenca 

10.04.2020 JN002339/2020-B01 Laboratorijski material 

20.08.2020 JN005218/2020-W01 Prevozi dializnih bolnikov 

11.12.2020 JN007710/2020-W01 Dobava reševalnega vozila tip-b 

Tabela 12: Pregled naročil male vrednosti za leto 2020. 

 

 

8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA  

 
KAZALNIK LETO 2019 LETO 2020 

1. Kazalnik gospodarnosti 1,05 1,03 

2. Delež amortizacije v celotnem prihodku 2,79 2,01 

3. Stopnja odpisanosti opreme 82,07 82,07 

4. Dnevi vezave zalog materiala 12,96 16,61 

5. Delež terjatev v celotnem prihodku 7,42 11,81 

6. Koeficient plačilne sposobnosti 30 30 

7. Koeficient zapadlih obveznosti 0,06 0 

8. Kazalnik zadolženosti 11,51 19,36 

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 2,55 1,94 

10. Prihodkovnost sredstev 0,69 0,76 

Tabela 13: Finančni kazalniki poslovanja 

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

zadoščeno, kadar je vrednost kazalca 1 ali večja od 1. Kazalnik kaže na uravnoteženost poslovanja, saj je izkazan 

presežek prihodkov nad odhodki. 
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2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870). Kar pomeni, da 

2,01 % celotnih prihodkov odpade na amortizacijo.  

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

sredstva AOP 006). Iztrošenost opreme je visoka. V bodoče bo potrebno investirati v posodabljanje opreme. 

Odpisanost nepremičnin je bistveno nižja in je 53,27 %.  

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

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

bilance uspeha (AOP 873) ter podatki o nabavni vrednosti prodanega materiala in blaga (AOP 872). Izvirni 

podatek AOP 873 se prilagodi tako, da se upoštevajo samo stroški materiala, ki so predmet skladiščnega 

poslovanja (kar pomeni, da je s tem podatek vsebinsko primerljiv z AOP 023). Vpiše se samo tisti porabljeni 

material, kateri se vodi preko razreda 3 (kreditni promet). 

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

870). Gre za razmerje med terjatvami in celotnim prihodkom. 

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

Dejansko  število dni za plačilo je  razlika med datumom nastanka dolžniško-upniškega razmerja in dnevom plačila 

posameznega računa dobavitelju. Vpiše se dejansko število dni za plačilo dobaviteljem kot izračunano povprečje 

plačil vsem dobaviteljem.  

Povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo je razlika med datumom nastanka dolžniško upniškega razmerja in 

datumom valute. Vpiše se število dogovorjenih dni za plačilo kot izračunano povprečje dogovorjenih plačil vsem 

dobaviteljem.   

7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 

/ 12) ) 

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

primerjamo z mesečnim prometom do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev.  Mesečni promet do 

dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev = AOP 871/12. Ciljna vrednost koeficienta je 0. 

Koeficient plačilne sposobnosti pokaže morebitne zamude pri plačilih. Svoje obveznosti do dobaviteljev 

poravnavamo v skladu s plačilnimi roki.  

8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+AOP054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060) 

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

dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih 

do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se veča stopnja zadolženosti. 

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

Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz., če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih 

sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima še večjo vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje 

(nekaj let - s tem plačilni roki v največji meri izgubijo vpliv na dejansko likvidnost). Pri gibljivih sredstvih je 

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

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

obveznosti. 

Pomeni razmerje med gibljivimi sredstvi (stanje na TRR, v blagajni in terjatve do kupcev) in kratkoročnimi 

obveznosti (do dobaviteljev, do delavcev). Indeks pomeni, da imamo več kratkoročnih sredstev kot kratkoročnih 

obveznosti.  

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 
 

Zdravstveni dom Krško po Zakonu o javnih financah ni dolžan ustanoviti lastne revizijske službe, je 

pa po tem zakonu določena obveznost notranjega revidiranja. V ZD Krško nimamo lastne notranje 

revizijske službe. Na podlagi zbranih ponudb se poslužujemo zunanje revizijske službe.  

 

Izvedli smo: 

-    Notranjo revizijo na področju povračil stroškov prevoza na delo in z dela pri zaposlenih  in sodil  

      na področju razmejitve prihodkov na javno službo in tržno dejavnost v letu 2020.  

-    Notranjo revizijo plač zaposlenih na urgenci, pogodb o zaposlitvi, razporeditev, pregled           

      registracij prisotnosti, obračun plač na urgenci, izplačil nadomestila za praznik v letu 2019. 

-     Notranjo revizijo pravilnosti izvedbe javnih naročil v letu 2018. 
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-     Notranjo revizijo pravilnosti obračuna dohodnine, DDV in DDPO  v letu 2017. 

-     Notranjo revizijo razmejitve prihodkov in stroškov na javno službo in tržno dejavnost v  

      letu 2016. 

- Notranjo revizijo evidenc prisotnosti s prenosom v plače ter izplačilo plač v letu 2015. 

- Notranjo revizijo stroškov v letu 2014. 

- Notranjo revizijo terjatev in obveznosti v letu 2013. 

- Notranjo revizijo osnovnih sredstev v letu 2012. 

- Notranjo revizijo pravilnosti prevedbe plač in pravilnosti obračuna plač za leto 2011. 

 

 V letu 2020 smo izvedli notranjo revizijo pregled povračil stroškov prevoza na delo in z dela pri 

zaposlenih in na področju razmejitve prihodkov na javno službo in tržno dejavnost v ZD Krško. 

Notranja revizija je potekala v skladu z Usmeritvami za državno notranje revidiranje in Pravilnika o 

notranjem revidiranju Zdravstvenega doma Krško, sprejetim 25.07.2003. Notranjo revizijo je 

opravila državna notranja revizorka Darja Petač. 

 

Povzetek ugotovitev in priporočil iz revizijskega poročila na področju povračil stroškov 

prevoza na delo:  Splošna ocena izvedene notranje revizije je, da notranje računovodske kontrole v 

ZD Krško obstajajo in delujejo na način, ki zagotavlja, da računovodske evidence in izplačilo 

prevoza na delo in z dela  izražajo točne, popolne in natančne poslovne spremembe ter zagotavljajo, 

da so sredstva zavarovana pred izgubami, oškodovanji in prevarami.  

Pri izvajanju notranje revizije ni bilo ugotovljenih pomembnih pomanjkljivosti pri pregledu, ali ZD 

Krško pravilno in realno izkazuje izplačilo prevoza na delo in z dela  v skladu z veljavnimi predpisi. 

Ugotovitve revizorja: 

- v revizijo je bil zajet dovolj velik vzorec pregleda izplačil prevoza na delo in z dela,  

-  zavod pravilno obračunava prevoz na delo in z dela,  

-  zavod je v drugi polovici leta 2020 preveril ter proučil vse prevoze zaposlenih ter jim ponovno 

podal v podpis izjave za uveljavljanje povračil stroškov prevoza na delo in z dela.  

- ker v času epidemije Covid-19 od 16.11.2020 ni možen javni prevoz, je zavod v tem času 

obračunaval kilometrino v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov. 

 

Povzetek ugotovitev in priporočil iz revizijskega poročila na področju razmejitve prihodkov 

na javno službo in tržno dejavnost: Splošna ocena izvedene notranje revizije je, da notranje 

računovodske kontrole v ZD Krško obstajajo in delujejo na način, ki zagotavlja, da računovodske 

evidence in računovodski izkazi izražajo točne, popolne in natančne poslovne spremembe ter 

zagotavljajo, da so sredstva zavarovana pred izgubami, oškodovanji in prevarami na področju 

razmejitve prihodkov na javno službo in tržno dejavnost. 

Pri izvajanju notranje revizije ni bilo ugotovljenih pomembnih pomanjkljivosti pri pregledu, ali ZD 

Krško pravilno in realno izkazuje sredstva in obveznosti do njihovih virov v skladu s predpisi na 

področju razmejitve prihodkov na javno službo in tržno dejavnost. 

Ugotovitve revizorja: 

- da so interna navodila v skladu s Prilogo I – (št. 024-17/2016/33 z dne, 03. 02. 2020, ki ga je 

izdalo Ministrstvo za zdravje ter Prilogo II Razmejitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost 

po plačnikih za nezdravstvene storitve Navodila št. 024-17/2016 z dne, 03. 02. 2020. 

 

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ: Proračunski uporabniki moramo izpolniti 

obrazec Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ. Podlaga za izjavo so samoocenitveni 

vprašalniki, ki jih izpolnijo vodje posameznih področij. V spodnjih tabelah so prikazani rezultati za 

leto 2020 po posameznih področjih notranjega nadzora javnih financ. 
 

PODROČJE 

DA - na 

celotnem 

poslovanju 

DA - na 

pretežnem 

delu 

poslovanja 

DA - na 

posameznih 

področjih 

poslovanja 

NE - 

uvedene so 

začetne 

aktivnosti 

NE 
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1. Primerno kontrolno okolje   X       

2. Upravljanje s tveganji   X       

2.1. 
Cilji so realni in merljivi, tp., da so določeni 

indikatorji za merjenje doseganja ciljev 
  X       

2.2. 

Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so 

opredeljena in ovrednotena, določen je 

način ravnanja z njimi 

  X       

3. 

Na obvladovanju tveganj temelječ sistem 

notranjega kontroliranja in kontrolne 

aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na 

sprejemljivo raven 

  X       

4. 
Ustrezen sistem informiranja in 

komuniciranja 
  X       

5. 
Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje 

primerno notranje revizijsko službo 
  X       

 

Tabela 14: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2020. 

 
 

 
PODROČJE 

Leto 

2020 

Leto 

2019 

Leto  

2018 

Leto 

2017 

Leto 

2016 

Leto 

2015 

Leto 

2014  

Leto  

2013 

Leto 

2012 

1. Primerno kontrolno okolje 3,07 3,05 3,12 3,10 3,05 2,93 2,81 2,80 2,81 

2. Upravljanje s tveganji          

2.1. Cilji so realni in merljivi, tp., da so določeni indikatorji za 

merjenje doseganja ciljev 
3,21 3,21 3,24 3,22 3,22 2,81 2,76 2,85 2,95 

2.2. 
Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in 

ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi 
3,05 2,95 3 2,95 2,95 2,71 2,71 2,67 2,71 

3. 

Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega 

kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo 

tveganja na sprejemljivo raven 

3,1 3,10 3,2 3,23 3,14 2,92 2,86 2,80 2,98 

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja 3,26 3,22 3,24 3,23 3,22 3,12 3,04 3,07 3,18 

5. 
Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje primerno notranje 

 revizijsko službo 
3,21 3,26 3,27 3,12 3,18 2,81 2,77 2,74 2,97 

Tabela 15: Primerjava povprečnih ocen med leti. 

 

 

10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI 

DOSEŽENI 
 

Zastavljene cilje smo realizirali izrednim razmeram primerno. Vodje dejavnosti so podali pojasnila  

in razloge za nedoseganje realizacije v posameznih zdravstvenih programih v letu 2020: 
 

Zobozdravstvo odraslih in otrok: Preteklo leto je bilo za delo v zobozdravstveni dejavnosti 

spremenjeno, zahtevno in nepredvidljivo. Plan realizacije je bil v januarju zastavljen 47.739 točk na 

ambulanto za odraslo in 33.670 točk na ambulanto za otroško zobozdravstvo, kar pomeni 100 % 

doseganje cilja pogodbenih obveznosti do ZZZS. Hkrati smo si želeli izboljšati delež na področju 

tržne dejavnosti z izvajanjem samoplačniških in nadstandardnih storitev. Z razglasitvijo epidemije 

so se zaprle vse zobne ambulante, razen dežurnih covid ambulant. Zaprtje je trajalo do 22.5.2020. V 

tem času smo imeli v ZD Krško vzpostavljeno triažno ambulanto za telefonsko obravnavo, kasneje 

dežurno ambulanto za nujne zobozdravstvene posege. Z delom vseh timov v svojih zobnih 

ambulantah smo začeli 25.5.2020, ob upoštevanju vseh strokovnih priporočil za delo s strani ZZS. 

Še vedno smo opravljali vse nujne konzervativne  storitve, vendar je bil način dela popolnoma 

drugačen, saj je vseboval veliko del, ki niso bila ovrednotena (preoblačenje OVO, zračenje 

ambulant, klicanje pacientov po Covid vprašalniku, nepričakovan upad pacientov zaradi bolezni, tik 

pred terminom). Naročano je bilo manjše število pacientov, protetične obravnave so bile zmanjšane. 

Vse opisano je botrovalo temu, da v letu 2020 nismo dosegli pričakovane realizacije. 
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Program otroško šolskega dispanzerja kurativa in preventiva: Kurativo smo v predšolskem in 

šolskem dispanzerju izvajali glede na epidemiološko situacijo pod posebnimi pogoji: nasveti preko 

telefonov, s pregledovanjem fotografij in filmov in nato posvetovanje preko telefona,... Nekatere 

smo povabili v ambulanto, zlasti poškodbe. Otroci so v domačem okolju prebolevali manj 

respiratornih okužb in nalezljivih  otroških bolezni in je zato bila manjša potreba po kurativni 

obravnavi. Tudi poznani kronični bolniki so bili pretežno obravnavani na daljavo, v ambulanti pa ob 

poslabšanjih kronične bolezni. Bolnike sumljive na okužbo covid-19 smo pregledovali samo v  

zabojnikih. Preventivo smo izvajali po navodilih NIJZ, MZ-Odredba za odložitev izvajanja 

preventivnih pregledov ULRS št.164/20, z dne13.11.2020, priporočila RSK za pediatrijo, krizni 

načrt ZD Krško. Pred izvedbo preventivnega pregleda smo naredili vedno  natančno triažo-dan pred 

pregledom in še ob prihodu v ZD. Predšolsko preventivo smo glede na navedene uredbe lažje 

izvajali, ker imajo sistematski pregledi zraven tudi cepljenje. Več težav je bilo pri izvajanju šolske 

sistematike. Jeseni, do razglasitve epidemije, je bila narejena sistematika 3. razredov OŠ in delno 

sistematika 8. razredov ter cepljenja. Po objavi epidemije so se pojavile težave z organizacijo 

sistematike. Decembra smo uspeli narediti nekaj razredov 3. letnikov srednjih šol. Zaradi bolezni 

zaposlenih, je bila nato sistematika prekinjena. Šolski dispanzer je poslal dopise ravnateljem 

osnovnih in srednjih šol in jih pozval k sodelovanju. Prosili so jih, da bi razredniki naše termine za 

sistematske preglede preko e-pošte posredovali učencem. Učence bi v ambulanto vabili posamično, 

na planirano uro, nižje razrede skupaj s starši.  
 

Pulmologija: Razlogi za nedoseganje  programa v letu 2020, v ambulanti za pljučne bolezni ZD 

Krško se je zmanjšano število delovnih dneh, zaradi pandemije in bolniške odsotnosti izvajalke 

dejavnosti. V letu 2020 je pulmološka amb. delovala samo  153 delovnih dni, v letu 2019 211 

delovni dni, v letu 2018 203 delovnih dni. Po priporočilih  ZPS, oz. vodje oddelka  za respiratorno 

funkcijsko  diagnostiko, prof. dr. Matjaž Fležarja, je bil skrčen nabor preiskav, in sicer se niso 

opravljale preiskave pri katerih se tvorijo aerosoli ( vse vrste  bronhoprovokacij; metaholin test, 

bronhoprovokacije s soli, inducirani izmečki ..), zaradi pandemije so preiskovanci naročani na 45 

min.  Veliko je bilo odpovedi kontrol in prvih pregledov s strani pacientov, zlasti iz področja občine 

Sevnica zaradi straha pred okužbo. V času epidemije  je zdravnica spec. pulmologije enkrat 

tedensko pomagala in svetovala pri zdravstveni  obravnavi obolelih varovancev DSO Brežice.  
 

Psihiatrija: V letu 2020 nismo dosegli predvidenega programa zaradi višje sile - epidemije 

koronavirusa in s tem povezanih ukrepov. Sicer je po mnenju izvajalke dejavnosti, program 

psihiatrije, kljub temu da smo ga do sedaj vedno opravili, preobsežen. Dejstvo je, da narava 

duševnih motenj ni takšna, da bi lahko v enem letu zaključili zdravljenje enakega števila pacientov, 

kot je predvidenih prvih pregledov v okviru 1 tima. Številko predvidenih prvih pregledov je vsa leta 

enaka ali celo višja.  
 

Program DMZ in klinična psihologija: Realizacija v letu 2020 je pomembno nižja zaradi 

prepovedi izvajanja dejavnosti v okviru odredb Vlade Republike Slovenije ob razglasitvi epidemij 

SARS-CoV-2 (prepoved preventivnih in elektivnih obravnav v prvem valu epidemije, prepoved 

preventivnih obravnav v drugem valu epidemije, ipd.). Zaradi preventivnih ukrepov za 

preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 smo morali razredčiti frekvenco obravnav (zračenje 

prostorov, dodatna skrb za higieno, razkuževanje inštrumentarija in prostorov, menjava zaščitnih 

sredstev osebja, preprečevanje stikov med pacienti v čakalnicah).  Nekatere obravnave smo zaradi 

slabše epidemiološke slike izvajali videokonferenčno, na daljavo, kar ni omogočalo izvedbe in 

beleženja vseh storitev, ki bi jih lahko izvajali v živo. Zaradi bolezni COVID-19 (ko je pacient 

zbolel ali je bil v neposrednem stiku z obolelim) smo v letu 2020 opažali številne odpovedi 

terminov obravnav tik pred zdajci, zaradi česar so mnogi termini propadli. Posamezne psihološke in 

klinično psihološke obravnave v odvisnosti od namena obravnave trajajo 1 do 2 uri, zato je bil izpad 

iz tega naslova precejšen. 

V kadrovski zasedbi so bile v letu 2020 številne bolniške odsotnosti. 
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Nabor psiholoških in klinično psiholoških storitev ter njihovo ovrednotenje sta neustrezna, na kar že 

več kot desetletje opozarja Zbornica kliničnih psihologov Slovenije (Opomba: Zbornica kliničnih 

psihologov Slovenije je na pogajanjih z ZZZS v letu 2020 uspela doseči dopolnitev nabora storitev 

v klinično psihološkem šifrantu, na dispanzerskem pa ne). V okviru dispanzerja za mentalno 

zdravje (DMZ) psiholog nespecialist lahko izvaja le osnovno preventivno diagnostiko, ne more pa 

izvajati niti osnovnega svetovanja ali zapisati poročila; storitvi za to ne obstajata in nista 

ovrednoteni, čeprav predstavljata integralni del dispanzerske dejavnosti. Poleg tega so obstoječe 

storitve psihologov in kliničnih psihologov ovrednotene tako nizko, da je možno ob doslednem 

upoštevanju časovnih normativov doseči le cca. 70% za leto 2020 predvidene realizacije.  

Višjo realizacijo bi bilo možno doseči le s kontinuiranim nadurnim delom, kar ni vzdržno, ali pa z 

namenskim nižanjem strokovnih standardov, na kar v psihološki službi ZD Krško nikakor ne 

pristajamo. V prihodnosti bo na nacionalni ravni potrebna nadaljnja korekcija ovrednotenja dela 

kadra s strani ZZZS.). 
 

Referenčne ambulante: Dejavnost referenčnih ambulant je bila v ZD Krško v letu 2020 zaradi 

epidemije dvakrat korenito prekinjena, kljub temu smo uspeli realizirati 60% storitev. Kader iz 

referenčnih ambulant smo prerazporedili za triažo vstopa pacientov, odvzeme PCR brisov, odvzeme 

in testiranja s HAGT in cepljenje proti covid-19.  
 

Fizioterapija: Zastavljenega plana fizioterapevtskih storitev nismo uspeli realizirati predvsem 

zaradi dveh mesecev zaprtja fizioterapije v spomladanskem delu epidemije, zaradi povečanja 

obsega dela z izpolnjevanjem  vprašalnikov o počutju pacientov pred prihodom in ob prihodu na 

fizioterapijo, razkuževanja za pacienti, zračenja  ter zaradi bolniške odsotnosti strokovnega kadra 

(karantene, izolacije). 
 

Farmacevtsko svetovanje: Minulo leto je zaznamovala prekinitev izvajanja vseh nenujnih 

zdravstvenih storitev. Tako se storitev farmacevtskega svetovanja v ZD Krško ni izvajala od 13. 

marca – 1. junija 2020 in nato spet od 15. oktobra do 31. decembra 2020. V manjši meri lahko 

razloge za nedoseganje realizacije pripišemo tudi nezadostnemu napotovanju pacientov na storitev 

v času, ko se je storitev izvajala oz. predvsem previsoko postavljenemu normativu, ki ga v osmih 

urah ni mogoče realizirati. Z uvedbo nekaterih sprememb ZZZS glede vrednotenja storitev 

farmacevta svetovalca, bo plan lažje dosegljiv, v kolikor ukrepi za zajezitev epidemije ne bodo 

predolgo prisotni tudi v letu 2021. 
 

Sanitetni dializni prevozi: Izvedeni so bili vsi naročeni prevozi za paciente, ki jim v skladu z 

Pogodbo z ZZZS prevoz pripada tudi v času epidemije. Na realizacijo programa nimamo vpliva, saj 

je odvisna od števila dializnih pacientov v občinah Krško in Kostanjevica na Krki, ki to storitev 

potrebujejo. 

 

 

11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA  
 

Zdravstveni dom Krško je temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni v 

občinah Krško in Kostanjevica na Krki.  
 

Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic sta ustanoviteljici ZD Krško Občina Krško in Občina 

Kostanjevica na Krki ustanovili skupni organ, katerega naloge so izvrševanje ustanoviteljskih 

pravic v imenu in za račun soustanoviteljic ter v skladu z ustanovitvenimi akti, dajanje soglasja, kjer 

je to določeno z ustanovitvenim aktom, dajanje pobud za sklic seje sveta javnega zavoda in 

odločanje o drugih zadevah, določenih z zakonom oz. ustanovitvenim aktom javnega zavoda. 
 

Pomemben vpliv na usmerjeno delovanje preventivnega zdravstvenega varstva imajo rezultati 

Zdravje v občini, ki predstavljajo nov vir informacij o ključnih kazalnikih zdravja v slovenskem 

prostoru, ki ga pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z drugimi 
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organizacijami, za občino Krško na povezavi http://obcine.nijz.si/Vsebina.aspx?leto=2020&id=75 , 

za občino Kostanjevica na Krki na povezavi http://obcine.nijz.si/Vsebina.aspx?leto=2020&id=69. 
 

Pozitiven odnos do okolja in občanov se odraža v vztrajanju pri zagotavljanju primarne zdravstvene 

oskrbe kar najbližje pacientom: na sedežu zavoda, z neokrnjeno dejavnostjo v ZP Kostanjevica, ZP 

Senovo, splošni amb. ZP Raka, amb. NEK, zob. amb. OŠ Brestanica, amb. v Domu starejših 

občanov Krško ter na terenu oziroma domovih pacientov. Svoje delovanje širimo tudi čez meje 

občin z dejavnostmi, ki jih izvajamo za področje regije.  
 

V času izrednih razmer je ZD Krško pooblaščeni nosilec izvajanja množičnega testiranja s HAGT, 

splošnega presejalnega testiranja s HAGT za kadre v vzgoji in izobraževanju in za zaposlene v 

podjetjih s kritično infrastrukturo ter Cepilni center za izvajanje cepljenja proti covid-19.  
 

Zdravstveni dom korektno sodeluje z zasebniki, kot najemniki prostorov in uporabniki storitev 

laboratorija, RTG storitev, zobnega laboratorija, pa tudi kot sofinancerji storitev sprejemne pisarne, 

čiščenja, vzdrževanja…  
 

Zdravstveni dom se je v izrednih razmerah še aktivnejše vključeval v okolje v obliki sodelovanja z 

drugimi javnimi zavodi ter gospodarskimi in drugimi organizacijami tako z izvajanjem preventivnih 

zdravstvenih pregledov kot tudi svetovanji v zvezi s covid-19, testiranjem na covid-19 s PCR kot 

HAGT. 
 

Služba nujne medicinske pomoči  v času epidemije zagotavlja dodatno ekipo za paciente s covid-19 

okužbo v sodelovanju z Dispečersko službo zdravstva. Zagotavlja tudi zdravstveno oskrbo na 

javnih prireditvah, bodisi s svojo prisotnostjo na terenu,  bodisi s pripravljenostjo v zavodu. 
 

V vrtcih in šolah izvajamo preventivno zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo za otroke in 

mladostnike, sodelujemo na roditeljskih sestankih, v nekaterih sredinah so bile izvedene tudi 

delavnice za zaposlene.  Ti so se odzvali tudi na organizirane oblike izobraževanja v našem zavodu.   

 

Občina Krško sofinancira izvajanje zdravstvene službe na Raki in Posvetovalnico za starše in 

otroke.  

 

S širokim spektrom dejavnosti zdravstvene vzgoje ter vključevanjem tudi drugih zdravstvenih 

sodelavcev v to dejavnost, je zdravstveni dom  tudi v času izrednih razmer pozitivno vplival na 

pomen zdravega načina življenja ter na zavedanje občanov glede možnosti prenosa okužbe in  

odgovornosti za lastno zdravje. 

 

Zdravstveni dom Krško ima naziv učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednjega 

strokovnega izobraževalnega programa, tehnik zdravstvene nege, srednjega poklicnega 

izobraževalnega programa, bolničar negovalec in študentov visokošolskega strokovnega študijskega 

programa, zdravstvena nega in fizioterapija. Z vzpostavitvijo učne baze ter z vključevanjem v ostale 

oblike izobraževanja, je zavod gotovo olajšal pridobivanje potrebnih znanj dijakom in študentom, 

obenem pa je to del kadrovske politike, ki omogoča pridobivanje ustreznih kadrov.  

 

Zdravstveni dom je učna ustanova za zdravnike specializante za področje družinske medicine,  

urgentne medicine, pediatrije in klinične psihologije. Nudi mentorstva pripravnikom zdravnikom, 

zobozdravnikom, psihologom, zdravstvenim tehnikom,  zdravstvenemu osebju slovenske vojske. 

Zdravniška zbornica Slovenije je ZD Krško podelila naziv najboljše učne ustanove na primarni 

ravni za leto 2019 in 2020. 

 

Zdravstveni dom Krško je z 31.12.2020 zaključil s partnerskim sodelovanjem s Centrom za 

socialno delo Posavje, enota Krško, v pilotnem projektu Integrirana oskrba v občini Krško 

»MOST«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija z Evropskega socialnega 

http://obcine.nijz.si/Vsebina.aspx?leto=2020&id=75
http://obcine.nijz.si/Vsebina.aspx?leto=2020&id=69
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sklada. Gre za storitve, namenjene osebam, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, 

poškodb, invalidnosti in pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem 

obdobju odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil. 

 

Ohranjanje in širjenje dejavnosti zdravstvenega doma pomeni poleg zagotavljanja celotnega 

preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva tudi stabilnost in zagotavljanje delovnih mest 

za 172 zaposlenih. 

 

ZD Krško je v sodelovanju z Lekarno Krško in ustanoviteljico Občino Krško v letu 2020 aktivno 

pristopil k pripravi idejnega projekta za izgradnjo prizidka k obstoječemu objektu zdravstvenega 

doma. 
 

 

 

12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN 

KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH 

VLAGANJIH 
 

12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA   

 

V ZD Krško je bilo na dan 31.12.2020 zaposlenih 172 delavcev.  
 

V letu 2020 smo beležili povišano število odsotnosti zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti zaradi 

rizičnih nosečnosti, odsotnosti zaradi okužbe s covid-19 in ostalih bolezni ter temu posledično 

zaposlovanje nadomestnega kadra.  

 

 
Graf 4: Zaposleni po poklicih in področjih dela 2020. 
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12.1.1  Analiza kadrovanja in kadrovske politike 

 

Obrazec  je izpolnjen v prilogi: »Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020 – ZD«. 

 

Št. zaposlenih na dan 1.1.2021 po viru financiranja ZZZS in ZPIZ  ( Obrazec 3- Spremljanje kadrov 

2020 – II del – ZD)  se je v primerjavi z realizacijo števila zaposlenih na dan 1.1.2020 zmanjšalo iz 

razloga odhoda kadra iz parodontološke ambulante ter prenehanja Projekta Most.  
 

Na dan 31.12.2020 je bilo 14 zaposlenih na porodniški ali daljši bolniški odsotnosti, zato je bilo 8 

zaposlenih za določen čas za  nadomeščanje odsotnosti.  
 

Pomankanje kadra smo beležili pri iskanju nadomestnega kadra za nadomeščanje bolniških in 

porodniških odsotnosti čistilk. Kljub ponavljajočim razpisom delovnega mesta spec. 

parodontologije in spec. zobne in čeljustne ortopedije nismo mogli pokriti z redno zaposlitvijo.  Na 

razpisih za zaposlitev specialista v RS nismo bili uspešni.  
 

V letu 2020 sta se upokojili dve zaposleni; srednja medicinska sestra v splošni ambulanti in čistilka.  
 

Napredovanje zaposlenih se izvaja v skladu z veljavno Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev 

v plačne razrede. S 1.12.2020 je napredovalo 39 zaposlenih.  
 

ZD Krško je od 8.9.2018  do 31.12.2020 konzorcijski partner na podlagi Pogodbe št. 172-4/2017/94 

Ministrstva za zdravje o sofinanciranju operacije »Izvedba pilotnih projektov, k izvajanje 

sistemskega Zakona o dolgotrajni oskrbi C2711-18-026340 z dne 17.10.2018.  Tudi v letu 2020 je v 

ta namen zaposloval diplomirano medicinsko sestro na enotni vstopni točki v Projektu MOST, 

katerega  glavni nosilec je CSD Krško.  

 

 

12.1.2  Ostale oblike dela 

 
 DELOVNO PODROČJE ZUNANJI SODELAVEC OBLIKA DELA STROŠEK 

1. medicina dela prometa in 

športa 
zdravnik specialist MDPŠ pogodba o sodelovanju 66.892,17 € 

2.  medicina dela prometa in 

športa 
zdravnik specialist MDPŠ (2) podjemna pogodba 739,06 € 

3. medicina dela prometa in 

športa 

psiholog za zaposlene v radiološki 

dejavnosti 
podjemna pogodba 2.100 € 

4. medicina dela prometa in 

športa 
zdravnik specialist oftalmolog  pogodba o sodelovanju 4.380 € 

5. razvojna ambulanta specialni pedagog (2) podjemna pogodba 9.035,10 € 

6. rentgen  zdravnik specialist radiologije (2) pogodba o sodelovanju 9.513 € 

7. UZ zdravnik specialist radiologije (2) pogodba o sodelovanju 18.802 € 

8. urgenca zdravniki specialisti (6) pogodba o sodelovanju 15.538,06 € 

9. diabetologija zdravnik specialist interne med.  podjemna pogodba 5.853,36 € 

10. 
 

farmacevtsko svetovanje 

mag. farm., specialist lekarniške 

farmacije 
pogodba o sodelovanju 4.541,21 € 

11. dializni prevozi voznik  pogodba o sodelovanju 71.762,93 € 

12. zdravstveno vzgojni center dipl.med.sestra v materinski šoli podjemna pogodba 2.749,63 € 

13. laboratorijske storitve 
SB NM, SB Brežice, NLZOH, 

Bolnišnica Golnik, UKC, MF LJ 
pogodba o sodelovanju 376.581,81 € 

14. zobotehnične storitve zobotehnični laboratoriji pogodba o sodelovanju 57.073,81 € 

 SKUPAJ   645.562,14 € 

Tabela 16: Opis pogodbenega zaposlovanja zunanjih sodelavcev. 
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Za izvajanje nekaterih dejavnosti kot je razvidno iz zgornje tabele se zaradi deficita kadra 

poslužujemo sklepanja podjemnih pogodb in pogodb o sodelovanju z zunanjimi sodelavci, 

upokojenci, koncesionarji in strokovnimi sodelavci ter študentskim delom. Skupni strošek ostalih 

oblik dela je v letu 2020 znašal 645.066,89 €. 

 

V prvem delu epidemije smo 16 zaposlenim omogočili delo od doma. Predvsem so se za takšen 

način dela odločali zaposleni v psiholoških dejavnostih in razvojni ambulanti s centrom za zgodnjo 

obravnavo predšolskih otrok. V drugem delu epidemije smo delo od doma omogočili trem 

zaposlenim, ki so zaradi okužbe s Covid-19 ostali doma.  

 

Soglasja: V letu 2020 je bilo na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K) s strani direktorice ZD Krško izdanih 14 soglasij zdravstvenim 

delavcem za delo v drugih zdravstvenih ustanovah ali pri drugih pravnih osebah: 

- 31.1.2020, soglasje za opravljanje  dela zdravnika na SNMP ZD Ilirska Bistrica do 36 ur  mesečno 

za obdobje 12 mesecev z veljavnostjo od 1.3.2020. 

- 5.2.2020 za opravljanje dopolnilnega dela v dejavnosti psiholoških storitev v okviru s.p. za 

8h/tedensko. 

- 1.4.2020 soglasje za opravljanje  dela 8 ur tedensko pri Prvi zdravstveni asistenci d.o.o. v obliki 

zdravniških nasvetov  preko telefona in nenujnih hišnih obiskov na domu za obdobje 12 mesecev. 

- 11.3.2020 soglasje za opravljanje zdravstvenih storitev zdravstvenega tehnika v ambulantni 

dejavnosti Eva d.o.o.  8 ur  tedensko za obdobje 12 mesecev.  Delo se lahko izvaja izven rednih 

delovnih obveznosti  v ZD Krško, v prostorih in z sredstvi ambulantne dejavnosti Eva d.o.o.. 

- 14.5.2020 soglasje za dopolnilno delo pri drugem delodajalcu Eva d.o.o. za 8h/tedensko za 

obdobje 12 mesecev z veljavnostjo od 1.6.2020. 

- 1.6.2020 soglasje za opravljanje dela zdravnika v enoti SNMP ZD Ljubljana, Bohoričeva 4, 1000 

Ljubljana,  8 h/tedensko do zaključka specializacije iz urgentne medicine. 

- 14.8.2020 in 2.9.2020 soglasje za opravljanje storitev zobozdravnika v zobni ambulanti Sonje 

Đukez, dr.dent.med,  na podlagi podjemne pogodbe za 8 h/tedensko, za obdobje 12 mesecev. 

- 6.10.2020 soglasje za opravljanje storitev specialista družinske medicine v dežurni službi NMP 

ZD Brežice za 24 h/mesečno za obdobje 12 mesecev na podlagi opravljanja dela po podjemni 

pogodbi.  

- 21.10.2020 soglasja za dopolnilno zaposlitev pri  Sonček – Zvezi društev za cerebralno paralizo 

Slovenije za 8 h/tedensko za obdobje 12 mesecev.  

- 1.9.2020 soglasje za opravljanje storitev nadzornega mentorstva za poklic psihologa pri 

pripravniku Ivanu Jakovljeviću zaposlenemu v  ZD Brežice za 10 h/mesečno za obdobje 6 mesecev 

na podlagi opravljanja dela po podjemni pogodbi.  

- 1.12.2020 soglasje za opravljanje dopolnilne dejavnosti (delo imenovanega zdravnika ZZZS) v 

popoldanskem s.p. za 8h/tedensko za obdobje 12 mesecev z veljavnostjo od  01.12.2020 do 

30.11.2021.  

- 16.12.2020 soglasje za opravljanje  dela zdravnika v urgentni in dežurni službi NMP ZD Idrija do 

36 ur  mesečno za obdobje 12 mesecev z veljavnostjo od 1.1.2021. 

- 18.12.2020 soglasje za delo preko popoldanskega s.p. na ZZZS kot imenovani zdravnik za 4 

h/tedensko od 1.1.2021 za obdobje 12 mesecev. 
 

Pred izdajo soglasja zaposlenim je bilo preverjeno izpolnjevanje pogojev za opravljanje 

konkurenčne dejavnosti, upoštevana pa so bila tudi določila drugega odstavka 53.b člena ZZDej.  

Glede izdanega soglasja posebej opozarjamo, da je delavec svojemu delodajalcu dolžan posredovati 

podatke o dejanskem mesečnem obsegu ur opravljanja zdravstvenih storitev oziroma podatke o 

dejanskem tedenskem obsegu opravljanja zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene 

dejavnosti na podlagi izdanega soglasja do 8. v mesecu za pretekli mesec, in sicer na način, da so 

razvidni dan, ura začetka in konec opravljanja zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu. Ne 

sporočanje teh podatkov je razlog za preklic izdanega soglasja. 
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Z lastnimi zaposlenimi smo sklepali podjemne pogodbe za izvajanje zdravstvenih storitev v 

splošnih ambulantah in amb. otroško šolskega dispanzerja, ki so presegale 1895 glavarinskih 

količnikov na tim, za samoplačniške storitve v  zobozdravstveni dejavnosti, nevrofizioterapiji ter za 

izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah z NPK zdravstvenimi reševalci. Zavod vodi 

omenjene dejavnosti kot tržno dejavnost. Zaposleni jih izvajajo izven rednega delovnega časa. 

 

 

12.1.3  Izobraževanje, specializacije in pripravništva 

 

Zdravniška zbornica Slovenije-Svet za izobraževanje je na podlagi ankete med specializanti  

Zdravstvenemu domu Krško  podelila naziv najboljša učna ustanova na primarni ravni za leto 2019 

in leto 2020. 
 

Kontinuirano strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje je nujno za razvoj stroke in izpolnjevanje 

pogojev za podaljšanje licence za opravljanje zdravniške dejavnosti. ZD Krško si prizadeva 

omogočiti planirana izobraževanja kar največ zaposlenim, predvsem za področja dejavnosti, kjer 

posamezniki delajo. Izobraževanje za zaposlene načrtujemo v letnem planu izobraževanja. Velik 

poudarek dajemo aktivnemu usmerjenemu iskanju določenih področij in tem izobraževanja. 

Zaključke strokovnih srečanj, ki se jih posamezniki udeležijo, se predstavijo na oddelčnih sestankih 

ali internih izobraževanjih, tako se zagotavlja ustrezna informiranost zaposlenih z novostmi na 

posameznih področjih dela. 
 

Strokovna izobraževanja so v letu 2020 poleg udeležb na zaposlenih na seminarjih v večini potekala 

virtualno na daljavo tudi zaradi prepovedi udeležb zaposlenih na zunanjih izobraževanjih. Delovna 

terapevtka zaposlena v Razvojni ambulanti s Centrom za zgodnjo obravnavo predšolskih otrok  je 

opravila strokovno izobraževanje Bobath – RNO osnovni tečaj za delo z otroki in odraslim, ki je  

med drugim namenjeno zdravnikom, logopedom, fizioterapevtom in delovnim terapevtom, ki imajo 

izkušnje z delom na področju nevroloških obolenj. Intenzivni osemtedenski tečaj se je odvijal v 

dveh delih: od 28. septembra do 23. oktobra 2020  in od 16. novembra do 11. decembra 2020. Cena 

izobraževanja je bila 3.750,00 €.   
 

V letu 2020 smo namenili: 

• 17.892,38 € za plačilo: kotizacij, mentorstva, šolnin, specialističnih izpitov (2019: 48.432,82 €). 

• 4.470,34 € za povračilo potnih stroškov, dnevnic, nočnin, parkirnin v zvezi z izobraževanjem 

delavcev in specializacijami (2019: 22.363,03 €). 
 

 
Graf 5: Evidenca izobraževanj zaposlenih za leto 2020. 
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V letu 2020 smo 128 zaposlenim omogočili udeležbo na 104 izobraževanjih. Nova znanja in 

veščine so bila obravnavana tudi na rednih zdravniških in sestrskih sestankih, sestankih NMP, 

zobozdravstva, podpornega osebja in v timskih sestankih posameznih služb.  

 

Naši zaposleni izvajajo mentorstva:  

- za zdravnike pripravnike, ki jih napoti SB Brežice v NMP izvajamo mentorstva iz splošne 

medicine v urgentni ambulanti in splošne medicine v reševalnem avtomobilu, 

- za psihologe pripravnike  zaposlene v ZD Krško in  mesečna mentorstva iz klinične psihologije za 

zunanje pripravnike psihologe, 

- za zdravstvene tehnike pripravnike, 

- za študente medicinske fakultete  in študente zdravstvene fakultete,  

- za dijake srednjih zdravstvenih šol,  

- za zdravstveno osebje zaposleno v Slovenski vojski iz področja NMP. 

 

V letu 2020 sta na Fakulteti za zdravstvene vede v Novem mestu  študij končali 2 zaposleni.  

zaposleni. Na Fakulteti za zdravstvene vede v Celju  je študij končal 1 zaposlen. 

 

Štipendiranje 

Preko »Regijske štipendijske sheme - posavske štipendijske sheme« štipendiramo 1 študentko 

logopedije, 1 študentko specialne pedagogike in 1 študenta fizioterapije.  

 

Pripravništva 

V letu 2020 smo izvajali programe pripravništva za poklice: zdravstveni tehnik, zobozdravnik, 

fizioterapevt, dipl. inž. lab. biokemije.  Naši zaposleni so na področju psihologije in splošne 

medicine tudi mentorji pripravnikom in specializantom iz drugih zavodov. Na dan 31.12.2020 sta 

pripravništvo opravljala 2 tehnika zdravstvene nege. 

 

Specializacije 

Na dan 31.12.2020 so v ZD Krško zaposleni 3 specializanti.  

 

Področje specializacije 
Število  

specializantov 
Financiranje 

urgentna medicina 1 
ZZZS 

pediatrija 1 
ZZZS 

družinska medicina 1 
ZZZS 

SKUPAJ 3 
 

Tabela 17: Specializacije 2020. 

 

Bolniške in porodniške odsotnosti 

V letu  2020 smo zabeležili 6,83 % odsotnost zaposlenih z delovnega razmerja zaradi bolezni ali 

nege družinskih članov. V letu 2020 je bilo 16 delavk na porodniškem dopustu, 5 delavk je  

porodniški dopust zaključilo.  
 

Opazen je porast bolniške odsotnosti za leto 2020. Razlog za povečanje bolniške odsotnosti v letu 

2020 opažamo v dolgotrajnih odsotnostih zaradi rizičnih nosečnosti. Tudi sicer je opaziti v zadnjih 

12 letih trend rasti bolniške odsotnosti zaposlenih. Kar 13 zaposlenih je bilo dolgotrajno bolniško 

odsotnih. Najpogostejši razlog za krajše odsotnosti  zaposlenih je odsotnost zaradi nege otrok (mlad 

kader z majhnimi otroci).  Na podlagi Zakona o starševstvu in družinskih prejemkih je 1 delavka 

koristila pravico do dela s krajšim delovnim časom do otrokovega 6. leta starosti. Pravico do 

koriščenja očetovskega dopusta so v letu 2020 koristili 3 delavci.  
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Bolniška Bolniška , nega, spremstvo Letno število ur%

do 30dni/ure nad 30dni/urerefundirane

58

56B, 2P

75

71B, 4P

73

62B, 11P

69

61B, 8P

72

69B, 4P

85

69B 16P

82

68B 14P

81

63B 21P

82

70B 17P

90

86B 11P

99

92B 15P

103

100B 10 P

122

106B  18P2020 11.750 10.830 90.665,82 330.671,29 6,83%

2018 9.371 10.330 71.040,58 309.738,80 6,36%

5,96%

8.308 7,263 64.386,03 288.437,80 5,40%

2015

2016

9.896 7.122 73.401,97 285.616,60

2012 6.130 2.823 51.309,54 € 256.511,20 3,49%

2008

2011 7.158 1.572

5.536

2009 8.175

57.579,17 € 252.973,00 3,45%

2.604 40.560,79 € 240.603,45 3,39%

3.630

Leto Št. zaposlenih  BrutoStroški bolniške do 30 dni (bruto znesek)brez dežurstev in nadurbolniške

64.106,20 € 252.765,20 4,67%

254.830,00 4,02%2010 8.367 1.889 65.152,48 €

2013 8.232 6.400 66.615,00 € 262.951,40 5,56%

2014 7.747 6.104 57.785,62 € 282.295,20 4,91%

2017 11.442 7.027 93.021,63 300.233,00 6,15%

2019 10.849 11.281 85.240,00 327.626,40 6,75%

 
Tabela 18: Pregled bolniške odsotnosti zaposlenih od dela 2008-2020 (B-bolezen, P-poškodba) 
 

 
COVID-19 ODSOTNOSTI Št. 

zaposlenih 

Št. ur 

odsotnosti 

Plačnik stroška odsotnosti 

Izolacija 17 882 6.511,74 € bruto/refundacija 

Okužba s COVID-19 na delu 14 959 12.099,49 € bruto 

Odsotnost zaradi višje sile varstvo otrok 20 1568 13.059,71 € bruto/delno  refundirano 

Karantena 11 523 3.766,38 € bruto 

Čakanje na delo doma 75 10.230,5 100.314,46 € bruto 

Tabela 19:  Pregled odsotnosti zaposlenih  zaradi epidemije. 

 

Prva okužba s covid-19 se je med zaposlenimi pojavila 7.11.2020, do 31.12.2020 je bilo okuženih 

20 zaposlenih. 14 zaposlenih  se je s covid-19 okužilo pri svojem delu.  

 

 

12.1.4 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem 

 

 DEJAVNOST 

LETNI 

STROŠEK 

2016 

LETNI 

STROŠEK 

2017 

LETNI 

STROŠEK 

2018 

LETNI 

STROŠEK 

2019 

LETNI 

STROŠEK 

2020 

1. 
Delno pranje zahtevnejšega perila – 

Kemična čistilnica Pacek 
  3.727,65 1.544,19 3.990,47 2.273,34 2.207,47 

2. 
Vzdrževanje informacijskega sistema 

(Unistar LC d.o.o.) 
25.410,90 31.781,91 25.655,87 24.302,28 31.049,01 

Tabela 20: Dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci primerjava z leta 2016, 2017, 2018, 2019, 

2020. 
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Dejavnosti, ki jih zdravstveni dom oddaja zunanjim izvajalcem del so delno pranje zahtevnejšega 

perila in delovnih oblek zaposlenih, glavnino pranja perila se izvaja v naši pralnici v ZP Senovo. 

Vzdrževanje in popravila informacijske omrežne infrastrukture in računalniške opreme za 

zdravstveni dom pogodbeno izvaja podjetje Unistar LC d.o.o..  

 

 

12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU  

 

Obrazec  je izpolnjen v prilogi: »Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020 – ZD«. 

Vlaganja v programsko opremo so bila izvedena v višini 22.886,84 €, kar znaša 2.886,84 € več kot 

smo načrtovali oz. povečanje za 14,43 %. 

 

Med večjimi nabavami je so bili: 

- program Audax za zobne ambulante, 

- program naročanja za laboratorij ter 

- program za zobno tehniko za potrebe skeniranja in tiskanja zobotehničnih izdelkov. 

 

Zaradi  potreb po varni obravnavi covid pacientov in prostorske stiske smo  uredili: 

-  prostor patronažne službe,  

-  jedilnico za zaposlene v ZD Krško,   

-  covid ambulanto v prostorih nekdanjih garaž v ZP Senovo, 

-  prostore urgence, zagotovitev kontroliranega vhoda, ureditev WC za paciente, čakalnica-izolacija. 

 

Z namenom obnove smo: 

- Uredili dodatno prezračevanje in ohlajanje za prostore kliničnega laboratorija v ZD Krško.  

- Uredili urgentne prostore in s tem zagotovili kontroliran vhod pacientov, čakalnico/izolacijo in 

WC za paciente.  

- V ZP Senovo in v ZP Kostanjevica je bila izvedena nadgradnja komunikacijskih inštalacij. 

- V naselju Bučanje, kjer ima ZD 3 počitniške hišice, se izvaja obnova infrastrukture. Investicija 

se je začela s 1.10.2020 in naj bi se predvidoma zaključila v dveh letih.  
 

Skupaj so vlaganja v zgradbe znašala 81.324,72 € in so bila za 10.175,28 € nižja kot smo načrtovali 

oz. 88,88 % načrtovanega. Sredstva v višini 69.698,69 € za preureditev urgence, ureditev 

klimatizacije v laboratoriju in ureditev covid ambulante so zagotovljena iz presežkov prihodkov nad 

odhodki iz preteklih let, preostalih 11.626,03 € smo zagotovili iz sredstev amortizacije. 
 

Vlaganja v medicinsko opremo so znašala 183.850,42 €, kar je za 53.850,42 € več od načrtovanega, 

oz. 41,42 % več od načrtovanega. S sredstvi, zagotovljenimi s projektom Most, smo nabavili 

Coaguchek  PRO v vrednosti 1.015,03 €. Lučko za presvetlitev žil ter računalnik za razvojno 

ambulanto v vrednosti 6.564,24 € smo nabavili iz sredstev donacij. 2 zobni vrtalki, prenosni 

ultrazvok in defibrilator v vrednosti 70.000,00 smo nabavili iz sredstev Občine Krško. Na osnovi 

Sklepa o odobritvi sredstev za sofinanciranje nakupa medicinske opreme za izvajanje ukrepov za 

omejevanje in obvladovanje bolezni COVID-19, št. 303-8/2020/68 smo nabavili medicinsko 

opremo v skupni vrednosti 33.045,06 €, preostalih 73.226,09 € smo zagotovili iz sredstev 

amortizacije. 
 

Vlaganja v nemedicinsko opremo so znašala 60.862,93 €, od tega v informacijsko tehnologijo 

18.368,76 €. Vlaganja v nemedicinsko opremo so bila nižja v primerjavi z načrtovanimi za 

14.637,07 € oz. za 19,39 %. Računalnik v višini 787,13 € za razvojno ambulanto smo nabavili iz 

sredstev donacij, na osnovi Sklepa o odobritvi sredstev za sofinanciranje nakupa medicinske 

opreme za izvajanje ukrepov za omejevanje in obvladovanje bolezni COVID-19, št. 303-8/2020/68 
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smo nabavili opremo v višini 10.530,81 €, preostalih 49.544,99 € smo zagotovili iz sredstev 

amortizacije. 

 

Skladno s finančnim načrtom smo v letu 2020 nabavili:  

- za potrebe urgentne službe: prenosni UZ v vrednosti 5.409,42 €  

- za potrebe laboratorija: lučka za presvetlitev žil v vrednosti 6.564,24 €, 

- za potrebe RTG: zobni rentgen v vrednosti 3.693,48 €, senzor RTG v vrednosti 4.801,62 €,  

- za potrebe patronažne službe: Coagucek pro II kit v vrednosti 1.015,03 €, 

- za potrebe UZ ambulante: ultrazvok v vrednosti 27.648,82 €, 

- za potrebe zobnih ambulant: dva zobozdravstvena stola v vrednosti 43.489,31 €, aparat za 

podmazovanje inštrumentov v vrednosti 2.066,52 €, soniflex v vrednosti 1.299,48 €,   

- za potrebe zobnega laboratorija: skener in printer za zobotehniko v vrednosti 20.000,00 €, 

- za ZD Krško, ZP Senovo in ZP Kostanjevica: računalniki, monitorji, tiskalniki, kamere v 

vrednosti: 10.810,27 €, programsko opremo in licence v vrednosti 15.441,41 €, 

- za ZD Krško: toplotna stiskalnica v vrednosti 1.400,37 €, garaža Hosekra z nadstreškom v 

vrednosti 2.997,37 €. 

 

Na podlagi Sklepa o odobritvi sredstev za sofinanciranje nakupa medicinske opreme za izvajanje 

ukrepov za omejevanje in obvladovanje bolezni COVID-19, št. 303-8/2020/68 smo nabavili:  

- analizator i-stat v vrednosti 10.409,03 €, 

-    3 naprave za dezinfekcijo Nocospray2 v vrednosti 9.908,36 €, 

-    3 bolniške postelje strecher 5.535,84 €,  

-    2 EKG Mesi v vrednosti 10.604,16 €, 

-    3 ventilatorje Duraflow v vrednosti 3.691,73 €, 

-    3 pulzni oksimetri s polnilno enoto v vrednosti  1.148,65 €, 

-    10 pulznih naprstnih oksimetrov  v vrednosti 439,37 €,  

-    brezstični termometer  z razkuževalno postajo v vrednosti 1.823,40 €,  

-    3 brezstični termometri 161,64 €.  

 

 

12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020 

   

Obrazec  je izpolnjen v prilogi: »Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2020 – ZD«. 

Stroški tekočega vzdrževanja so v letu 2020 znašali 99.014,42 €, stroški investicijskega vzdrževanja 

pa 10.687,91 €. Realizacija stroškov vzdrževanja je bila nižja od načrtovane za 6.985,58 € oz. za 

6,59 %, realizacija investicijskega vzdrževanja pa nižja od načrtovane za 2.312,09 € oz. za 17,78 %. 

Stroške vzdrževanja smo načrtovali v višini 106.000,00 €, stroške investicijskega vzdrževanja pa v 

višini 13.000,00 €. Stroški tekočega vzdrževanja so nižji v primerjavi z lanskim letom za 23,72 %, 

stroški investicijskega vzdrževanja  so v preteklem letu znašali le 1.764,65 €.  Nižji v primerjavi s 

preteklim letom je bil strošek vzdrževanja opreme v zobni in strošek vzdrževanja vozil.   
 

Investicijsko vzdrževalna dela  v letu 2020 v ZD Krško: 

Izvedena je bila zamenjava kanalizacijskih cevi v kleti in odtočnih cevi za klime v višini 7.786,08 €, 

beljenje prostora za zaposlene za malico ter popravilo linoleja. 
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Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila: Mojca Škoberne, dipl. ekonomist, vodja računovodstva 

Odgovorna oseba: Tatjana Fabjančič Pavlič, inž. rtg., mag. ekon. in posl. ved., direktorica 
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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,  

b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,  

c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil,  

d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov,  

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

f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, 

g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov, 

h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti. 

 

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov: 

• Obrazec 1: Delovni program 2020– ZD, 

• Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 – ZD, 

• Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020 – ZD, 

• Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020 – ZD, 

• Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2020 – 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. 

- Analiza prihodkov (konti skupine 76). 

      - Analiza odhodkov (konti skupine 46). 

      - Analiza poslovnega izida. 

      - Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 

denarnega toka. 

            - Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov. 

            - Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov. 

      - Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti. 

3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2019.  

4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2020. 
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1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K 

BILANCI STANJA  
 

1.1. SREDSTVA 

 

1.1.1  Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

 
 

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

(AOP 002 in 003) 

                  v EUR 
konto Naziv konta  2019 2020 Indeks 

001 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve    

002 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja    

003 Dolgoročne premoženjske pravice 139.369,53 162.256,37 116,42 

005 Druga neopredmetena sredstva 4.523,39 4.523,39 100,00 

006 Terjatve za predujme iz naslova vlaganj    

007 Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi    

00 Skupaj AOP 002 143.892,92 166.779,76 115,90 

01 Popravek vrednosti  AOP 003 126.312,31 137.519,67 108,87 

00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 17.580,61 29.260,09 166,43 

Tabela 1:  V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja.             
 

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

2020 povečala za 22.886,84 €,  sedanja vrednost znaša 29.260,09 €. 

 

 

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

                                                 v EUR 

konto Naziv konta 2019 2020 Indeks 

020 Zemljišča 96.931,05 108.931,05 112,38 

021 Zgradbe 6.890.931,87 6.969.907,75 101,15 

022 Terjatve za predujme za nepremičnine    

023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi    

029 Nepremičnine trajno zunaj uporabe    

02 Skupaj AOP 004 6.997.023,12 7.081.187,64 101,20 

03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 3.564.823,77 3.772.129,16 105,81 

02-03 Sedanja vrednost nepremičnin 3.432.199,35 3.309.058,48 96,41 

Tabela 2: Nepremičnine 
 

Nabavna vrednost zemljišč se je v letu 2020 povečala za 12.000,00 € in zgradb za 78.975,88 €. 

Nabavna vrednost nepremičnin znaša 7.081.187,64 €, odpisana vrednost nepremičnin znaša 

3.772.129,16 €, sedanja vrednost znaša 3.309.058,48 €.  
 

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine: 

- zgradbe: 

- ZP Kostanjevica, Ljubljanska cesta 16, Kostanjevica, 

- ZP Krško, CKŽ 132 C, Krško, 

- ZP Raka, Raka 36, Raka, 

- ZP Senovo, Bohorska cesta 2, Senovo, 

- 2 garaži na Senovem, Bohorska cesta 2, Senovo, 

- 3 počitniške hišice v Nerezinah.  



 

61 

 

Povečanje vrednosti zemljišč v višini 12.000,00 € je na  osnovi preknjižbe pred leti plačanega 

avansa PSK in na osnovi pogodbe o ureditvi lastninskih razmerij.  

 

Zemljišča 

- par.št. *161, k.o. 1349 – Dovško  2.297 m2  

- par.št. 972/9, k.o. 1321 – Leskovec (v deležu 93,6 % od celote) 15.023 m2 

- par.št. 972/19 k.o. 1321 – Leskovec (v deležu 2.763 m2) 

- Kostanjevica 10.483 m2 

- par.št. 990/10, k.o. 1326 – Raka (v deležu 140,19 m2) 

- počitniška enota 230 na parcelni št. 149/4 in 150/1, k.o. Nerezine 

- počitniška enota 114 na parcelni št. 2136/5, k.o. Nerezine 

- počitniška enota 801 na parcelni št. 2114/15, k.o. Nerezine. 

 

Vrednost zemljišč na dan 31.12.2020 znaša 108.931,05 €. Za nepremičnine ima zemljiško knjižno 

dokumentacijo ustanovitelj zavoda.   
 

Stanje nepremičnin v gradnji na dan 31.12.2020 znaša 2.348,84 €. Nanašajo se na začasne situacije 

iz naslova obnove infrastrukture v naselju Bučanje.    

 

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007) 

                                                                                                                 v EUR  

konto Naziv konta 2019 2020 Indeks 

040 Oprema 3.317.254,48 3.247.369,04 97,89 

041 Drobni inventar 829.559,50 835.848,24 100,76 

042 Biološka sredstva    

043 Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti    

045 Druga opredmetena osnovna sredstva    

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

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

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

04 Skupaj AOP 006 4.146.813,98 4.083.217,28 98,47 

05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 3.403.195,76 3.351.315,41 98,47 

053 
Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna 

sredstva v tuji lasti 
   

04-05 Sedanja vrednost opreme 743.618,22 731.901,87 98,42 

Tabela 3: Oprema in druga osnovna sredstva     

          

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2020 zmanjšala za 

63.596,70 € in znaša 4.083.217,28 €. Odpisana vrednost znaša 3.351.315,41 €, sedanja vrednost 

naša 731.901,87 €. 
 

Opredmetena osnovna sredstva, katerih posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu 

ne presega 500 € in na katerega je mogoče nalepiti inventarno številko, se izkazuje posamično kot 

drobni inventar, na katerega pa ni mogoče nalepiti inventarne številke, se vodi skupinsko kot drobni 

inventar.  
 

Skupaj je bilo v letu 2020 nabavljeno za 360.924,91 € neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev, od tega za 22.886,84 € neopredmetenih sredstev, za 12.000,00 € vlaganj v 

zemljišča, za 78.975,88 vlaganj v zgradbe, za 2.348,84 € vlaganj v nepremičnine v gradnji in za 

244.713,35 € vlaganj v opremo.   
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Nabava je bila financirana: 

- v vrednosti 43.575,87 € je bila nabavljena oprema v skladu s  pogodbo z MZ o sofinanciranju 

nabave medicinske opreme v okviru operacije »COVID19 – Zagotovitev ključne medicinske in 

osebne varovalne opreme zaradi epidemije« št. C2711-20-053241, 

- za 70.000,00 € sofinanciranje opreme s strani  Občine Krško, 

- za 1.015,03 € je bilo nabav iz EU projekta MOST, 

- za 69.698,69 € je bilo nabav iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let, 

- 7.351,37 € je bilo iz sredstev donacij ter 

- ostalih 169.283,95 € iz sredstev amortizacije. 
 

Ident Naziv SM Dat.nabave Nab.vred. 

0008533 REŠEVALNO VOZILO VW T5 KK CN-544 895 23.12.2010 117.168,87 

0008370 STERILIZATOR GETINGE 166 23.10.2009 29.433,56 

0007318 ZOBNA VRTALKA PRIMUS 1058 S 902 21.05.2007 29.242,38 

0003608 LIFEPAK 12 800 30.11.2001 28.546,59 

0007017 EKG MONITOR DEFIBRILATOR - AVTO ŠT. 8 800 13.02.2006 27.133,18 

0007086 ZOBNA VRTALKA Z 2 TERAP.STOLOMA 921 07.06.2006 26.747,01 

0008347 HEMATOLOŠKI ANALIZATOR 885 26.08.2009 25.116,00 

0009246 STREŽNIK 999 25.04.2014 24.306,51 

0002788 ZOBNA VRTALKA 922 01.07.1992 23.490,43 

0009311 ZOBOZDRAVNIŠKI STROJ KAVO 906 11.09.2014 23.454,16 

0008548 ZOBNA VRTALKA PRIMUS 1058 907 09.02.2011 22.165,47 

0009125 APARAT ZA MERJENJE DIFUZIJSKE KAPACITETE 867 24.07.2013 20.786,76 

0003260 ZOBNI APARAT 901 01.10.1996 18.758,49 

0003172 VRTALKA 925 01.08.1995 18.424,58 

0007742 CRD PSYCHODIA.LAB.COMPLETE 882 23.09.2008 16.648,32 

0010065 SERVER 999 21.8.2017 16.454,29 

0008692 SUZUKI KK UF-160 166 17.10.2011 15.890,00 

0008331 TISKALNIK LASERSKI 950 17.08.2009 15.536,04 

0009072 ASA Mphi 5 881 27.03.2013 13.623,04 

0007249 FIAT PANDA 166 08.11.2006 13.327,27 

0007559 PLOŠČA ZA ROMBERGOV TEST 852 11.02.2008 12.555,01 

0010014 NET APP DISKOVNO POLJE 999 31.05.2017 12.168,16 

0003672 KOMPRESOR - zobna 166 16.12.2002 11.089,35 

0007469 EKG Schiller 852 30.11.2007 10.761,01 

0003490 VITA INCERAMAT 951 01.12.1997 10.717,20 

0008711 ARTROMOT S3 COMFORT (RAMA) 881 03.02.2012 9.572,78 

0008256 ARTROMOT S3 COMFORT 881 21.05.2009 9.486,55 

0008258 PERIMETER 852 27.05.2009 9.307,12 

0008154 RENAULT CLIO STORIA KK UP-711 891 08.04.2009 8.700,00 

0009071 PMT QS Manual 881 27.03.2013 8.237,45 

0008720 OPTOVIST s perimetrijo 852 03.02.2012 8.132,80 

0007753 EKG SCHILLER 852 10.10.2008 7.893,60 

0009222 LIFE PACK 12 823 20.01.2014 7.843,54 

0003474 DEFIBRILATOR 809 01.11.1997 7.503,35 

0008371 AVTOKLAV GETINGE 106 23.10.2009 7.460,17 

0002728 VLIVALNIK 951 01.12.1990 7.449,98 

0003028 KORAPULS 881 01.03.1994 7.376,09 

0000436 APARAT EKG 800 04.03.1999 6.811,47 

0006665 APARAT EKG AT-101C 804 15.11.2005 6.579,05 

0003661 TIHA KOMORA 852 23.12.2002 6.498,92 

Tabela 4: Pregled neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih  sredstev  na dan 31.12.2020,  

ki so že v celoti odpisana in se še uporabljajo. 



 

63 

 

V  tabeli 4 so prikazana pomembnejša opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, ki 

so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti.  

 

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008) 

ZD Krško nima dolgoročnih finančnih naložb.  

 

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

ZD Krško nima dolgoročno danih posojil in depozitov.  

 

Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010                             

    

ZD Krško nima dolgoročnih terjatev iz poslovanja.  

 

 

1.1.2 Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve 

 

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

Denarna sredstva v blagajni znašajo na dan 31. 12. 2020  100,00 €.  Na dan 31. 12. 2020 nismo 

imeli vrednostnic. 

 

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

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2020 skupaj  1.213.064,45 € od tega po 

posameznih bankah in drugih finančnih ustanovah: 

• 1.011.175,28 €  pri UJP enota Novo mesto,  

• 201.889,17 € pri Unicredit banki. 

 

Poslovni račun imamo odprt pri UJP enota Novo mesto,  pri Unicredit banki imamo sredstva na 

odpoklic z 31 dnevnim odpovednim rokom.  

  

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 271.111,14 €. Stanje terjatev predstavlja 3,15 % celotnega 

prihodka. Le te poravnavamo v 30 oziroma 60 dneh, v skladu s pogodbenimi roki oziroma v skladu 

s PKP5. Višina kratkoročnih terjatev  na dan 31.12.2020 je višja v primerjavi z višino kratkoročnih 

terjatev na dan 31.12.2019 za 29,05 %. Razlog je v prestavitvi roka plačila na 60 dni s skladu s 

PKP5. 

 

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda. Ukrepi za poravnavo terjatev: 

• opomini I, II, pred izvršbo (pisni, po telefonu), 

• izterjava preko COVL-a. 

 

Največje stanje odprtih terjatev na dan 31. 12. 2020 beležimo do: 

• Nuklearna elektrarna Krško 58.241,97 €, 

• Vzajemna zdravstvena zavarovalnica 41.193,59 €, 

• Triglav zdravstvena zavarovalnica 24.103,78 €, 

• Zasebna zobna ambulanta Ružica Ferliš dr.dent.med. 22.566,86 €, 

• Elmont d.o.o. 16.001,75 €, 

• Willy Stadler d.o.o. 14.065,00 €, 

• Adriatic Slovenica zavarovalna družba d.d.  12.339,91 € in 

• IHS d.o.o. 8.812,71 €. 
 

Izkazane terjatve so bile oziroma bodo poravnane v mesecih januar in februar 2021.   
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ZD Krško ima na dan 31.12.2020 spornih in dvomljivih terjatev v višini 22.726,06 €. Le-te so v 

postopku izterjave (COVL, Izvršitelj). 

 

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

Dani predujmi in varščine na dan 31.12.2020  znašajo 575,33 €.  
 

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

017) 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2020 

715.858,69 €. Le-te so na dan 31.12.2019 znašale 342.223,60 €. Razlog za porast je v izstavljenih 

zahtevkih Občini Krško iz naslova povračila 65 % dodatka za rizične razmere za zaposlene po 11. 

točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor. 
 

Največje stanje odprtih terjatev na dan 31.12.2020 beležimo do: 

• Občine Krško  456.528,33 €, 

• ZZZS  241.227,46 €, 

• Zdravstveni dom Brežice 4.397,15 € in 

• Zdravstveni dom Ljubljana 3.186,22 €. 

 

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)                                                                                                                       

ZD Krško na dan 31.12.2020 ne beleži kratkoročnih finančnih naložb.  
 

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

ZD Krško na dan 31.12.2020 ne beleži kratkoročnih terjatev iz financiranja.  
 

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) 

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2020  20.679,46 € in so naslednje: 

                                                                                                                   v EUR 

konto Naziv konta     2019 2020 Indeks 

170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 29.574,02 20.361,46 68,85 

174 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 673,43 318,00 47,22 

175 Ostale kratkoročne terjatve    

179 Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev    

17 SKUPAJ 30.247,45 20.679,46 68,37 

Tabela 5: Druge kratkoročne terjatve.  

                                                   

Ker so zdravstvene storitve, ki jih opravljamo, oproščene plačila DDV, nimamo pravice do odbitka 

celotnega DDV. Od 1.5.2018 dalje uporabljamo 2% odbitni delež in sicer 100 % odbitni delež za 

dobave, ki jih prefakturiramo zasebnikom, za vse ostale dobave pa 2% odbitni delež. Vsako leto 

izračunamo začasni in končni odbitni delež DDV. Le-ta je za leto 2020 znašal 2 %. 

 

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) 

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2020 8.550,00 € in so naslednje:                                                            

                                                                      v EUR 

konto Naziv konta 2019 2020 Indeks 

190 Kratkoročno odloženi odhodki 10.589,65 8.550,00 80,74 

191 Prehodno nezaračunani prihodki    

192 Vrednotnice    

199 Druge aktivne časovne razmejitve    

19 SKUPAJ 10.589,65 8.550,00 80,74 

Tabela 6: Aktivne časovne razmejitve 
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Aktivne časovne razmejitve predstavljajo vnaprej zaračunani in plačani stroški naročnin, 

zavarovalnih premij, najem sistema Sledenje za reševalna vozila, podaljšanje licenc za obdobje 2 

oz. 3 let. 

 

 

1.1.3 Zaloge  

 
Zaloga materiala na dan 31.12.2020 znaša  105.612,73 € in je za 330,29 % višja od stanja zalog na 

dan 31.12.2019. Tolikšen porast zalog materiala je posledica nabave OVO. Zaloge materiala 

zadoščajo za 1 mesec. Zaloge materiala vodimo po metodi povprečnih cen. Vrednost zaloge OVO 

je na dan 31.12.2020 znašala 49.582,93 €. 

                                                  v EUR 

Konto Naziv konta 2019 2020 Indeks 

30 Obračuna nabave materiala    

31 Zaloge materiala 23.986,97 105.612,73 330,29 

32 Zaloge drobnega inventarja in embalaže    

34-36 
Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge 

blaga 
   

37 Druge zaloge namenjene prodaji    

Tabela 7: Stanje zalog.         

                            v EUR 

Konto Naziv 

Stanje na dan 

31.12.2019 Nabava Poraba 

Stanje na dan 

31.12.2020 

310000 
Surovine in osnovni izdelavni 

material v zalogi 
14.982,72 304.966,55 228.769,86 91.179,41 

310003 Obvezilni material 18,04 21.385,16 21.403,20 0,00 

310011 Zdravila 92,72 126.816,80 126.909,52 0,00 

310013 Laboratorijski material 6,04 149.608,65 142.531,91 7.082,78 

310200 Gorivo in mazivo 0,00 43.315,95 43.315,95 0,00 

310300 Režijski material 451,08 21.054,18 21.318,28 186,98 

310301 Pralna in čistilna sredstva 28,08 15.131,11 15.023,79 135,40 

3104 Pisarniški material 3.130,86 32.319,59 32.276,28 3.174,17 

3108 Kurilno olje 5.277,43 5.105,86 6.529,30 3.853,99 

3200 
Zaloge drob. inv. in embalaže v 

skladišču  
0,00 101,60 101,60 0,00 

  SKUPAJ: 23.986,97 719.805,45 638.179,69 105.612,73 

Tabela 8: Vrste zalog.                                                                                                

 

 

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 

 

1.2.1  Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 

 

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

Kratkoročnih obveznosti iz naslova prejetih predujmov na dan 31.12.2020 ne beležimo.   

 

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2020   610.045,68 € in se nanašajo na 

obveznosti za izplačilo plač za mesec december 2020. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti 

poravnana dne 11.1.2021. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so na dan 31.12.2020 za kar 52,68 
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% višje kot so le-te znašale na dan 31.12.2019. Višje so na račun izplačil dodatkov zaposlenim za 

delo v rizičnih razmerah in za delo s covid pozitivnimi pacienti oz. s sumom na okužbo.  

 

                                                                                           v EUR 

konto Naziv konta 2019 2020 Indeks 

210 
Obveznosti za čiste plače in 

nadomestila plač  
235.400,36 368.718,14 156,63 

212 Obveznosti za prispevke  81.378,89 119.828,89 147,25 

213 Obveznosti za davke 52.601,76 96.390,86 183,25 

214 
Druge kratkoročne obveznosti do 

zaposlenih  
30.184,67 25.107,79 83,18 

216 
Obveznosti za davke iz drugih 

prejemkov  

 
  

21 SKUPAJ 399.565,68 610.045,68 152,68 

Tabela 9: Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih. 
 

 

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2020  257.308,77 €. Le-te so za 93,95 

% višje od obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2019. Razlog je v 60-dnevnem plačilnem roku, 

ki ga določa PKP5 in večjih nabav medicinske opreme in OVO ob koncu leta. Obveznosti do 

dobaviteljev poravnavamo tekoče, ob zapadlosti, v roku 30 oz. 60 dni od prejema računa.  Na dan 

31.12.2020 nismo imeli neporavnanih zapadlih obveznosti.   

 
 

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2020  98.329,94 € in se nanašajo 

na naslednje obveznosti: 

                                                                                                          v EUR 

konto konta 2019 2020 Indeks 

230 Kratkoročne obveznosti za dajatve 69.520,05 93.534,50 134,54 

231 Obveznosti za DDV 2.581,24 1.658,02 64,23 

231 

Kratkoročne obveznosti na podlagi 

izdanih menic in drugih plačilnih 

instrumentov 

 

  

234 
Ostale kratkoročne obveznosti iz 

poslovanja 
11.987,87 3.137,42 26,17 

235 
Obveznosti na podlagi odtegljajev od 

prejemkov zaposlenih 

 
  

23 SKUPAJ 84.089,16 98.329,94 116,93 

Tabela 10: Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja. 
 

Na dvig kratkoročnih obveznosti za dajatve je poleg dviga plač iz naslova dodatkov za delo v 

rizičnih razmerah in dodatka za delo s covid pacienti oz. s pacienti s sumom na covid vpliva tudi 

obveznost do plačila DDPO. Le-ta za leto 2020 znaša 6.010,00 €,  obveznosti za plačilo DDPO za 

leto 2019 ni bilo.   

 

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 

039) 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2020  

237.535,63 € in se nanašajo na naslednje obveznosti: 
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                                         v EUR 
Konto Naziv konta  2019 2020 Indeks 

240 Kratkoročne obveznosti do MZ 575,34 117,49 20,42 

241 
Kratkoročne obveznosti do proračunov 

občin 

 
54.652,59 100,00 

242 
Kratkoročne obveznosti do posrednih 

uporabnikov proračuna države 
13.033,44 180.064,08 1.381,55 

243 
Kratkoročne obveznosti do posrednih 

uporabnikov proračunov občin 
1.542,14 2.551,47 165,45 

244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ 50,00 150,00 300,00 

 - ZZZS 50,00 150,00 300,00 

 - ZPIZ    

24 SKUPAJ 15.200,92 237.535,63 1.562,64 

Tabela 11:  Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN.  

 

Kratkoročna obveznost do proračunov občin na dan 31.12.2020 znašajo 54.652,59 €. Gre za 

obveznost do občine Krško iz naslova zaračunavanja najemnin za poslovne prostore 

koncesionarjem. Najemnina od oddaje stvarnega premoženja v najem je v skladu z 80. členom 

zakona, ki ureja javne finance, prihodek proračuna občine, ki je lastnik premoženja. Le-te 

obveznosti na dan 31.12.2019 ZD ni imel.  
 

Izjemno so porasle tudi obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države. Gre za  obveznost 

do Nacionalnega laboratorija za laboratorijske storitve izvajanja brisov za meseca november in 

december (zaradi 60 dnevnega rok plačila v skladu s PKP5).  

 
 

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

Kratkoročnih obveznosti do financerjev ne beležimo. 

 

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

Kratkoročnih obveznosti iz financiranja, ki se nanašajo na najete kredite, ne beležimo.  

 

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) 

Vnaprej vračunanih odhodkov ne beležimo.  

 

 

 

1.3 LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite  

Dolgoročno odloženih prihodkov na kontu podskupine 920 ne beležimo.   

           

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije 

                                    v EUR 
STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

Stanje na dan 31. 12. 2019 35.913,03 

Amortizacija OS prejetih z donacijami    - 6.905,68 

Prejete donacije za nabavo OS   8.390,13 

Stanje na dan 31. 12. 2020 37.397,48 

Tabela12:  Prejete donacije.          
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Stanje neporabljenih namenskih denarnih sredstev donacij za nakup osnovnih sredstev je 2.162,84€.  

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije 
 

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

odhodkov 

Dolgoročnih rezervacij iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov ne izkazujemo. 

         

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije 

Drugih dolgoročnih rezervacij ne izkazujemo.  

 

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti  

Dolgoročnih finančnih obveznosti ne izkazujemo.  

 

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti  

Drugih dolgoročnih obveznosti ne izkazujemo.  

 

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva  

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2020  

znaša 4.323.005,17 €. 
                                                                                                                                        v EUR 

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

stanje na dan 31. 12. 2019 4.494.811,31 

+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine (ustanovitelja)  

+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja        

+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev 70.000,00 

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

osnovnih sredstev 
67.561,58 

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

osnovnih sredstev – popravek za 2019 
-209,82 

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

sredstev (konto 4629) 
- 309.157,90 

stanje na dan 31. 12. 2020 4.323.005,17 

Tabela 13:  Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena OS. 

 

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

stanju sredstev v upravljanju.  
 

Stanje na kontih skupine 980, 985 in 986 je usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v 

upravljanje z občinama ustanoviteljicama, Občino Krško in Občino Kostanjevico na Krki, v skladu 

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

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

Konto Naziv konta  

Občina Krško 

Občina 

Kostanjevica na 

Krki  

 Stanje sredstev v upravljanju  1. 1. 2020 4.779.734,41 364.392,43 

980 Prejeta sredstva v letu 2020 70.000,00 0,00 

980 Amortizacija od sredstev prejetih v upravljanje - 199.354,75 - 28.331,45 

985 Presežek prihodkov nad odhodki v 2020 237.834,37 23.349,87 

985 Prenos presežka prih. nad odh. za nabavo OS -    67.561,58 209,82 

980 Presežek prih. za nabavo OS 67.561,58 -  209,82 

980 Amortizacija od sredstev, nabavljenih iz presežka - 76.421,49 -923,98 

 SKUPAJ 4.811.792,54 358.486,87 
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Tabela 14: Sredstva v upravljanju 

Konti podskupine  981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 

ZD Krško ne beleži obveznosti za dolgoročne finančne naložbe. 

                              

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki   

                                                                                                  v EUR 
STANJE OZ. SPREMEMBA         ZNESEK 

stanje na dan 31. 12. 2019 649.315,53 

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

izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980 
              - 67.351,76 

+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka  

(iz priloge 3 – AOP 891) 
261.184,24 

- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz 

priloge 3 – AOP 892) 
 

- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega 

obdobja (iz priloge 3 – AOP 893) 
 

stanje na dan 31. 12. 2020 843.148,01 

Tabela 15:  Presežek prihodkov nad odhodki. 

          

                                                                                                                                       v EUR 
Konto Naziv konta  2019 2020 Indeks 

9851 Presežek prihodkov za investicije  173.123,42 173.123,42 100,00 

9852 
Nerazporejeni presežek 

prihodkov  
34.644,15 272.478,52      786,51 

9853 
Presežek prihodkov za nabavo 

OS 
332.319,41 264.757,83 79,67 

9854 
Presežek prihodkov nad odhodki 

– Občina Kostanjevica  
35.140,04 58.489,91 166,45 

9855 
Presežek prih. za investicije  - 

Občina Kostanjevica 
41.650,30 41.650,30 100,00 

9856 
Presežek prih. za nabavo OS – 

Občina Kostanjevica 
32.438,21 32.648,03 100,65 

985 SKUPAJ 649.315,53 843.148,01      129,85 

Tabela 16:  Presežek prihodkov nad odhodki – razčlenitev.                                  

 

 

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

DOLOČENIH UPORABNIKOV   
 

Obrazec je izpolnjen v prilogi: »Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 – ZD«. 

 

2.1. ANALIZA PRIHODKOV  

 

Celotni prihodki doseženi v letu 2020 so znašali 8.610.369,72 €  in so bili za 10,51 % višji od 

doseženih v letu 2019 in za 13,56 % višji od načrtovanih.  

 

Prihodki iz poslovanja predstavljajo  99,84 %, prihodki od financiranja 0,0 %, drugi prihodki 0,14 

% in prevrednotovalni prihodki 0,02 %  celotnih prihodkov leta 2020. 

 

Prihodki od prodaje storitev (K-760) so v primerjavi z lanskoletnimi višji za 10,85 % ter za 13,79 

% višji od načrtovanih. Realizirani prihodki iz naslova obveznega zavarovanja so v primerjavi z 

lanskoletnimi višji za 0,59 % in za 6,8 % višji od načrtovanih. V večini dejavnosti je bila realizacija 

zdravstvenih storitev nižja od pogodbeno dogovorjenega plana do ZZZS. Izpad realizacije se bil v 
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času prve epidemije pokrit iz proračuna RS v višini 80% nerealiziranega programa. S 1.11.2020 je ZZZS 

dvignil cene zdravstvenih storitev z namenom poračuna plačne lestvice, poračuna regresa, poračuna 

dodatka za delovno uspešnost. S 1.10.2020 smo pridobili dodatne točke na programu diabetologije.   

Prihodki iz naslova prostovoljnega zavarovanja so v primerjavi z lanskoletnimi nižji in sicer za 

11,63 % ter za 2,18  % nižji glede na načrtovane.  

Prihodek od refundacij plač za specializante in pripravnike s strani ZZZS je za 12,97 % nižji glede 

na lanskoletni prihodek oz. za 7,25 % nižji glede na načrtovan. 

Od meseca septembra 2018 je ZD vključen v  projekt Integrirana oskrba v občini Krško »MOST«. 

S sredstvi iz projekta je krita plača zaposlene in nabava osnovnih sredstev za potrebe projekta. 

Projekt se je zaključil z 31.12.2020. 

V povezavi z RRA Krško izplačujemo štipendijo trem štipendistom (logoped, specialni pedagog in 

diplomirani fizioterapevt). Polovico izplačanih štipendij dobimo povrnjenih s strani RRA. Prihodek 

iz naslova refundacij štipendij je v letu 2020 porasel glede na lanskoletno realizacijo in glede na 

planiran za 9,37 %.  

Prihodek iz naslova mrliških ogledov je porasel v primerjavi z lanskoletnim za 42,67 % oz. za 44,62 

% glede na načrtovan. 

Upadel je prihodek laboratorijskih storitev za zasebnike v primerjavi z lanskoletnim za kar 28,99 % 

oz. za 20,84 % glede na načrtovane.   

V letu 2020 beležimo v primerjavi z lanskim letom upad samoplačniških storitev za kar 35,61 % oz. 

12,76 % nižjo realizacijo kot smo načrtovali.  Za kar 72,42 % so nižji v primerjavi z lanskoletnimi 

samoplačniški prihodki iz naslova zobozdravstva, za 14,32 % so nižji samoplačniški prihodki iz 

naslova cepljenj. Na upad je vplivalo financiranje cepljenja proti gripi iz naslova OZZ. Prihodek iz 

naslova samoplačniških brisov na covid-19 je znašal 19.245,00 €. 

Prihodki od storitev, pri katerih so plačniki podjetja, zasebna zdravstvena oz. zobozdravstvena 

podjetja so v letu 2020 višji v primerjavi z lanskoletnimi  za kar 15,26 % oz. višji za 23,96 % glede 

na načrtovane. Za 17,11 % so v primerjavi z lanskoletnimi višji prihodki zobotehničnih storitev za 

zasebnike. Prihodek iz naslova brisov na covid-19, katerega plačniki so podjetja, je znašal 

84.525,75 €. 

Realizacija drugih prihodkov je v primerjavi z lanskoletno realizacijo nižja za 29,34 % in za 20,38 

% nižja od načrtovane.  

Med prihodki od najemnin so vključeni prihodki od najemnin za poslovne prostore v ZP 

Kostanjevica ter prihodki od najemnin za osnovna sredstva (hladilnik za cepivo, kompresorji za 

zobne ambulante, UZ, kurilnica). Prihodek od najemnin je v primerjavi z lanskoletnim nižji za 

91,47 %.  

Prihodek od prefakturiranja je v primerjavi z lanskim letom nižji za 32,72 % oz. za 12,36 % glede 

na načrtovane. Razlog je v nižjih stroških električne energije v primerjavi z lanskoletnimi in iz 

razloga prefakturiranja zdravstvenih storitev v preteklem letu.  

Prihodka od donacij nismo načrtovali, v primerjavi z lanskoletnim je za 118,07 % višji. 

Prihodek od počitniške dejavnosti je nižji v primerjavi z lanskoletnim za 14,03 % in za 13,35 % 

nižji od načrtovanih. 

Prihodki iz proračuna kot povračila stroškov iz naslova epidemije so znašali 1.139.829,49 €. 

Prihodki iz naslova povračil dodatkov za delo v rizičnih razmerah, za delo s pacienti okuženimi s 

covid oz. s sumom na okužbo  ter povračilo stroškov dela ekipe za izvajanje covid prevozov so 

znašali 804.493,80 €, prihodki iz naslova cepljenja proti gripi 20.762,00 € ter prihodki iz naslova 

izvajanja brisov in povračil stroškov OVO so znašali 314.573,69 €. 
 

Finančni prihodki so znašali 279,26 € in predstavljajo 0,003 % delež v celotnih prihodkih, prejeli 

smo jih iz naslova obresti za prosta denarna sredstva in z zaračunavanjem zamudnih obresti. 

Finančni prihodki so višji od načrtovanih, saj smo jih načrtovali v višini 0 € in nižji od lanskoletnih 

za 59,66 %. 
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Med druge prihodke sodijo izplačila odškodnin Zavarovalnice Triglav. Le-te so bile nižje od 

načrtovanih za 21,23 % in za 52,43 % nižje od lanskoletnih. Drugi prihodki so v letu 2020 znašali 

11.814,94 €. 
 

Med prevrednotovalne prihodke sodijo prihodki od prodaje osnovnih sredstev in prejeta plačila za 

že odpisane terjatve. Le-teh je bilo v letu 2020 za 1.606,63 €, kar pomeni 85,07 % manj v 

primerjavi s preteklim letom. Razlog je v prodaji dotrajanih vozil v letu 2019. 
 

Neplačani prihodki znašajo 986.969,83 € (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega 

leta). V celotnem prihodku predstavljajo 11,46 %. Plačila se praviloma realizirajo v enomesečnem 

oz. dvomesečnem roku. V kolikor je potrebno izvajamo postopke izterjave.  

                                                           v EUR 

PRIHODKI 
Realizacija 

2019 

FN 

2020 

Realizacija 

2020 

Indeks  

real. 2020 

/ FN 2020 

STRUKTURA 

2020 

- iz obveznega zavarovanja 4.990.395,06 4.700.000 5.019.746,60 106,80 58,30 

- iz dodatnega prost.zavarovanja 1.331.674,14 1.203.000 1.176.763,42 97,82 13,67 

- prih. od ZZZS iz naslova pripravnikov in 

specializacij 
239.790,41 225.000 208.683,83 92,75 2,42 

- iz doplačil do polne cene zdravstvenih 

storitev, od nadstandardnih storitev, od 

samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od 

konvencij    

821.392,32 742.200 821.237,17 110,65 9,54 

- drugi prihodki od prodaje proizvodov in 

storitev 
371.705,76 696.900 1.370.237,88 196,62 15,91 

- finančni prihodki 692,33 0 279,26  0,00 

- drugi in prevrednotovalni prihodki 35.598,95 15.000 13.421,57 89,48 0,16 

SKUPAJ PRIHODKI 7.791.248,97 7.582.100 8.610.369,72 113,56 100 % 

Tabela 17: Prihodki.               

 

 

2.2. ANALIZA ODHODKOV 
 

Celotni odhodki doseženi v letu 2020 so znašali 8.343.175,48 € in so bili za 12,20 % višji od 

doseženih v letu 2019 in za 10,04 % višji od načrtovanih.  
 

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,57 %, finančni odhodki 0,00 %, drugi stroški 0,41 %, 

izredni odhodki 0,00 % ter prevrednotovalni odhodki 0,02 % celotnih odhodkov  za leto 2020. 
 

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji: 

 

2.2.1 Stroški blaga, materiala in storitev  

 

Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 871) so v celotnem zavodu v letu 2020 znašali 

1.860.781,19 € in so bili za 0,84 % nižji od doseženih v letu 2019 in za 13,72 % višji od 

načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 22,30 %.  
 

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v letu 2020 znašali 743.402,49 € in so bili za 8,82 % 

nižji od doseženih v letu 2019 ter za 2,18 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke 

zavoda znaša 8,91 %. V primerjavi z lanskoletni stroški je porasel strošek porabe dezinfekcijskih 

sredstev (73,34 %), zdravil (4,8 %), kovin (30,39 %), kurilnega olja (25,86 %) in drugi stroški 

materiala (6,08 %). Poleg donacij OVO in dobave le-te z blagovnih rezerv je znašal strošek porabe 

OVO in dezinfekcijskih sredstev 75.376,95 €. Padec stroškov materiala v primerjavi z lanskoletnimi 

je pri obvezilnem materialu (9,56 %), RTG filmih (37,84 %), laboratorijskem materialu (14,6 %), 

strošku akrilatnem materialu (38,6 %), pri polnilnem materiala v zobozdravstvu (33,61 %), pri 
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ostalem zobozdravstvenem materialu (39,98 %), pri pralnih in čistilnih sredstvih (18,65 %), pri 

strošku električne energije (16,51 %), pri strošku zemeljskega plina (11,64 %), pri strošku goriva 

(14,63 %) in pri strošku pisarniškega materiala (15,35 %).  Porabo nekaterih dragih zdravil 

zaračunavamo ZZZS-ju kot ločeno zaračunljiv material.  

Stroške smo v višini 14.939,83 € za porabljeno električno energijo, zemeljski  plin in kurilno olje 

prefakturirali zasebnikom.  
 

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2020  znašali 1.117.378,70 € in 

so bili za 5,3 % višji od doseženih v letu 2019 in za 27,52 % višji od načrtovanih. Delež glede na 

celotne odhodke zavoda znaša 13,39 %.  
 

Nižji glede na lansko leto je strošek vzdrževanja (13,13 %), strošek vzdrževanja vozil (18,89 %), 

strošek vzdrževanja opreme v zobni (55,8 %), strošek plačilnega prometa (49,19 %), strošek ostalih 

zdravstvenih storitev (24,35 %), strošek strokovnega izobraževanja (62,88 %), povračila stroškov za 

službena potovanja (80,01 %), strošek dela po podjemni pogodbi (48,08 %), strošek reprezentance 

(95,3 %), strošek oglaševalskih storitev (23,26 %), strošek storitev varovanja (11,68 %).  
 

Višji glede na lansko leto je strošek najemnin (15,53 %), strošek laboratorijskih storitev (za kar 

334,46 %), strošek poštnih in telefonskih storitev (13,33 %), računalniških storitev (13,15 %).  
  
Padec stroška ostalih zdravstvenih storitev je opazen na urgenci, saj se v dežurstvo vključuje le en 

koncesionar. V letu 2019 se je  program ortodontije izvajal preko pogodbe o sodelovanju. S 

1.1.2020 je bil celoten program ortodontije oddan koncesionarjem. Preko podjemnih pogodb poteka 

nagrajevanje zaposlenih v ambulantah splošne in družinske medicine ter otroškem in šolskem 

dispanzerju iz naslova preseganja 1.895 glavarinskih količnikov. V letu 2019 je bilo dežuranje 

ekipe NRV v NEK v času remonta izplačano preko podjemne pogodbe, remonta v 2020 ni bilo. V 

letu 2019 so bili zaposleni v zobnih ambulantah za izvajanje samoplačniških storitev nagrajeni z 

izplačili preko podjemnih pogodb. V letu 2020 se je program do ZZZS zaradi epidemioloških 

razmer izvajal okrnjeno. Zaradi nerealizacije se nagrade zaposlenim za izvajanje samoplačniških 

storitev niso izplačevale.  
 

Na porast stroška laboratorijskih storitev je vplivalo pošiljanje PCR covid brisov v Nacionalni 

laboratorij za zdravje, okolje in hrano.  
 

Stroški zdravstvenih storitev, ki jih opravljajo zunanji izvajalci preko podjemnih in avtorskih 

pogodb ter preko s.p. in d.o.o. so prikazane v tabeli 14 poslovnega poročila. Lastni zaposleni so 

preko podjemnih pogodb nagrajeni za izvajanje samoplačniških storitev, za izvajanje predavanj, za 

dežurstva na prireditvah…  
 

Vrste nezdravstvenih storitev, ki jih 

 opravljajo  zunanji izvajalci  
Strošek v letu 2020 

Število 

zunanjih 

izvajalcev 

Računalniške storitve 86.400,86 7 

Zavarovalne premije 54.079,95 1 

Storitve za sprotno vzdrževanje 37.011,69 29 

Storitve za vzdrževanje vozil 35.048,12 18 

Poštne storitve, telefon, elektronska pošta 31.746,51 4 

Stroški vode in komunalnih storitev 19.629,90 1 

Stroški storitev varovanja zgradb 18.442,11 6 

Storitve za sprotno vzdrževanje opreme v spl. amb. 13.675,57 16 

Storitve za sprotno vzdrževanje v zob. amb. 13.084,55 3 

Zakupnine (najemnine) za sredstva javnih oseb 10.835,48 6 

Tabela 18: 10 najvišjih stroškov preko s.p. in d.o.o. za opravljanje nezdravstvenih storitev. 
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2.2.2 Stroški dela  

 

Stroški dela so v letu 2020 znašali 6.278.116,38 € in so bili za 18,37 % višji od doseženih v letu 

2019 in za 9,83 % višji oz. za 561.816,00 € višji od načrtovanih.  

V času epidemije, to je od 12.3.2020 od 18. ure do 31.5.2020 ter od 19.10.2020 dalje pripada 

zaposlenim v skladu z 11. točko 39. člena KPJS dodatek za delo v rizičnih  razmerah. V času prve 

epidemije se je v skladu z 71. členom ZIUZEOP  zaposlenim izplačal dodatek za nevarnost in 

posebne obremenitve v času epidemije. V času od 1.6.2020 do 31.12.2021  zaposlenim v skladu s 

56. členom ZZUOOP pripada dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi 

za COVID-19. Od 1.6.2020 do 30.12.2020 pripada zaposlenim 20 % dodatek zaradi začasne 

prerazporeditve zaradi nujnih delovnih potreb. 125. člen ZIUOPDVE določa dodatek direktorjem v 

višini 65 odstotkov urne postavke osnovne plače za polovico rednega delovnega časa zaposlenim v 

plačni skupini B.  Vseh dodatkov je bilo zaposlenim izplačanih v višini 698.092,19 € bruto oz. 

807.902,46 € bruto.  

 

Na rast stroška plač vpliva tudi napredovanje zaposlenih:  

-  1.12.2017 je napredovalo 61  zaposlenih, 

-  1.12.2018 je napredovalo 32  zaposlenih, 

-  1.12.2019 je napredovalo 22 zaposlenih, 

-  1.12.2020 je napredovalo 39 zaposlenih. 

 

Na podlagi podpisa stavkovnih sporazumov med predstavniki vlade in predstavniki sindikatov 

javnega sektorja  je bil 7. 12. 2018 v Uradnem listu RS, št. 80/18 objavljen Dogovor o plačah in 

drugih stroških dela v javnem sektorju  ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev 

pri čemer so pravice do izplačila višjih plač za en, dva, tri ali več plačnih razredov pridobili javni 

uslužbenci postopno v treh obrokih. Prvi plačni razred povišanja  so javni uslužbenci pridobili s 1. 

1. 2019, drugi plačni razred povišanja 1. 11. 2019, morebitni tretji in ostale plačne razrede povišanja 

pa s 1. 9. 2020. Praviloma za en plačni razred višje so se uvrstila delovna mesta, ki so bila v letu 

2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. plačnega razreda. Delovna mesta, ki so bila v 

letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda 

VII/1 in tarifnega razreda VII/2, so praviloma uvrščena za 2 plačna razreda višje. Delovna mesta, ki 

so uvrščena nad 26. plačnim razredom v VIII tarifnem razredu pa so bila uvrščena za 3 plačne 

razrede višje.   

 

Izplačilo bruto plač in nadomestil plač je v primerjavi s preteklim letom višje za 22,38 % oz. za 

11,35 % višje v primerjavi z načrtovanim. V primerjavi z lanskim letom je porasel strošek nadur 

(6,09 %), dajatev na plače (18,02 %), strošek dodatnega pokojninskega zavarovanja (5,79 %), 

solidarnostne pomoči (330 %), regres za letni dopust (8,62 %). Nižji v primerjavi z lanskim letom je 

strošek izplačila uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (4,96 %), povračil stroškov za 

prevoz in malico (15,03 %), strošek odpravnin (22,21 %). Zaposlenim je bila izplačana redna 

delovna uspešnost v višini 35.278,57 € bruto.   

 

Delež stroškov dela v celotnih odhodkih znaša 75,25 %.   
 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2020 je znašalo 159,96 zaposlenih in se 

je v primerjavi z letom 2020 povečalo za 0,32 zaposlenih oz. za 0,02 %.  

Povprečna bruto plača je znašala 2.586,57 € in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 

22,22 %. 

V letu 2020 je bilo izplačano v povprečju 929,79 € regresa za letni dopust na delavca.  

 

Nadomestila plač za boleznine, čakanje na delo, odsotnost zaradi varstva otrok, okužbe s covid-19 

na delovnem mestu – v breme zavoda so bila izplačana za 23.846,5 ur v višini 219.906,04 € bruto, 
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nadomestila plač za boleznine nad 30 dni, nego, spremstvo, izolacijo - v breme ZZZS so bila 

izplačana za 12.823,5 ur v višini 87.883,12 € bruto, v breme krvodajalstva, vojaških obveznosti za 

142 ur v višini 1.785,60 € bruto in v breme ZPIZ-a 2.620 ur za 34.388,16 € bruto. Naštete 

odsotnosti do bile v primerjavi z lanskim letom višje za 68,07 %.  

 

 

2.2.3 Stroški amortizacije  
 

Stroški amortizacije (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2020 znašali 168.037,07 € in so 

bili za 22,74 % nižji od doseženih v letu 2019 in za 15,98 % nižji od načrtovanih.  

 

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša  2,01 %.  
 

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 474.942,45 €:  

• del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 168.037,07 € (končni rezultat skupine 462), 

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

223.454,34 € (podskupina 980),  

• del amortizacije, ki je knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od države 

znaša 4.126,23 € (podskupine 9801), 

• del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 6.905,68 € (podskupina 922) in 

• del amortizacije v breme presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let znaša 72.419,13 €. 
 

Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu 

ne presega 500 EUR in na katerega je mogoče nalepiti inventarno številko, izkazujemo posamično 

kot drobni inventar, na katerega pa ni mogoče nalepiti inventarne številke, se vodi skupinsko kot 

drobni inventar. Sredstva, katerih vrednost ob nabavi je pod 500 € odpišemo ob nabavi, delež teh 

odpisov v celotnem strošku amortizacije znaša 8,04 %.  

 

 

2.2.4 Rezervacije  

 

Rezervacij nimamo oblikovanih.  

 

 

2.2.5 Ostali drugi stroški 

 

Ostali drugi stroški so bili v letu 2020 obračunani v znesku 34.235,35 € za takse, članarino 

Združenju zdravstvenih zavodov, štipendije, za stroške počitniških kapacitet ter za nadomestilo za 

uporabo stavbnega zemljišča. Le-ti so bili za 16,12 % višji od lanskoletnih in za 15,86 % višji od 

načrtovanih. Vzrok za porast je v izplačilu štipendij 3 štipendistom. 2 štipendistki (logoped in 

specialni pedagog) štipendiramo od 1.10.2018 dalje, tretjega štipendista fizioterapevta pa od 

1.10.2020 dalje. Bistveno je porastel strošek taks (949,16 % v primerjavi z lanskim letom) iz 

razloga plačila takse v zvezi s tožbo z ZZZS. Tožba poteka zaradi  nepriznanih dvigov plačnih 

razredov SMS in zdravnikov iz leta 2017 v ceni zdravstvenih storitev. 

 

 

2.2.6 Finančni odhodki 

 

Finančni odhodki so v letu 2020 znašali  42,75 € in predstavljajo zamudne obresti od plač in DDV.   

Plačila obresti so bila načrtovana v višini 0  €. 
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2.2.7 Drugi odhodki  

 

Drugi odhodki so v letu 2020 znašali 150,00 € in predstavljajo kazni s strani ZZZS. Načrtovani so 

bili v višini 0 €.   

 

 

2.2.8 Prevrednotovalni poslovni odhodki  

 

Prevrednotovalni poslovni odhodki so v letu 2020 znašali 1.812,74 € in so nastali zaradi oslabitev 

terjatev. Realizacija le-teh je v lanskem letu znašala 4.093,58 €.   

 

 

2.3. POSLOVNI IZID 

 

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

pozitiven poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 267.194,24 €.   

 

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2020 obračunan v znesku 6.010,00 €, kar pomeni, da 

je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka  261.184,24 €.  

 

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je nižji od doseženega v preteklem letu za 93.835,64 

€ in za 261.184,24 € višji od planiranega.  

 

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v višini 261.184,24 € skupaj 

z neporabljenim poslovnim izidom iz preteklih let v višini 649.315,53 €, zmanjšan za nabavo 

osnovnih sredstev v višini 67.351,76 € je enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na 

podskupini kontov 985.  

 

 

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

denarnega toka 

 

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

prihodkov in odhodkov. 

 

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 172.411,89 € in se od 

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

razlikuje za 88.772,35 €.  

 

Obveznosti poravnavamo sproti, ob zapadlosti. Neporavnanih zapadlih obveznosti ne beležimo.  

 

 

2.3.2  Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  

 

Ker posojil ne dajemo, je obrazec prazen. 

 

 

2.3.3  Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov  

 

Sredstva na računu so se zvišala za 172.411,89 €. 

2.3.4  Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti  
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 LETO 2020 

  
Prihodki Odhodki 

Davek 

 od dohodka 
Poslovni izid 

Javna  

služba 
7.724.733,60 7.488.391,89 

5.391,57 230.950,14 

Tržna  

dejavnost 
885.636,12 854.783,59 

618,43 30.234,10 

Skupaj  

zavod 
8.610.369,72 8.343.175,48 

6.010,00 261.184,24 

 

 

 LETO 2019 

  
Prihodki Odhodki 

Davek  

od dohodka 
Poslovni izid 

Javna  

služba 
6.839.456,88 6.527.521,89 0 

311.934,99 

Tržna  

dejavnost 
951.792,09 908.707,20 0 

34.084,89 

Skupaj  

zavod 
7.791.248,97 7.436.229,09 0 

355.019,88 

Tabela 19: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti  v EUR, brez 

centov 

 

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 230.950,14 €, iz naslova izvajanja tržne 

dejavnosti pa 30.234,10 €. 

 

Prihodki iz naslova javne službe so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 12,94 %, prihodki 

iz naslova tržne dejavnosti pa zmanjšali za 6,95 %. Na dvig prihodkov iz naslova javne službe so 

vplivali prihodki s strani ZZZS oz. proračuna kot plačilo storitev oz. povračilo stroškov nastalih v 

zvezi z epidemijo covid-19.  
 

Prihodki so razmejeni na prihodke iz naslova javne službe in iz naslova tržne dejavnosti v skladu z 

Navodilom v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno 

dejavnost št. 024-17/2016/33 z dne 3.2.2020 in v skladu z internim Navodilom v zvezi z 

razmejitvijo prihodkov na javno službo in tržno dejavnost.   
 

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

(storitev): 

- izvajanje samoplačniških in nadstandardnih storitev,  

- izvajanje storitev v medicini dela, prometa in športa, 

- izvajanje laboratorijskih storitev, RTG storitev, zobotehničnih storitev za koncesionarje, druge 

zavode…, 

- Občina Krško sofinancira delovanje splošne amb. na Raki ter Posvetovalnico za otroke, 

- Izterjane, že odpisane terjatve za namen tržne dejavnosti. 
 

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

razmerju glede na prihodke, razen pri prevrednotovalnih poslovnih odhodkih, prevrednotovalnih 

poslovnih odhodkih od prodaje osnovnih sredstev, finančnih odhodkih, drugih stroških in drugih 

odhodkih, ki se izkazujejo med odhodki javne službe, v primeru, ko iz listin, ki izkazujejo njihov 

nastanek, mogoče neposredno razporediti na tržno dejavnost. 
 

Določila III. poglavja Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih 

dejavnosti (ZPFOLERD- Uradni list RS št. 33/11), ki pa ne veljajo za izvajalce z izključnimi ali 

posebnimi pooblastili, katerih letni čisti prihodek (AOP 860 – prihodek iz poslovanja) v dveh 

poslovnih letih pred poslovnim letom, v katerem uživajo izključno ali posebno pravico znaša manj 
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kot 40 mio EUR. ZIPRS1617 je razširil obveznost uporabe sodil po ZPFOLERD-1 za zagotavljanje 

ločenega računovodskega spremljanja dejavnosti na vse posredne uporabnike proračuna, ki 

financirajo plače zaposlenih iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu. 
 

V letu 2020 nismo izplačevali delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.   

 

 

2.4  PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV 
 

V Zdravstvenem domu nismo prejeli javnih sredstev za poravnavo izgub iz poslovanja, za 

zagotovitev kapitala, nepovratnih sredstev ali posojil, dodeljenimi pod pogoji, ugodnejšimi od 

tržnih pogojev. 

 

 

3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S 

SKLEPI SVETA ZAVODA 
 

Svet zavoda je pri obravnavi Letnega poročila za leto 2019 na 1. redni seji dne 25.2.2020 sprejel 

sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki v višini 355.019,88 € prenese na presežek prihodkov 

nad odhodki za nabavo osnovnih sredstev.  

 

Svet zavoda je na 1. korespondenčni seji med 15. in 22.7.2020 pri obravnavi Finančnega načrta za 

leto 2020  sprejel sklep, da se bo načrtovana vlaganja v zgradbe: ureditev klimatizacije v 

laboratoriju, ureditev čakalnice v urgenci in ureditev izolirne točke v garaži ob ZP Senovo 

financiralo iz presežkov prihodkov nad odhodki za investicije iz preteklih let.  

 

 

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA 

V LETU 2020 

 
4.1. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NA PODLAGI ZJF 

 

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

ZFisP) se morajo presežki, ki jih posamezna institucionalna enota sektorja država ustvari v 

posameznem letu, zbirati na ločenem računu.  

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

9.i členu ZJF. To pa pomeni, da se v primeru, če je presežek izračunan po računovodskih pravilih 

večji od presežka, izračunanega po 9.i členu ZJF, razlika lahko porabi na način, kot je določen v 

drugih predpisih ali aktih o ustanovitvi institucionalnih enot sektorja država. 

Presežek  po denarnem  toku se skladno z ZJF zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljena 

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

evidentirana na kontih časovnih razmejitev ter za neporabljena sredstva za investicije. Presežki se 

izračunajo na dan 31.12.2020.  

Presežek, izračunan po denarnem toku za leto 2020 znaša 172.411,89 €. Presežek izračunan po 

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

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

razmejitev ter za neporabljena sredstva za investicije po ZJF za leto 2020 je negativen. 

Izračunani presežek se evidentira na posebnem podkontu znotraj podskupine kontov 985, 

predlagamo oz. priporočamo podkonto 985800 – Presežek po Zakonu o fiskalnem pravilu.  
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Skupina 

kontov 
Oznaka  v obrazcu Naziv konta Znesek v € 

  572 Presežek X (povečanje sredstev na računih) 172.411,28 

R2 034 Kratkoročne obveznosti in PČR 1.203.270,02 

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

obveznosti 
0,00 

980-(00 do 

05) 

056-(002-003+004-

005+006-007) 
Neporabljena sredstva za investicije 252.784,73 

    Znesek Y (13 = 9-10-11-12) = presežek po ZJF -1.283.643,47 

Tabela 20: Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku izračunan skladno z ZJF 

 

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

sektorja država nima dolgov (upoštevajo se dolgovi, ki se evidentirajo na kontih v okviru skupne 

kontov 25 in 96). Presežki, zbrani na ločene računu oz. tiste presežke, ki so evidentirani na 

posebnem podkontu, se lahko uporabi za: 

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

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

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

porabljati izključno za odplačevanje glavnic dolga v naslednjih leti; 

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

navedenih primerov:  

o financiranje primanjkljajev v obdobjih podpotencialne ravni BDP; 

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

odstavka 12. člena ZfisP, to je resen gospodarski upad ali neobičajen dogodek, na 

katerega ni mogoče vplivati in ima pomembne posledice za finančno stanje sektorja 

država ali 

o financiranje investicij v naslednjih letih;  

− četrti odstavek 5. člena ZfisP določa, da se izjemoma lahko ob soglasju ustanovitelja, presežki 

uporabijo tudi za povečanje premoženja tistih institucionalnih enot, ki imajo v skladu z zakonom  

premoženje v lasti. 

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

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

institucionalne enote sektorja država zahteva vplačilo presežkov javnih prihodkov nad javnimi 

izdatki v proračun ustanovitelja. Glede na 9.m člen ZJF lahko Vlada RS zahteva vplačilo 

presežkov v državni proračun, če ugotovi, da javni zavod ni zadolžen, ob predhodnem soglasju 

financerja oz. sofinancerja, ki več kot 50-odstotno sofinancira javni zavod, če ustanovitelj in 

financer nista ista oseba. 
 

Presežek  izračunan v skladu z ZJF se v letu 2020 lahko porabi za:   

- odplačevanje glavnic dolga, 

- financiranje primanjkljajev, 

- financiranje investicij v naslednjih letih (opomba: samo tiste institucionalne enote, ki imajo 

premoženje v lasti). 

 

 

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU 

 

Institucionalna enota skladno z računovodskimi predpisi ugotovi presežek po obračunskem načelu. 

Hkrati mora skladno z ZJF izračunati tudi presežek po denarnem toku.  
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Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu se zmanjša za presežek, izračunan v skladu z ZJF.  

Razlika presežka (po predvidevanjih bo presežek po obračunskem načelu vedno večji kot tisti, ki 

je izračunan skladno z ZJF) se skupaj z neporabljenimi presežki preteklih let, porabi v skladu s 

predpisi in akti o ustanovitvi institucionalnih enot.   

 

Skupina kontov Oznaka  v obrazcu Naziv konta Znesek v € 

985  888 Presežek prihodkov (po načelu nastanka poslovnega dogodka) 261.184,24 

    Znesek Y = presežek po ZJF 0,00 

    Znesek Z (presežek, ki se lahko razporedi) 261.184,24 

Tabela 21: Presežek prihodkov po načelu poslovnega dogodka izračunan skladno z ZJF. 

 

 

4.3.  PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ODHODKOV NAD 

PRIHODKI ZA LETO 2020 

 

Presežek ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2020, ki se zmanjša za presežek, izračunan v 

skladu z ZJF za leto 2020, znaša  261.184,24 €. 

 

Presežek prihodkov nad odhodki v višini 261.184,24 € se prenese na presežek za nabavo osnovnih 

sredstev.  

 

Sveta zavoda bo Letno poročilo za leto 2020 obravnaval na svoji 4. redni seji Sveta zavoda dne  

25.2.2021.  

 

 

 

Datum: 17.2.2021 

 

Podpis pooblaščenega računovodja:        Podpis odgovorne osebe:  

Mojca Škoberne, dipl. ekonomist       Tatjana Fabjančič Pavlič, 

vodja III                                                                                   inž. rtg., mag. ekon. in posl. ved, 

                                                                                                 direktorica 
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Obrazec 1 - Delovni program 2020 - ZD

Obseg dejavnosti do ZZZS Obseg dejavnosti do ZZZS Obseg dejavnosti do ZZZS

     - 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev) 220.598 211.383 208.188 94,37 98,49

                     - od tega: preventiva (prvi pregled): 769 1.104 974 126,66 88,22

                     - od tega: preventiva (ponovni pregled): 267 0,00 #DIV/0!

     - 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev) 25.687 20.000 27.343 106,45 136,72

     - 302 003 Centri za prepreč.in zdravlj. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov) #DIV/0! #DIV/0!

     - 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk) #DIV/0! #DIV/0!

     - 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev) #DIV/0! #DIV/0!

                     - od tega preventiva (samo 0153) #DIV/0! #DIV/0!

     - 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev) 50.587 47.530 34.349 67,90 72,27

     - 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev) 39.092 39.092 33.467 85,61 85,61

     - 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov) #DIV/0! #DIV/0!

     - 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur) 1.014 938 720 71,01 76,76

          - delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur) 4 4 3 75,00 75,00

          - skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic) 1 1 1 100,00 100,00

          - indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic) 10 10 6 60,00 60,00

          - ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur) #DIV/0! #DIV/0!

          - delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur) 14 14 14 100,00 100,00

          - delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur) 13 13 10 76,92 76,92

          - šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur) #DIV/0! #DIV/0!

          - podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic) 3 3 2 66,67 66,67

          - podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic) 3 3 2 66,67 66,67

          - spoprijemanje s stresom (št. delavnic) 4 4 3 75,00 75,00

          - tehnike sproščanja (št. delavnic) 8 8 5 62,50 62,50

          - posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic) 3 3 0 0,00 0,00

          - delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic) 13 13 10 76,92 76,92

          - delavnica 'Gibam se' (št. delavnic) 4 4 4 100,00 100,00

     - 301 258 Medicina dela (število točk) #DIV/0! #DIV/0!

Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI Obseg dejavnosti do ZZZS Obseg dejavnosti do ZZZS Obseg dejavnosti do ZZZS

     - 506 027 Delovna terapija (število točk) #DIV/0! #DIV/0!

     - 507 028 Fizioterapija (število uteži) 2.792 2.536 2.217 79,41 87,42

     - 509 035 Logopedija (število točk) #DIV/0! #DIV/0!

     - 510 029 Patronažna služba (število primerov) 10.795 9.720 11.483 106,37 118,14

     - 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk) 18.144 18.080 15.343 84,56 84,86

     - 512 033 Klinična psihologija (število točk) 42.360 30.880 32.321 76,30 104,67

     - 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov) #DIV/0! #DIV/0!

     - 544 034 Nega na domu (število primerov) #DIV/0! #DIV/0!

Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST Število točk Število točk Število točk

       - 204 205 Rehabilitacija #DIV/0! #DIV/0!

       - 204 207 Fiziatrija #DIV/0! #DIV/0!

       - 206 209 Ginekologija #DIV/0! #DIV/0!

       - 206 263 Porodništvo #DIV/0! #DIV/0!

       - 206 210 Obravnava bolezni dojk #DIV/0! #DIV/0!

       - 209 215 Internistika #DIV/0! #DIV/0!

       - 209 240 Alergologija #DIV/0! #DIV/0!

       - 210 219 Onkologija #DIV/0! #DIV/0!

       - 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina #DIV/0! #DIV/0!

       - 218 227 Nevrologija #DIV/0! #DIV/0!

       - 220 229 Okulistika #DIV/0! #DIV/0!

       - 222 231 Ortopedija #DIV/0! #DIV/0!

       - 223 232 Otorinolaringologija #DIV/0! #DIV/0!

       - 224 242 Pedopsihiatrija #DIV/0! #DIV/0!

       - 225 234 Otroška nevrologija #DIV/0! #DIV/0!

       - 227 237 Pediatrija #DIV/0! #DIV/0!

       - 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine #DIV/0! #DIV/0!

       - 229 239 Pulmologija 41.804 36.998 27.975 66,92 75,61

       - 230 241 Psihiatrija 42.433 37.959 32.003 75,42 84,31

       - 231 211 Izvajanje mamografije #DIV/0! #DIV/0!

       - 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ 19.083 10.368 20.982 109,95 202,37

       - 231 247 Izvajanje rentgena - RTG 9.226 7.975 7.252 78,60 90,93

       - 232 249 Revmatologija #DIV/0! #DIV/0!

       - 234 251 Splošna kirurgija #DIV/0! #DIV/0!

       - 237 254 Travmatologija #DIV/0! #DIV/0!

       - 239 257 Urologija #DIV/0! #DIV/0!

       - 242 233 Oralna kirurgija 10.543 8.162 7.252 68,78 88,85

       - 249 216 Diabetologija #DIV/0! #DIV/0!

       - 249 265 Endokrinologija #DIV/0! #DIV/0!

       - 249 217 Tireologija #DIV/0! #DIV/0!

Število storitev Število storitev Število storitev

       - 203 206 Dermatologija #DIV/0! #DIV/0!

Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST Število točk Število točk Število točk

     - 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle 330.652 258.000 238.547 72,14 92,46

     - 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino 67.851 67.326 54.856 80,85 81,48

     - 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente #DIV/0! #DIV/0!

     - 401 110 Ortodontija 33.070 0,00 #DIV/0!

     - 402 111 Pedontologija #DIV/0! #DIV/0!

     - 403 112 Paradontologija 45.883 0,00 #DIV/0!

     - 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost #DIV/0! #DIV/0!

     - 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija #DIV/0! #DIV/0!

     - 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija #DIV/0! #DIV/0!

     - 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur) 1.020 744 776 76,08 104,30

Q86.909 Reševalni prevozi (513) Št. km Št. km Št. km

     - 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km) 142.409 110.401 114.514 80,41 103,73

     - 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km) 135.423 139.621 132.632 97,94 94,99

     - 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km) 304.980 241.311 267.669 87,77 110,92

Opombe:

Izpolnil: Sonja Olovec Podpis odgovorne osebe Tatjana Fajančič Pavlič, inž.rtg., mag. ekon. in posl. ved

Tel. št.: 07488027

Naziv ZD: ZD Krško

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 

Realizacija za obdobje od 

1. 1. do 31. 12. 2019

Finančni načrt za obdobje od 

1. 1. do 31. 12. 2020

Realizacija za obdobje od              

1. 1. do 31. 12. 2020

Indeks 

Real. 2020 /               

Real. 2019

Real. 2020 /               

FN 2020



Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 - ZD

Real. 2020 / 

Real. 2019

Real. 2020 / 

FN 2020

760 1
Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 

+ 3 + 4 + 5 + 6)
7.754.958 7.567.100 8.596.669 110,85 113,61

2
Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi 

z ZZZS)
4.990.395 4.700.000 5.019.747 100,59 106,8

3
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, 

sekundarijev in specializacij
239.790 225.000 208.684 87,03 92,75

4
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega 

zavarovanja
1.331.674 1.203.000 1.176.763 88,37 97,82

5

Prihodki od doplačil do polne cene 

zdravstvenih storitev, od nadstandardnih 

storitev, od samoplačnikov, od ostalih 

plačnikov in od konvencij

821.392 742.200 821.237 99,98 110,65

6 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 371.706 696.900 1.370.238 368,63 196,62

762 7 Finančni prihodki 692 279 40,36 #DIV/0!

761, 

763, 764
8

Prihodki od prodaje blaga in materiala, 

drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki
35.599 15.000 13.422 37,7 89,48

76 9 PRIHODKI (1 + 7 + 8) 7.791.249 7.582.100 8.610.370 110,51 113,56

460 10 Stroški materiala (11 + 23) 815.299 760.000 743.402 91,18 97,82

11
PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI 

MATERIAL (12 + 13 + 19)
550.145 512.000 509.988 92,7 99,61

12 ZDRAVILA 121.102 108.000 126.910 104,8 117,51

13 MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18) 192.167 166.000 172.695 89,87 104,03

14 Razkužila 19.569 25.000 34.081 174,16 136,32

15 Obvezilni in sanitetni material 23.667 23.000 21.403 90,43 93,06

16 RTG material 1.345 1.000 836 62,15 83,6

17 Medicinski potrošni material #DIV/0! #DIV/0!

18 Zobozdravstveni material 147.586 117.000 116.375 78,85 99,47

19
OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 

22)
236.876 238.000 210.383 88,82 88,4

20 Laboratorijski testi in reagenti #DIV/0! #DIV/0!

21 Laboratorijski material 167.177 158.000 142.775 85,4 90,36

22 Drugi zdravstveni material 69.699 80.000 67.608 97 84,51

23
PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL 

(od 24 do 27)
265.154 248.000 233.415 88,03 94,12

24
Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, 

pogonska goriva)
171.017 156.500 148.390 86,77 94,82

25 Voda #DIV/0! #DIV/0!

26 Pisarniški material 38.782 30.000 32.829 84,65 109,43

27 Ostali nezdravstveni material 55.355 61.500 52.196 94,29 84,87

461 28 Stroški storitev (29 + 32) 1.061.175 876.250 1.117.379 105,3 127,52

29 ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31) 447.009 397.500 649.189 145,23 163,32

30 Laboratorijske storitve 86.679 112.500 376.582 434,46 334,74

31 Ostale zdravstvene storitve 360.331 285.000 272.607 75,65 95,65

32 NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35) 614.165 478.750 468.190 76,23 97,79

33 Storitve vzdrževanja 131.568 104.000 109.702 83,38 105,48

34
Strokovno izobraževanje delavcev, 

specializacije in strokovno izpopolnjevanje
70.796 28.000 17.892 25,27 63,9

35 Ostale nezdravstvene storitve 411.801 346.750 340.595 82,71 98,23

462 36 Amortizacija 217.496 200.000 168.037 77,26 84,02

464 37 Stroški dela (od 38 do 40) 5.303.867 5.716.300 6.278.116 118,37 109,83

38 Plače zaposlenih 4.119.503 4.472.000 5.000.539 121,39 111,82

39 Dajatve na plače 666.665 712.700 786.788 118,02 110,4

40
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 

in drugi stroški dela
517.699 531.600 490.789 94,8 92,32

467 41 Finančni odhodki 9 43 475 #DIV/0!

465, 

466, 

468, 469

42

Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi 

odhodki in prevrednotovalni poslovni 

odhodki

38.384 29.550 36.198 94,31 122,5

46 43 ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42) 7.436.230 7.582.100 8.343.175 112,2 110,04

44
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK 

ODHODKOV (-) (9 - 43)  
355.020 0 267.194

45 Davek od dohodka pravnih oseb 6.010 #DIV/0! #DIV/0!

46

Presežek prihodkov ali odhodkov 

obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka (44 - 45)

355.020 0 261.184

Izpolnil: Mojca Škoberne Podpis odgovorne osebe: Tatjana Fabjančič Pavlič, inž. rtg., mag. ekon. in posl. ved

Tel. št.: 07 4880208

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO

Indeksi

Opombe:

Konto
Zap. 

št. 
Besedilo

Realizacija za obdobje od                                  

1. 1. do 31. 12. 2019

Finančni načrt za obdobje od                                   

1. 1. do 31. 12. 2020

Realizacija za obdobje 

od 1. 1. do 31. 12. 2020



Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020, I. del - ZD

SKUPAJ SKUPAJ Polni d/č Skraj. d/č
Dopoln. 

delo 
1 SKUPAJ 

Od skupaj 

(stolpec 6) 

kader, ki je 

financiran iz 

drugih virov 
2

Od skupaj 

(stolpec 6) 

nadomeščanja 
3

Real. 

2020 / 

Real. 

2019

Real. 

2020 / FN 

2020

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9=6/1 10=6/2

I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) 103 104 94 3 1 98 2 5 95,15 94,23

A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) 34 34 32 0 0 32 0 2 94,12 94,12

1 Zdravniki (skupaj) 22 24 22 0 0 22 0 1 100,00 91,67

1.1. Višji zdravnik specialist 12 12 11 11 91,67 91,67

1.2. Specialist 4 6 6 6 1 150,00 100,00

1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco 1 1 1 1 100,00 100,00

1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

1.5.
Zdravnik brez specializacije / zdravnik po 

opravljenem sekundariatu
1 1 1 1 100,00 100,00

1.6. Specializant 4 3 3 3 75,00 100,00

1.7. Pripravnik / sekundarij 0 1 0 0 #DIV/0! 0,00

2 Zobozdravniki skupaj 12 10 10 0 0 10 0 1 83,33 100,00

2.1. Višji zobozdravnik specialist 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

2.2. Specialist 1 1 0 0 0,00 0,00

2.3. Zobozdravnik 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco 3 3 3 3 100,00 100,00

2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco 7 6 7 7 1 100,00 116,67

2.6. Specializant 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

2.7. Pripravnik 1 0 0 0 0,00 #DIV/0!

3
Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, 

svetnik, primarij)
0 #DIV/0! #DIV/0!

B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj 69 70 62 3 1 66 2 3 95,65 94,29

1 Medicinska sestra - VII./2 TR 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

2 Profesor zdravstvene vzgoje 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

3 Diplomirana medicinska sestra 26 30 26 1 27 3 103,85 90,00

4
Diplomirana babica / SMS babica v porodnem 

bloku IT III
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

5
Medicinska sestra - nacionalna poklicna 

kvalifikacija (VI. R.Z.D.)
12 11 11 11 91,67 100,00

6 Srednja medicinska sestra / babica 30 28 23 3 26 86,67 92,86

7 Bolničar 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

8 Pripravnik zdravstvene nege 1 1 2 2 2 200,00 200,00

II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

1
Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s 

specialnimi znanji
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

3 Inženir farmacije 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

4
Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s 

specialnimi znanji
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

5 Pripravniki 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

6 Ostali / Farmacevt začetnik 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

III.
E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci 

skupaj
41 41 32 4 0 36 0 3 87,80 87,80

1 Konzultant (različna področja) 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

2 Analitik (različna področja) 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

3 Medicinski biokemik specialist 1 1 1 1 100,00 100,00

4 Klinični psiholog specialist 4 4 3 1 4 100,00 100,00

5
Specializant (klinična psihologija, laboratorijska 

medicina) 
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

6 Socialni delavec 1 1 1 1 100,00 100,00

7 Sanitarni inženir 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

8 Radiološki inženir 2 2 1 1 50,00 50,00

9 Psiholog 3 3 2 2 1 66,67 66,67

10 Pedagog / Specialni pedagog 1 1 1 1 100,00 100,00

11 Logoped 1 1 1 1 100,00 100,00

12 Fizioterapevt 7 7 7 7 1 100,00 100,00

13 Delovni terapevt 2 2 1 1 2 100,00 100,00

14 Analitik v laboratorijski medicini 0 0 1 1 #DIV/0! #DIV/0!

15 Inženir laboratorijske biomedicine 2 3 2 2 100,00 66,67

16 Sanitarni tehnik 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

17 Zobotehnik 6 6 6 6 100,00 100,00

18 Laboratorijski tehnik 6 6 4 4 66,67 66,67

19 Voznik reševalec 4 3 3 3 1 75,00 100,00

20 Pripravnik 1 1 0 0 0,00 0,00

21 Ostali 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin
 4 2 2 2 2 100,00 100,00

V.
J - Nezdravstveni delavci po področjih dela 

skupaj 
5 22 23 21 1 0 22 0 0 100,00 95,65

1 Administracija (J2) 2 3 2 1 3 150,00 100,00

2 Področje informatike 1 1 1 1 100,00 100,00

3 Ekonomsko področje 6 5 5 5 83,33 100,00

4 Kadrovsko-pravno in splošno področje 0 1 0 0 #DIV/0! 0,00

5 Področje nabave 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

6 Področje tehničnega vzdrževanja 1 1 1 1 100,00 100,00

7 Področje prehrane 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

8 Oskrbovalne službe 12 12 12 12 100,00 100,00

9 Ostalo 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) 168 170 149 8 1 158 2 8 94,05 92,94

VII.

Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o 

zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na 

bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)

7 5 13 1 14 200,00 280,00

VIII. Zaposleni preko javnih del 0 #DIV/0! #DIV/0!

IX.
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO 

POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)
175 175 162 8 2 172 2 8 98,29 98,29

Opombe:

Od skupaj _______________ zaposlenih preko javnih del, ima ___________zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ.

Naziv ZD: ZDRVSTVENI DOM KRŠKO

Struktura zaposlenih

Število 

zaposlenih na 

dan                

31. 12. 2019

Načrtovano št. 

zaposlenih na 

dan                

31. 12. 2020

Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020 Indeks



Izpolnil: TATJANA F. PAVLIČ Podpis odgovorne osebe: TATJANA F. PAVLIČ, inž. rtg., mag. ekon. in posl. ved

Tel. št.: 074880204

Od skupaj _______________ zaposlenih preko javnih del, ima ___________zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ.



Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020 - II. del - ZD

Vir financiranja zaposlenih

Realizirano število 

zaposlenih na dan          

1. 1. 2020

Dovoljeno število 

zaposlenih na dan                  

1. 1. 2021 - izdano soglasje 

občine ob FN 2020

Realizirano število 

zaposlenih na dan                         

1. 1. 2021

Real. 1. 1. 2021 / 

Real. 1. 1. 2020

Real. 1. 1. 2021 / 

Dovoljeno po FN 

1. 1. 2021

1. Državni proračun #DIV/0! #DIV/0!

2. Proračun občin 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00

3. ZZZS in ZPIZ 138,97 145,17 141,07 1,51 -2,82

4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, 

pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)
#DIV/0! #DIV/0!

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 6,88 6,88 6,68 -2,91 -2,91

6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih 

donacij
#DIV/0! #DIV/0!

7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi 

sofinanciranja iz državnega proračuna
1,00 0,00 -100,00 #DIV/0!

8. Sredstva ZZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje

dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike,

zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in

programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene

internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska

sredstva)

8,00 6,00 5,00 -37,50 -16,67

9. Sredstva iz sistema javnih del #DIV/0! #DIV/0!

10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo

posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št.

17/14 in 14/15 - ZUUJFO)

#DIV/0! #DIV/0!

11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) 155,35 158,55 153,25 -1,35 -3,34

12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 139,47 145,67 141,57 1,51 -2,81

13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8,  9 in 10 15,88 12,88 11,68 -26,45 -9,32

Izpolnil: TATJANA F. PAVLIČ Podpis odgovorne osebe: TATJANA F. PAVLIČ, inž. rtg., mag. ekon. in posl. ved.

Tel. št.: 074880204

Opombe:

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO



 Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020 - ZD

Real. 2020 /             

Real. 2019

Real. 2020 /             

FN 2020

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 7.410 20.000 22.887 308,86 114,43

1 Programska oprema (licence, rač. programi) 7.410 20.000 22.887 308,86 114,43

2 Ostalo #DIV/0! #DIV/0!

II. NEPREMIČNINE 36.028 91.500 93.325 259,03 101,99

1 Zemljišča 12.000 #DIV/0! #DIV/0!

2 Zgradbe 36.028 91.500 81.325 225,73 88,88

III. OPREMA (A + B) 378.302 205.500 244.713 64,69 119,08

A Medicinska oprema 254.936 130.000 183.850 72,12 141,42

1 Ultrazvok 10.000 33.058 #DIV/0! 330,58

2 Drugo
 2 254.936 120.000 150.792 59,15 125,66

B Nemedicinska oprema 123.366 75.500 60.863 49,34 80,61

1 Informacijska tehnologija 19.202 27.000 19.222 100,10 71,19

2 Drugo 104.164 48.500 41.641 39,98 85,86

IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) 421.740 317.000 360.925 85,58 113,86

Real. 2020 /             

Real. 2019

Real. 2020 /             

FN 2020
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 7.410 20.000 22.887 308,87 114,44

1 Amortizacija 7.410 20.000 22.887 308,87 114,44

2 Lastni viri (del presežka) #DIV/0! #DIV/0!

3 Sredstva ustanovitelja #DIV/0! #DIV/0!

4 Leasing #DIV/0! #DIV/0!

5 Posojila #DIV/0! #DIV/0!

6 Donacije #DIV/0! #DIV/0!

7 Drugo #DIV/0! #DIV/0!
II. NEPREMIČNINE 36.028 91.500 93.325 259,03 101,99

1 Amortizacija 33.335 23.626 70,87 #DIV/0!

2 Lastni viri (del presežka) 91.500 69.699 #DIV/0! 76,17

3 Sredstva ustanovitelja #DIV/0! #DIV/0!

4 Leasing #DIV/0! #DIV/0!

5 Posojila #DIV/0! #DIV/0!

6 Donacije #DIV/0! #DIV/0!

7 Drugo 2.693 0,00 #DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B) 378.302 205.500 244.713 64,69 119,08
A Medicinska oprema 254.936 130.000 183.850 72,12 141,42

1. Amortizacija 77.364 118.000 73.226 94,65 62,06

2. Lastni viri (del presežka) 82.683 0,00 #DIV/0!

3. Sredstva ustanovitelja 71.366 70.000 98,09 #DIV/0!

4. Leasing #DIV/0! #DIV/0!

5. Posojila #DIV/0! #DIV/0!

6. Donacije 22.717 12.000 6.564 28,90 54,70

7. Drugo 806 34.060 4.225,82 #DIV/0!
B Nemedicinska oprema 123.366 75.500 60.863 49,34 80,61

1. Amortizacija 123.366 75.500 49.545 40,16 65,62

2. Lastni viri (del presežka) #DIV/0! #DIV/0!

3. Sredstva ustanovitelja #DIV/0! #DIV/0!

4. Leasing #DIV/0! #DIV/0!

5. Posojila #DIV/0! #DIV/0!

6. Donacije 787 #DIV/0! #DIV/0!

7. Drugo 10.531 #DIV/0! #DIV/0!

IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) 421.740 317.000 360.925 85,58 113,86

1. Amortizacija 241.475 213.500 169.284 70,10 79,29

2. Lastni viri (del presežka) 82.683 91.500 69.699 84,30 76,17

3. Sredstva ustanovitelja 71.366 0 70.000 98,09 #DIV/0!

4. Leasing 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

5. Posojila 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

6. Donacije 22.717 12.000 7.351 32,36 61,26

7. Drugo 3.499 0 44.591 1.274,39 #DIV/0!

Real. 2020 /             

Real. 2019

Real. 2020 /             

FN 2020

I. Priznana amortizacija v ceni storitev 
3 277.539 290.000 263.971 95,11 91,02

II. Obračunana amortizacija 502.697 490.000 474.942 94,48 96,93

III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo 225.158 200.000 210.971 93,70 105,49

IV. Porabljena amortizacija 244.169 235.000 169.284 69,33 72,04

Izpolnil: Mojca Škoberne Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 07 4880208

VIRI FINANCIRANJA
 Realizacija za obdobje                          

od 1. 1. do 31. 12. 2019 

 Finančni načrt za obdobje            

od 1. 1. do 31. 12. 2020 

 Realizacija za obdobje                  

od 1. 1. do 31. 12. 2020 

 Realizacija za obdobje                          

od 1. 1. do 31. 12. 2019 

 Finančni načrt za obdobje            

od 1. 1. do 31. 12. 2020 

 Realizacija za obdobje                  

od 1. 1. do 31. 12. 2020 
AMORTIZACIJA

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO

VRSTE INVESTICIJ 
1

Indeks

Opombe:

 Realizacija za obdobje                          

od 1. 1. do 31. 12. 2019 

 Finančni načrt za obdobje            

od 1. 1. do 31. 12. 2020 

 Realizacija za obdobje                  

od 1. 1. do 31. 12. 2020 

Indeks

Indeks



Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2020 - ZD

Celotna načrtovana 

vrednost vzdrževalnih 

del v letu 2020

Celotna vrednost 

vzdrževalnih del v 

letu 2020 

Stroški tekočega 

vzdrževanja (konti 

461)

Stroški 

investicijskega 

vzdrževanja 

(konti 461)

Indeks                

Real. 2020 / 

FN 2020

1 2 = 3 + 4 3 4 5 = 2/1

SKUPAJ: 119.000 109.702 99.014 10.688 92,19

1 SPROTNO VZDRŽEVANJE 38.000 37.012 37.012 97,40

2 VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME 194 194 #DIV/0!

3 VZDRŽEVANJE AVTOMOBILOV 35.000 35.048 35.048 100,14

4 VZDRŽEVANJE OPREME - ZOBNA 23.000 13.085 13.085 56,89

5 VZDRŽEVANJE OPREME - SPLOŠNA 10.000 13.676 13.676 136,76

6 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 13.000 10.688 10.688 82,21

7 0 #DIV/0!

8 0 #DIV/0!

9 0 #DIV/0!

10 0 #DIV/0!

11 0 #DIV/0!

12 0 #DIV/0!

13 0 #DIV/0!

14 0 #DIV/0!

15 0 #DIV/0!

16 0 #DIV/0!

17 0 #DIV/0!

18 0 #DIV/0!

19 0 #DIV/0!

20 0 #DIV/0!

21 0 #DIV/0!

22 0 #DIV/0!

23 0 #DIV/0!

24 0 #DIV/0!

25 0 #DIV/0!

26 0 #DIV/0!

27 0 #DIV/0!

28 0 #DIV/0!

29 0 #DIV/0!

30 0 #DIV/0!

31 0 #DIV/0!

32 0 #DIV/0!

33 0 #DIV/0!

34 0 #DIV/0!

35 0 #DIV/0!

36 0 #DIV/0!

37 0 #DIV/0!

38 0 #DIV/0!

39 0 #DIV/0!

40 0 #DIV/0!

41 0 #DIV/0!

42 0 #DIV/0!

43 0 #DIV/0!

44 0 #DIV/0!

45 0 #DIV/0!

46 0 #DIV/0!

47 0 #DIV/0!

48 0 #DIV/0!

49 0 #DIV/0!

50 0 #DIV/0!

Izpolnil: Mojca Škoberne Podpis odgovorne osebe: Tatjana Fabjančič Pavlič, inž. rtg., mag.ekon. in posl. ved

 Tel. št.: 07 4880208

Opombe:

Namen

Naziv ZD:  ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO



Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2020 - 31.12.2020Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2020 - 31.12.2020Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2020 - 31.12.2020Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2020 - 31.12.2020

Osnovni podatkiOsnovni podatkiOsnovni podatkiOsnovni podatki

Vrsta: Proračunski uporabnik - določeni

Šifra prorač. upor. 92126

Šifra dejavnosti 86.210

Matična številka 5054575000

Ime poslovnega subjekta ZD KRŠKO

Sedež (ulica, hišna številka in kraj) Cesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKO

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance Mojca Škoberne, dipl. ekon., vodja III

Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s
predložitvijo bilance

07 4880208

Elektronski naslov kontaktne osebe mojca.skoberne@zd-krsko.si

Elektronski naslov uporabnika portala mojca.skoberne@zd-krsko.si

Vodja poslovnega subjekta Tatjana Fabjančič Pavlič, inž. rtg., mag. ekon. in posl. ved

Kraj Krško

Obdobje poročanjaObdobje poročanjaObdobje poročanjaObdobje poročanja

od 1.1.2020

do 31.12.2020
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Ime uporabnika:
ZD KRŠKOZD KRŠKOZD KRŠKOZD KRŠKO

Sedež uporabnika:
Cesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKOCesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKOCesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKOCesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKO

Šifra proračunskega uporabnika:
92126921269212692126

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.3.2.3.2.3.2.

Matična številka:
5054575000505457500050545750005054575000

    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJU

001001001001 4.070.2214.070.2214.070.2214.070.221 4.193.3964.193.3964.193.3964.193.396

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

002 166.780 143.893

01 POPRAVEK VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003 137.520 126.312

02 NEPREMIČNINE 004 7.081.188 6.997.021
03 POPRAVEK VREDNOSTI

NEPREMIČNIN
005 3.772.129 3.564.824

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

006 4.083.217 4.146.814

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV

007 3.351.315 3.403.196

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN

DEPOZITI
009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ
POSLOVANJA

010 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE

011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;
RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVE

012012012012 2.230.9872.230.9872.230.9872.230.987 1.595.7601.595.7601.595.7601.595.760

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN
TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013 1.148 176

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN
DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014 1.213.064 1.017.792

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO
KUPCEV

015 271.111 182.578

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 575 12.153
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO

UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

017 715.859 342.224

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ

FINANCIRANJA
019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 20.679 30.247
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 8.551 10.590

C) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGE 023023023023 105.613105.613105.613105.613 23.98723.98723.98723.987
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0
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Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
31 ZALOGE MATERIALA 025 105.613 23.987
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN

EMBALAŽE
026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN
STORITVE

027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJ 032032032032 6.406.8216.406.8216.406.8216.406.821 5.813.1435.813.1435.813.1435.813.143
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE

EVIDENCE
033 0 0

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034034034034 1.203.2711.203.2711.203.2711.203.271 633.103633.103633.103633.103

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 1.554

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH

036 610.046 399.566

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV

037 257.359 132.693

23 DRUGE KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 98.330 84.089

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

039 237.536 15.201

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
FINANCERJEV

040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA

041 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE
OBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTI

044044044044 5.203.5505.203.5505.203.5505.203.550 5.180.0405.180.0405.180.0405.180.040

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE

RAZMEJITVE
047 37.397 35.913

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA

V JAVNIH SKLADIH
049 0 0

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

050 0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE
NALOŽBE

051 0 0
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Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD

ODHODKI
052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE
OBVEZNOSTI

054 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA

SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

056 4.323.005 4.494.811

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

058 843.148 649.316

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

059 0 0

I. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJ 060060060060 6.406.8216.406.8216.406.8216.406.821 5.813.1435.813.1435.813.1435.813.143
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE

EVIDENCE
061 0 0

Kraj in datum oddaje

Krško

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Mojca Škoberne, dipl. ekon., vodja
III

Odgovorna oseba

Tatjana Fabjančič Pavlič, inž. rtg.,
mag. ekon. in posl. ved

MD5: ECEC34F55A13A1CF9EFD101CFED1C65D Stran 4 od 20Pripravljeno: 18.02.2021   10:06



Ime uporabnika:
ZD KRŠKOZD KRŠKOZD KRŠKOZD KRŠKO

Sedež uporabnika:
Cesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKOCesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKOCesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKOCesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKO

Šifra proračunskega uporabnika:
92126921269212692126

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.3.2.3.2.3.2.

Matična številka:
5054575000505457500050545750005054575000

    

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2020 - 31.12.2020od 01.01.2020 - 31.12.2020od 01.01.2020 - 31.12.2020od 01.01.2020 - 31.12.2020

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
1 2 3 4 5

I. SKUPAJ PRIHODKII. SKUPAJ PRIHODKII. SKUPAJ PRIHODKII. SKUPAJ PRIHODKI 401401401401 8.251.6778.251.6778.251.6778.251.677 7.714.2957.714.2957.714.2957.714.295
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBESLUŽBESLUŽBESLUŽBE

402402402402 7.494.2647.494.2647.494.2647.494.264 6.733.5356.733.5356.733.5356.733.535

A. Prihodki iz sredstev javnih financA. Prihodki iz sredstev javnih financA. Prihodki iz sredstev javnih financA. Prihodki iz sredstev javnih financ 403403403403 6.139.5506.139.5506.139.5506.139.550 5.239.3015.239.3015.239.3015.239.301
a. Prejeta sredstva iz državnegaa. Prejeta sredstva iz državnegaa. Prejeta sredstva iz državnegaa. Prejeta sredstva iz državnega
proračunaproračunaproračunaproračuna

404404404404 610.491610.491610.491610.491 41.86641.86641.86641.866

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
za tekočo porabo

405 610.491 41.866

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
za investicije

406 0 0

b. Prejeta sredstva iz občinskihb. Prejeta sredstva iz občinskihb. Prejeta sredstva iz občinskihb. Prejeta sredstva iz občinskih
proračunovproračunovproračunovproračunov

407407407407 127.371127.371127.371127.371 25.17825.17825.17825.178

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
za tekočo porabo

408 57.371 5.178

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
za investicije

409 70.000 20.000

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnegac. Prejeta sredstva iz skladov socialnegac. Prejeta sredstva iz skladov socialnegac. Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanjazavarovanjazavarovanjazavarovanja

410410410410 5.401.6885.401.6885.401.6885.401.688 5.172.2575.172.2575.172.2575.172.257

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za tekočo porabo

411 5.401.688 5.172.257

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za investicije

412 0 0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov ind. Prejeta sredstva iz javnih skladov ind. Prejeta sredstva iz javnih skladov ind. Prejeta sredstva iz javnih skladov in
agencijagencijagencijagencij

413413413413 0000 0000

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za
tekočo porabo

414 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za
investicije

415 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za
tekočo porabo

416 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za
investicije

417 0 0

del 740del 740del 740del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov ize. Prejeta sredstva iz proračunov ize. Prejeta sredstva iz proračunov ize. Prejeta sredstva iz proračunov iz
naslova tujih donacijnaslova tujih donacijnaslova tujih donacijnaslova tujih donacij

418418418418 0000 0000

741741741741 f. Prejeta sredstva iz državnegaf. Prejeta sredstva iz državnegaf. Prejeta sredstva iz državnegaf. Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračunaproračuna iz sredstev proračunaproračuna iz sredstev proračunaproračuna iz sredstev proračuna
Evropske unijeEvropske unijeEvropske unijeEvropske unije

419419419419 0000 0000

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnostiB) Drugi prihodki za izvajanje dejavnostiB) Drugi prihodki za izvajanje dejavnostiB) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti
javne službejavne službejavne službejavne službe

420420420420 1.354.7141.354.7141.354.7141.354.714 1.494.2341.494.2341.494.2341.494.234

del 7102 Prejete obresti 422 0 13
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in

dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki

423 0 0
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2020 - 31.12.2020od 01.01.2020 - 31.12.2020od 01.01.2020 - 31.12.2020od 01.01.2020 - 31.12.2020

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi

prihodki od premoženja
487 74.163 86.881

7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja
javne službe

424 1.255.463 1.356.986

72 Kapitalski prihodki 425 1.310 20.032
730 Prejete donacije iz domačih virov 426 23.778 30.322
731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0
732 Donacije za odpravo posledic naravnih

nesreč
428 0 0

782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz
strukturnih skladov

488 0 0

783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz
Kohezijskega sklada

489 0 0

784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za
izvajanje centraliziranih in drugih
programov EU

490 0 0

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna
Evropske unije

429 0 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij in iz drugih držav

430 0 0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
STORITEV NA TRGUSTORITEV NA TRGUSTORITEV NA TRGUSTORITEV NA TRGU

431431431431 757.413757.413757.413757.413 980.760980.760980.760980.760

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na
trgu

432 757.070 980.212

del 7102 Prejete obresti 433 343 548
II. SKUPAJ ODHODKIII. SKUPAJ ODHODKIII. SKUPAJ ODHODKIII. SKUPAJ ODHODKI 437437437437 8.079.2658.079.2658.079.2658.079.265 7.534.6157.534.6157.534.6157.534.615
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBESLUŽBESLUŽBESLUŽBE

438438438438 7.364.4167.364.4167.364.4167.364.416 6.622.7816.622.7816.622.7816.622.781

A. Plače in drugi izdatki zaposlenimA. Plače in drugi izdatki zaposlenimA. Plače in drugi izdatki zaposlenimA. Plače in drugi izdatki zaposlenim 439439439439 4.739.7414.739.7414.739.7414.739.741 3.960.9073.960.9073.960.9073.960.907
del 4000 Plače in dodatki 440 3.944.940 3.190.332
del 4001 Regres za letni dopust 441 147.010 129.672
del 4002 Povračila in nadomestila 442 219.762 241.425
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 35.401 37.291
del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 372.155 341.030
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 20.473 21.157

B. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialno
varnostvarnostvarnostvarnost

447447447447 750.927750.927750.927750.927 635.730635.730635.730635.730

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

448 369.564 316.938

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 309.134 253.917
del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 3.520 3.085
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 4.360 3.581
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega

pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU

452 64.349 58.209

C. Izdatki za blago in storitve zaC. Izdatki za blago in storitve zaC. Izdatki za blago in storitve zaC. Izdatki za blago in storitve za
izvajanje javne službeizvajanje javne službeizvajanje javne službeizvajanje javne službe

453453453453 1.581.5171.581.5171.581.5171.581.517 1.665.6731.665.6731.665.6731.665.673
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega tokaIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2020 - 31.12.2020od 01.01.2020 - 31.12.2020od 01.01.2020 - 31.12.2020od 01.01.2020 - 31.12.2020

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 158.207 195.842
del 4021 Posebni material in storitve 455 948.978 868.553
del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in

komunikacije
456 151.663 154.855

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 84.774 98.456
del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 1.299 3.374
del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 106.650 125.801
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 14.343 6.997
del 4027 Kazni in odškodnine 461 45 44
del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0
del 4029 Drugi operativni odhodki 463 115.558 211.751

403403403403 D. Plačila domačih obrestiD. Plačila domačih obrestiD. Plačila domačih obrestiD. Plačila domačih obresti 464464464464 0000 0000
404404404404 E. Plačila tujih obrestiE. Plačila tujih obrestiE. Plačila tujih obrestiE. Plačila tujih obresti 465465465465 0000 0000
410410410410 F. SubvencijeF. SubvencijeF. SubvencijeF. Subvencije 466466466466 0000 0000
411411411411 G. Transferi posameznikom inG. Transferi posameznikom inG. Transferi posameznikom inG. Transferi posameznikom in

gospodinjstvomgospodinjstvomgospodinjstvomgospodinjstvom
467467467467 10.50010.50010.50010.500 9.6009.6009.6009.600

412412412412 H. Transferi neprofitnim organizacijam inH. Transferi neprofitnim organizacijam inH. Transferi neprofitnim organizacijam inH. Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovamustanovamustanovamustanovam

468468468468 0000 0000

413413413413 I. Drugi tekoči domači transferjiI. Drugi tekoči domači transferjiI. Drugi tekoči domači transferjiI. Drugi tekoči domači transferji 469469469469 0000 0000
J. Investicijski odhodkiJ. Investicijski odhodkiJ. Investicijski odhodkiJ. Investicijski odhodki 470470470470 281.731281.731281.731281.731 350.871350.871350.871350.871

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 9.277 17.352
4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 160.383
4202 Nakup opreme 473 185.617 150.437
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 3.866 7.604
4204 Novogradnja, rekonstrukcija in

adaptacije
475 69.445 12.210

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 13.526 2.885
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0
4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna

dokumentacija, nadzor, investicijski
inženiring

479 0 0

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih
zalog

480 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE
BLAGA IN STORITEV NA TRGUBLAGA IN STORITEV NA TRGUBLAGA IN STORITEV NA TRGUBLAGA IN STORITEV NA TRGU

481481481481 714.849714.849714.849714.849 911.834911.834911.834911.834

del 400del 400del 400del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim izA. Plače in drugi izdatki zaposlenim izA. Plače in drugi izdatki zaposlenim izA. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgunaslova prodaje blaga in storitev na trgunaslova prodaje blaga in storitev na trgunaslova prodaje blaga in storitev na trgu

482482482482 479.088479.088479.088479.088 576.734576.734576.734576.734

del 401del 401del 401del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialnoB. Prispevki delodajalcev za socialno
varnost iz naslova prodaje blaga invarnost iz naslova prodaje blaga invarnost iz naslova prodaje blaga invarnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgustoritev na trgustoritev na trgustoritev na trgu

483483483483 75.90375.90375.90375.903 92.56792.56792.56792.567

del 402del 402del 402del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslovaC. Izdatki za blago in storitve iz naslovaC. Izdatki za blago in storitve iz naslovaC. Izdatki za blago in storitve iz naslova
prodaje blaga in storitev na trguprodaje blaga in storitev na trguprodaje blaga in storitev na trguprodaje blaga in storitev na trgu

484484484484 159.858159.858159.858159.858 242.533242.533242.533242.533

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NADIII/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NADIII/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NADIII/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKIODHODKIODHODKIODHODKI

485485485485 172.412172.412172.412172.412 179.680179.680179.680179.680

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NADIII/2 PRESEŽEK ODHODKOV NADIII/2 PRESEŽEK ODHODKOV NADIII/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKI

486486486486 0000 0000
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Kraj in datum oddaje

Krško

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Mojca Škoberne, dipl. ekon., vodja
III

Odgovorna oseba

Tatjana Fabjančič Pavlič, inž. rtg.,
mag. ekon. in posl. ved
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Ime uporabnika:
ZD KRŠKOZD KRŠKOZD KRŠKOZD KRŠKO

Sedež uporabnika:
Cesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKOCesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKOCesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKOCesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKO

Šifra proračunskega uporabnika:
92126921269212692126

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.3.2.3.2.3.2.

Matična številka:
5054575000505457500050545750005054575000

    

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikovIzkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikovIzkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikovIzkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020od 01.01.2020 - 31.12.2020od 01.01.2020 - 31.12.2020od 01.01.2020 - 31.12.2020

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
1 2 3 4 5

750750750750 IV. PREJETA VRAČILA DANIHIV. PREJETA VRAČILA DANIHIV. PREJETA VRAČILA DANIHIV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJILPOSOJILPOSOJILPOSOJIL

500500500500 0000 0000

7500 Prejeta vračila danih posojil od
posameznikov in zasebnikov

501 0 0

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih
skladov

502 0 0

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih
podjetij in družb, ki so v lasti države ali
občin

503 0 0

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih
institucij

504 0 0

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih
podjetij

505 0 0

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0
7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0
7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu

proračunu
508 0 0

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih
agencij

509 0 0

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0
440440440440 V. DANA POSOJILAV. DANA POSOJILAV. DANA POSOJILAV. DANA POSOJILA 512512512512 0000 0000

4400 Dana posojila posameznikom in
zasebnikom

513 0 0

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0
4402 Dana posojila javnim podjetjem in

družbam, ki so v lasti države ali občin
515 0 0

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0
4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0
4405 Dana posojila občinam 518 0 0
4406 Dana posojila v tujino 519 0 0
4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0
4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0
4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0

VI/1 PREJETA MINUS DANAVI/1 PREJETA MINUS DANAVI/1 PREJETA MINUS DANAVI/1 PREJETA MINUS DANA
POSOJILAPOSOJILAPOSOJILAPOSOJILA

524524524524 0000 0000

VI/2 DANA MINUS PREJETAVI/2 DANA MINUS PREJETAVI/2 DANA MINUS PREJETAVI/2 DANA MINUS PREJETA
POSOJILAPOSOJILAPOSOJILAPOSOJILA

525525525525 0000 0000
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Kraj in datum oddaje

Krško

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Mojca Škoberne, dipl. ekon., vodja
III

Odgovorna oseba

Tatjana Fabjančič Pavlič, inž. rtg.,
mag. ekon. in posl. ved
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Ime uporabnika:
ZD KRŠKOZD KRŠKOZD KRŠKOZD KRŠKO

Sedež uporabnika:
Cesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKOCesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKOCesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKOCesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKO

Šifra proračunskega uporabnika:
92126921269212692126

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.3.2.3.2.3.2.

Matična številka:
5054575000505457500050545750005054575000

    

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikovIzkaz računa financiranja določenih uporabnikovIzkaz računa financiranja določenih uporabnikovIzkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020od 01.01.2020 - 31.12.2020od 01.01.2020 - 31.12.2020od 01.01.2020 - 31.12.2020

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
1 2 3 4 5

50505050 VII. ZADOLŽEVANJEVII. ZADOLŽEVANJEVII. ZADOLŽEVANJEVII. ZADOLŽEVANJE 550550550550 0000 0000
500 Domače zadolževanje 551 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih

institucijah
553 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0
del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih

skupnosti
555 0 0

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega
zavarovanja

556 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0
del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih

kreditodajalcih
558 0 0

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0
55555555 VIII. ODPLAČILA DOLGAVIII. ODPLAČILA DOLGAVIII. ODPLAČILA DOLGAVIII. ODPLAČILA DOLGA 560560560560 0000 0000

550 Odplačila domačega dolga 561 0 0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim

institucijam
563 0 0

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0
del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih

skupnosti
565 0 0

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega
zavarovanja

566 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim
skladom

567 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim
kreditodajalcem

568 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJEIX/1 NETO ZADOLŽEVANJEIX/1 NETO ZADOLŽEVANJEIX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 570570570570 0000 0000
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGAIX/2 NETO ODPLAČILO DOLGAIX/2 NETO ODPLAČILO DOLGAIX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 571571571571 0000 0000
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NAX/1 POVEČANJE SREDSTEV NAX/1 POVEČANJE SREDSTEV NAX/1 POVEČANJE SREDSTEV NA
RAČUNIHRAČUNIHRAČUNIHRAČUNIH

572572572572 172.412172.412172.412172.412 179.680179.680179.680179.680

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NAX/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NAX/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NAX/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA
RAČUNIHRAČUNIHRAČUNIHRAČUNIH

573573573573 0000 0000
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Kraj in datum oddaje

Krško

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Mojca Škoberne, dipl. ekon., vodja
III

Odgovorna oseba

Tatjana Fabjančič Pavlič, inž. rtg.,
mag. ekon. in posl. ved

MD5: F63D2F8756D068B1E851F9792B9D7AAB Stran 12 od 20Pripravljeno: 18.02.2021   10:06



Ime uporabnika:
ZD KRŠKOZD KRŠKOZD KRŠKOZD KRŠKO

Sedež uporabnika:
Cesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKOCesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKOCesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKOCesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKO

Šifra proračunskega uporabnika:
92126921269212692126

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.3.2.3.2.3.2.

Matična številka:
5054575000505457500050545750005054575000

    

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2020 - 31.12.2020od 01.01.2020 - 31.12.2020od 01.01.2020 - 31.12.2020od 01.01.2020 - 31.12.2020

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPIN
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Prihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodki
za izvajanje javneza izvajanje javneza izvajanje javneza izvajanje javne

službeslužbeslužbeslužbe

Prihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodki
od prodaje blaga inod prodaje blaga inod prodaje blaga inod prodaje blaga in

storitev na trgustoritev na trgustoritev na trgustoritev na trgu
1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJA 660660660660 7.711.5857.711.5857.711.5857.711.585 885.084885.084885.084885.084
760 PRIHODKI OD PRODAJE

PROIZVODOV IN STORITEV
661 7.711.585 885.084

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

662 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

663 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
MATERIALA

664 0 0

762762762762 B) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKI 665665665665 101101101101 178178178178
763763763763 C) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKI 666666666666 11.71811.71811.71811.718 97979797

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKI

667667667667 1.3301.3301.3301.330 276276276276

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

668 1.330 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI PRIHODKI

669 0 276

D) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKI 670670670670 7.724.7347.724.7347.724.7347.724.734 885.635885.635885.635885.635
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEVSTORITEVSTORITEVSTORITEV

671671671671 1.669.3071.669.3071.669.3071.669.307 191.474191.474191.474191.474

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA

672 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 673 666.906 76.496
461 STROŠKI STORITEV 674 1.002.401 114.978

F) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELA 675675675675 5.632.0985.632.0985.632.0985.632.098 646.018646.018646.018646.018
del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 4.485.983 514.556
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

DELODAJALCEV
677 705.828 80.960

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 440.287 50.502
462462462462 G) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJA 679679679679 150.746150.746150.746150.746 17.29117.29117.29117.291
463463463463 H) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJE 680680680680 0000 0000
465465465465 J) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKI 681681681681 34.23534.23534.23534.235 0000
467467467467 K) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKI 682682682682 43434343 0000
468468468468 L) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKI 683683683683 150150150150 0000

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKIODHODKIODHODKIODHODKI

684684684684 1.8131.8131.8131.813 0000

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

685 0 0
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostiIzkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2020 - 31.12.2020od 01.01.2020 - 31.12.2020od 01.01.2020 - 31.12.2020od 01.01.2020 - 31.12.2020

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPIN
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Prihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodki
za izvajanje javneza izvajanje javneza izvajanje javneza izvajanje javne

službeslužbeslužbeslužbe

Prihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodkiPrihodki in odhodki
od prodaje blaga inod prodaje blaga inod prodaje blaga inod prodaje blaga in

storitev na trgustoritev na trgustoritev na trgustoritev na trgu
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI

POSLOVNI ODHODKI
686 1.813 0

N) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKI 687687687687 7.488.3927.488.3927.488.3927.488.392 854.783854.783854.783854.783
O) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOV 688688688688 236.342236.342236.342236.342 30.85230.85230.85230.852
P) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOV 689689689689 0000 0000

del 80del 80del 80del 80 Davek od dohodka pravnih osebDavek od dohodka pravnih osebDavek od dohodka pravnih osebDavek od dohodka pravnih oseb 690690690690 5.3925.3925.3925.392 618618618618
del 80del 80del 80del 80 Presežek prihodkov obračunskegaPresežek prihodkov obračunskegaPresežek prihodkov obračunskegaPresežek prihodkov obračunskega

obdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka od
dohodkadohodkadohodkadohodka

691691691691 230.950230.950230.950230.950 30.23430.23430.23430.234

del 80del 80del 80del 80 Presežek odhodkov obračunskegaPresežek odhodkov obračunskegaPresežek odhodkov obračunskegaPresežek odhodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka odobdobja z upoštevanjem davka od
dohodkadohodkadohodkadohodka

692692692692 0000 0000

Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,
namenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobja

693693693693 0000 0000

Kraj in datum oddaje

Krško

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Mojca Škoberne, dipl. ekon., vodja
III

Odgovorna oseba

Tatjana Fabjančič Pavlič, inž. rtg.,
mag. ekon. in posl. ved

MD5: D741F7A8AA19E33459295334AF49E7A Stran 14 od 20Pripravljeno: 18.02.2021   10:06



Ime uporabnika:
ZD KRŠKOZD KRŠKOZD KRŠKOZD KRŠKO

Sedež uporabnika:
Cesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKOCesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKOCesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKOCesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKO

Šifra proračunskega uporabnika:
92126921269212692126

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.3.2.3.2.3.2.

Matična številka:
5054575000505457500050545750005054575000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstevStanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstevStanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstevStanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
NAZIVNAZIVNAZIVNAZIV OznakOznakOznakOznak

a zaa zaa zaa za
AOPAOPAOPAOP

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
NabavnaNabavnaNabavnaNabavna
vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PopravekPopravekPopravekPopravek
vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PovečanjePovečanjePovečanjePovečanje
nabavnenabavnenabavnenabavne
vrednostivrednostivrednostivrednosti

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PovečanjePovečanjePovečanjePovečanje
popravkapopravkapopravkapopravka
vrednostivrednostivrednostivrednosti

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
ZmanjšanjeZmanjšanjeZmanjšanjeZmanjšanje
nabavnenabavnenabavnenabavne
vrednostivrednostivrednostivrednosti

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
ZmanjšanjeZmanjšanjeZmanjšanjeZmanjšanje
popravkapopravkapopravkapopravka
vrednostivrednostivrednostivrednosti

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
AmortizacijaAmortizacijaAmortizacijaAmortizacija

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
NeodpisanaNeodpisanaNeodpisanaNeodpisana
vrednost (31.12.)vrednost (31.12.)vrednost (31.12.)vrednost (31.12.)

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PrevrednotenjePrevrednotenjePrevrednotenjePrevrednotenje
zaradi okrepitvezaradi okrepitvezaradi okrepitvezaradi okrepitve

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PrevrednotenjePrevrednotenjePrevrednotenjePrevrednotenje
zaradi oslabitvezaradi oslabitvezaradi oslabitvezaradi oslabitve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-6-7
+8-9)

11 12

I. Neopredmetena sredstva in opredmetenaI. Neopredmetena sredstva in opredmetenaI. Neopredmetena sredstva in opredmetenaI. Neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva v upravljanjuosnovna sredstva v upravljanjuosnovna sredstva v upravljanjuosnovna sredstva v upravljanju

700700700700 12.532.77012.532.77012.532.77012.532.770 7.094.3327.094.3327.094.3327.094.332 358.576358.576358.576358.576 0000 308.310308.310308.310308.310 308.310308.310308.310308.310 474.942474.942474.942474.942 5.322.0725.322.0725.322.0725.322.072 0000 0000

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 1.393.570 121.789 22.887 0 0 0 11.207 1.283.461 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 703 4.523 4.523 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 704 96.931 0 12.000 0 0 0 0 108.931 0 0

E. Zgradbe 705 6.890.932 3.564.824 78.976 0 0 0 207.305 3.197.779 0 0

F. Oprema 706 4.146.814 3.403.196 244.713 0 308.310 308.310 256.430 731.901 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Neopredmetena sredstva in opredmetenaII. Neopredmetena sredstva in opredmetenaII. Neopredmetena sredstva in opredmetenaII. Neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva v lastiosnovna sredstva v lastiosnovna sredstva v lastiosnovna sredstva v lasti

708708708708 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Neopredmetena sredstva in opredmetenaIII. Neopredmetena sredstva in opredmetenaIII. Neopredmetena sredstva in opredmetenaIII. Neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva v finančnem najemuosnovna sredstva v finančnem najemuosnovna sredstva v finančnem najemuosnovna sredstva v finančnem najemu

716716716716 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Kraj in datum oddaje

Krško

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Mojca Škoberne, dipl. ekon., vodja
III

Odgovorna oseba

Tatjana Fabjančič Pavlič, inž. rtg.,
mag. ekon. in posl. ved

MD5: 1741F27D936D4D9FABE723B4C523ABFE
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Ime uporabnika:
ZD KRŠKOZD KRŠKOZD KRŠKOZD KRŠKO

Sedež uporabnika:
Cesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKOCesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKOCesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKOCesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKO

Šifra proračunskega uporabnika:
92126921269212692126

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.3.2.3.2.3.2.

Matična številka:
5054575000505457500050545750005054575000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJILVRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJILVRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJILVRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL OznakOznakOznakOznak

a zaa zaa zaa za
AOPAOPAOPAOP

Znesek naložb inZnesek naložb inZnesek naložb inZnesek naložb in
danih posojildanih posojildanih posojildanih posojil
(1.1.)(1.1.)(1.1.)(1.1.)

ZnesekZnesekZnesekZnesek
popravkovpopravkovpopravkovpopravkov
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojil (1.1.)posojil (1.1.)posojil (1.1.)posojil (1.1.)

ZnesekZnesekZnesekZnesek
povečanjapovečanjapovečanjapovečanja
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojilposojilposojilposojil

Znesek povečanjZnesek povečanjZnesek povečanjZnesek povečanj
popravkovpopravkovpopravkovpopravkov
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojilposojilposojilposojil

ZnesekZnesekZnesekZnesek
zmanjšanjazmanjšanjazmanjšanjazmanjšanja
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojilposojilposojilposojil

ZnesekZnesekZnesekZnesek
zmanjšanjazmanjšanjazmanjšanjazmanjšanja
popravkovpopravkovpopravkovpopravkov
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojilposojilposojilposojil

Znesek naložb inZnesek naložb inZnesek naložb inZnesek naložb in
danih posojildanih posojildanih posojildanih posojil
(31.12)(31.12)(31.12)(31.12)

ZnesekZnesekZnesekZnesek
popravkovpopravkovpopravkovpopravkov
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojil (31.12.)posojil (31.12.)posojil (31.12.)posojil (31.12.)

KnjigovodskaKnjigovodskaKnjigovodskaKnjigovodska
vrednost naložbvrednost naložbvrednost naložbvrednost naložb
in danih posojilin danih posojilin danih posojilin danih posojil
(31.12.)(31.12.)(31.12.)(31.12.)

ZnesekZnesekZnesekZnesek
odpisanih naložbodpisanih naložbodpisanih naložbodpisanih naložb
in danih posojilin danih posojilin danih posojilin danih posojil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12

I. Dolgoročne finančne naložbeI. Dolgoročne finančne naložbeI. Dolgoročne finančne naložbeI. Dolgoročne finančne naložbe 800800800800 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A. Naložbe v delniceA. Naložbe v delniceA. Naložbe v delniceA. Naložbe v delnice 801801801801 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v delnice v finančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Naložbe v deležeB. Naložbe v deležeB. Naložbe v deležeB. Naložbe v deleže 806806806806 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo
obliko d.d.

810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo
obliko d.o.o.

811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne,C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne,C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne,C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne,
umetniška dela in podobnoumetniška dela in podobnoumetniška dela in podobnoumetniška dela in podobno

813813813813 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbeD. Druge dolgoročne kapitalske naložbeD. Druge dolgoročne kapitalske naložbeD. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 814814814814 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Namensko premoženje, preneseno javnim
skladom

815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Premoženje, preneseno v last drugim
pravnim osebam javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v
tujini

818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Dolgoročno dana posojila in depozitiII. Dolgoročno dana posojila in depozitiII. Dolgoročno dana posojila in depozitiII. Dolgoročno dana posojila in depoziti 819819819819 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A. Dolgoročno dana posojilaA. Dolgoročno dana posojilaA. Dolgoročno dana posojilaA. Dolgoročno dana posojila 820820820820 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
4. Dolgoročno dana posojila finančnim
institucijam

824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Dolgoročno dana posojila privatnim
podjetjem

825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem
države

826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Dolgoročno dana posojila državnemu
proračunu

827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročno dana posojila z odkupomB. Dolgoročno dana posojila z odkupomB. Dolgoročno dana posojila z odkupomB. Dolgoročno dana posojila z odkupom
vrednostnih papirjevvrednostnih papirjevvrednostnih papirjevvrednostnih papirjev

829829829829 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Dolgoročno dani depozitiC. Dolgoročno dani depozitiC. Dolgoročno dani depozitiC. Dolgoročno dani depoziti 832832832832 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim
bankam

833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druga dolgoročno dana posojilaD. Druga dolgoročno dana posojilaD. Druga dolgoročno dana posojilaD. Druga dolgoročno dana posojila 835835835835 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

III. SkupajIII. SkupajIII. SkupajIII. Skupaj 836836836836 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Kraj in datum oddaje

Krško

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Mojca Škoberne, dipl. ekon., vodja
III

Odgovorna oseba

Tatjana Fabjančič Pavlič, inž. rtg.,
mag. ekon. in posl. ved

MD5: 40B7569AB2AE241687E862D3778394C
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Ime uporabnika:
ZD KRŠKOZD KRŠKOZD KRŠKOZD KRŠKO

Sedež uporabnika:
Cesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKOCesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKOCesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKOCesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKO

Šifra proračunskega uporabnika:
92126921269212692126

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.3.2.3.2.3.2.

Matična številka:
5054575000505457500050545750005054575000

    

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020od 01.01.2020 - 31.12.2020od 01.01.2020 - 31.12.2020od 01.01.2020 - 31.12.2020

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPIN
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJA 860860860860 8.596.6698.596.6698.596.6698.596.669 7.754.9587.754.9587.754.9587.754.958
760 PRIHODKI OD PRODAJE

PROIZVODOV IN STORITEV
861 8.596.669 7.754.958

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

862 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

863 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
MATERIALA

864 0 0

762762762762 B) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKI 865865865865 279279279279 692692692692
763763763763 C) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKI 866866866866 11.81511.81511.81511.815 24.84024.84024.84024.840

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKI

867867867867 1.6061.6061.6061.606 10.75910.75910.75910.759

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

868 1.330 10.221

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI PRIHODKI

869 276 538

D) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKI 870870870870 8.610.3698.610.3698.610.3698.610.369 7.791.2497.791.2497.791.2497.791.249
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEVSTORITEVSTORITEVSTORITEV

871871871871 1.860.7811.860.7811.860.7811.860.781 1.876.4731.876.4731.876.4731.876.473

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA

872 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 873 743.402 815.298
461 STROŠKI STORITEV 874 1.117.379 1.061.175

F) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELA 875875875875 6.278.1166.278.1166.278.1166.278.116 5.303.8675.303.8675.303.8675.303.867
del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 5.000.539 4.119.503
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

DELODAJALCEV
877 786.788 666.665

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 490.789 517.699
462462462462 G) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJA 879879879879 168.037168.037168.037168.037 217.496217.496217.496217.496
463463463463 H) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJE 880880880880 0000 0000
465465465465 J) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKIJ) DRUGI STROŠKI 881881881881 34.23534.23534.23534.235 29.48329.48329.48329.483
467467467467 K) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKI 882882882882 43434343 9999
468468468468 L) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKI 883883883883 150150150150 4.8074.8074.8074.807

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKIODHODKIODHODKIODHODKI

884884884884 1.8131.8131.8131.813 4.0944.0944.0944.094

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

885 0 0

Stran 19 od 20Pripravljeno: 18.02.2021   10:06



    

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020od 01.01.2020 - 31.12.2020od 01.01.2020 - 31.12.2020od 01.01.2020 - 31.12.2020

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPIN
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekoče letoTekoče letoTekoče letoTekoče leto Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI

POSLOVNI ODHODKI
886 1.813 4.094

N) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKI 887887887887 8.343.1758.343.1758.343.1758.343.175 7.436.2297.436.2297.436.2297.436.229
O) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOV 888888888888 267.194267.194267.194267.194 355.020355.020355.020355.020
P) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOV 889889889889 0000 0000

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 6.010 0
del 80 Presežek prihodkov obračunskega

obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka

891 261.184 355.020

del 80 Presežek odhodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka

892 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,Presežek prihodkov iz prejšnjih let,
namenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkovnamenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobjaobračunskega obdobja

893893893893 0000 0000

Povprečno število zaposlenih na podlagi
delovnih ur v obračunskem obdobju
(celo število)

894 160 160

Število mesecev poslovanja 895 12 12

Kraj in datum oddaje

Krško

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Mojca Škoberne, dipl. ekon., vodja
III

Odgovorna oseba

Tatjana Fabjančič Pavlič, inž. rtg.,
mag. ekon. in posl. ved
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IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZD KRŠKO
Cesta krških žrtev 132C, 8270 KRŠKO

Šifra:  92126
Matična številka:  5054575000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja
v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje
proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in
posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna
tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na ZD KRŠKO.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

- Pregled povračil potnih stroškov zaposlenim
- Sodila za razmejitev dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost v 2020 in 2019 

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

- računovodstvo
- nabava
- zobozdravstvo
- laboratorij
- kadrovska služba
-AOP
- zdravstvena nega 

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

 

V / Na ZD KRŠKO je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

 

 

 

 

 



2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo
raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih

financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: DSP Notranja revizija in računovodstvo Darja Petač
s.p.

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 1575180000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086
mio evrov:

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 15.02.2021 

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

 

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3

pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Tatjana Fabjančič Pavlič, inž. rtg., mag.
ekon. in posl. ved 

Datum podpisa predstojnika:

18.02.2021 
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