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1. Osnovna izhodišča za sestavo polletnega poročila za obdobje  
od 1. 1. – 30. 6. 2018 

Pri sestavi polletnega poročila za obdobje 1. 1. – 30. 6. 2018, smo upoštevali dopise 
Ministrstva za zdravje in zakonodajna določila: 
- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi 

načrti, javnih zdravstvenih zavodov z dne 12. 12. 2017, 
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi 

načrti, javnih zdravstvenih zavodov z dne 1. 3. 2018,  
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-

ZIPRS1314, 105/12, 25/13 odl. US, 46/13-ZIPRS1314-A, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 
63/13-ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-
ZDavNepr in 85/14, 95/14, 24/15 – odl US, 90/15, 102/15 in 63/16), 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 /ZIPRS1819/ 
(Uradni list. RS št. 71/17), 

- Dopis ministrstva za javno upravo o ukrepih na področju plač, drugih stroškov dela in 
drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2018, z dne 15. 1. 2018  

- Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS št. 
3/18), 

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

- Kolektivno pogodbo za javni sektor s spremembami v aneksih, 
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 
 

Določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 so upoštevala, da se: 
- bodo cene zdravstvenih storitev v letu 2018 dvignile za 5 % ob zavedanju, da 

navedeno povišanje ne zadošča za pokritje dviga stroškov dela, ki izhaja iz sprostitve 
napredovanj od leta 2015 dalje in dviga izhodiščnih plačnih razredov, ki izhaja iz 
sklenjenih dogovorov med sindikati javnega sektorja in Vlado RS v letu 2017 
(odprava plačnih nesorazmerij do vključno 26 PR od 1. 7. 2017 dalje in spremembe 
plač zdravnikov in zobozdravnikov od 1. 10. 2017 dalje), 

- cene zdravstvenih storitev se ne bodo revalorizirale, kljub makroekonomskim 
napovedim, da lahko pričakujemo inflacijo v višini 1,7 % 

- v cenah zdravstvenih storitev iz Splošnega dogovora 2018 še ni upoštevano povišanje 
višine regresa za letni dopust, ki izhaja iz sprostitev varčevalnih ukrepov in višino 
regresa za letni dopust v letu 2018 ponovno določa skladno z določili Zakona o 
delovnih razmerjih najmanj v višini minimalne plače,  

- v cenah zdravstvenih storitev ni upoštevan dvig premij kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. 
 

V Splošnem dogovoru 2018 tudi niso predvidena sredstva, ki jih bomo v zavodu morali 
realizirati, a nam skozi ceno zdravstvenih storitev ne bodo priznana, to so sredstva: 

- za napredovanje javnih uslužbencev v višje plačne razrede in nazive s pravico 
napredovanja za leta 2015, 2016, 2017 in 2018, 

- za razvrstitev zaposlenih v reševalni službi v višji plačni razred,  kjer se kljub objavi 
Razlage kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, ki nas zavezuje k plačilu 
višjih plač zaradi pridobljene nacionalne poklicne kvalifikacije, predvideni višji plačni 
razred še vedno ni upošteval v kalkulaciji cene standarda 513150 Nenujni reševalni 
prevozi s spremljevalcem.  
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Zdravstveni dom Hrastnik se srečuje z likvidnostnimi težavami. Prvi likvidnostni kredit v višini 
25.000 € smo morali najeti v začetku leta 2018, zaradi izplačila delavcem za doseženo 
izobrazbo NPK zdravstveni reševalec. Zaposleni v reševalni službi so dne 22. 9. 2017 na 
Zdravstveni dom Hrastnik naslovili Zahtevek za povračilo razlike v plači iz naslova pridobljene 
nacionalne poklicne kvalifikacije za čas od opravljene izobrazbe in pridobitve certifikata o 
nacionalni poklicni kvalifikaciji Zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka, do aprila 2016, 
ko so bile podpisane nove pogodbe o zaposlitvi in jim je bila priznana pridobljena izobrazba. 
Zdravstveni dom Hrastnik sredstva za izplačilo plač reševalne službe pridobiva skladno z 
določili Priloge I vsakoletnega Splošnega dogovora, hkrati pa je Zdravstveni dom Hrastnik 
vsa leta ohranjal modificirano obliko nujne medicinske pomoči s 24 urno prisotnostjo 
tričlanske ekipe, katera pa ni bila v celoti financirana s strani ZZZS. Do spremembe določil v 
Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2016, torej tudi v obdobju postavljene zahteve od v 
času od  2012 – 2016 leta, skozi določila standarda Nujnih reševalnih prevozov in Nenujnih 
reševalnih prevozov, Zdravstveni dom Hrastnik ni imel vira za uvrstitev zaposlenih na 
zahtevana delovna mesta, saj je v standardu  plačan Reševalec s 23 PR, medtem ko je 
začetni plačni razred NPK 26, povprečni v ZDH pa 28 PR. 
Najeti likvidnostni kredit smo morali vrniti do 30. 6. 2018, vendar smo zaradi izplačila letnega 
regresa morali najeti novega, v višini 20.000€ v začetku meseca julija, zaradi izplačila 
junijske plače.  
 
Na pripravo polletnega rezultata, pa so vplivala naslednja dejstva: 
 

1. V zavodu dosegamo le 72,66 % opredeljenost zavarovanih oseb v ambulanti 
družinske medicine in šolskega dispanzerja, kar pomeni, da za delovanje teh dveh 
ambulant prejemamo le približno 80 % potrebnih sredstev, kljub temu, da programe 
v celoti opravimo.  
 
Nizka glavarina je posledica dejstva, da smo imeli v splošni ambulanti več let 
nezasedeno delovno mesto zdravnika in so si zato pacienti poiskali oskrbo v drugih 
ambulantah izven zdravstvenega doma, hkrati pa ima šolski dispanzer zelo visoko 
število opredeljenih oseb, vendar priznane zelo nizke količnike za glavarino, ker skrbi 
predvsem za mlade odrasle. Šteje se, da je povprečna obravnava mlajših odraslih 
manj zahtevna, zato so količniki iz glavarine negativno ponderirani.  
 
Tudi sicer  v Hrastniku vsako leto beležimo upadanje števila prebivalstva, kar pomeni, 
da je trenutno število prebivalstva v obsegu 9.210 oseb prenizko za polni obseg 
opredeljenosti v vseh šestih ambulantah splošne medicine ter otroškega in šolskega 
dispanzerja. Ob dejstvu, da imajo Zasebna pediatrična ambulanta Katarine Potušek 
Kuhar, Zasebna splošna ambulanta Mance Zupan in Zasebna ambulanta družinske 
medicine Aleksandre Jutreša Prah visoko opredeljenost, v našem zavodu  žal ne 
dosegamo želenega števila količnikov iz glavarine.  

 
2. Z opredelitvami zavarovanih oseb zaostajamo tudi v dispanzerju za žene (86,24 % 

opredelitev) in ambulanti odraslega zobozdravstva (97,19 %) in zato ne dobimo 
plačanih polnih programov, kljub temu, da programe v celoti opravimo. V dispanzerju 
za žene je postavljen zelo visok normativ, saj naj bi en ginekolog v Sloveniji 
povprečno oskrbel 6.500 žensk v starosti nad 13 let. V ambulanti odraslega 
zobozdravstva pa ne dosegamo polne opredeljenosti, ker je del pacientov še vedno 
opredeljen na upokojenega zobozdravnika. Podatki o opredeljenosti v zobni ambulanti 
se izboljšujejo, vendar še niso dosegli polnega obsega. 

 
3. V Domu starejših Hrastnik pokrivamo v obsegu 0,34 programa s pomočjo redno 

zaposlenega zdravnika in s pomočjo zunanjih sodelavcev. Imamo stalno odprt razpis 
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tako za zaposlitev mladega zdravnika po strokovnem izpitu, kot za zdravnika 
specialista družinske medicine.  

 
Ob napovedi upokojitve zdravnice šolskega dispanzerja bomo novega zdravnika iskali 
na trgu dela med specializanti družinske medicine. 
 
Zasedenost ambulante s stalnim zdravnikom je za zdravstveni dom izjemnega 
pomena, saj prisotnost stalnega zdravnika odločilno vpliva na delovanje same 
ambulante,  posredno pa močno  vpliva tudi na realizacije programov v laboratoriju, v 
fizioterapiji, v negi na domu, v zdravstveno vzgojnem centru in v reševalni službi. V 
kolikor bo zaradi velikih potreb po družinskih zdravnikih, ki trenutno presegajo 
ponudbo zdravnikov na trgu dela, naša ambulanta ostala  brez stalnega zdravnika, se 
bojimo negativnega vpliva na njeno delovanje  in še dodatnega znižanja števila 
opredeljenih oseb.  Upamo, da  se bo povečano število razpisanih specializacij iz 
družinske medicine v preteklih letih, kmalu odrazilo tudi na razmerah na trgu dela.  
 
 

4. Zdravstveni dom Hrastnik  je od leta 2008 izvajal modificirano obliko 24 urne nujne 
medicinske pomoči v obliki tričlanske ekipe z nujnim reševalnim vozilom, katera pa ni 
bila v celoti financirana s strani ZZZS.  

 Modificirana oblika organizacije službe NMP se je izvajala na naslednji način: 
V ZD Hrastnik zdravnik in medicinska sestra v dopoldanskem in popoldanskem času 
med delavniki opravljata službo NMP ob rednem delu. Za čas med delavniki dopoldan 
in popoldan pripravimo mesečni razpored dela urgentnih ambulant za opravljanje 
službe NMP ob rednem delu. Zdravnik in medicinska sestra v primeru urgentnega 
dogodka zapustita ambulanto in odideta na intervencijo skupaj z zdravstvenim 
reševalcem. Ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih izvajata dežurstvo, kar pomeni, 
da opravljata vse nujne intervencije  in pregledata vse akutno zbolele, ki poiščejo 
pomoč (t.i. neprekinjeno zdravstveno varstvo: delo v ambulanti, hišni obiski,  pregledi 
v domu starejših,  paliativna oskrba na domu, mrliško pregledna služba…).  
 
Nujno medicinsko pomoč od 1. 5. 2018 dejansko izvajamo kot imamo priznano in 
financirano: 

o po Pravilniku o NMP in Splošnem dogovoru 2017: organizacijsko ekipo DS 3b, 
v sestavi zdravnik in zdravstveni  tehnik oz. diplomirani zdravstvenik, ki imata 
za izvajanje službe na razpolago terensko vozilo za urgentnega zdravnika, 
namenjeno le prevozu zdravnika in njegovega sodelavca. Delo izvajata v obliki 
pripravljenosti ob rednem delu med delovniki dopoldan in popoldan in v obliki 
dežurne službe med delovniki ponoči, ter ob sobotah, nedeljah in praznikih; 

o po Pravilniku o prevozu pacientov: 0,30 tima nujnih reševalnih prevozov v 
sestavi diplomirani zdravstvenik in zdravstveni reševalec voznik, ki imata za 
izvajanje službe na razpolago nujno reševalno vozilo namenjeno prevozu 
bolnika. Delo izvajata v obliki rednega dela  v obsegu eno izmeno dnevno/vse 
dni v tednu. 
 

5. Zdravstveni dom bo istočasno kot druge enote dežurne službe DS 3b za Aneks št.1  k 
Splošnem dogovoru za leto 2018, pridobil finančna sredstva za redno delo zdravnika 
in medicinske sestre v NMP službi, in hkrati bodo v okviru aneksa zagotovljena 
sredstva za polno izplačilo regresa za letni dopust. Navedena rešitev vseeno ne 
prinaša finančnih sredstev za tretjega člana ekipe v nočnem času, zato na odhodkovni 
strani hkrati planiramo prihranke, ker smo bili v času od 1. 5. 2018 dalje  vseeno 
prisiljeni ukiniti tretjega člana ekipe v nočnem času.  
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Na odhodkovni strani bomo sledili varčevalnim ukrepom izhajajočim predvsem iz določil 
Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela: 
- od 1. 9. 2016 se uporablja plačna lestvica določena v Prilogi 1 ZSPJS, sicer uveljavljena s 

1. 6. 2012,  
- javni uslužbenci, ki so v letu 2018 napredovali, bodo pravico za višjo plačo pridobili od 1. 

12. 2018 dalje,  
- uslužbenci niso upravičeni do dela plače iz naslova redne delovne uspešnosti,   
- za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela se lahko porabi največ 

40 % sredstev iz prihrankov določenih v 22. d členu ZSPJS,   
- zaposlenemu v letu 2018 pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezen 

jubilej še ni prejel v javnem sektorju. 
 

Iz varčevalnih ukrepov iz preteklih let smo upoštevali, da so še nadalje ostali v veljavi 
prepoved sklepanja podjemnih pogodb za opravljanje zdravstvenih storitev z lastnimi 
zaposlenimi zdravstvenimi delavci, razen, če gre za opravljanje zdravstvenih storitev v okviru 
državnih presejalnih programov in drugih posebnih programov, ki jih potrdi minister pristojen 
za zdravje in je zagotovljen vir financiranja. 
 
V zavodu v letu 2018 načrtujemo izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega 
obsega dela, v kolikor bodo ambulante dosegale višje programe od predvidenih v standardu 
in bodo zagotovljena finančna sredstva za njihovo pokritje.  
 
Prav tako bomo spodbujali izvajanje dejavnosti izven pogodbe z Zavodom za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, saj smo zainteresirani za pridobivanje sredstev, ki nam ob varčevalnih 
omejitvah javne službe lahko prinesejo dodatne prihodke potrebne za delovanje zavoda.  
 
Pri načrtovanju ostalih stroškov dela (višina regresa za prehrano, stroški prevoza na delo in z 
dela, izplačilo regresa, nadomestila zaradi letnega dopusta, izplačilo jubilejne nagrade, 
solidarnostne pomoči) smo upoštevali določila  kolektivnih pogodb in Zakona  o ukrepih na 
področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju. 
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1.1. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 

denarnega toka 

Planiranje prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je v največji meri odvisno od 
vsebine pogodbe z ZZZS za posamezno poslovno leto.  
 
Splošni dogovor za poslovno leto 2018, velja od 1. 1. 2018 dalje, določila Aneksa 1 pa veljajo 
od 1. 7. 2018 dalje.  
 
Tabela 1: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu  

denarnega toka (v €) 

Velik vpliv na Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za obdobje januar – 
junij 2018 so imela naslednja dejstva: 
- uveljavitev Aneksa 1 šele v drugi polovici leta 2018 – od 1.7.2018, kar predstavlja 

približno 24.205 € 
- izplačilo razlike v plači za leta 2013 – 2016 delavcem v reševalni službi od opravljene NPK 

do priznanja v plači v bruto bruto višini 21.775,90 € 
- izplačila višjih plač od priznanih v cenah 
- »pozitivno« pa so na Izkaz vplivale manjše nabave osnovnih sredstev 
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Po načelu denarnega toka smo v zavodu planirali prihodke v višini 2.002.168 €. Ob polletju 
smo realizirali celotne prihodke v višini 973.479 €, ob koncu leta pa načrtujemo prihodke v 
višini 2.026.770 €. Ocenjeni prihodki ob koncu leta so višji od planiranih v finančnem načrtu, 
zaradi višjih prihodkov na trgu. Ocenjeni odhodki so višji na račun drugačne organizacije 

dežurne službe. Izvedli bomo samo najnujnejše nabave osnovnih sredstev in drobnega 
inventarja, vsekakor pa ne načrtujemo širitve obstoječe organizacije reševalnih 
prevozov oziroma drugih služb. 
 
Ob poletju izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 42.638 €. Presežek odhodkov 
nad prihodki po denarnem toku je nastal predvsem zaradi izplačila letnega regresa, ki je v 
celoti izplačan v prvem polletju. Velik vpliv na rezultat poslovanja po denarnem toku ima tudi 
dejstvo, da se je cena zdravstvenih storitev povečala šele s 1. 3. 2018, prav tako smo šele s 
1. 5. 2018 začeli z zniževanjem stroškov dela dežurne ekipe, zaradi ukinitve tretjega člana 
ekipe v nočnem času od 20.00 do 7.00 ure. 
 
V trenutku priprave polletnega poročila v zavodu plačila dobaviteljem izvajamo v valutnem 
roku, kar ob predpostavki nespremenjenega načina akontiranja s strani ZZZS, pričakujemo 
tudi do konca leta.  
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1.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih 
uporabnikov 

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov v letu 2018 ne 
izkazuje prometa, saj v bilanci ne izkazujemo kratkoročnih ali dolgoročnih terjatev ali 
naložb. 
 
 

Tabela 2: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

ČLENIT. 
KONTOV 

  

Oznaka 
za AOP 

          

NAZIV KONTA           

  
 REAL 
2017  

 FN 2018  
 REAL I-VI 

2018  

 OCENA 
REAL I - XII 

2018  

 % REALIZACIJE 
FN 2018  

'750 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
(501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511) 

500 0 0 0 0 #DEL/0! 

7500 
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in 
zasebnikov 

501 0 0 0 0 #DEL/0! 

7501 Prejeta vračila danih posojil  od javnih skladov 502 0 0 0 0 #DEL/0! 

7502 
Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, 
ki so v lasti države in občin 

503 0 0 0 0 #DEL/0! 

7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 504 0 0 0 0 #DEL/0! 

7504 Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij  505 0 0 0 0 #DEL/0! 

7505 Prejeta vračila danih posojil - od občin 506 0 0 0 0 #DEL/0! 

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0 0 0 #DEL/0! 

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0 0 0 #DEL/0! 

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 0 0 #DEL/0! 

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 0 0 #DEL/0! 

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 0 0 #DEL/0! 

440 
V. DANA POSOJILA 
(513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523) 

512 0 0 0 0 #DEL/0! 

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 0 0 #DEL/0! 

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0 0 0 #DEL/0! 

4402 
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti 
države ali občin 

515 0 0 0 0 #DEL/0! 

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 0 0 #DEL/0! 

4404 Dana posojila privatnim podjetjem  517 0 0 0 0 #DEL/0! 

4405 Dana posojila občinam 518 0 0 0 0 #DEL/0! 

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 0 0 #DEL/0! 

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0 0 0 #DEL/0! 

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0 0 0 #DEL/0! 

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0 0 0 #DEL/0! 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 0 0 #DEL/0! 

  VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512) 524 0 0 0 0 #DEL/0! 

  VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500) 525 0 0 0 0 #DEL/0! 
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1.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja 

V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov ne izkazujemo nobenega prometa, saj 
smo likvidnostni kredit v višini 25.000 €  v poslovnem letu vrnili v mesecu juniju, tako da na 
dan 30. 6. 2018 nismo imeli obveznosti (in s tem povezanih nakazil) odplačila dolgov. 
 
V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov tako izkazujemo skupni učinek 
zmanjšanja sredstev na računu, kot je izkazan v izkazu prihodkov in odhodkov določenih 
uporabnikov po načelu denarnega toka in v izkazu računa finančnih terjatev in naložb 
določenih uporabnikov. 

 
Tabela 3: Izkaz računa financiranja  

ČLENITEV 
KONTOV 

  

Oznaka 
za AOP 

 ZNESEK  

NAZIV KONTA 

  
 REAL 
2016  

 FN 
2017  

 REAL I-VI 
2017  

 OCENA 
REAL I - XII 

2017  

 % 
REALIZACIJE 

FN 2017  

50 VII. ZADOLŽEVANJE (551+559) 550 
            

-     
          -                -     

    
-     

#DEL/0! 

500 
Domače zadolževanje 
(552+553+554+555+556+557+558) 

551 
            

-     
          -                -     

                 
-     

#DEL/0! 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 
            

-     
          -                -     

                 
-     

#DEL/0! 

5002 
Najeti krediti pri drugih finančnih 
institucijah 

553 
            

-     
          -                -     

                 
-     

#DEL/0! 

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 
          

-     
          -                -     

                 
-     

#DEL/0! 

del 5003 
Najeti krediti pri proračunih lokalnih 
skupnosti 

555 
            

-     
          -                -     

                 
-     

#DEL/0! 

del 5003 
Najeti krediti pri skladih socialnega 
zavarovanja 

556 
            

-     
          -                -     

                 
-     

#DEL/0! 

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 
            

-     
          -                -     

                 
-     

#DEL/0! 

del 5003 
Najeti krediti pri drugih domačih 
kreditodajalcih 

558 
            

-     
          -                -     

                 
-     

#DEL/0! 

501 Zadolževanje v tujini 559 
            

-     
          -                -     

                 
-     

#DEL/0! 

55 
VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(561+569) 

560 
            

-     
          -                -     

                 
-     

#DEL/0! 

550 
Odplačila domačega dolga 
(562+563+564+565+566+567+568) 

561 
            

-     
          -                -   

                 
-     

#DEL/0! 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 
            

-     
          -                -     

                 
-     

#DEL/0! 

5502 
Odplačila kreditov drugim finančnim 
institucijam 

563 
            

-     
          -                -     

                 
-     

#DEL/0! 

del 5503 
Odplačila kreditov državnemu 
proračunu 

564 
            

-     
          -                -     

                 
-     

#DEL/0! 

del 5503 
Odplačila kreditov proračunom 
lokalnih skupnosti 

565 
            

-     
          -                -     

                 
-     

#DEL/0! 

del 5503 
Odplačila kreditov skladom socialnega 
zavarovanja 

566 
            

-     
          -                -     

                 
-     

#DEL/0! 

del 5503 
Odplačila kreditov drugim javnim 
skladom 

567 
            

-     
          -                -     

                 
-     

#DEL/0! 

del 5503 
Odplačila kreditov drugim domačim 
kreditodajalcem 

568 
            

-     
          -                -     

               
-     

#DEL/0! 

551 Odplačila dolga v tujino 569 
            

-     
          -                -     

                 
-     

#DEL/0! 

  
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-
560) 

570 
            

-     
          -                -     

                 
-     

#DEL/0! 

  
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 
(560-550) 

571 
            

-     
          -                -     

                 
-     

#DEL/0! 

  
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA 
RAČUNIH (485+524+570)-

572     #DEL/0  



 

 

11 
 
 

(486+525+571) 

  
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA 
RAČUNIH (486+525+571)-
(485+524+570) 

573   42.368  #DEL/0  

 

Tabela 4: Neporavnane zapadle obveznosti  
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2. Realizacija programa 

 
V prvem polletju smo uspešno realizirali večino programov. Program ni bil v celoti realiziran 
le na področju nege na domu, a se bo ob končnem obračunu za obdobje dovolilo prelivanje 
med programoma nege na domu in programom patronaže, kjer pa dosegamo prekoračitve. 
 
Plačane prekoračitve programov smo realizirali na področju Dispanzerja za medicino dela, 
prometa in športa in reševalne službe.  
 
Program zdravstvene vzgoje in zobozdravstvene vzgoje je realiziran neenakomerno, izvedene 
so bile nekatere delavnice, ki pomenijo realiziran letni program, na drugi strani pa bodo 
nekatere delavnice v večji meri izvajane v drugem polletju.  
 
Pričakujemo, da bo program do konca leta na vseh področjih 100 % realiziran.  
 

Tabela 5: Delovni program 
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3. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 
obračunski realizaciji 

Tabela 6: Načrt prihodkov in odhodkov 2018 po obračunski realizaciji (v €) 

 
 
 
 
 

3.1. Načrtovani prihodki 

Načrtovani celotni prihodki po finančnem načrtu za leto 2018 znašajo 1.932.762 €, prihodki 
doseženi ob polletju pa 951.913,00 €. 
 
Podatki prvega polletja odražajo dejanske podatke o opravljenih storitvah prostovoljnega 
zavarovanja, samoplačniških storitvah in storitvah opravljenih za druge plačnike.  
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Na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja pa so v polletnem poročilu upoštevani 
dejanski podatki po obračunu ZZZS za obdobje januar – marec 2018 in na osnovi opravljenih 
poročil, ocenjeni podatki za obdobje april – junij 2018. Za obdobje april – junij 2018 še ni bil 
opravljen dokončni obračun storitev.   
 
Realizirani prihodki v prvem polletju so v primerjavi s planiranimi prihodki leta 2018 višji: 
- na področju prihodkov Dispanzerja za medicino dela, prometa in športa in Dispanzerja za 
žene, zaradi dobre realizacije programa v prvem polletju. 
 
Prihodki predstavljeni v polletnem poročilu so nižji od planiranih na področju obveznega 
zavarovanja zaradi kasnejše uvedbe Aneksa 1 od načrtovane. 
V trenutku priprave polletnega poročila ne razpolagamo s točnimi podatki o plačilu 
realiziranih storitev za obdobje april – junij, zato smo te prihodke ocenili na osnovi 
metodologije, ki se uporablja pri pripravi dokončnega obračuna storitev.  
 
 

3.2. Načrtovani odhodki 

Celotni načrtovani odhodki za leto 2018 so znašali 1.933.921 €, odhodki doseženi ob polletju 
pa so znašali 1.007.607 €. 
 
V poslovnem rezultatu za prvo polletje 2018 smo upoštevali dejanske stroške za obdobje 
januar – junij in časovno razmejitev sorazmernega dela stroškov za šest mesecev pri tistih 
računih, ki sicer odražajo letni znesek stroškov zavarovanja, stroškov uporabe stavbnega 
zemljišča, obračuna regresa za letni dopust. 
 
Realizirani odhodki v prvem polletju so v primerjavi s planiranimi prihodki leta 2018 višji.  
 
Na področju podjemnih pogodb zaradi dviga izhodiščnih plač zdravnikov od 1. 10. 2017 dalje 
in dvig višjih plač medicinskih sester od 1. 7. 2017 vplival tudi na stroške izvajanja 
zdravnikov koncesionarjev in njihovih zaposlenih v času izvajanja dežurne službe, saj je 
sprememba plač prinesla tudi boljše vrednotenje delovnih mest v službi nujne medicinske 
pomoči. 

 
Na začetku leta 2018 smo izplačali zaposlenim v reševalni službi razliko v plači iz naslova 
pridobljene nacionalne poklicne kvalifikacije za čas od opravljene izobrazbe in pridobitve 
certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji Zdravstveni reševalec/reševalka. 
Višina vseh zahtevkov skupaj znaša 18.756,16 €. Če prištejemo še znesek bruto plače, 
kateremu je potrebno prišteti še prispevke delodajalca na bruto plačo, potem je izplačana 
skupna vrednost vseh zahtevkov v višini bruto bruto: 21.775,90 €. 
 
 
Na področju amortizacije osnovnih sredstev in na področju stroškov dela nismo prekoračili 
predvidenega obsega odhodkov. 
 
Na področju stroškov amortizacije smo opravili obračun amortizacije, ne da bi izvedli dejanski 
popis sredstev. Strošek amortizacije smo upoštevali na osnovi opravljenega predračuna 
amortizacije. 
 
V prvem polletju smo izplačali regres za celotno leto 2018, pri pripravi polletnega obračuna 
pa smo upoštevali strošek regresa za šestmesečno obdobje. 
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3.3. Poslovni izid 

Za poslovno leto 2018 smo načrtovali uravnotežen poslovni izid po načelu fakturirane 
realizacije oziroma izravnane celotne prihodke in celotne odhodke zavoda. 
 
Na osnovi delno ocenjenih prihodkov iz obveznega zavarovanja in dejanskih ostalih 
prihodkov in na osnovi dejanskih odhodkov upoštevajoč časovne razmejitve in  predračun 
amortizacije, smo v prvem polletju dosegli poslovni rezultat v višini presežka celotnih 
odhodkov nad celotnimi prihodki v višini 55.694 €.  
 
Do konca poslovnega leta, kljub negativnemu polletnemu rezultatu načrtujemo izravnane 
celotne prihodke in celotne odhodke zavoda. V drugi polovici leta se bodo namreč v večji 
meri odrazili pozitivni učinki sprememb Splošnega dogovora za leto 2018, ki so stopili v 
veljavo s 1. 7. 2018 in sicer dvig cen zdravstvenih storitev za 5 %. Prav tako Nujno 
medicinsko pomoč od 1. 5. 2018 dejansko izvajamo kot imamo priznano in financirano, saj 
smo bili prisiljeni ukiniti tretjega člana ekipe v nočnem času. 
 

V drugi polovici leta predvidevamo čim več rednega dela, čim manj nadur, in samo 
najnujnejše nabave, vsekakor pa nobene spremembe – beri širitve – obstoječe organizacije 
reševalnih prevozov in drugih služb.  
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4. Zaposlenost 

Število zaposlenih na dan 1. 7. 2018 znaša 43 zaposlenih.  
 
Stanje zaposlenih na dan 1. 7. 2018 v obsegu 43 zaposlenih, pomeni 40 zaposlenih na 
delovnem mestu in 3 zaposleni, ki so na daljšem bolniškem staležu ali na porodniškem 
dopustu. Tri odsotne delavce smo na presečni datum že nadomeščali z novimi zaposlenimi. 
 
Ob koncu leta 2017 smo imeli 47 zaposlenih, vendar kar 5 delavcev z dolgotrajno 
odsotnostjo oz. 42 delavcev na delovnem mestu. 
 
Na presečni datum smo imeli v zavodu  za določen delovni čas zaposleni dve pripravnici: 
- eno pripravnico za delovno mesto laboratorijske tehnice in  
- eno pripravnico za delovno mesto diplomirane fizioterapevtke. 
Stroški dela pripravnic so refundirani s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

 

Tabela 7: Spremljanje kadrov 2018 – I. del 
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Tabela 8: Spremljanje kadrov 2018 -  II. del 

V tabeli je predstavljeno število zaposlenih glede na vir financiranja iz katerega se pokriva 
strošek dela: 

 
Obe tabeli o spremljanju števila kadrov nista neposredno medsebojno primerljivi. V  Tabeli 6 
so predstavljeni zaposleni glede na izobrazbeno strukturo. V tabeli se zaposleni razvrščajo na 
delovna mesta po razporeditvi glede na sistemizirano delovno mesto. Navaja se dejanski 
kader zaposlen po pogodbi o zaposlitvi za katere zavod plačuje prispevke, ne glede na to, da 
je strošek dela lahko refundiran. Zaposleni, ki koristijo porodniški dopust ter zaposleni na 
daljši bolniški odsotnosti, katerih plača je strošek  breme ZZZS, se prikazujejo v ločeni rubriki 
pod zaporedno številko VII. Vsak zaposleni se, ne glede na število delovnih ur na teden, ki 
jih opravlja, šteje kot en zaposleni. 
 
V Tabeli 7 se upošteva prikaz zaposlenih skladno z Uredbo o načinu priprave kadrovskih 
načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za 
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leti 2018 in 2019 (v nadaljnjem besedilu Uredba). V tabeli so zaposleni prikazani glede na vir 
financiranja iz katerega se pokriva njihov strošek dela. Upošteva se, da so v tabeli 
upoštevani tudi zaposleni, ki so v bolniškem staležu daljšem od 30 dni in katerih plača je 
strošek v breme ZZZS, kot tudi tisti, ki so na porodniškem dopustu. Da ne bi prišlo do 
podvajanja podatkov se v tabeli ne upoštevajo zaposleni, ki nadomeščajo dlje odsotne 
delavce. Zaposleni s skrajšanim delovnim časom zaradi razloga invalidske upokojitve se 
upoštevajo kot en zaposleni. Zaposleni s polovičnim delovnim časom (npr. 20 ur tedensko) 
se upoštevajo kot 0,50 zaposlenega. V tabeli so ločeno prikazani zaposleni, pri katerih so vir 
pokrivanja stroška plače prihodki doseženi na trgu ali druga namenska sredstva. 
 
Na podlagi metodologije določene v 5. členu Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov 
posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 
in 2019, je število zaposlenih: 
- na dan 1. 1. 2018 znašalo 43,30 zaposlenih, od tega je število zaposlenih financiranih iz 
javnih sredstev znašalo 23,47 zaposlenih, 
- na dan 1. 7. 2018 pa je skupno število zaposlenih znašalo 41,40, medtem, ko se je število 
zaposlenih financiranih iz javnih sredstev znašalo 24,02. 
Števila na dan 1. 7. 2018 so nižja zaradi manjšega števila pripravnikov in dejstva, da na 
presečni datum še ni bila izpeljala zaposlitev nove direktorice. 
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5. Investicije in vzdrževalna dela v letu 2018  

5.1. Plan investicij 

V letu 2018 smo v Zdravstvenem domu Hrastnik načrtovali investicije v višini 135.500 €. Vire 
za financiranje investicij so predstavljala sredstva amortizacije priznana v ceni zdravstvenih 
storitev, sredstva ustanovitelja Občine Hrastnik, namenska sredstva iz naslova najemnin za 
osnovna sredstva in namenska sredstva za prostore dane v najem.  
 
V prvem polletju smo realizirali investicije v višini 3.531,12 €, od tega je bilo za nakup 
programske opreme namenjeno 668,58 €, za nakup opreme za veze 252,39, za nakup 
medicinske opreme 1.769,99 €, za nakup informacijske tehnologije 661,20 € in za nakup 
opreme za hlajenje in ogrevanje 847,54 €. 
Prijavili smo se na razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij na primarni ravni – 
za nabavo vozila za urgentnega zdravnika. 

 

Tabela 9: Vrste investicij v letu 2018 (v €) 

 

VRSTE INVESTICIJ ( v EUR, brez 
centov)* 

 Realizacija 2017   Finančni načrt 2018   Realizacija I - IV /2018  
 Indeks  

 Real I-VI 
2018/ Real I-

XII 2017  

 Real I-VI 
2018/ FN 2018  

     Količina   Vrednost   Količina   Vrednost   Količina   Vrednost  

l.  NEOPREDMETENA SREDSTVA      
                     

-   
            

-   
                     

-   
                     

-       

1 
 Programska oprema (licence, 
rač.programi)                          -       

2 Ostalo                         -       

ll. NEPREMIČNINE 
                   

4   
         

20.955   
  

2   
           

8.350       
                           
-      

                           
-      

1 Zemljišča                 

2 Zgradbe             4          20.955                2            8.350       
                           
-                       -      

lll. OPREMA (A + B) 
                

46   
         

40.696   
                  

26   
         

79.146   
                    

9   
           

3.530   
                          

9      
                          

4      

A Medicinska oprema 
                

22   
        

28.531   
                 

13           70.095   
                    

3   
           

2.022   
                          

7      
                          

3      

1 medicinska oprema             7            9.617               11          47.005                2            1.770   
                        

18      
                          

4      

2 oprema za prevoze in zveze            15          18.914                2          23.090                1              252   
                          

1      
                          

1      

B Nemedicinska oprema 
                

24   
        

12.165   
                 

13   
           

9.051   
                    

6   
           

1.508   
                    

12      
                        

17      

1 Informacijska tehnologija            19            5.084                5            4.000                5              661   
                        

13      
                        

17      

2 Drugo             5            7.081                8            5.051                1              847   
                        

12      
                        

17      

IV. 
INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + 
III) 

                
50   

         
61.651   

        
28   

         
87.496   

                    
9   

           
3.530   

                          
6      

                          
4      
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Tabela 10: Viri financiranja (v €) 

 

VIRI FINANCIRANJA ( v EUR, brez centov)*  Realizacija 2017   Finančni načrt 2018   Realizacija I - IV /2018  
 Real I-VI 

2018/ Real I-
XII 2017  

 Real I-VI 
2018/ FN 

2018  

l.  NEOPREDMETENA SREDSTVA  
                                            

-       
                                              

-       
      

-           

1 Amortizacija                             -                                     -                                     -            

2 Lastni viri (del presežka)           

3 Sredstva ustanovitelja           

4 Leasing           

5  Posojila            

6  Donacije            

7  Drugo            

ll. NEPREMIČNINE 
                                  
20.955      

                                      
8.350      

                                              
-        

                           
-      

                           
-      

1 Amortizacija                        20.955                                8.350                         -                      -     

2 Lastni viri (del presežka)           

3 Sredstva ustanovitelja           

4 Leasing           

5  Posojila            

6  Donacije            

7  Drugo            

III.  NABAVA OPREMA  
                                  

40.696     
                                   

79.146     
                 

3.530     
                          

9      
                          

4      

A Medicinska oprema 
                                  

28.531     
                                   

70.095     
                                      

2.022                      7                      3     

1 Amortizacija -                      11.969                             70.095                               2.022     -              17                      3     

2 Lastni viri (del presežka)           

3 Sredstva ustanovitelja in MZ                        37.000                                   -                                     -            

4 Leasing           

5  Posojila            

6  Donacije                           3.500              

7  Drugo, prodaja OS                           1.248                                2.500                         -                      -     

B  Nemedicinska oprema  
                                  

12.165     
                                     

9.051     
                                      

1.508     
                        

12      
                        

17      

1 Amortizacija                        12.165                                9.051                                1.508                     12                    17     

2 Lastni viri (del presežka)           

3 Sredstva ustanovitelja                             -                                     -                                     -            

4 Leasing           

5  Posojila            

6  Donacije            

7  Drugo            

IV. 
 VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + 
III)  

                                  
61.651     

                                   
87.496     

                                      
3.530     

                          
6      

                          
4      
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6. Zaključna misel 

Polletno poslovno poročilo ZD Hrastnik izkazuje prekoračitev celotnih odhodkov nad celotnimi 
prihodki zavoda. Kljub temu ocenjujemo, da bi:  

 ob 100 % realizaciji programa dogovorjenega s pogodbo z ZZZS in  
 ob povišani realizaciji zastavljenega programa samoplačniških – tržnih dejavnosti ter  
 z  racionalnim pristopom k poslovnim odhodkom, 

poslovno leto 2018 lahko zaključili z izravnanim izkazom prihodkov in odhodkov. Pri tem smo 
predpostavili uveljavitev določil Aneksa 1 za poslovno leto 2018, ki prinaša dodatna sredstva 
za organizacijo dežurne službe od 1. 7. 2018 dalje. 
 
V prvem polletju nismo realizirali načrtovanih sredstev za investicije. V drugi polovici bomo 
morali zaradi vzdrževanja likvidnosti investicije prav tako omejiti na minimum.  
 
V ZD Hrastnik smo se vsa leta obstoja ukvarjali z veliko fluktuacijo zdravnikov in njihovim 
pomanjkanjem, kar je zelo negativno vplivalo na opredelitev, zaradi česar izgubljamo znatna 
sredstva. Težava bi se lahko konec leta še poslabšala ob predvidenem odhodu zdravnice v 
šolskem dispanzerju. Prav tako bo zahtevno delo pridobitev zdravnikov za dnevno delo v 
dežurni službi.   
 
Povišanje cen za 5% s 1.3.2018 prav tako ni v popolnosti pokrilo dviga materialnih stroškov 
in dviga plač zaradi napredovanj. Večina manjših zdravstvenih domov in bolnišnic zaradi tega 
razkoraka še vedno posluje negativno. Država je kot ustanovitelj bolnišnicam del tega 
primanjkljaja pokrila, medtem ko se občine, ki so ustanoviteljice zdravstvenih domov, za tak 
ukrep niso odločile, oziroma niso našle načina za to.  
 

 
Datum: 9. 8. 2018 

 
 

Podpis odgovorne osebe: 
Zdenka Kolar, dipl.m.s., v.d. direktorice 
 
_________________________ 


