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UVOD 
 

Zdravstveni dom Dravograd, je javni zdravstveni zavod, katerega ustanoviteljica je Občina 

Dravograd. Kot samostojni zavod deluje od leta 1995. Ustanovljen je z namenom izvajanja 

osnovnega zdravstvenega varstva, ki obsega preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje bolezni, 

diagnostiko, zdravstveno vzgojno delo, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski 

način. Dejavnosti se izvajajo v poslovnih prostorih ZD in na terenu območja občine Dravograd, 

prav tako pa se zdravstvene storitve izvajajo tudi za vse ostale prebivalce, ki potrebujejo 

zdravstveno pomoč. ZD zagotavlja primarno zdravstveno varstvo za nekaj manj kot 9000 

prebivalcev. Zdravstveni dom s svojimi storitvami pokriva področje občine Dravograd na njenih 

105 km2. Ob zaključku leta daje ZD zaposlitev 36 delavcem s srednjo in visoko strokovno 

izobrazbo in omogoča pridobivanje znanja in spretnosti s prakso in pripravništvom pod strokovnim 

mentorskim vodstvom.  

 

Zdravstveni dom Dravograd s svojimi zaposlenimi izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na 

primarni ravni in specialistično otroško preventivno zobozdravstvo. 

 

- Zaposleni sooblikujemo zdravstveno politiko. 

- Delujemo na področju izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja.  

- Smo učna baza za vse nivoje izobraževanja zdravstvene dejavnosti. 

- Skrbimo za zagotavljanje pogojev za osebnostni in strokovni razvoj zaposlenih. 

 

Poleg navedene celovite primarne zdravstvene oskrbe smo tudi učna institucija za vse medicinske 

kadre, uvajamo metode poslovanja v skladu z mednarodnimi kriteriji kakovosti (ISO 9001) in  na 

svojem področju razvijamo raziskovalno dejavnost ter v svoje delo uvajamo sodobne dosežke strok.  

 

Naša temeljna vizija je nenehno izboljševanje procesov in zavezanost kakovosti v domačem okolju. 

Ohraniti in krepiti vse dejavnosti v mreži osnovne dejavnosti kot enovitega preventivno kurativnega 

centra s poudarkom na promociji zdravja. Naš zavod želi postati eden najbolj prijaznih in strokovno 

usposobljenih zavodov na Koroškem na področju primarnega zdravstvenega varstva in zdravljenj 

po sodobnih strokovnih smernicah. 

 

Naše vrednote, ki so in bodo vodilo pri našem delu so: 

1. skrb za dobro počutje pacientov,  

2. spoštovanje,  

3. zaupanje, 

4. odgovornost, 

5. kakovost, znanje in sodelovanje. 
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OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA 
 

IME: ZDRAVSTVENI DOM DRAVOGRAD 

SEDEŽ: TRG 4. JULIJA 4, DRAVOGRAD 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054885000 

DAVČNA ŠTEVILKA: SI59189487 

ŠIFRA UPORABNIKA: 85.121 

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01225-6030920020 pri Upravi RS za javna plačila, 

OE Slovenska Bistrica 

TELEFON, FAX: 028723400, 028723403 

SPLETNA STRAN: http://www.zd-dravograd.si 

USTANOVITELJ: OBČINA DRAVOGRAD 

DATUM USTANOVITVE: 19. 9. 1995 

 

DEJAVNOSTI: 

 

Zdravstveni dom Dravograd opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni in sicer: 

- osnovno zdravstveno dejavnost v skladu s 7. členom ter prvim odstavkom 9. člena Zakona o 

  zdravstveni dejavnosti ter 

- specialistično ambulantno dejavnost v skladu s četrtim odstavkom 9. člena Zakona o zdravstveni  

  dejavnosti. 

 

ORGANI ZAVODA: 

 

Organi zavoda so: 

- svet zavoda, 

- direktor in 

- strokovni svet. 

 

Zavod upravlja svet zavoda, ki ima sedem članov. Svet zavoda sestavljajo predstavniki: 

- ustanovitelja: štirje člani, 

- delavcev zavoda: dva člana, 

- zavarovancev: en član. 

 

Svet zavoda je imel v letu 2017 šest rednih in posvetovalni sestanek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Zdravstveni dom Dravograd deluje kot samostojen javni zavod in izvaja osnovno zdravstveno 

dejavnost na primarni ravni za občane občine Dravograd. Delujemo v skladu z obstoječo 

zdravstveno zakonodajo in drugimi predpisi, ki urejajo področje osnovnega zdravstvenega varstva. 

Zdravstveni dom Dravograd ima dislocirano ambulanto v Domu sv. Eme in šolsko zobno 

ambulanto na Osnovni šoli Dravograd. 

 

Izvajamo: 

- preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva, 

- nujno medicinsko pomoč, 

- splošno medicino, 

- zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, 

- patronažno varstvo, ki vključuje nego na domu, 

- preventivo predšolskih in šolskih otrok, 

- laboratorijsko in drugo diagnostiko, 

- preventivno in kurativno zobozdravstvo za šolsko mladino, 

- specialistično delo, 

- rentgensko diagnostiko, 

- psihološko dejavnost (za šolske in predšolske otroke), 

- izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva odraslih na področju bolezni srca in ožilja, 

- specialistično otroško preventivno zobozdravstvo. 

 

 

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA 

 

Zdravstveni dom načrtuje svoj delovni program in razvoj z letnimi finančnimi načrti v skladu z 

vsakoletnim Splošnim dogovorom o izvajanju in financiranju zdravstvenega varstva v Republiki 

Sloveniji in na tej podlagi sklenjeno pogodbo z ZZZS. 

 

Vsebina zdravstvene dejavnosti v okviru splošne medicine je naslednja: 

- skrb za preprečevanje oz. pravočasno odkrivanje obolenj, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov 

in poškodovancev 

- predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter spremljanje zdravstvenega 

stanja prebivalstva, 

- izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva rizičnih skupin odraslega prebivalstva, otrok in 

šolske mladine. 

- izvajanje zdravstvene vzgoje predšolskih in šolskih otrok, odraslih ter šole za starše - 

predavanja, individualna svetovanja in skupinske zdravstveno vzgojne delavnice za odrasle, 

- zagotavljanje patronažnega varstva in zdravljenje na domu ter nujna medicinska pomoč, 

- opravljanje kurativnih in preventivnih zdravstvenih pregledov v dispanzerju za ženske, 

- delovanje diagnostičnega laboratorija in rentgena za potrebe osnovnega zdravstva, 

- nudenje primarne zdravstvene oskrbe varovancem Zavoda Čebela v Domu Svete Eme v 

Šentjanžu pri Dravogradu. 

 

V okviru zobozdravstvene dejavnosti imamo organizirane: 

- dve zobozdravstveni ambulanti za šolsko mladino (ena je locirana v prostorih Osnovne šole 

     Dravograd), 

- eno zobno ambulanto za odrasle in 

- specialistično pedontološko ambulanto, ki deluje za celotno Koroško. 
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VODSTVO ZAVODA 

 

Odgovorne osebe zavoda so  direktor in glavna sestra – pomočnica direktorja in vodja strokovnega 

sveta. 

 

Poslovodni organ javnega zavoda je direktor, ki zastopa in predstavlja javni zavod, vodi delo in 

poslovanje zavoda in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.  

 

Do 26.6.2012 je opravljal delo in naloge direktorja zavoda Franc Heber, dr.med., spec.spl.med.  

 

Od 27.6.2012 do 30.9.2012 je opravljala dela in naloge v.d. direktorja zavoda Franja Hribernik, 

dipl. med. sestra, ki je do takrat opravljala dela in naloge pomočnice direktorja in glavne 

medicinske sestre.  

 

Od 1.10.2012 do 30.9.2016 je opravljal dela in naloge direktorja zavoda Ervin Pečnik, dr.med., 

sedaj – vodja strokovnega sveta.   

 

Od 1.10.2016 opravlja dela in naloge  direktorja Jožef Studenčnik, univ.dipl.inž.,spec.manag., 

pomočnica direktorja in glavna medicinska sestra  je  Franja Hribernik, dipl. med.sestra. 
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POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

 

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

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

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

102/10: 

 

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

uporabnika; 

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

posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov; 

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

uporabnika ali v njegovem letnem programu dela; 

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

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

njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti; 

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

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

preteklega leta ali več preteklih let; 

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

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

učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika; 

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ; 

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

Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih 

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

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

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

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

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

DELOVNO PODROČJE ZAVODA 
 

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi, 

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

 

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

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

ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 

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

št. 80/16 – ZIPRS1718), 

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

‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 33/11), 

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

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

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

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

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

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

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

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

84/16 in 75/17) 

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

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

75/17), 

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

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

‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, 46/03), 

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

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

‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

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

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

97/09, 41/12), 

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

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

7/10, 3/13) 

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

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

 

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

- Statut ZD DRAVOGRAD 

- ODLOK o ustanovitvi JZ ZD DRAVOGRAD 

- Pravilnik o računovodstvu 

- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 

- Pravilnik o delovnem času 

- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti  

- Pravilnik o dežurstvu 

- Pravilnik o izvajanju nadstandardnih samoplačniških zobozdravstvenih storitev 

- Pravilnik o popisu 

- Pravilnik o notranjem revidiranju 

- Pravilnik o uporabi službenih avtomobilov 

- Pravilnik o blagajniškem poslovanju 

- Pravilnik o štipendiranju 

- Pravilnik o preprečevanju, odpravljanju in obvladovanju primerov nasilja, trpinčenja, 

nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnem mestu 

- Pravilnik o prepovedi uživanja alkohola in prepovedanih drog ter o kontroli alkohola in 

prepovedanih drog pri zaposlenih v javnem zavodu 

- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za 

dodeljevanje zaporednih številk računov 

- Program promocije zdravja na delovnem mestu 

 

 

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 
 

Zavod  ima iz svojih Strateško razvojnih programov dolgoročno zastavljene cilje:  

 

- ohranitev enakomerne dostopnosti do zdravstvenih storitev za zavarovance, ki so se opredelili 

za zdravnike zdravstvenega doma; 

- zagotavljanje neprekinjene zdravstvene oskrbe v ZD in s sodelovanjem z ostalimi 

zdravstvenimi zavodi; 

- doseganje čim boljših poslovnih rezultatov in prilagajanje spremembam v nacionalni 

zdravstveni politiki; 

- načrtovanje, izvajanje, nadzor in izboljševanje ponudbe zdravstvenih storitev v zadovoljstvo 

pacientov; 

- stalno izobraževanje zaposlenih;  

- ohranjanje ugleda zdravstvenega doma, zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev in 

- zagotavljanje prostorske ustreznosti z novogradnjo in ustrezne tehnično tehnološke opreme.  

 
 

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV 
 

‒ ZD Dravograd bo opravljal dejavnosti v obsegu in strukturi, ki je opredeljena s Pogodbo z 

ZZZS in je rezultat vsakoletnih pogajanj o izhodiščih, zapisanih v Splošnem dogovoru in 

dopolnitvah. 

 

‒ V ZD Dravograd bomo posvetili pozornost zdravstveni vzgoji za mladino in odrasle tudi v 

okviru delavnic za promocijo zdravja in preprečevanja škodljivih navad. 
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‒ Za preprečevanje nalezljivih bolezni bomo izvajali cepljenja proti klopnemu meningitisu, 

virusnemu hepatitisu, pnevmokokni pljučnici in tetanusu. 

 

‒ Za boljšo dostopnost zdravstvenih storitev in skrajšanje čakalnih dob bomo poskrbeli z 

doslednim upoštevanjem sistema naročanja za preglede in za recepte ter napotnice za 

specialistične preglede. 

 

‒ V okviru neprekinjenega zdravstvenega varstva bomo nujno medicinsko pomoč opravljali po 

organizacijskem aktu v skladu s Pravilnikom o NMP. Od 20:00 do 07:00 se bodo pacienti za 

nujna stanja še naprej obračali na urgentno službo ZRCK Ravne na Koroškem. 

 

‒ Za investicije in investicijsko vzdrževanje ob nezadostnem financiranju s strani ZZZS 

nimamo dovolj sredstev, zato se bomo morali za najnujnejše primere dogovoriti za 

sofinanciranje z ustanoviteljem ZD Dravograd in s pridobivanjem donatorskih sredstev.  

 

 

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV 

 

Tabela 1: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3 (priporočilo so vrednostni kazalci, 

sicer opisni) 

Letni cilji Realizirane naloge Nerealizirane naloge Odstotek realizacije 

Izpolnitev letne 

pogodbe  ZZZS 

 

 

Doseženo in preseženo: 

splošne ambulante, vse   

zobozdravstvene 

ambulante,  pediatrija, 

psihologija in logopedija 

 

Nepopolno realizirana 

področja so: dispanzer za 

žene, zdravstvena vzgoja in 

RTG 

Skupna realizacija je več kot 

100 % (glej tabelo 

realizacija dela za leto 2017) 

Zdravstvena vzgoja z 

delavnicami 

 Slabša  realizacija delavnic za 

promocijo zdravja in 

preprečevanja škodljivih 

navad 

Skupna realizacija okrog 

91% 

Izvajanje cepljenj 

(klopni meningitis, 

virusni hepatitis, 

pnevmokokni pljučnici 

in tetanusu) 

Realizirano skladno s 

potrebami (cepljenje proti 

gripi v določenem 

trenutku primanjkovalo 

cepiva) 

 

 Realizacija 100% 

Zagotovitev sredstev za 

najnujnejše investicije s 

sofinanciranjem 

ustanovitelja 

Investicije izvedene z 

lastnimi finančnimi viri 

Sofinanciranje ustanovitelja 

ni bilo (dogovor 

sofinanciranje oz. donacija bo 

izvedena v letu 2018) 

Nujne investicije 100% 

realizirane 

Izvedba prodaje 

počitniškega apartmaja 

v Stinici 

Prodaja realizirana v 

decembru 2017 

 Realizacija 100% 

(vrednostno 93%) 

Skrb za uravnoteženo 

poslovanje 

Naročanje zdravil in 

materialov skladno z 

rokovnimi potrebami, 

naročali le tiste storitve, 

ki so nujne in jih ne 

moremo izvesti sami, delo 

preko polnega delovnega 

časa le za neodložljiva 

dela 

 Realizirano 100% 
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4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA  

 

Delovni načrt za leto 2017 je bil pripravljen na osnovi pogodbe za leto 2016, nato pa dopolnjen na 

osnovi pogodbe za leto 2017 in sklenjenih aneksov. V splošnih ambulantah je bilo 27.747 obiskov. 

Priporočen program kurativnih zdravstvenih storitev je bil opravljen v višini 91,07 %. Pogodbeno 

dogovorjeni obseg preventivnih pregledov smo realizirali v višini 129% (preseganje zaradi 

vključitve druge referenčne ambulante s 1.9.2017, pred tem opravili večji delež preventive). 

 

V okviru nujne medicinske pomoči delata medicinska sestra in zdravnik v dežurni ambulanti v 

soboto, nedeljo in ob praznikih od 7:00 do 12:00 ur, zdravnik pa nadaljuje delo v pripravljenosti do 

20:00 ure. Po 20:00 uri pacienti lahko za nujne primere pokličejo 112 ali zdravstveno reševalni 

center Koroške na 02-87-05-300. 

 

V patronažni službi z nego je bilo v letu 2017 opravljenih 4.285 obiskov, v višini 90,69%. Odmik 

od plana je nastal zaradi upokojitve vodje patronaže (brez nadomeščanja) in porodniške odsotnosti 

ene dipl. med. ses.. 

 

V dispanzerju za ženske je bilo opravljenih kurativnih obiskov 954 oz. 53,21% in Preventivnih 

pregledov 85,96%. V lanskem letu se tako ni nadaljeval trend povečanja števila opredeljenih 

pacientk in s tem ni dodatne rasti glavarine. 

 

Storitve kurativnega zdravljenja otrok in šolske mladine se izvajajo v zasebni dejavnosti s 

koncesijo. Preventivne storitve pa izvajamo v okviru Zdravstvenega doma Dravograd. Plan obiskov 

preventive je bil  dosežen s 96,55 %. 

 

Pri primerjavi količnikov točk pa lahko zaključimo, da smo plan presegli v splošnih ambulantah s 

130,5% in disp. Za mentalno zdravje s 152,67% ostale storitve pa so pod planiranimi količinami in 

sicer med 54% za dom Sv.Ema in 90,69% za patronažno dejavnost. Obseg opravljenega dela na 

RTG je le 61,10%  od  planiranih 10.402 točk. 

 

Program laboratorija, ki je financiran v okviru dela splošnih ambulant, otroškega in šolskega 

dispanzerja za ženske, in ga zato le evidentiramo, je bil presežen v višini 246,47%. 

 

V zobozdravstvu je plan dela po točkah dosežen v višini 103,60% in po primerih 71,13%, 

zobozdravstvo za odrasle v višini 101,90%. Program mladinskega zobozdravstva je dosežen v višini 

107,48 %. Program pedontologije je  dosežen tudi v celoti v  višini 101,39%.  

 

V okviru RTG diagnostike je bil plan realiziran v višini 62,73 %.  

 

Obrazec 1: Delovni program 2017 - ZD 

 

4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE 

 

Poročajte o vključevanju in uporabi storitev: 

 eNapotnica 

 eNaročanje 
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Tabela 2: Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2017: 

 

 Delež 

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

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

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

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

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

Cca.20% 

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

tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o 

pacientih. 

 

 

4.4. POSLOVNI IZID 

 

Tabela 3: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov 

 

LETO 2016 FN 2017 LETO 2017 

INDEKS 

Real. 2017 / 

Real. 2016 

INDEKS 

Real. 2017 / 

FN 2017 

CELOTNI PRIHODKI 1.392.030,30 1.409.050 1.428.156,93 102,6 99,6 

CELOTNI ODHODKI 1.487.473,52 1.467.370 1.475.070,66 99,2 100,5 

POSLOVNI IZID -95.443,22 -33.320 -46.913,73   

Davek od dohodka pravnih oseb      

POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM  

DAVKA OD DOHODKA 

-95.443,22 -33.320 -46.913,73   

DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA  

V CELOTNEM PRIHODKU 

-6,9% -2.3 -3,3   

 

Zdravstveni dom Dravograd je zaključil poslovno leto 2017 z izgubo  prihodkov nad odhodki v 

višini 46.914 EUR. 

 

Skozi vse leto smo izvajali ukrepe za ohranjanje prihodkov za obvezno zdravstveno zavarovanje in 

ostalih poslovnih prihodkov, ki so bili že v startu z znižanjem cene storitev na letnem nivoju za 

2,12%. Kadrovsko zasedbo ključnih delovnih mest v splošnih ambulantah smo izboljšali S 

specialistko družinske medicine, kar je povzročilo povečanje stroškov dela, saj zanjo nismo več 

prijemali sofinanciranja. V patronaži smo imeli veliko bolniško odsotnost in odhod vodje v pokoj, 

kar je zmanjšalo obseg opravljenega dela.  

Na področju obvladovanja stroškov materiala in storitev smo nadaljevali z izvajanjem varčevalnih 

ukrepov, ki smo jih uporabljali že v preteklih dveh letih in jih nadgradili z ukrepi iz sanacijskega 

programa.  

 

Z obvladovanjem stroškov materiala in storitev smo stroške bistveno znižali tako v primerjavi z 

letom 2016 in planom. Na stroških smo ustvarili prihranek na letnem nivoju za okrog 100.000 EUR, 

kljub povečanem obsegu dela.  

 

Strošek dela je še vedno visok in je v strukturi prihodkov okrog 71% in se je iz leta 2016 povečal  

za 4%, kljub zmanjšanju zaposlenih za enega delavca. To kaže predvsem na dvig plač, odpravo 

plačnih nesorazmerij, napredovanj, ki so se  stopnjevale od leta 2015 in vse do zaključka leta 2017. 

Delno je k izgubi prispevalo tudi uvajanje poslovnega sistem ISO s precej dodatnih stroškov in 

prenovitev in dograjevanje informacijskega sistema, ki je še vedno zahteval  dodatno storitveno 

delo zunanjih izvajalcev (povečan obseg vzdrževanja, dodatnega učenja, odpravljanja napak, 

izvajanju auditov itd.). Zaradi stalnega padanja obsega dela RTG smo v letu 2017 zabeležili le 

polovični planirani priliv oz. kar več kot 17.000 EUR izpada prihodka. 
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5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH 

POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 
 

Za bistvena odstopanja lahko rečem, da so nastala na stroških dela zaradi dodatnih bremenitev na 

osnovi stavkovnih zahtev. Ostala odstopanja se ne morejo uvrščati v nedopustna mogoče le delno 

nepričakovane posledice, kot je prepozno priznavanje delovanja referenčnih ambulant. Uraden 

pričetek za drugo referenčno ambulanto je bil priznan z 1.9.2017, dejansko smo pričeli z delom 

1.7.2017.  

 

 

6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP 
 

Izvajalci službe NMP morajo to delo voditi ločeno in pregledno na ločenem stroškovnem mestu 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).  

 

Zdravstveni dom izvaja dejavnost NMP z ekipo A2 in dežurstvom (med letom spremenjeno v 

dežurstvo 1 in dežurstvo 5). Na tem področju se je že v letu 2015 usposabljal zdravnik in opravil 

tečaj Advanced life support - ALS course ERC – Evropskega reanimacijskega sveta, Tečaj dodatnih 

postopkov oživljanja – DPO. V letu 2017 smo  dopolnili opremo z dodatnim računalnik za 

dežurnega zdravnika. V izvajanju dežurstva, NMP je celo leto sodeloval Kiril Smakjoski dr. med..  

 

Kader v NMP: 

- pet zdravnikov, 

- trije zdravstveni tehniki oz. medicinske sestre ter 

- dve diplomirani medicinski sestri. 

 

S strani občine ustanoviteljice od leta 2014 do 2017 nismo prejeli sredstev za izvajanje NMP, prav 

tako nismo prejeli donacij za ta namen. 

 

Tabela 4: Enota NMP 

  

REALIZACIJA prih. 
in odh. v 

kumulativnem 
obračunskem 

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

POGODBENA 
sredstva za NMP 
za kumulativno 

obračunsko 
obdobje od 1. 1. 
do 31.12. 2017 

REALIZACIJA 
prih. in odh. v 
kumulativnem 
obračunskem 

obdobju od 1. 1. 
do 31. 12. 2017 

PRIHODKI od pogodbenih sredstev z 
ZZZS za NMP 

154.787 
151.992 

151.992 

Prihodki od MZ,občin in donacij    

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP 151.984  134.539 

- Strošek dela  117.158  108.532 

- Materialni stroški 7.179  6.364 

    Od tega stroški za laboratorij    

- Stroški storitev 24.758  16.548 

    Od tega za stroške podjemnih pogodb    

    Od tega stroški za laboratorij    

- Amortizacija 1.938  2.283 

- Ostalo, vključno s sredstvi za 
informatizacijo 

951 
 

812 

Drugi stroški (opis)    

PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK 
ODHODKOV (-) 

2.803 
 

17.453 

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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7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  

 
Uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev ne daje zadovoljstva, saj cilja uravnoteženega poslovnega 

izida nismo dosegli. Razlog za nedoseganje pozitivnega poslovnega izida je prvenstveno v znižanju 

cene našim storitvam in povišanju stroškov dela. Ta dva vpliva sta sama prispevala več kot 7 

odstotkov k poslabšanju poslovnega izida in če k temu dodamo še, da smo preteklo poslovno leto 

zaključili z -6,9% izgubo je jasno, da z ukrepi na preostalem delu poslovanja nismo imeli prave 

možnosti, da ustvarimo pozitivno poslovanje. Poslovno finančna ocena doseganja ciljev je slaba,  

pri dohodkih, ki so malo višji od planiranih je struktura dohodkov prekoračena. Prihodke smo 

ustvarili z večjim deležem opravljenega dela in z manj prilivi od sofinanciranj in refundacij, kar 

pomeni, da smo za enak obseg prihodkov morali porabiti več stroškov del in materiala, jasno je, da 

smo ob znižanih cenah storitev za enak obseg dela kot v predhodnem letu morali narediti več, kar 

zopet poveča stroške.  

 

Dodatno smo povečali stroške še zaradi preseganja obsega dela zlasti splošnih ambulant (okrog 

30%) za kar ni dejanskega  plačila.  

 

Nadalje, druga referenčna ambulanta je pričela z delom v juliju, a z uradno priznanim plačilom od 

septembra dalje, kar pomeni, da smo izgubili priliv v višini okrog 6.000 EUR.  

 

Še večji problem predstavlja RTG, ki je zaradi bistveno manjšega opravljenega dela od planiranega 

povzročil izpad prilivov za več kot 17.000 EUR.  

 

Zaradi kadrovske in bolniške problematike smo opravili tudi manjši obseg dela v patronaži in tudi 

doprinesli k zmanjšanju priliva.  Kljub navedenim težavam je delovanje ambulant v ZD bilo boljše, 

zaradi boljše kadrovske zasedbe z zdravniki, bistveno večjega obsega opravljenih storitev za 

paciente, dodatne referenčne ambulante in skrajševanjem čakanja. 

 

 

8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  

 
Glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo in ukrepe za 

izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika, smo pripravili finančne 

kazalnike poslovanja. V primerjavi s preteklim letom in finančnim načrtom za leto 2017 se je 

gospodarnost in učinkovitost poslovanja zavoda v letu 2017 vsaj malo izboljšala. 

 
 

8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA  

 

Tabela 6: Finančni kazalniki poslovanja 

KAZALNIK LETO 2016 LETO 2017 

1. Kazalnik gospodarnosti 0,94 0,97 

2. Delež amortizacije v celotnem prihodku 0,0364 0,0362 

3. Stopnja odpisanosti opreme 84,72 88,81 

4. Dnevi vezave zalog materiala 0 0 

5. Delež terjatev v celotnem prihodku 0,05 0,06 

6. Koeficient plačilne sposobnosti 1,93 2,18 

7. Koeficient zapadlih obveznosti 3,55 5,05 

8. Kazalnik zadolženosti 0,35 0,40 

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi 

sredstvi 

0,53 0,55 

10. Prihodkovnost sredstev 0,87 0,87 
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1. Kazalnik gospodarnosti izkazuje uravnoteženost poslovanja zavoda v obračunskem obdobju. 

Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar kazalnik znaša 1 ali več kot 1. Vrednost kazalnika je 

bila v letu 2016 0,94, v letu 2017 pa 0,97. S tem še vedno izkazujemo negativno poslovanje v 

zadnjem letu a smo na poti izboljševanja. 

 

2. Delež amortizacije v celotnem prihodku v 2017 letu znaša 3,62% in je v primerjavi s 

preteklim letom nespremenjen. 

 

3. Kazalnik stopnje odpisanosti opreme za leto 2017 znaša 88,81% in je glede na leto 2016 

poslabšan za štiri odstotke.  

 

4. Dnevi vezave zalog materiala izkazuje stanje 0, saj zavod nima skladišča in material naroča 

sprotno. 

 

5. Delež terjatev v celotnem prihodku kaže, da terjatve v celotnem prihodku znašajo 6% in so 

se v primerjavi z letom 2016 malenkost znižale. 

 

6. Koeficient plačilne sposobnosti znaša 2,18 in pomeni, da so se obveznosti za prejeti material, 

opremo in opravljene storitve plačevale po dogovorjenih rokih za plačilo. Zavod je v letu 2017 

plačeval zapadle obveznosti povprečno s petinšestdeset dnevno zamudo. Koeficient se je 

primerjalno z letom 2016 zvišal, kar kaže na poslabšanje plačilne sposobnosti zavoda. 

 

7. Koeficient zapadlih obveznosti se je v primerjavi z letom 2016 povečal in je na dan 

31.12.2017 znašal 5,05, kar pomeni da je zavod imel na ta dan neporavnanih obveznosti za 

165.964 EUR, kar predstavlja okrog 1,38 krat mesečne dosežene realizacije. 

 

8. Kazalnik zadolženosti izraža vrednost tujih virov (obveznosti do zaposlenih, obveznosti do 

dobaviteljev,...) v vseh obveznosti do virov sredstev. Kazalnik za leto 2017 znaša 0,40 in se v 

primerjavi z letom 2016 povečal. 

 

9. Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi za leto 2017 znaša 0,55 

in se je v primerjavi z letom 2016 izboljšal. To pomeni, da so kratkoročna sredstva (denar in 

terjatve) in zaloge znatno nižje od kratkoročnih obveznosti. Kazalnik, ki je višji od 1 kaže na 

ustrezno likvidnost. 

 

10. Kazalnik prihodkovnosti sredstev 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. V 

primerjavi s preteklim letom  je ostal na istem nivoju. 

 

 

9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 

Oceno notranjega nadzora javnih financ je skladno z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni 

notranjega nadzora javnih financ pripravil direktor zavoda s pomočjo računovodske službe in na 

osnovi več kot dve leti stare ocene notranje revizije (zunanjega izvajalca) na področju javnih 

naročil. Zaradi izvajanja sanacije poslovanja in varčevanja na vseh področjih se med letom nismo še 

dodatno ukvarjali z zunanjo revizijo. Revizija bi verjetno le še dodatno potrdila naše ugotovljene 

odklone in na osnovi tega sprejete ukrepe, ki so na področju nabave materiala in storitev doprinesli 

za okrog 7% k znižanju poslovne izgube. V tem letu bomo ponovno opravili zunanjo revizijo, da 

pridobimo še kašno uporabno usmeritev za dodatno ukrepanje.  
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Kljub manjku zunanje izvedbe notranjega revidiranja je bila vseskozi izvajana kontrola poslovanja 

zavoda po vseh področjih dela a žal ta ni izvedena na osnovi predpisanih standardov notranjega 

revidiranja niti ni bila izvedena z osebo, ki je pooblaščena za takšno nalogo.  

 

Prvi pregledi poslovanja po prevzemu naloge direktorja so podali sledeče bistvene ugotovitve: 

veliko poslabšanje poslovanja v tretjem kvartalu 2016 zlasti zaradi povečanja stroškov storitev, 

zmanjšanju obsega izpolnjevanja programa in v večjem zmanjšanju prihodkov iz naslova 

»glavarine«. Najbolj kritično področje negativnega odstopanja od načrta je bilo na področju storitev 

z več kot 30% negativnim odstopanjem. Kritično pomanjkanje zdravnikov v splošnih ambulantah 

pa je negativno vplivalo še na lasten obseg izvajanja dežurstva. Seveda je razumljivo, da so v 

takšnih razmerah bila naročanja in čakanje v čakalnicah zelo podaljšana in je prihajalo do 

nezadovoljstva pacientov. Delo v ambulanti pa je bilo moteno še zaradi istočasnega izpolnjevanja 

stalne pripravljenosti zdravnika, ki je občasno moral še na intervencije na teren.    

 

Načelno lahko trdimo, da je v ZD Dravograd: 

 

– vzpostavljeno primerno kontrolno okolje na pretežnem delu poslovanja, 

– vzpostavljeno upravljanje s tveganji na posameznih področjih poslovanja, 

– tveganje, da se cilji ne bodo uresničili na posameznih področjih poslovanja, 

– sistem notranjega kontroliranja, ki zmanjšuje tveganja vzpostavljen na posameznih 

področjih poslovanja, 

– ustrezen sistem komuniciranja in informiranja vzpostavljen na pretežnem delu poslovanja in 

– ustrezen sistem nadziranja, vključno z notranje revizijsko službo vzpostavljen na 

posameznih področjih poslovanja. 

 

V letu 2017 smo izdelali Sanacijski program in ga tudi dosledno izvajali in kvartalno ocenjevali 

dosežene učinke. Rezultati so zadovoljivi in izpolnjeni na vseh zastavljenih področjih z izjemo 

ustrezne rešitve RTG, ki predstavlja s svojim premajhnim obsegom dela veliko breme za ZD 

Dravograd. S to nalogo bomo nadaljevali v letu 2018 in jo moramo čim prej realizirati bodi si z 

ukinitvijo dejavnosti ali s prenosom na koncesionarja.  

 

 

10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI 

DOSEŽENI 
 

V aprilu 2017 smo sprejeli Sanacijski program za ZD Dravograd, ki je temeljil na opravljeni analizi 

na vseh poslovnih funkcijah in tej osnovi smo oblikovali ustrezne ukrepe, ki se še izvajajo in dajejo 

dobre rezultate. Pri pregledu ukrepov lahko z zadovoljstvom ugotovim, da od 45 ukrepov so le trije, 

ki še niso zaključeni oz. še ne dajejo zadovoljivega rezultata. Ukrepi so poleg delitve poslovno 

funkcijskih področji ločeni še po ročnosti na kratkoročne (hitro ukrepanje) in na dolgoročne ukrepe. 

Nerealizirani ukrepi so iz sfere dolgoročnih ukrepov in sicer: prodaja garaže, ki jo uporablja 

najemnik, ter  na osnovi izdelane ločene analize reševanje problematike RTG in doseganje 

dobičkonosnosti. 

 

Tabela 7: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje 

NEDOSEŽENI CILJI UKREPI TERMINSKI NAČRT ZA 

DOSEGANJE 

1. Prodaja garaže Izvajanje je v teku pri ustanovitelju Do zadnjega kvartala 2018 

2. RTG Prekinitev dejavnosti ali koncesija V tretjem kvartalu 2018 

3. Pozitivno poslovanje Nadaljevanje izvajanja sanacije Najkasneje ob polletnem rezultatu 2018 
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11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA  
 

Vpliv delovanja ZD Dravograd na gospodarsko in na ostala delovna okolja v ožji občinski in širši 

okolici, regijsko meddržavnega okolja je pomemben, saj predstavlja izvajanje  zdravstvenih storitev 

znaten vpliv na kvaliteto življenja in dela na vseh področjih. Naše poslanstvo ima v prostoru 

konstantno vlogo in ni enkratnega značaja, tako da pojavnost naših napak oz. slabosti povzročijo 

posledice za daljše obdobje.  

 

Hitro dostopna diagnostika in uspešna terapija ter dostopnost do teh uslug v zdravstvenemu domu 

ima tudi velik gospodarski vpliv, kajti s hitrim in uspešnim vračanjem v delovni proces lahko ta 

kurativni del bistveno pripomore k zmanjšanju bolniškega staleža ter s tem k hitrejši delovni 

zmožnosti obolelih, hkrati pa lahko s svojim edukativnim poslanstvom z vsemi ostalimi vplivamo 

na zgodnejše odkrivanje določenih obolenj, kar lahko tudi pripomore k boljšemu zdravljenju. 

 

Zdravstveni dom je tudi kupec materialov in storitev, ki jih potrebuje za izvajanje zdravstvenih 

storitev. Te storitve in materiale nabavlja tudi v svojem okolju. Ob čemer je pomembno, da je ZD 

likviden in poravnava obveznosti do dobaviteljev v dogovorjenih rokih. 

 

S stabilnim poslovanjem zdravstveni dom zagotavlja socialno varnost 36 zaposlenim. Nekateri 

zaposleni v zdravstvenem domu so aktivni tudi na drugih področjih delovanja v svojih okoljih. S 

svojimi prispevki na vseh področjih tvorno prispevamo k skupnemu dobremu in zadovoljnemu  

življenjskemu okolju. 

 

 

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 Zdravstvenem domu Dravograd je zaposlenih 36 delavcev. Poleg štirih zdravnikov in enim 

specializantom medicine, delo na področju zdravstvene oskrbe opravljajo še štiri medicinske sestre 

od teh je ena pripravnica ter dveh zdravstvenih tehnikov in pet diplomiranih medicinskih sester. Na 

področju zobozdravstvene oskrbe imamo štiri zobozdravnice in štiri zobozdravstvene asistente. 

Delo v laboratoriju opravlja laborantka in ena medicinska sestra. Pacientom je na voljo tudi rentgen, 

kjer dela  radiološki inženir. 

 

Delo na upravi opravljajo tri sodelavke: poslovna sekretarka, univerzitetna diplomirana pravnica ki 

pokriva tudi področje fakturiranja in kadrovskih zadev, računovodja, diplomirana ekonomistka, ki 

je zadolžena za izdelavo finančnega načrta, izdelavo poročil, vodenja glavne knjige obračunava 

plače zaposlenim ter administrativna manipulantka, ki je tudi telefonistka. Upravo vodi direktor, ki 

poleg osnovnih nalog vodenja zavoda sodeluje tudi pri izvajanju operativnih nalog s področja 

nabave, prodaje, pri načrtovanju mesečnega in kvartalnega likvidnostnega plana in pri izdelavi 

planov in poročil. V tehnični službi so zaposlene tri čistilke, ki skrbijo za red in čistočo objekta, 

pranje perila, skladiščenje nabavljenega materiala in varovanje okolja pred odpadki medicinskega 

izvora in ostalimi nenevarnimi odpadki. 
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12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike 

 

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017 – ZD 

V zadnjem kvartalu leta 2016 je vodenje ZD Dravograd prevzel direktor za dobo do enega leta in 

sočasno je prevzel vlogo vodje strokovnega sveta g. Ervin Pečnik dr.med. z licenco ob sočasnem 

opravljanju naloge zdravnika splošne medicine v ambulanti I, kjer je v splošni ambulanti 2 pod 

nadzorom izvajal delo dr. Kiril Smakjoski dr. med. in ambulanto 3 je v decembru istega leta 2016 

po končani specializaciji samostojno prevzela ga. Katja Lipovnik dr. med.spec. družinske medicine. 

Na tej osnovi so bile v letu 2017 v polnem obratovanju vse tri splošne ambulante. Za opravljanje 

NMP to je stalne pripravljenosti in dežurstva ob vikendih smo imeli še pomoč od specializantov in 

koncesionarke za pediatrijo. Prekinili smo sodelovanje z zunanjimi pogodbeniki in izvajalci s 

podjemnimi pogodbami.   

 

Na zobozdravstvenem področju opravljajo dela zobozdravnica specialistka in tri zobozdravnice, od 

katerih je ena s polovičnem delovnim časom v mladinski zobni ambulanti. 

  

Da bi zagotovili normalni potek dela v osnovnem zdravstvu in da bi naši zavarovanci bili primerno 

obravnavani, imamo za preventivno področje otroške in šolske populacije sklenjeno pogodbo o 

medsebojnem sodelovanju s koncesionarko na področju kurative iz otroške in šolske medicine.  

 

V patronažni službi so delale v polnem delovnem času 4 patronažne sestre do upokojitve vodje 

oddelka in v drugi polovici leta 3 patronažne sestre in patronažna sestra s polovičnim delovnim 

časom.  

 

Podjemne pogodbe so bile sklenjene za opravljanje del in nalog, ki niso stalne oziroma za delovna 

mesta, za katere trenutno nismo uspeli zaposliti ustreznega kadra ali potrebujemo nadomeščanje 

odsotnosti:  

- s specialistko medicinske biokemije za opravljanje strokovnega svetovanja in nadzora nad 

  izvajanjem kakovosti laboratorijskih preiskav, 

- s specialistko za rentgen za ultrazvočne preiskave in odčitavanja RTG slik, 

- s specialistom za družinsko medicino, pogodba v mirovanju od februarja 2017 dalje 

- z logopedinjo in 

- s specialistom s področja ginekologije in porodništva.  

 

Na dan 31.12.2017 je bilo v ZD Dravograd zaposlenih 36 delavcev, od tega je bilo zaposlenih za 

nedoločen čas 30, za polni delovni čas 28 delavk in delavcev ter 2 delavki za polovični delovni čas, 

za nedoločen čas. V letu 2017 so bili za določen čas zaposleni 3 delavci, za polni delovni čas in 1 

delavec za skrajšan delovni čas. V splošni ambulanti sta opravljala delo še 2 pripravnika 

zdravstvene nege. Znotraj 36 zaposlenih sta bila v letu 2017 v ZD Dravograd zaposlena še dva (2) 

specializanta.  

 

12.1.2. Ostale oblike dela 

 

V ZD Dravograd smo v letu 2017 zaradi pridobitve zdravnika specialista prekinili delo v splošnih 

ambulantah z zdravniki po podjemnih pogodbah.  

 

Za potrebe RTG ZD Dravograd smo že v letu 2015 sklenili pogodbeno delo s specialistko (Metko 

Verovnik Pavše, dr.med.,spec.), odčitavanje RTG slik, kar je opravljala tudi v letu 2017. Za 

zdravstveni dom opravlja otroško in šolsko preventivo zasebnica Nadica Hleb,dr.med. spec.ped. 
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Po podjemni pogodbi opravlja delo v dispanzerju za ženske in ginekološki ambulanti Mariusz Kosi, 

dr.med.,spec.gin.in por. ter primarij Marjan Lužnik, dr.med.,spec. gin. in por., kot najemnik 

ginekoloških prostorov. 

 

Po podjemni pogodbi opravlja logopedske storitve Mateja Salčnik-logopedinja.  

 

Občasni strokovni nadzor laboratorijske službe (na osnovi Zakona o laboratorijski dejavnosti – 

Uradni list RS, št. 64/04, kjer ni zaposlenega specialista klinične biokemije, je treba zagotoviti 

nadzorno oz. svetovalno funkcijo navedenega specialista) opravlja Breda Igerc Grošelj,spec.med. 

biokemije.  

 

12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva 

 

Zaposlenim v Zdravstvenem domu Dravograd za njihovo strokovno in uspešno delo omogočamo 

glede na finančno stanje le malo manj, kot dve  izobraževanji na letno in zaposlenega. 

 

Pri kotizaciji izobraževanj sestram pomaga tudi Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih 

tehnikov Slovenj Gradec , nekaj strokovnih srečanj in izobraževanj pa je brez plačila kotizacije.  

 

V letu 2017 so se strokovno izpopolnjevali v sledečem obsegu: 

- diplomirana medicinska sestra-spec.     9 dni 

- diplomirana medicinska sestra      5 dni 

- sred.med.sestre , zdravstveni tehniki , zobni asistenti 20 dni 

- patronažne sestre        9 dni 

- zdravniki  in zobozdravniki     20 dni 

- strokovni sodelavec          0 dni 

- računovodja                                                                          2 dni 

- RTG                                                                                      0 dni 

 

12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem 

 

Storitve, ki se nanašajo na varnost in zdravje pri delu za nas opravlja po pogodbi BVD Ravne na 

Koroške. Storitve varnosti in varovanja zgradbe opravlja po pogodbi podjetje Varnost Maribor.  

 

Preventivne zdravniške preglede za nas opravlja Medicina dela, prometa in športa v Zdravstvenem 

domu Ravne na Koroškem. Z ZD Ravne imamo sklenjeno tudi pogodbo za pranje in likanje 

delovnih uniform. 

 

Storitve psihohigienskega dispanzerja pri nas opravlja Anka Pori po pogodbi z ZD Ravne na 

Koroškem.  

 

Zobotehnične storitve opravlja za zdravstveni dom  Zasebni zobotehnik Cvetka Vavče, Zobni 

laboratorij Nada Mravljak Urbanc in Tradent-Ustni higienik.  

 

Hišniška opravila za nas opravlja Boris Pušnik preko podjemne pogodbe.  

 

Za zgoraj navedena dela nimamo lastnih zaposlenih, zaradi premajhnega obsega posameznega 

specifičnega dela. 
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12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2017 

 

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017 – ZD 

 

  Enota  Osnovno sredstvo 
Plan investicij 

in nabav v 2017 

Realizacija investicij in 

nabav v letu 2017 

1. Diagnostični laboratorij Centrifuga 2.000 2.330 

2. Šolska zobna ambulanta Zobozdravstveni stol 
 

0 

3. 
Zobna pedontološka 

ambulanta 
Mokri sterilizator 3.800 3.745 

4. Dežurna ambulanta Računalnik 800 499 

5. Patronaža Rabljen računalnik 270 268 

6. Splošna ambulanta 1 in 2 Pisarniški stol 
 

205 

7. Pediatrija Merilec kontrole vida in mer. dolžine 3.000 0 

8. Zobna ambulanta 
Kolenčnik za zobni aparat (pov.vred. 

OS) 
 659 

9. Dodatno za Ambulanto I Računalnik 
 

339 

10. Uprava, glavna sestra Računalnik  538 

11 Referenčna ambulanta Vakuumske elektrode za EKG  2.502 

12 Vse enote Drobni inventar 2.780 2.863 

   SKUPAJ 12.870 13.948               

 

Letošnja realizacija nabav osnovnih sredstev se je ravnala po načelu zamenjave nujne in dotrajane 

opreme, da lahko dejavnost nemoteno izvajamo. V letu 2017 se je z naložbami ravnalo zelo 

preudarno zaradi slabega poslovanja v predhodnem letu, ki je postreglo s kar dvakratno 

prekoračitvijo planiranih sredstev za investicije.  

 

Viri za nabavo so bila amortizacijska sredstva, ki v tem letu le delno bila porabljena za nabave, saj 

se je večino porabilo za poplačilo nabav v preteklem letu. Imeli smo dve donaciji, in sicer za drobni 

inventar, v skupni višini 487 EUR. Za zobozdravstveni stol je bilo dogovorjeno obročno plačilo, ki 

še vedno poteka.  

 

12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2017 

   

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2017 - ZD 

 

Storitve vzdrževanja in popravil FN 2017 Realizacija 2017 Indeks real./FN 

Vzdrževanje druge opreme 13.220 11.764 0,89 

Vzdrževanje avtomobilov 910 1.615 1,77 

Vzdrževanje računalniške opreme in program. 750 191 0,25 

Vzdrževanje poslovnih objektov 7.210 305 0,04 

Skupaj 17.420 13.875 0,80 

 

Stroške vzdrževanja in popravil smo načrtovali glede na realizacijo leta 2016 in pri tem upoštevali 

varčevalne ukrepe. Vendar se je izkazalo, da smo za ta namen porabili še manj denarnih sredstev, 

saj smo zlasti pri vzdrževanju objekta še dodatno varčno ravnali. Vzdrževanje poslovnih prostorov 

je bilo minimalno, saj upamo, da bomo v doglednem času pridobili nov objekt za ZD Dravograd. 
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Naša oprema ima le še nekaj več kot 15% nabavne vrednosti, kar bo od nas zahtevalo vedno več 

vzdrževalnih stroškov, če ne bomo  hitreje nadomeščali že amortizirane opreme. To bo nujno storiti 

za  zagotavljanje funkcionalnosti uporabljenih aparatur.  

 

Investicijskega vzdrževanja za leto 2017 nismo načrtovali. 
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Zavod: ZDRAVSTVENI DOM DRAVOGRAD 

 

 

 

 

 

 

 

RAČUNOVODSKO 

POROČILO ZA 

LETO 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila Marija Kordež: 

___________________________________ 

 

Odgovorna oseba zavoda  Jožef Studenčnik: 

___________________________________
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RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE  PRILOGE: 

 

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

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

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

a) Bilanca stanja (priloga 1) 

b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

(priloga 1/A) 

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

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

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

(priloga 3/A) 

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

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

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

3/B) 

Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJPES s kopijo potrdila o oddaji. 

 

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov: 

- Obrazec 1: Delovni program 2017 - ZD 

- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2017 - ZD 

- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017 - ZD 

- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017 - ZD 

- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2017 - ZD 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

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

2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

  2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76) 

  2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46) 

2.3. Analiza poslovnega izida 

   2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih  

   uporabnikov po načelu denarnega toka 

   2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih  

   uporabnikov 

   2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 

   2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 

   vrstah dejavnosti 

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

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

BILANCI STANJA  
 

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

 

STOLPEC 5 – predhodno leto – stanje na dan 31. 12. 2016 

Bilanca stanja na dan 31.12.2016 izkazuje vrednost sredstev in s tem tudi obveznosti so virov 

sredstev v višini 675.490 EUR in je bila v primerjavi s stanjem leta 2015 nižja za 0,46%. 

 

STOLPEC 4 – tekoče leto – stanje na dan 31. 12. 2017 

Bilanca stanja na da 31.12.2017 izkazuje vrednost sredstev in s tem tudi obveznosti so virov 

sredstev v višini 627.989 EUR in je bila v primerjavi s stanjem leta 2016 nižja za 7,03%. 

 

1.1. SREDSTVA 

 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

 
Kot opredmetena osnovna sredstva smo izkazali tudi drobni inventar z dobo koristnosti nad 

enim letom, katerega posamična vrednost ne presega 500 evrov in ga evidentiramo ločeno od 

ostale opreme. Skladno s pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev, ki omogoča izkazovanje osnovnih sredstev po kriteriju 

istovrstnosti sredstev, smo vse nabave pohištva in računalniške opreme v letu 2017 razvrščali 

med opremo.  

 

Vrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev temelji na načelu 

izvirne vrednosti, ki se šteje kot nabavna vrednost in je sestavljena iz: 

 nakupne cene,  

 nevračljivih nakupnih dajatev (zaračunan DDV, ki se ne povrne) in 

 stroškov, ki jih je mogoče pripisati neposredno usposobitvi za uporabo. 

 

Prevrednotovanja opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev zaradi oslabitve 

ali okrepitve nismo opravljali. 

 

Amortizacija je obračunana v skladu s pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa  neopredmetenih 

sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Osnovna sredstva amortiziramo posamično z 

uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja. Med obračunano amortizacijo je 

vključena tudi amortizacija drobnega inventarja z dobo koristnosti daljšo od enega leta in 

katerega posamična nabavna vrednost ni presegala 500 evrov. 

 

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

razmejitve (AOP 002 in 003) 

 

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja: 

 

            v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2016 2017 Indeks 

001 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve    

002 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja    

003 Dolgoročne premoženjske pravice 18.250 18.250 100 

005 Druga neopredmetena sredstva    

006 Terjatve za predujme iz naslova vlaganj    
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007 Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi    

00 Skupaj AOP 002 18.250 18.250 100 

01 Popravek vrednosti  AOP 003 18.250 18.250 100 

00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 0 0  

 

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se v 

letu 2017 ni spremenila, sedanja vrednost znaša 0 EUR.  

 

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

                                                        v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2016 2017 Indeks 

020 Zemljišča 1.846 0 0 

021 Zgradbe 825.704 818.634 98,9 

022 Terjatve za predujme za nepremičnine    

023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi    

029  Nepremičnine trajno zunaj uporabe    

02 Skupaj AOP 004 827.550 818.634 98,9 

03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 393.534 414.422 105,3 

02-03 Sedanja vrednost nepremičnin   434.016 404.212 95,5 

 

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2017 zmanjšala zaradi prodaje počitniškega 

stanovanja v Stinici na Hrvaškem za 8.916 EUR in znaša 818.634 EUR. Napram letu 2016 se je 

zmanjšala za 0,86%. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 414.422 EUR, sedanja vrednost 

znaša 404.212 EUR in je za 7,3% nižja v primerjavi z letom 2016. 

 

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine: 

 stari in novi del zgradbe, 

 most za invalide, 

 dovozna pot, 

 garaža. 

 

Do decembra 2017 je bilo vknjiženo tudi zemljišče in počitniško stanovanje v Stinici, R 

Hrvaška. 

 

Za nepremičnine imamo zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v 

računovodski dokumentaciji. 

 

Za nepremičnine imamo, (urejamo) zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena 

v računovodski dokumentaciji in original v dokumentaciji ustanovitve pravne osebe-zavod 

Zdravstveni dom Dravograd.  

 

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

007) 

                                                v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2016 2017 Indeks 

040 Oprema 734.608 742.671 101,1 

041 Drobni inventar 26.438 26.731 101,1 

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

04 Skupaj AOP 006 761.046 769.402 101,1 

05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 644.752 683.326 106,0 

053 Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna 

sredstva v tuji lasti 

   

04-05 Sedanja vrednost opreme 116.294 86.076 74,0 

 

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

za 8.356. EUR in znaša 769.402 EUR. Odpisana vrednost znaša 683.326 EUR, sedanja 

vrednost znaša 86.076 EUR. 

 

Pomembnejša osnovna sredstva, ki so že amortizirana in jih še vedno uporabljamo pri svoji 

dejavnosti so:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008) 

 

                                                        v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2016 2017 Indeks 

060 Naložbe v delnice v državi    

061 Naložbe v delnice v tujini    

062 Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi    

063 Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini    

065 Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela    

069 Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb    

06 SKUPAJ 0 0  

 

ZD Dravograd v svojih poslovnih knjigah ne izkazuje dolgoročnih finančnih naložb. 

 

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

 

                                                        v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2016 2017 Indeks 

070 Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb    

072 Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih 

papirjev 

   

074 Dolgoročno dani depoziti    

075 Druga dolgoročno dana posojila    

079 Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil    

07 SKUPAJ 0 0  

 

ZD Dravograd v svojih poslovnih knjigah ne izkazuje dolgoročno danih posojil in depozitov. 

 

 

Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 

Osnovno sredstvo Leto nabave 

Centralni kompresor 1990 

Avtoklav 1997 

Defibrilator 1995 

RTG aparat 2005 

Razvijalna temnica 1997 

Kolposkop 1998 
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                                                        v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2016 2017 Indeks 

O84 Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva    

085 Dolgoročne terjatve iz poslovanja    

 - do uporabnikov državnega proračuna    

 - do uporabnikov občinskih proračunov    

 - ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja    

086 Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema    

089 Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja    

08 SKUPAJ 0 0  

 

ZD Dravograd v svojih poslovnih knjigah ne izkazuje dolgoročnih terjatev iz poslovanja. 

 

 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

 

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013) 

 

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2017 122 

EUR. 

 

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

 

 Denarna sredstva na računu UJP Slovenska Bistrica znašajo na dan 31. 12. 2017  52.308 EUR in 

so za 6% višja v primerjavi s stanjem leta 2016. 

 

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

 

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 21.826 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,5% celotnega 

prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavajo v 8 dneh, oziroma v skladu z pogodbenimi roki, 

oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.  

 

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda.  

 

 Celotna vrednost terjatev do kupcev je nastala iz terjatev do poslovnih partnerjev v Sloveniji. 

Popravka terjatev zaradi oslabitve v letu 2017 nismo oblikovali.  

 

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016) 

 

ZD Dravograd na dan 31.12.2017 ne izkazuje danih predujmov ali varščin. 

 

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

017) 

 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2017 

59.684 EUR. V primerjavi s preteklim letom so terjatve do uporabnikov enotnega kontnega 

načrta višje za 6,5%. Glavnino predstavljajo terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje v 

višini 55.662 EUR.  

 

 v EUR, brez 
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centov 

Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države 730 

Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine 678 

Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države 22 

Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine 2.592 

Terjatve do ZZZS 55.662 

 

Izkazane terjatve so bile poravnane do oddaje letnega poročila. 

 

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) 

 

ZD Dravograd na dan 31.12.2017 ne izkazuje kratkoročnih finančnih naložb. 

                                                        v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2016 2017 Indeks 

150 Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje    

151 Kratkoročno dana posojila    

152 Kratkoročno dani depoziti    

155 Druge kratkoročne finančne naložbe    

15 SKUPAJ 0 0  

       

 

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

 

Ne izkazujemo postavk. 

 

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) 

 

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2017 3.761 EUR in se v celoti nanašajo na 

terjatve iz nadomestil plač zaradi daljših bolniških odsotnosti. 

 

                                                       v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2016 2017 Indeks 

170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 6.260 3.761 60,08 

174 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost    

175 Ostale kratkoročne terjatve    

179  Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev    

17 SKUPAJ 6.260 3.761 60,08 

 

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) 

 

Ne izkazujemo postavk. 

 

C) ZALOGE  

 
ZD Dravograd nima skladišča zalog materiala. Material se nabavlja sprotno, zaloge v 

ambulantah zadoščajo za desetdnevno poslovanje.  

 
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035) 
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Ne izkazujemo postavk. 

 

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

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2017 69.042 EUR in se nanašajo 

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

poravnana 10. januarja 2018. 

 

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

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2017 123.640 EUR in so za 

197% višje  primerjavi s stanjem leta 2016. 

 

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 30 do 58 dni.  

 

SEZNAM UPNIKOV 

MEDICARD D.O.O. 

KOROŠKA LEKARNA, LEKARNA DRAVOGRAD 

NLZOH 

PRODENT D.O.O. 

SANOLABOR D.O.O. 

ACRON D.O.O. 

AXON LAB D.O.O. 

SEDENT, JOŽEF SEVER S.P. 

SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC 

ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM 

INTERDENT D.O.O. 

 

 

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

 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2017 14.755 EUR in se 

nanašajo na naslednje obveznosti: 

 

                                                        v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2016 2017 Indeks 

230 Kratkoročne obveznosti za dajatve 12.719 11.691 91,9 

231 Obveznosti za DDV    

231 Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih 

plačilnih instrumentov 

   

234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja(podj.pog., 

odt., RTV prisp.) 

2.271 1.575 69,4 

235 Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih 1.576 1.489 94,5 

23 SKUPAJ 16.565 14.755 89,1 

 

 

 

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

(AOP 039) 
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Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2017 

42.552 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti: 

 

                                                         v EUR, brez centov 
Konto Naziv konta  2016 2017 Indeks 

240 Kratkoročne obveznosti do neposr. uporabnikov države 71 72 101,4 

241 Kratkoročne obveznosti do proračunov občin    

242 
Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov 

proračuna države 

24.276 31.635 130,3 

243 
Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov 

proračunov občin 

7.609 10.845 142,5 

244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ 350   

 - ZZZS 350   

 - ZPIZ 0   

24 SKUPAJ 32.306 42.552 131,7 

 

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

 

ZD Dravograd ne izkazuje najetih posojil. 

 

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

 

Ne izkazujemo postavk. 

 

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) 

 

Ne izkazujemo postavk. 

 

 LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite  

 

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki 

 

Ne izkazujemo postavk. 

 

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov 

amortizacije 

 

          v EUR, brez centov 
STANJE OZ. SPREMEMBA         Znesek  

Stanje na dan 31. 12. 2016 824        

Prejete donacije v letu 2017 487 

Prejete donacije za nakup OS v letu 2018 1350 

Obračun amortizacije za leto 2017 699 

  

stanje na dan 31. 12. 2017 1962 

 

Vrednost donacij v znesku 699 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, 

prejete donacije v znesku 1.350 EUR pa so namenjene nakupu osnovnega sredstva v letu 2018. 
 

 

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije 
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Ne izkazujemo postavk. 
 

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti  

 

Ne izkazujemo postavk. 

 

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti  

 

          v EUR, brez centov 
STANJE OZ. SPREMEMBA         Znesek  

stanje na dan 31. 12. 2016         2.399 

odplačilo leasinga za dežurni avtomobil 2.399 

  

  

  

stanje na dan 31. 12. 2017 0 

 

Na kontu podskupine 970 in 971 - dolgoročne obveznosti, ne izkazujemo več stanja. 

 

Navedena stanja dolgoročnih obveznosti so izkazana le v obrazcu »Izkaz bilance stanja«, 

medtem ko so dolgoročne obveznosti v poslovnih knjigah izkazane v celoti na kontih podskupine 

970 in 971.  

 

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva  

 

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 

12. 2017 574.140 EUR. 

 

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja: 

 

          v EUR, brez centov 
STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

stanje na dan 31. 12. 2016 593.617                    

  

+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja  

+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine   

+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja        

+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev  

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

osnovnih sredstev 

 

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

sredstev (konto 4629) 

19.477 

  

  

stanje na dan 31. 12. 2017                      574.140     

 

Obveznosti za neopredmetena  sredstva in opredmetena osnovna sredstva so za 128.187 EUR 

višja od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja: 

 

‒ neporabljena sredstva amortizacije 106.019 EUR. 

‒ neporabljene donacije za opredmetena osnovna sredstva 612 EUR 

‒ obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva – 21.556 EUR 

 

 

 

Konti podskupine  981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 
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Ne izkazujemo postavk. 

      

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki 

 

          v EUR, brez centov 
STANJE OZ. SPREMEMBA         ZNESEK 

stanje na dan 31. 12. 2016 156.455 

  

- presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka  (iz priloge 3 – AOP 891) 

 

 

+ presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka (iz priloge 3 – AOP 892) 

 

46.914 

  

  

  

stanje na dan 31. 12. 2017 203.369 

 

Skladno s pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu zakona o 

računovodstvu smo stanje na kontih skupine 98 uskladili z ustanoviteljico Občino Dravograd. 

 

 

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

DOLOČENIH UPORABNIKOV   
 

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2017 - ZD 

 

2.1. ANALIZA PRIHODKOV  

 

Celotni prihodki doseženi v letu 2017 so znašali 1.428.157 EUR  in so bili za 2,6 % višji od 

doseženih v letu 2016 in 0,4% nižji od načrtovanih.  

 

Prihodki od poslovanja predstavljajo 98,3 %, prihodki od financiranja 0%, izredni prihodki 0,1% 

in prevrednotovalni prihodki 1,6 % glede na celotne prihodke za leto 2017. 

 

Neplačani prihodki znašajo 69.431 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega 

leta). V celotnem prihodku predstavljajo 5%, kar pomeni, da se plačila realizirajo v 

enomesečnem ali krajšem roku. Terjatve se praviloma redno poravnavajo. 

 

      v EUR, brez centov 

PRIHODKI 
Realizacija 

2016 

FN 

2017 

Realizacija 

2017 

IND  

real. 2017 

/ FN 2017 

STRUKTURA 

2017 

- iz obveznega zavarovanja 999.164 1.018.050 1.032.561 101,43 72,3 

- iz dodatnega prost.zavarovanja 134.325 136.210 130.050 95,48 9,11 

- iz doplačil do polne cene zdravstvenih 

storitev, od nadstandardnih storitev, od 

samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od 

konvencij    

 

71.994 

 

90.070 

 

 

76.393 

 

84.82 

 

6,05 

- drugi prihodki od prodaje proizvodov in 

storitev 

47 25.000 24.054 97.99 1,9 

- finančni prihodki      

- prihodki od prodaje blaga in materiala      

SKUPAJ PRIHODKI 1.205.483 1.269.330 1.263.058 99,5 100,0 

 



 

 

32 

 

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so bili v primerjavi z letom 2016 višji za 3,3% 

ter za 1,4 % višji od načrtovanih. 

 

 
 

Višji od načrtovanih in nižji od doseženih v letu 2016 so bili prihodki od refundacij za delo 

pripravnikov.  

 

Nižji, v primerjavi z letom 2016 in od načrtovanih prihodkov, so bili prihodki iz dodatnega 

zdravstvenega zavarovanja. Prihodki od ostalih plačnikov in od dela delavcev v drugih zavodih 

so bili nižji v primerjavi z letom 2016, vendar v okviru načrtovanih.  
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Od doseženih v letu 2016 so za slabih 21% nižji prihodki od financiranja specializacij, in sicer 

zaradi v decembru 2016 zaključene specializacije in zaposlitve dr. družinske medicine. 

 

Med prevrednotovalne poslovne prihodke štejemo prihodke od prodaje nerabljenega 

počitniškega stanovanja v Stinici, v R Hrvaški.  

 

2.2. ANALIZA ODHODKOV 

 

Celotni odhodki doseženi v letu 2017 in so znašali 1.475.071 EUR in so bili za 0,8 % nižji od 

doseženih v letu 2016 in 0,5% višji od načrtovanih.  

 

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,49 %, finančni odhodki 0,1%, drugi odhodki 0,05% in 

prevrednotovalni odhodki 0,36% glede na celotne odhodke za leto 2017. 

 

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji: 

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

394.559 EUR in so bili za 20,45% nižji od doseženih v letu 2016 in za 2,3% nižji od 

načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 26,75%.  

 

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2017 znašali 164.690 EUR 

in so bili za 5,37% nižji od doseženih v letu 2016 in za 3,48 % nižji od načrtovanih. Delež glede 

na celotne odhodke zavoda znaša 11,1%. Planske stroške materiala so samo presegli stroški 

zdravil, in sicer za 13,1%, in sicer glavnina zaradi povečane nabave cepiv. 

 

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2017 znašali 229.689 EUR in 

so bili za 28,6% nižji od doseženih v letu 2016 in za 1,4% nižji od načrtovanih. Delež glede na 

celotne odhodke zavoda znaša 15,6%.  

 

Stroške materiala, blaga in storitev smo v skladu s sanacijskim programom uspeli znižati. 

 

Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih ter preko s.p. in 

d.o.o. - ločeno za lastne zaposlene in zunanje izvajalce:  

 

Izvajalci zdravstvenih storitev Strošek v letu 2017 Število izvajalcev 

zunanji izvajalci   

otroška in šolska preventiva, dežurstvo 27.665 1 

logopedija 4.890 1 

ginekologija 16.455 1 

laboratorij 3.504 1 

radiologija 6.164 1 

 

Stroškov preko podjemnih in avtorskih pogodb ter preko s.p. in d.o.o. za opravljanje 

nezdravstvenih storitev: 

 
Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih 

izvajalcev za nezdravstvene storitve 

Strošek v 

letu 2017 

Število zunanjih 

izvajalcev 

hišniška opravila 7.470 1 

 

 

2.) STROŠKI DELA so v letu 2017 znašali 1.010.353 EUR in so bili za 8,61% višji od 

doseženih v letu 2016 in za 1,46% oz. 14.503 EUR višji od načrtovanih, Delež v celotnih 

odhodkih znaša 68,5%. 
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Iz naslova odprave plačnih nesorazmerij, so se osnovne plače do 26. plačnega razreda dvignile 

za približno 500 EUR mesečno, zdravnikom in zobozdravnikom pa približno 1.130 EUR 

mesečno, kar je v letu 2017 prineslo 6.390 EUR dodatnih stroškov za plače. V ta znesek niso 

všteti dodatki za dežurstva, nadure, delovno dobo in položajni dodatek. 

 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2017 je znašalo 34 zaposlenih, in se 

je v primerjavi z letom 2016 povečalo za 2 zaposlena oz. za 6,2%. 

 

Povprečna bruto plača je znašala 1.969 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 

3,14%. 

 

V preteklem letu je bilo izplačano 820 EUR regresa za letni dopust na delavca.  

 

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 2.486 delovnih 

ur, v breme ZZZS 3.199 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 7,3% obračunanih delovnih 

ur. 

 

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2017 znašali 

53.792 EUR in so bili za 6,2% višji od doseženih v letu 2016 in za 4% višji od načrtovanih.  

 

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,6%.  

 

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 65.838 EUR:  

‒ del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 53.792 EUR (končni rezultat skupine 

462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ 0 EUR, 

‒ del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 

znaša 12.618 EUR (podskupina 980) in  

‒ del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 699 EUR (podskupina 922). 

 

Odpisi opreme pod 500 EUR so znašali 2.863 in znašajo 5,3% odpisov v celotnem strošku 

amortizacije.  

 

4.) REZERVACIJE v letu 2017 nismo obračunali. 
 

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2017 obračunani v znesku 9.334 EUR za izdatke 

za varstvo okolja, varstvo pri delu in članski Združenju zdravstvenih zavodov, dotacijo sindikatu. 

 

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2017 znašali 1.696 EUR in predstavljajo plačila za 

zamudne obresti, opomine ter obresti za lizing vozila. 

 

Plačila obresti so bila načrtovana v višini 850 EUR in knjižena v breme odhodkov. 

 

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2017 znašali 498 EUR, in so nastali zaradi plačila denarnih 

kazni. 

 

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2017 znašali 5.373 EUR in so 

nastali zaradi  

- odhodki zaradi odtujitve osnovnih sredstev, in sicer prodaja počitniškega stanovanja s 

knjigovodsko vrednostjo, v višini 5.268 EUR ter 

- oslabitev terjatev – odpisa terjatve za najem poslovnega prostora, v višini 105 EUR. Poslovni 

subjekt je prenehal z dejavnostjo in je izbrisan iz registra poslovnih subjektov. 



 

 

35 

 

 

2.3. POSLOVNI IZID 

 

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje negativni poslovni izid – presežek odhodkov nad 

prihodki v višini 46.914 EUR. Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih 

uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja, saj le-ta izkazuje še 

nepokrite presežke odhodkov nad prihodki iz leta 2013 v višini 61.012 EUR, ter iz leta 2016 v 

višini 95.443 EUR. 

 

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2017 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da 

je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka -46.914 EUR.  

 

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 0 % večji od doseženega v preteklem letu in 

za 0 EUR večji/manjši od planiranega.  

 

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

denarnega toka 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih 

prihodkov in odhodkov. 

 

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 2.248 EUR in se od 

ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski 

tok) razlikuje za 44.666 EUR. 

 

Zapadle obveznosti zavod poravnava v povprečju v roku 60 dni in z ukrepi za zmanjšanje 

stroškov stremi k stanju poravnave v plačilnem roku. Zaenkrat do izvršb še ni prišlo in se z 

dobavitelji tudi dogovarjamo za odloge plačil brez zaračunavanja zamudnih obresti. 

 

Neporavnane obveznosti glede 

na zapadlost 

konto 22 – 

kratkoročne obveznosti 

do dobaviteljev 

(stanje 31. 12. 2017) 

konto 24 – 

kratkoročne obveznosti 

do uporabnikov EKN 

(stanje 31. 12. 2017) 

Skupaj stanje 

na dan 

31.12.2017 

Skupaj stanje 

na dan 

31.12.2016 

zapadle do 30 dni     

zapadle od 30 do 60 dni 43.763 3.600 47.363 57.144 

zapadle od 60 do 120 dni 79.877 38.952 118.829 89.563 

zapadle nad 120 dni      

Skupaj 123.640 42.552 166.192 146.707 

 

2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  

 

Zavod ne izkazuje podatkov za ta izkaz. 

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov  

 

ZD Dravograd v letu 2016 izkazuje povečanje sredstev na računih za 2.248 EUR. 
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2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti  

 

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Navodila 

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

 

            v EUR, brez centov 

 LETO 2016 LETO 2017 

  

Prihodki Odhodki 
Davek od 

dohodka 
Poslovni izid Prihodki Odhodki 

Davek 

od 

dohodka 

Poslovni izid 

Javna služba 1.302.679 1.392.657 0 -89.978 1.233.649 1.290.542 0 -56.893 

Tržna 

dejavnost 
89.352 94.816 

0 -5.464 
194.508 184.529 

0 9.979 

Skupaj 

zavod 

 

1.392.031 

 

1.487.473 0 -95.442 

 

1.428.157 

 

1.475.071 0 -46.914 

 

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša -56.893 EUR, iz naslova izvajanja tržne 

dejavnosti pa 9.979 EUR. 

 

V primerjavi z letom 2016 se je poslovni izid javne službe povečal za 57,9% in tržne dejavnosti 

za 182,6%.  

  

 Obrazložitev delitve prihodkov po vrstah dejavnosti 

• Prihodki od tržne dejavnosti so: 

a. prihodki ustvarjeni pri izvajanju zdravstvene dejavnosti zavoda mimo dogovorjenega       

programa z ZZZS za fizične in ostale pravne osebe in prihodki od ne zdravstvene 

dejavnosti in 

b. prihodek ustvarjen s prodajo počitniškega stanovanja. 

 

• Prihodki od poslovanja oz. prihodki od prodaje proizvodov in storitev za izvajanje javne 

službe so:  

a. prihodki ustvarjeni z izvedbo dogovorjenega programa po pogodbi z ZZZS, financirani 

iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja,  

b. doplačil zavarovancev, prihodki o opravljenih zdravstvenih storitev za tujce po 

konvencijah,  

c. prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev socialno ogroženim osebam, prihodki od 

opravljenih obdukcij in ostali prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev neposrednim 

proračunskim uporabnikom.  

d. prihodki od sofinanciranja specializacij in prihodki od refundacij stroškov dela za 

pripravnike. 

 

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v 

skladu z naslednjimi sodili (navedba uporabljenih sodil):  

 

• Za stroške materiala, storitev, amortizacije, stroškov dela in ostalih drugih stroškov smo 

uporabili kot sodilo razmerje med prihodki poslovanja, doseženimi pri opravljanju javne 

službe in prihodki od poslovanja, doseženimi s tržno dejavnostjo. 

• Prevrednotovalne poslovne odhodke smo pripisali tržni dejavnosti, ker je šlo za izločitev 

prodanih osnovnih sredstev – počitniškega stanovanja z vrednostjo ter odpis dolga 

poslovnega subjekta, ki je prenehal z dejavnostjo (po podatkih AJPESa je izbrisan iz 

poslovnega registra) in terjatev ni izterljiva . 

• Finančni prihodki – prihodki od obresti na zakladniškem podračunu so opredeljeni kot 

prihodki javne službe. 
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V letu 2017 plačil delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ni bilo. 

  

2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV 

 

ZD Dravograd je navedene obveznosti oproščen, saj letni čisti prihodek v dveh poslovnih letih 

pred poslovnim letom, v katerem so bila javna sredstva odobrena ali uporabljena, znaša manj kot 

40 mio EUR. 

 

 

3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU 

S SKLEPI SVETA ZAVODA 
 

Zdravstveni zavod ne izkazuje pozitivnega poslovnega izida v letu 2016. 

 

 

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA 

IZIDA V LETU 2017 

 
     Zdravstveni zavod ne izkazuje pozitivnega poslovnega izida v letu 2017. 

 

 

Datum: 26. 02. 2018 

 

Podpis računovodja                       Podpis odgovorne osebe  
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