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UVODNA BESEDA DIREKTORICE 

Poslovanje Zdravstvenega doma Zagorje je tudi v letu 2021 močno zaznamovala epidemija Covid-19. Kljub 
dobri organizaciji, ki smo jo vpeljali že v letu 2020 smo morali v letu 2021 le to še nadgraditi. Prvi izziv je bila 
zagotovo uvedba naročanje na cepljenje proti Covid-19, ki smo ga najprej omogočali preko aplikacije 
Gospodar zdravja, kasneje pa smo le to omogočali preko državne aplikacije Z-Vem. Velik izziv nam je 
predstavljal tudi prenos pacientov iz aplikacije Gospodar zdravja v aplikacijo Z-Vem. Posebni izziv je 
predstavljalo tudi testiranje s HAGT in PCR testi. Glede na sprejete odloke vlade se je izvajanje testiranj kar 
nekajkrat spremenilo – iz brezplačnih v plačljive in nato spet v brezplačne, obvezno potrjevanje pozitivnih 
HAGT testov s PCR testiranji, obvezno PCR testiranje vseh, ki so bili na samotestiranju pozitivni,… Do poletja 
smo zagotavljali tudi posebne termine za zagotavljanje HAGT za vse šolnike.  

Skozi vse leto so bila potrebna prilagajanja – tako pri organizaciji in vodenju zavoda kot tudi pri strokovnem 
delu. V vsem tem času je imelo tudi vodstvo zdravstvenega doma bistveno povečan obseg dela, prav tako pa 
je bila evidentno povečana tudi njegova odgovornost, ki je nikakor ni možno enačiti z izvajanjem poslovodne 
funkcije v običajnih razmerah in situacijah.  

Večkrat smo morali omejiti izvajanje zdravstvenih storitev iz rednih programov in zagotoviti izvajanje nalog, 
ki so bile potrebne za zajezitev širjenja epidemije Covid-19. Z našimi kadri smo pomagali tudi pri obvladovanju 
epidemije COVID-19 v Splošni bolnišnici Trbovlje. Vključeni pa smo bili tudi v mrežo izvajalcev za opravljanje 
prevozov pacientov, ki so imeli potrjeno okužbo ali sum na okužbo z virusom SARS CoV-2.  

Vseskozi smo sprejemali in opravljali vse naloge, ki nam jih je naložila vlada – množična cepljenja, testiranja, 
organiziranje dnevov cepljenja, cepljenje na terenu,… Vse svoje znanje, izkušnje, čas in srčnost smo združili 
in predajali pacientom in vsem, ki so potrebovali našo pomoč ali storitve. Zavedali smo se, da bomo samo z 
nadčloveškimi napori lahko premagali epidemijo Covid-19. 

Poslovanje že drugo leto končujemo s presežkom prihodkov nad odhodki, kar je predvsem posledica 
povečanih prihodkov zaradi obvladovanja epidemije covid-19.  

V letu 2021 je končala specializacijo specializantka pediatrije, ki pa se ni odločila za delo v ZD Zagorje (razlog 
je bila oddaljenost delovnega mesta od doma in pa delo popoldan 2x tedensko).  

V mesecu novembru smo se direktorica ZD Zagorje Saša Bajda, mag.; predsednica sveta zavoda ZD Zagorje 
Mojca Zaviršek, dr.med.,spec. in koncesionar Franc Novak, dr.med.,spec. (namestnik vodje NMP v ZD 
Zagorje), udeležili občinske seje, kjer smo občinskim svetnikom predstavili predlog oz. pobudo zdravnikov 
splošne oz. družinske medicine, pediatrije, ginekologije o skrajšanju ordinacijskega časa v popoldanskem 
času. Občinski svet je predlog sprejel in tako večina ambulant od 1.12.2021 deluje popoldan 1x tedensko, 
ostale dni pa delajo zjutraj. Izjema so ambulante na otroško šolskem dispanzerju, kjer vsaka ambulanta dela 
popoldan 1x tedensko, ob četrtkih popoldan otroške šolske ambulante ne delujejo, ob petkih popoldan pa je 
dežurna ena od ambulant OŠD.  

Proti koncu leta smo sklenili pogodbo o sodelovanju z ustno higieničarko in tako pacientom ponudili dodatne 
storitve na področju zobozdravstva.  
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Celotni prihodki, doseženi v letu 2021, so znašali 5.518.466 EUR in so bili za 16,29 % višji od doseženih v letu 
2020 in za 3,62 % višji od načrtovanih. Celotni odhodki, doseženi v letu 2021, so znašali 5.282.192 EUR in so 
bili za 12,44 % višji od doseženih v letu 2020 in za 0,48 % nižji od načrtovanih.  

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki. 

Kljub velikim naporom, pa smo v letu 2021 uspeli prenoviti našo spletno stran, v mesecu juniju pa smo 
praznovali 30. obletnico samostojnega delovanja Zdravstvenega doma Zagorje.  

Leto 2021 smo tako zaključili uspešno, polni novih znanj in izkušenj; predvsem pa s ponosom, da smo tako 
uspešno obvladovali celotno situacijo. Na tem mestu bi se iskreno zahvalila vsem sodelavcem, ki so s svojo 
požrtvovalnostjo, odrekanji, nadčloveškimi napori, humanostjo in čutom do sočloveka pripomogli k vsem tem 
rezultatom. Verjamem, da je bila to za vse nas nepozabna izkušnja, ki nam je odprla prenekatero spoznanje. 

Upam, da bomo tudi leto 2022 zaključi uspešno in brez večjih težav, predvsem pa si želim, da bi se epidemija 
Covid-19 končala in bi lahko spet pričeli normalno opravljati naše dejavnosti.   

 

 

 

Direktorica ZD Zagorje: 

Saša Bajda, mag. jav.upr. 
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UVOD 
 
Zdravstveni dom Zagorje ob Savi je javni zdravstveni zavod, ki je bil v sedanji obliki ustanovljen leta 1991, ko 
se je ločil od Zasavskega zdravstvenega centra. 
Zdravstveni dom Zagorje ob Savi spada med posredne uporabnike proračuna in skrbi za zdravstveno varstvo 
občanov Zagorja, ki jih je po zadnjih statističnih podatkih 16.450 (vir: Statistični urad: podatki za leto 2019). 
 
 
 
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA 
 
 
Ime:    Zdravstveni dom Zagorje ob Savi 
Sedež:    Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi 
Matična številka:  5063108000 
Davčna številka:  SI89472861 
Šifra uporabnika:  92517 
Šifra transakcijskega računa:  SI56 01342-6030925151 
Telefon, fax:   03 56 55 000, 09 56 55039 
Spletna stran:    www.zd-zagorje.si 
E-pošta:   info@zd-zagorje.si 
Ustanovitelj:   Občina Zagorje ob Savi 
Datum ustanovitve:  27. 06. 1991 
Organi zavoda:    svet zavoda, direktorica, strokovna vodja, strokovni svet 
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PREDSTAVITEV ZAVODA 
 
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA 
 
VODSTVO ZAVODA 
 

- Svet zavoda 
kot najvišji organ upravljanja, ki ga sestavlja 5 članov (3 zunanji in 2 notranja člana). 

- Strokovni svet, 
ki ga sestavljajo vodje posameznih zdravstvenih služb, pomočnica direktorice za zdravstveno nego, 
strokovna vodja in direktorica, ki ga vodi. 

- Direktorica ZD 
ki zavod vodi, predstavlja in zastopa. Je poslovodna direktorica zavoda.  
 

Zdravstveni doma Zagorje od 21.7. 2019 vodi direktorica Saša Bajda, mag.jav.upr., strokovna vodja pa je od 
1.10. 2019 Urška Medved, dr.med.spec.druž.med. 

 
Dejavnost Zdravstvenega doma Zagorje ob Savi je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. 
Opravljamo zdravstveno dejavnost skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
Zakonom o zdravstveni dejavnosti, Zakonom o zdravniški službi in v skladu z ostalimi predpisi.  
 
Zdravstveni dom opravlja naslednje zdravstvene dejavnosti:  
 
SPLOŠNO ZUNAJBOLNIŠNIČNO ZDRAVSTVENA DEJAVNOST: 

 osnovno zdravstveno varstvo odraslih skupaj z drugimi zdravstvenimi dejavnostmi (splošne 
ambulante, splošna ambulanta v socialnozdravstvenem zavodu (Dom starejših občanov Polde Eberl 
Jamski, Izlake), NMP, referat za zdravstveno vzgojo) 

 zdravstveno varstvo otrok in mladine (ambulante otroško šolskega dispanzerja, logopedinja ), 
 patronažo in nego na domu (patronažna služba in nega na domu, laična nega), 

 
SPECIALISTIČNO ZUNAJBOLNIŠNIČNO ZDRAVSTVENO DEJAVNOST: 

 specialistične ambulante kot so: kardiologija, diabetologija, in pulmologija.  

ZOBOZDRAVSTVENO DEJAVNOST: 
 zobni RTG 
 zobozdravstveno varstvo za otroke (zobozdravstvene ambulante za otroke in mladino), 
 zobozdravstveno varstvo za odrasle (zobozdravstvena ambulanta za odrasle) 

 
REŠEVALNE PREVOZE, kjer gre za nudenje reševalnih prevozov: 

 nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem,  
 sanitetnih prevozov na/iz dialize ter 
 ostalih sanitetnih prevozov bolnikov 

STORITVE DIAGNOSTIČNEGA LABORATORIJA 

FIZIOTERAPIJA 

KLINIČNI FARMACEVT  
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ORGANIGRAM ZAVODA  
 

 
 
 
 
 

POSLOVNO POROČILO  
ZA LETO 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravili: 
Saša Bajda. mag.jav.upr. in Mojca Petek, mag. manag.. 
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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 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 

23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 
73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk), 

‒ 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, 47/15 – 
ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21 in 196/21 – ZDOsk), 

‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 
58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 
199/21), 

‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksi, 
‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 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, 96/15 

ZIPRS1617, 13/18  in 195/20 – odl. US), 
‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 ((Uradni list RS, št. 174/20, 

15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP), 
‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 
‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, 

št. 33/11), 
‒ Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 

pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna 
(Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10), 

‒ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 
86/16, 80/19 in 153/21), 

‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 
82/18, 79/19, 10/21 in 203/21), 

‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list 
RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18), 

‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
(Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15), 

‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 
(Uradni list RS, 46/03), 

‒ Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu 
(Uradni list RS, št. 108/13), 

‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21), 

‒ Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 
41/12), 
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‒ Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13), 

‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno 
dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020 in 024-17/2016/33 
z dne 3. 2. 2020) 
 

c) Interni akti zavoda  
 
ZAP.ŠT. NAZIV DATUM 

1. ODLOK O USTANOVITVI JZ ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE 27.06.1991 
2. STATUT JZ ZD ZAGORJE 27.02.2018 
3. PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU (Z NAVODILI O POPISU) 09.10.2006 
4. PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH VOZIL 07.10.1992 
5. POSLOVNIK O DELU STROKOVNEGA SVETA JZ ZD ZAGORJE 16.03.1994 
6. POSLOVNIK O DELU SVETA JZ ZD ZAGORJE 24.05.1994 
7. POŽARNI RED marec 2019 
8. PRAVILNIK O NOTRANJEM REVIDIRANJU Z REGISTROM TVEGANJ 05.01.2004 
9. PRAVILNIK O INTERNEM STROKOVNEM NADZORU 15.06.1995 

10. PRAVILNIK O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST IN SISTEMIZACIJA 15.07.2008 

11. 
PRAVILNIK O NAČINU IZVAJANJA NEPREKINJENE NUJNE MEDICINSKE POMOČI 
V ZD ZAGORJE 01.10.2017 

12. PRAVILNIK O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV V ZAVODU ZD ZAGORJE 19.12.2006 

13. 
PRAVILNIK O VOLITVAH DELAVCEV V SVET ZAVODA IN ZA IMENOVANJE 
VOLILNIH ORGANOV ZA IZVEDBO VOLITEV V SVET ZAVODA  20.01.1994 

14. 
PRAVILA O NAČINIH IN OBLIKAH OZNAČEVANJA TAJNIH PODATKOV TER 
ORGANIZACIJSKIH IN TEHNIČNIH UKREPIH   

  TER POSTOPKIH ZA VAROVANJE  TAJNIH PODATKOV  05.05.2005 
15. PRAVILA O OSEBNI VAROVALNI OPREMI 12.01.2010 
16. STRATEGIJA UPRAVLJANJA S TVEGANJI V ZD ZAGORJE 09.01.2009 
17. AKT O NOTRANJI ORGANIZACIJI ZD ZAGORJE 01.07.2005 
18. PRAVILNIK O OMEJITVAH IN DOLŽNOSTIH V ZVEZI S SPREJEMANJEM DARIL 09.06.2011 

19. 
PRAVILNIK O PREPOVEDI DELA POD VPLIVOM ALKOHOLA, DROG IN DRUGIH 
PREPOVEDANIH SUBSTANC 08.06.2016 

20. PRAVILNIK O REŠEVANJU PRITOŽBE PACIENTOV 16.09.2016 
21. PRAVILNIK O ARHIVIRANJU 13.01.2017 

22. 
NAČRT PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V JZ ZDRAVSTVENI DOM 
ZAGORJE 02.09.2013 

23. 
UKREPI ZA PREPREČEVANJE NASILJA, TRPINČENJA IN NADLEGOVANJA NA 
DELOVNEM MESTU 23.05.2016 

24. NAČRT GOSPODARJENJA Z ODPADKI avgust 2015 
25. PRAVILNIK O PREPREČEVANJU IN OBVLADOVANJU BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 16.09.2016 
26. POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV 06.06.2019 
27. IZJAVA O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA avgust 2019 
28. PRAVILNIK O OPRAVLJANJU DELA NA DOMU 30.3. 2020 

28. 
PRAVILNIK O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV V ZDRAVSTVENEM DOMU 
ZAGORJE 29.9. 2020 
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2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 
 
Zavod  ima iz svojih Strateško razvojnih programov dolgoročno zastavljene cilje, ki smo jih ohranjali in jim 
sledili tudi v letu 2021: 
‒ Stabilno finančno ekonomsko poslovanje 
‒ Materialno izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih 
‒ Ohranitev in dvig kakovosti strokovnih storitev (v  letu 2021 smo uspešno  
             Prestali zunanjo presojo ter tako ohranili  certifikat kakovosti ISO 9001: 2015) 
‒ Krepitev povezav in kakovostnega sodelovanja z drugimi javnimi zdravstvenimi zavodi v  
            Zasavju in drugod po Sloveniji, pa tudi z drugimi izvajalci zdravstvenih storitev 
‒ Promocija zdravja celotne populacije 
‒ Racionalnost diagnostičnih in terapevtskih postopkov 
‒ Racionalna poraba in porazdelitev sredstev za nabavo materiala, osnovnih sredstev  
‒ Racionalno investiranje za ohranitev in širitev zmogljivosti 
‒ Strokovni, osebnostni in timski razvoj zaposlenih 
 
Glede na rezultat poslovanja za leto 2021 je cilj stabilnega finančnega poslovanja dosežen, saj je zavod ustvaril 
236.274 EUR presežka prihodkov nad odhodki pred upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb, z 
upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb pa znaša presežek prihodkov nad odhodki 232.439 EUR. 
Ustvarjeni pozitivni rezultat je predvsem posledica pridobivanja prihodkov iz naslova brisov na SARS CoV-2 
tako pridobljenih s strani proračuna, kot tudi fizičnih oseb (samoplačnikov).  
 
Cene zdravstvenih storitev so sicer  v letu 2021 nekoliko višje od preteklega leta, vendar pa še vedno ne krijejo 
višjih stroškov zaposlenih, ki so nastali zaradi delnih odprav plačnih anomalij iz preteklih let, sprostitve 
napredovanj in doseženih višjih izhodiščnih plačnih razredov zaposlenih na delovnih mestih plačnih skupin E, 
F, J (le izjemi) ter višjih cen zdravstvenega materiala. 
 
Delovni program sicer ni bil  v celoti izveden, kar pa je posledica aktivnosti v povezavi s epidemijo SARS CoV-
2, ki je v letu 2021 še vedno zelo otežkočala delo osnovne dejavnosti  in zaradi katere smo posledično tudi 
prekinjali delovanje nekaterih dejavnosti.  
 
 
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV 
 
Letni cilji zavoda izhajajo iz strateških ciljev in ciljev kakovosti, ki so definirani v dokumentu za pridobitev 
certifikata kakovosti 9001: 2015. Najpomembnejši cilji za leto 2021 so bili naslednji: 

- Ohranitev vseh dejavnosti; 
- Realizacija delovnega programa po službah; 
- Prejeti dobro oceno zadovoljstva pacientov na podlagi strokovno opravljenih storitev in krajših 

čakalnih dob; 
- Izboljšanje kazalnikov kakovosti na vseh področjih dela; 
- Realizacija plana nabav medicinske in ostale opreme, potrebne za nemoteno opravljanje dejavnosti; 
- Realizacija plana strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih, ker smo dolžni  slediti 

novostim in sodobnim preverjenim praksam v stroki; 
- Prenoviti spletno stran, ki bo uporabnikom bolj prijazna, preglednejša; 
- Uvedba planiranja in registracije ter spremljanje delovnega časa, kar bo pripomoglo k boljši izrabi 

letnega dopusta, racionalizaciji nadur; 



 LETNO POROČILO 2021 / Poslovno in računovodsko poročilo 
 

13 

- Prestavitev in obnova prostora prodajalne z medicinsko tehničnimi pripomočki; 
- Preureditev prostorov za fizioterapijo; 
- Uvedba aplikacije za naročanje pacientov za cepljenje proti COVID-19, gripi, KME…; 
- Z racionalnim poslovanjem doseči pozitivno razliko med prihodki in odhodki poslovanja zavoda. 

 
Ostali cilji, ki niso definirani v letnem cilju kakovosti, so pa cilji, ki se nanašajo na kakovost in izhajajo iz 
strateških ciljev:  

- Dokončna ureditev prostorov ambulante družinske medicine (ADM 4), pridobljene v letu 2019 in 
ureditev prostorov računovodstva; 

- Priprava načrta za stabilno ureditev informacijske tehnologije (posodobitev strežnika, računalnikov, 
tiskalnikov…); 

- Ureditev sanitarij za obiskovalce pri ambulanti za pljučne bolezni; 
- Ureditev prostora za otroško šolski dispanzer, pridobljen 1.9.2020; 
- Posodobitev programske opreme v računovodstvu (plače, kadrovska evidenca, osnovna sredstva, 

naročilnice…); 
- Pridobivanje donacij in sredstev za sofinanciranje za razvoj osnovne dejavnosti; 
- Skrb za dobre delovne pogoje zaposlenih; 
- Uvajanje sodobne informacijsko – komunikacijske tehnologije v delovne procese. 

 
Ugotavljamo, da so zastavljeni cilji v večini uresničeni, podrobnejši opis in realizacija ciljev pa je podana v 
nadaljevanju poročila.  
 

- Nabava opreme za delovanje kardiološke ambulante 
Člani sveta zavoda so bili na 2. redni seji, ki je potekala 11.10. 2021 seznanjeni, da je bil v zadnjem mesecu 
2x izveden servis aparata, ki ga uporablja ambulanta za kardiologijo. Članom sveta je bilo predlagano, da 
se v plan nabav doda nakup nove, vendar rabljene opreme za izvajanje programa v omenjeni ambulantni. 
V ZD Zagorje se trenutno izvaja kardiologija – obremenitveno testiranje v obsegu 0,10 tima, zato je 
vodstvo pridobilo predračun za rabljeno opremo, ki bi nadomestila obstoječo. Predračun za aparat je 
predložila zdravnica Tatjana Zorko, dr.med.,spec., ki je zaradi upokojitve prenehala s to dejavnostjo. 
Ponudba za rabljen aparat vključno z vso pripadajočo opremo je znašala 5.500 EUR. Aparat je bil redno 
servisiran s strani podjetja Schiller in je star okoli 10-20 let.  
V razpravi so člani izrazili pomisleke zaradi starosti aparata in povezljivost programa z ostalimi. Predlagali 
so, da se pridobi še ponudba za nakup nove opreme in se nato članom sveta  v seznanitev in odločitev 
posreduje preko elektronske pošte. V Zdravstvenem domu Zagorje smo tako pridobili še ponudbo 
podjetja Schiller, d.o.o. v vrednosti 28.983,54. Člani sveta zavoda so s štirimi glasovi za odločili, da se za 
potrebe kardiološke ambulante nabavi nov aparat za izvajanje obremenitvenega testiranja.   

 
- Uspešna pridobitev sredstev iz naslova Operacijo »COVID19 – Zagotovitev ključne medicinske in 

osebne varovalne in sicer za nabavo prenosnega ultrazvoka ter sredstva za delno kritje nakupa 
strateške zaloge OVO. Prenosni ultrazvok je namenjen za boljšo diagnostično opredelitev akutnih 
stanj in nadaljnjo usmeritev. Uporabljali ga bomo v službi NMP in po potrebi tudi v ambulantah.  
 

Poslanstvo 
 
Poslanstvo našega dela vidimo v zadovoljstvu pacientov, stalnem izboljševanju kakovosti in  
varnosti naših storitev. 
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Vizija 
 
Naš zavod želi postati in ostati eden najbolj prijaznih in strokovno usposobljenih zavodov na  
področju primarnega zdravstvenega varstva in zdravljenj po sodobnih strokovnih smernicah. 

 
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 
Pogodba z ZZZS za leto 2021 je temeljila na izhodiščih iz Splošnega dogovora med partnerji in je bila okvir za 
izvajanje dejavnosti.  
 
Financiranje s strani ZZZS je sicer bilo stabilno, finančna sredstva smo prejemali redno v skladu s Splošnim 
dogovorom in Pogodbo z ZZZS, vendar višina sredstev ni ustrezala dejanskim stroškom dela in zdravstvenega 
materiala ter ostalega materiala ter storitev za realizacijo delovnega programa.  
 
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV 
 
Osnovni cilj Zdravstvenega doma Zagorje ob Savi je realizacija pogodbeno dogovorjenega programa 
zdravstvenih storitev v skladu s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 
in Splošnim dogovorom za leto 2021. 
 
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA  
 

Obrazec 1: Delovni program 2021 – ZD (priloga) 

Priloga letnemu poročilu je celotni delovni program ZZZS za leto 2021.  
 

Tabela 1: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3 

Realizacija letnih ciljev po službah, ki so navedeni pod točko 3, 3. alineja – Tabela 1 
 

Dejavnost Št.ti
m. 

Enota Realizacij
a 2020 

PLAN      Indeks realizacije 

Plan ZD 
2021 

Plan 
ZZZS 
2021 

Realizacij
a 2021 

Real.
2021
/Real
.2020 

Real.
2021
/Plan 

ZD 
2021 

Real.2
021/Pl

an 
ZZZS 
2021 

1   2 3 4 5 6 
7=6/3*1

00 
8=6/4*1

00 
9=6/5*10

0 

1. SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA 
ZDRAVSTVENA DEJAVNOST       

            

 OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO                   
a.) Število K-jev iz storitev                   

Splošna ambulanta I   
št. K iz 
obiskov 26.089 28.419 29.412 23.823 91 84 81 

Splošna ambulanta II   
št. K iz 
obiskov 30.054 28.419 29.412 30.990 103 109 105 

Splošna ambulanta III   
št. K iz 
obiskov 25.888 28.419 29.412 28.560 110 100 97 

Splošna ambulanta IV     *pavšal do 
30.6.2023   pavšal 12 12           

SKUPAJ SPLOŠNE AMBULANTE 3,1   82.043 85.269 88.236 83.373 102 98 94 
                    
Splošna ambulanta v 
socialnovarstvenem zavodu DSO 0,62 

št. K iz 
obiskov 18.291 15.393 14.019 17.108 94 111 122 
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Referenčna amb. I   
št. K iz 
obiskov 941 1.200 1.200 1.088 116 91 91 

Referenčna amb. II   
št. K iz 
obiskov 963 1.200 1.200 1.066 111 89 89 

Referenčna amb. III   
št. K iz 
obiskov 933 1.200 1.200 1.053 113 88 88 

SKUPAJ  REFERENČNE AMB. 3   2.837 3.600 3.600 3.207 113 89 89 
                    
Otroško šolski dispanzer 1               - 
preventiva   

št. K iz 
obiskov 9.334 10.495 7.951 9.830 105 94 124 

Otroško šolski dispanzer 2               - 
preventiva   

št. K iz 
obiskov 9.805 

10.495 
7.951 11.397 

116 109 143 

Otroško šolski dispanzer 3               - 
preventiva   

št. K iz 
obiskov 4.881 10.495 7.951 10.239 210 98 129 

          7.951   
#DIV/

0! 
#DIV
/0! 0 

Otroško šolski dispanzer 1                      - 
kurativa   

št. K iz 
obiskov 14.930 23.930 25.858 19.238 129 80 74 

Otroško šolski dispanzer 2                      - 
kurativa   

št. K iz 
obiskov 14.543 23.930 25.858 20.540 141 86 79 

Otroško šolski dispanzer 3                      - 
kurativa   

št. K iz 
obiskov 2.138 23.930 25.858 8.528 399 36 33 

Skupaj OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER     55.631 103.276 109.378 79.772 143 77 73 
SKUPAJ OŠD - preventiva 0,5   24.020 31.486 23.853 31.466 131 100 132 
SKUPAJ OŠD - kurativa 2,8   31.611 71.790 77.574 48.306 153 67 62 

                    
SKUPAJ ŠTEVILO K-jev V OSNOVNI 
ZDR.DEJAVNOSTI     158.802 207.537 215.233 183.459 116 88 85 

zzzs                   
Zdravstvena vzgoja (evidenčne 
delavnice) 0,84 pavšal 12             

                    

Zdravstvena vzgoja - delavnice   
št.delavni
c 28 55 55 19 68 35 35 

                    
Farmacevtsko svetovanje (pavšal do 
31.12.2020)   

št… enot, 
pavšal 8 168 168 150 1.875 89 89 

                    
AMBULANTA NUJNE MEDICINSKE 
POMOČI                   
1. DEŽURNA SLUŽBA 2                                         pavšal 12             
a)Število primerov                   
2. MOBILNA ENOTA NUJNEGA 
REŠEVALNEGA VOZILA     12             
    ZZZS/nujni prevozi                        št. km               
                    
2. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST                   
ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO                   
a.) Število točk iz storitev                   
Šolska zobna ambulanta I    št. točk 30.379 40.059 40.059 40.268 133 101 101 
Šolska zobna ambulanta II   št. točk 30.706 40.059 40.059 40.153 131 100 100 
Zobozdravstvena dejavnost za mladino 2,38   60.900 80.118 80.118 80.421 132 100 100 
                    
Zobna ambulanta za odrasle (1.4.2020 
dalje)   št. točk 23.643 47.989 47.989 48.541 205 101 101 
SKUPAJ ZOBNE AMBULANTE 1   84.543 128.107 128.107 128.962 153 101 101 
                    
Zobozdravstvena vzgoja (evidenčne 
delavnice) 0,8 pavšal 12             
                    

3. SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 
SKUPAJ Z  DRUGIMI ZDRAVST. DEJAVNOSTMI             
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Spec.ambulanta za pljučne bolezni - 
pulmologija 1,13 št. točk 58.846 70.020 70.020 74.756 127 107 107 

Pulmologija - prvi pregled     662 1.301 1.320 1.033 156 79 78 
Meritev  v izdihanem zraku     148             

Diabetična ambulanta 0,4 št. točk 18.536 21.766 21.766 25.368 137 117 117 
                    
Kardiologija 0,1 št. točk 4.614 6.247 4.805 5.555 120 89 116 
                    
Dispanzer za ment.zdr-logoped 1 št. točk 17.068 17.218 17.218 20.140 118 117 117 
                    
FIZIOTERAPIJA                   
Fizioterapija- uteži ZD* - Ferme   št. uteži 601 590 590 648 108 110 110 
Fizioterapija- uteži ZD* - Praznik   št. uteži 494 590 590 625 127 106 106 
Fizioterapija- uteži DSO IZLAKE   št. uteži 272 224 224 252 93 113 113 
Skupaj Fizioterapija;                                          2,38   1.367 1.404 1.404 1.525 112 109 109 

Specialna fizioterapija                                         
št. 
primerov 57 89 57 42 74 47 74 

                    

Patronaža- storitve 1 
št. 
primerov 1.364 1.350 1.350 1.487 109 110 110 

                    

Nega bolnika-storitve 3,3 
št. 
primerov 3.534 4.455 4.455 2.756 78 62 62 

                    
REŠEVALNI PREVOZI                   
REŠEVALNA SLUŽBA, št.km                   
Nenuj.reš.prev-s sprem. 513150 0,72 št.km 94.074 71.611 71.611 109.333 116 153 153 
Nenujni dializ.prev.   513151 1,41 št.km 115.011 140.137 140.137 104.950 91 75 75 
Sanitetni prevozi   513153 1,58 št.km 138.200 157.248 157.248 137.933 100 88 88 
Reševalni prevozi     347.285 368.997 368.997 352.216 101 95 95 

 
V letu 2021 smo delovni program izpolnjevali v okviru načrta, zmogljivosti kapacitet ter potreb občanov. 
Procese dela smo vseskozi prilagajali razmeram v povezavi z virusom SARS CoV-2.   
 
Realizacija delavnic v okviru zdravstvene vzgoje 
 

ZDRAVSTVENA VZGOJA - delavnice PLAN 2020 REALIZACIJA 
2021 

  
Indeks 

2021/Plan 
2021 

Zdrava prehrana 3 0,00   
Skupinsko svetovanje za op.kajenja 1 0,00   
Individualno svetovanje za op.kajenja 6 0,00   
Individualno svetovanje za tv.akoholu 2 0,00   
Življenjski slog 9 6,00   
Dejavniki tveganja 8 6,00   
Podpora pri spopr. z depresijo 2 0,00   
Podpora pri spoprij. s tesnobo 2 0,00   
Spoprijemanje s stresom 3 1,00   
Tehnike sproščanja 6 0,00   
Posodobljeno "zdravo hujšanje" 2 2,00   
"Ali sem fit" 8 3,00   
"Gibam se" 3 1,00   
SKUPAJ: 55 19,00 34,55 



 LETNO POROČILO 2021 / Poslovno in računovodsko poročilo 
 

17 

Realizacija delavnic je bila glede na razmere visoka, saj smo dobili s strani resornega ministrstva navodila, da 
v času epidemioloških razmer omejimo delovanje delavnic in delavce preusmerimo v osnovno dejavnost.  
 
Cepljenje proti Covid-19 in opravljanje testiranj  
 

27.12. 2020 smo opravili prva cepljenja proti Covid-19 v Domu starejših Polde Eberl Jamski na Izlakah. Potem 
smo tedensko opravljali cepljenja v skladu z navodili Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje (v nadaljevanju NIJZ). Vedno smo se pridružili cepilnim akcijam na ravni države – organizirali smo 
cepljenje čez cel vikend, med 19.12. in 23.12. 2021 pa smo organizirali dneve cepljenja. Naša mobilna ekipa 
je v tem času vsak dan obiskovala krajevne skupnosti v občini, razen v nedeljo 19.12. 2021, ko smo cepili v 
župnišču pri cerkvi Sv. Petra in Pavla v Zagorju in v eni krajevni skupnosti. Istočasno je vse dni cepljenje 
potekalo tudi v cepilnem centru v zdravstvenem domu. V sklopu cepilnega tedna smo v ponedeljek, 20.12. 
2021 organizirali tudi nočno cepljenje, ki je potekalo v avli kulturnega centra Delavski dom Zagorje. V tem 
tednu smo cepili 499 oseb, od tega je bilo 37 oseb cepljenih s prvim odmerkom. 

Večino cepljenj, ki so običajno potekala med četrtkom in soboto smo opravili v avli KC Delavski dom Zagorje, 
kjer smo lahko delo opravili nemoteno, strokovno, v skladu s smernicami in prijazno pacientom. Vsa cepljenja 
smo organizirali tako za naročene, kot tudi za nenaročene paciente.  

Naša mobilna enota je opravila tudi cepljenje varovancev v VDC Zagorje, kot tudi v njihovi enoti v Litiji. Prav 
tako smo opravili cepljenje na OŠ dr. Slavka Gruma v Zagorju. 

Povezali smo se tudi z družbo ETI, d.d., Izlake, kjer smo cepljenje za njihove zaposlene opravili kar trikrat. 

Posebna termina smo imeli tudi za cepljenje gasilk in gasilcev iz vseh prostovoljnih gasilskih društev v občni 
Zagorje ob Savi. 

Dnevno smo opravljali tudi hitra antigenska testiranja na katere se ni bilo potrebno naročati  in pa tudi PCR 
testiranja za vse paciente, ki imajo izbranega osebnega zdravnika v Zagorju, razen za enega od 
koncesionarjev, ki ni želel sodelovati z nami in je svoje paciente pošiljal na PCR testiranja v ZD Trbovlje. 

Prav tako smo v prvem polletju (do šolskih počitnic) izvajali tudi redna tedenska testiranja za vse učitelje, 
vzgojitelje in pomožne delavcev na osnovnih šolah, glasbeni šoli, vrtcu. Za vse prosvetne delavce smo potem 
organizirali tudi posebne termine cepljenja proti Covid-19. Le to je prav tako potekalo v Delavskem domu 
Zagorje. 

 
Prenova spletne strani 
 
S ponedeljkom, 24.4. 2021, je zaživela naša nova spletna stran, ki smo jo pripravili skupaj s podjetjem Grafex, 
d.o.o., iz Izlak. Naš cilj je bil, da bi bila spletna stran pregledna, pripravljena po sklopih, ki bodo prijazni do 
uporabnikov in da bodo naši uporabniki kar se da hitro prišli do informacij, ki jih potrebujejo. S tem dnem je 
naš zdravstveni dom dobil tudi nov logotip. 
 

V mesecu oktobru leta 2021 smo dodatno pridobili naslednje dejavnosti: 

Sklenili smo pogodbo o sodelovanju z ustno higieničarko Jasno Štrbac,ki prihaja v Zdravstveni dom Zagorje v 
povprečju 2 x mesečno oziroma po potrebi. Svoje delo opravlja v prostorih zobozdravstvene ambulante za 
odrasle 1. Izvajalka opravlja naslednje storitve ustne higiene:  
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- čiščenje zobnega kamna, 
- poliranje zobnih lokov, 
- peskanje zob, 
- zdravljenje parodontalnega vnetja, 
- vzdrževalno zdravljenje, 
- meritve obzobnih žepkov, 
- premaz proti skelenju, 
- stabilizacija majavih sekalcev. 
 
ZD Zagorje je v lanskem letu podal predlog spremembe Aneksa k splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2021 
za nujne širitve programov in sicer: 

- Zobozdravstvena dejavnost – zobozdravstvo za odrasle (obseg 1 tim) 
- Splošna ambulanta / ambulanta družinske medicine (obseg 1 tim) 
- Vstopna triažna točka 
- Ambulanta družinske medicine – dodatek za referenčno ambulanto (ambulanta 4) 

 
Obrazložitev: 
Zobozdravstvena dejavnost: Zdravstveni dom Zagorje ima trenutno le eno zobozdravstveno ambulant za 
odrasle, ostale zobne ambulante za odrasle pa na področju Občine Zagorje ob Savi opravljajo samo 
koncesionarji. Leta 1994 se je upokojil zobozdravnik Vladimir Rosina, ki je bil zaposlen v Zdravstvenem domu 
Zagorje. Takrat se ni zaposlilo novega zobozdravnika (iz nam neznanih vzrokov). Zaradi vse večjih potreb 
pacientov po dodatnih zobozdravnikih, zobozdravstvenih storitvah in vedno daljših čakalnih dobah za pregled 
pri zobozdravniku prosimo za dodatno zobozdravstveno ambulanto za odrasle v okviru Zdravstvenega doma 
Zagorje. Poleg tega se v našem zdravstvenem domu naša zobozdravstvena ambulanta za odrasle srečuje s 
težavo, da se koncesionarji ne držijo urnikov oz. ordinacijskih časov zato se nemalokateri pacient, ki ima nujno 
stanje obrača po pomoč na našo ambulanto. Iz vsega zgoraj naštetega je pridobitev dodatne zobne 
ambulante za odrasle NUJNA. 
Splošna ambulanta: V Zdravstvenem domu Zagorje imamo trenutno štiri ambulante družinske medicine. Tri 
se nahajajo na lokaciji Cesta zmage 1, ena ambulanta pa na dislocirani enoti na Izlakah. Zaradi vedno večje 
preobremenjenosti zdravnikov in ostalega zdravstvenega kadra v ambulantah ter zaradi preseganja 
izpolnjevanja glavarinskih količnikov v večini ambulant prosimo za odobritev dodatne ambulante družinske 
medicine. Res je, da imajo v prostorih ZD Zagorje ambulante družinske medicine tudi trije koncesionarji, 
vendar tudi oni bistveno presegajo GK. V želji, da bi bili pacienti kar se da hitro obravnavani, zdravstveno 
osebje pa malo manj obremenjeno prosimo za dodelitev dodatne ambulante. 
Vstopna trižana točka: Zdravstveni dom Zagorje od pričetka razglasitve epidemije COVID-19 SARS-CoV-2 
zagotavlja na vhodu v zdravstveni dom triažno točko za vse paciente in druge obiskovalce zdravstvenega 
doma. Glede na dejstvo, da že skoraj dve leti sami zagotavljamo kader in tudi finančna sredstva in na naša 
prepričanja, da bo triažna točka potrebna tudi v prihodnje prosimo za odobritev našega predloga. Naj še 
pojasnimo, da so delo na triažni točki opravljali tako zaposleni v ambulantah (poleg svojega rednega dela) kot 
tudi študentje, ki pa se že sedaj vračajo v šolo in nam bodo lahko pomagali le še izjemoma. Prav tako na triažo 
ne moremo razporejati kadra iz ambulant in ZVC, saj morajo le ti orpaviti svoje redno delo. Vzpostavitev 
triažne točke je zagotovo tudi doprinos k bolj normalnemu delo ambulant, saj so v čakalnicah samo pacienti, 
ki so naročeni v določenem terminu. S tem je tako sestram kot tudi zdravnikom v ambulanti omogočeno 
normalno delo (ni nenehnega trkanja po vratih, prerekanja, prerivanja,…) 
Referenčna ambulanta:  Zdravstveni dom Zagorje je v letu 2019 dobil novo ambulanto družinske medicine. 
Ker se zavedamo, da vsaka ambulanta družinske medicine nujno potrebuje tudi referenčno ambulanto, saj 
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se tako razbremeni delo zdravnika, hitreje lahko odkrijemo določene težave pri pacientu,…, prosimo za 
odobritev le te. 
 
Kljub visoki angažiranosti k pridobitvi dodatne dejavnosti širitve v letu 2021 niso bile potrjene. V ZD Zagorje 
smo ponovno podali predloge na Združenje, ki se bo kot partner dogovarjal za sprejem aneksa k SD 2022. 
 
Pridobivanje prihodka 
 
Finančna sredstva smo prejemali redno v skladu z določili Splošnega dogovorom in Pogodbe z ZZZS, vendar 
višina sredstev ni ustrezala dejanskim stroškom za realizacijo delovnega programa. 
 
Celotni prihodki doseženi v letu 2021 so znašali 4.745.567 EUR  in so bili za 16,29 % višji od doseženih v letu 
2021 in za 3,62 % višji od načrtovanih.  
 
Presežek prihodkov nad odhodki pri izvajanju javne službe znaša 140.469 EUR, iz naslova izvajanja tržne 
dejavnosti pa znaša presežek prihodkov nad odhodki 94.250 EUR pred upoštevanjem davka od dohodka 
pravnih oseb. 
 
Prihodki javne službe so za 12,84 % višji od leta 2020 in za 0,37 % višji od planiranih. Odhodki javne službe so 
za 9,83 % višji od leta 2020 in za 2,15 % nižji od planiranih. 
 
Prihodki tržne dejavnosti so za 56,41 % višji od leta 2020 in za 42,33 % višji od planiranih. Odhodki tržne 
dejavnosti so za 46,48 % višji od leta 2020 in za 19,46 višji od planiranih.  
 
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali zlasti z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev): 
- Prosta prodaje blaga in storitev v specializirani prodajalni z MP in  pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ki je 

registrirana v sklopu  ZD 
- Laboratorijske storitve  za zasebnike in ostale samoplačniške storitve 
- Doplačila in samoplačniške zobozdravstvene storitve za odrasle 
- Storitve opravljene fizičnim osebam v povezavi s Covid-19, zlasti opravljeni samoplačniški brisi na SARS-

CoV-2 
- Dežurstva na športnih in drugih prireditvah 
- Zobni rentgen za samoplačnike in zasebne izvajalce zobozdravstvenih storitev 
- Oddajanje počitniške kapacitete – garsonjere fizičnim osebam 
- Provizije od opravljanja storitev pri izposoji medicinskih pripomočkov in izdaji medicinskih pripomočkov 

(ZZZS, zavarovalnice prostovoljnega dodatnega zavarovanja) 
- Računovodske in tehnične storitve za zasebnike. 

 
 
Področje odhodkov 
 
Celotni odhodki doseženi v letu 2021 so znašali 5.282.192 EUR in so bili za 12,44 % višji od doseženih v letu 
2020 in 0,48 % nižji od načrtovanih.   
 
Vrednostna primerjava po posameznih skupinah vrst odhodkov zavoda s predhodnim letom 2020 je razvidna 
iz spodnje tabele, podrobnejša analiza odhodkov pa je prikazana v računovodskem delu letnega poročila: 
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Vrsta odhodka Realizacija 2020 v EUR 
Realizacija 2021 v 

EUR 
Indeks 

2021/2020 

MATERIALNI STROŠKI 393.075 525.189 134 

STROŠKI STORITEV 938.439 1.094.564 117 

AMORTIZACIJA 166.951 214.728 129 

STROŠKI DELA 2.878.131 3.224.064 112 

DRUGI STROŠKI 17.054 3.336 20 

STROŠKI ZALOG 272.224 218.842 80 

FINANČNI ODHODKI 392 189 48 

DRUGI  ODHODKI 3482 546 16 

PREVREDN. ODHODKI 27852 734 3 

SKUPAJ ODHODKI ZAVODA 4.697.600 5.282.192 112,44 
 
 
4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE 
 
JZ ZD Zagorje ob Savi se je v letu 2017 vključil v storitev eZdravje z uvedbo izdajanja eNapotnic in storitev od 
takrat redno izvaja.  Storitve eNaročanja v smislu, da bi zaposleni zavoda opravljali e-naročanja pacientom, 
nismo uvedli, ker trenutno ne razpolagamo z zadostnim številom ustreznega kadra. Zdravstveni dom na svoji 
spletni strani pacientom omogoča dostop do aplikacije »Gospodar zdravja«, kjer se lahko sami naročijo v 
izbrano ambulanto na pregled. Sama realizacija e-naročanj je odvisna od osebne izbire pacienta, dokler je 
omogočeno več poti naročanja na zdravstvene storitve. 
 
V letu 2021 smo se vključili v informacijsko rešitev NIJZ-ja za naročanje na cepljenje in vodenje nacionalnega 
seznama čakajočih, s tem, da smo predhodno izvozili podatke iz aplikacije »Gospodar zdravja« in jih uvozili v 
informacijski sistem zVEMPlus. 
Pred tem smo za potrebe opravljanja cepljenja proti Covid-19 nadgradili aplikacijo Gospodar zdravja, preko 
katere so se lahko pacienti sami naročali na cepljenje. Glede na dejstvo, da je bilo v začetku cepljenje 
omogočeno samo posameznim skupinam ljudi (najbolj ranljivi, starejši, oskrbovanci v DSO-jih,…) je aplikacija 
predstavljala zelo pomemben pripomoček s pomočjo katerega smo lahko na cepljenje vabili osebe, ki so bile 
do le tega v danem trenutku opravičene.  
 
4.4. POSLOVNI IZID 
 

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

NAZIV 
Realizacija 

2020 
Finančni načrt 

2021 
Realizacija 

2021 

INDEKS INDEKS 
Real. 2021 

/ Real. 
2020 

Real. 
2021 / FN 

2021 
  v EUR v EUR v EUR     

Celotni PRIHODKI 4.745.567 5.325.623 5.518.466 116 104 

Celotni ODHODKI 4.697.600 5.307.494 5.282.192 112 100 

POSLOVNI IZID pred obračunom DDPO 47.967 18.129 236.274 493 1303 

Davek od dohodka pravnih oseb (DDPO) 1.159 640 3.835 331 599 

POSLOVNI IZID po obračunu DDPO 46.808 17.489 232.439 497 1329 

Delež primanjkljaja/presežka v celotnem 
prihodku 

0,010 0,003 0,042 427 1283 
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Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in 
odhodkov 2021 - ZD. 
 
 
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA 
DELA 
 
Tako kot v letu 2020, so bila tudi v letu 2021 zaznana odstopanja v zvezi z izvajanjem programa dela, kar je 
posledica virusa SARS CoV-2, saj smo program dela morali zaradi izrednih razmer in navodil s strani 
ministrstva ter ZZZS prilagoditi razmeram. Določene ambulante, kot npr.: referenčne ambulante, zdravstvena 
in zobozdravstvena vzgoja, delavnice v okviru zdravstvene vzgoje… so bile v času izrednih razmer  zaprte oz. 
so se opravljale samo nujne storitve in storitve na daljavo.   
 
 
6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP  
 

6.1. Izvajanje službe NMP v ZD Zagorje 

Mreža enot NMP in DS določa, da imamo v ZD Zagorje 1,0 MoE NRV ter DS3a. V  službi NMP sodeluje 19 
redno zaposlenih v ZD Zagorje, od tega 4 zdravnice specialistke družinske medicine, 8 DMS, 2 SMS in 5 
voznikov reševalcev (NPK). Poleg redno zaposlenih v službi NMP sodelujejo tudi trije zasebni koncesionarji, 
specialisti splošne oz. družinske medicine ter specialist družinske medicine. S specialistom družinske medicine 
imamo sklenjeno podjemno pogodbo, z ostalimi koncesionarji pa pogodbe o medsebojnem sodelovanju.  

Zaradi zdravstvenih razlogov se zdravnica koncesionarka v letu 2021 ni več vključevala v izvajanje dežurne 
službe in NMP, 1 x tedensko (ob četrtkih popoldan) ter nekajkrat mesečno je delo v okviru njene ambulante 
opravljala specializantka družinske medicine, ki je zaposlena pri koncesionarki, en zdravnik koncesionar pa se 
v izvajanje dežurne službe vključuje enkrat tedensko (ob torkih popoldan), v nočno dežurstvo se ne vključuje, 
v dnevno dežurstvo med vikendi in prazniki pa le enkrat do dvakrat mesečno (po 12 ur).  
 
6.2. Sporno vprašanje MZ – Pilotni projekt: »Ločitev delovišč« 
 
Zdravniška zbornica Slovenije je že v letu 2020 podala predlog k oblikovanju novega člena Priloge ZD ZAS, ki 
se glasi: Pilotni  projekt:  «ločitev delovišč«  izbranih osebnih zdravnikov od sočasnega izvajanja nujne 
medicinske pomoči, dežurne službe, mrliško pregledne službe in neodložljivih zdravstvenih storitev na 
terenu (neodložljivi hišni obiski). 
 
To bi za Zdravstveni dom Zagorje pomenilo, da bi imeli priznano 1 ekipo NRV (nujno reševalno vozilo); ki jo 
sestavljata diplomirani zdravstvenik/DMS in voznik reševalec, ter 0,5 mobilne ekipe za neodložljive hišne 
obiske (MoE NHO). MoE NHO je prednostno namenjena zagotavljanju oskrbe vseh neodložljivih 
zdravstvenih stanj na terenu. V ekipi sta zdravnik specialist in SMS/ZT/ZR v vozilu tipa VUZ. MoE NHO naj bi 
delovala na širšem območju, vse do območja celotne regije, časovno najmanj 12/7. 
 
Sprejem predloga bi pomenil, da v Zdravstvenem domu Zagorje ne bi več imeli dežurne službe in posledično 
zdravnika v nočnih urah. 
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Skupaj z županom Občine Zagorje ob Savi, vodstvom Zdravstvenega doma Hrastnik in županom Občine 
Hrastnik smo zahtevali, da se sporno vprašanje umakne iz obravnave na seji vlade. Vlada je naš predlog 
sprejela in tako je v letu 2020 organiziranost dežurne službe in NMP v občini Zagorje ob Savi ostala 
nespremenjena.  

Tudi v letu 2021 je organiziranost dežurne službe ostala nespremenjena, še vedno pa se predvideva uvedba 
pilotnega projekta, ki bi ukinil dežurnega zdravnika ponoči. Na temo ločevanja delovišč – NMP je bil 8.10. 
2021 na Ministrstvu za zdravje sklican sestanek, kamor so bili poleg ministra za zdravje in državnega 
sekretarja s sodelavci, vabljeni tudi župana občin Zagorje in Hrastnik ter direktorja zdravstvenega doma 
Zagorje in Hrastnik. Sestanka se je udeležil tudi namestnik vodje NMP v DZD Zagorje, Franc Novak, dr.med.  

Državni sekretar g. Vindišar  je vse prisotne seznanil, da je bil sestanek sklican na podlagi pobude, ki je 

bila podana ministru v okviru obiska v Zasavski regiji. Povedal je, da je cilj ministrstva zagotoviti ustrezno 
kvaliteto nujne medicinske pomoči, v ustreznem času, kar je pravica vseh državljanov. Dejal je, da imamo v  
Sloveniji mrežo nujne medicinske pomoči, ki je zelo razširjena in z vzpostavitvijo urgentnih centrov v letu 
2016 ni bila spremenjena in da se moramo zavedati, da je NMP v pristojnosti države in zato ne 

pozna in ne sme poznati meja med občinami. Tako župan kot tudi direktorica ZDZ sta obžalovala, da na 
sestanku niso bili prisotni predstavniki ZD Trbovlje in UC Trbovlje, saj so bili oni pobudniki sestanka. Prav tako 
sta oba podala predlog, da se pilotni projekt izvaja na območju, kjer nimajo ločenih delovišč (splošnih 
ambulant in NMP – v ZD Zagorje imamo to ločeno že od 11.10. 2017. 

S strani ministrstva za zdravje smo nato 13.10. 2021 prejeli delovni predlog za prenovo mreže NMP – zasavska 
regija. Trenutno imamo v ZD Zagorje 1 tim mobilne enote nujnega reševalnega vozila (reševalec, DMS) in en 
tim dežurne službe 3a, kar pomeni, da je 24 ur na dan na razpolago dežurna ekipa (reševalec, sestra in 
zdravnik). Po novem pilotnem projektu pa naj bi imeli 1 tim mobilne enote nujnega reševalnega vozila  
(reševalec, DMS) in en tim mobilne enote za neodložljive hišne obiske za 12 ur (zdravnik, reševalec), ki bi 
hodila po terenu za celotne Zasavje in opravljala neodložljive hišne obiske. V obrazložitvi so zapisali, da naj bi 
generalna prenova mreže postopoma ukinjala prisotnost zdravnika na manjših deloviščih v času (najprej v 
nočnem času), kjer je frekvenca prihodov pacientov majhna in se lahko oskrba zagotovi v UC v radiju 
obstoječe dežurne službe v razdalji do 20 km. V času večje frekvence prihodov pacientov v ZD pa se bo izvajala 
dežurna služba z zdravnikom in osebjem MOE DZ , ki se bo v slučaju nujne potrebe vključeval tudi v NMP na 
terenu. 

Delovni čas in lokacije ekip (mreža) se bo prilagajal potrebam prebivalstva, ki se bodo ugotavljale na osnovi 
kredibilnih podatkov dispečerske službe in poročanja zavodov o zabeleženih  obiskih v ambulanti in terenu. 
Zaradi poslabšanja situacije zaradi virusa Sars CoV-2 so se vsa pogajanja in sestanki v zvezi z organiziranostjo 
NMP in dežurne službe na področju Zasavja začasno ustavili. 

 

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  
 
Ocenjujemo, da so bili letni cilji delovnega programa, glede na razmere v povezavi z virusom SARS CoV-2,  
dobro realizirani.   
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8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  
 
8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA  

 

          Tabela 5: Finančni kazalniki poslovanja 

KAZALNIK LETO 2020 LETO 2021 

1. Kazalnik gospodarnosti 1,010 1,045 

2. Delež amortizacije v celotnem prihodku 0,035 0,045 

3. Stopnja odpisanosti opreme 0,75 0,74 

4. Dnevi vezave zalog materiala 90,73 106,96 

5. Delež terjatev v celotnem prihodku 0,11 0,03 

6. Koeficient plačilne sposobnosti 1 1,00 

7. Koeficient zapadlih obveznosti 0 0,00 

8. Kazalnik zadolženosti 0,355 0,28 

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi 
sredstvi 

1,494 1,99 

10. Prihodkovnost sredstev 1,211 1,38 

 
 

1. Kazalnik gospodarnosti =  je delež celotnih prihodkov v celotnih odhodkih (celotni prihodki AOP 870 / 
celotni odhodki AOP 887). Kazalnik gospodarnosti kaže intenzivnost odmikanja prihodkov od odhodkov, 
večje odmikanje pomeni boljšo gospodarnost pri celotnem poslovanju zavoda. Za leto 2021 je kazalnik 
gospodarnosti višji za 0,035 odstotne točke v primerjavi s preteklim letom.  

 
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870). Delež 

stroškov amortizacije v celotnem prihodku je v letu 2021 višji za 0,01 odstotno točko v primerjavi z 
letom 2020. 

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

osnovna sredstva AOP 006). Zavod izkazuje v letu 2021 nižjo stopnjo odpisanosti opreme od izkazane 
stopnje odpisanosti v letu 2020 za 0,01 odstotne točke. Stopnja odpisanosti nam pove, kolikšen del 
vrednosti opreme je že amortiziran in kaže na starost opreme, s katero opravljamo dejavnost. Oprema 
je odpisana 74 %.  

 
4. Dnevi vezave zalog = (stanje zalog AOP 023:/stroški materiala AOP 873 x 365; od stanja zalog je odšteta 

strateška zaloga). Zaloge se obrnejo v 106,96 dneh, kar pomeni, da je blago po povprečni zalogi 
prodamo v 107 dneh, kar ni najbolj optimalno. Glede na leto 2020  se blago obrne za 16 dni kasneje.  

 
5. Delež terjatev v celotnem prihodku = AOP 015+ AOP 017 + AOP 020) / celotni prihodki AOP 870). Delež 

terjatev v celotnem prihodku, je v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 nižji za 0,08 odstotnih točk, kar 
je posledica predvsem višjih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta.  

 



 LETNO POROČILO 2021 / Poslovno in računovodsko poročilo 
 

24 

6. Koeficient plačilne sposobnosti = (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih 
dni z plačilo). Koeficient 1 nam pove,  da v celoti poravnamo obveznosti v dogovorjenih rokih. 

 
7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12./mesečni promet do 

dobaviteljev AOP871/12) . Koeficient 0 nam pove, da zapadlih neplačanih obveznosti nimamo. 
  
8. Kazalnik zadolženosti = (tudi viri AOP 034 + 047 + 048 + 054 + 055)/ Obveznosti do virov sredstev AOP 

060). Večja kot je vrednost kazalnika, večja je stopnja zadolženosti. Vse obveznosti, ki jih ima zavod do 
zaposlenih, do dobaviteljev, do uporabnikov enotnega kontnega načrta v primerjavi z vsemi 
obveznostmi, vključno z lastnimi viri in dolgoročnimi obveznostmi, so v letu 2020 nižje kot v letu 2020. 
Kazalnik zadolženosti je v primerjavi s preteklim letom nižji 0,075 odstotnih točk.  

 
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = (AOP 012 + AOP 023 / AOP 034). Kazalnik 

kaže, ali ima zavod dovolj denarnih sredstev in pričakovanih prilivov s strani kupcev, da lahko poravnava 
tekoče kratkoročne obveznosti do zaposlenih, dobaviteljev obratnih sredstev in do ustanovitelja. Zavod 
izkazuje 1,99 krat več gibljivih sredstev kot ima kratkoročnih obveznosti in pomeni tekočo likvidnost v 
celoti. 

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

vrednosti AOP 002 + 004 + 006). Tekoči prihodki iz poslovanja so v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 
višji in pokrivajo nabavno vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev, nepremičnine ter opreme in 
drugih opredmetenih osnovnih sredstev po stanju 31.12.2021. Ta kazalnik izraža vrednost 
opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev na enoto prihodka. Cilj zavoda je, da je vrednost 
tega kazalnika čim višja. 

 
IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1819 
 
Na podlagi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, v nadaljnjem besedilu: Zakon o 
fiskalnem pravilu) se morajo presežki, ki jih posamezna institucionalna enota sektorja država ustvari v 
posameznem letu, zbirati na ločenem računu. Obvezno ravnanje glede porabe presežka po 5. členu ZFisP je 
določeno le za presežek, izračunan po 71. členu ZIPRS1819. To pa pomeni, da se v primeru, če je presežek 
izračunan po računovodskih pravilih večji od presežka, izračunanega po 71. členu ZIPRS1819, razlika lahko 
porabi na način, kot je določen v drugih predpisih ali aktih o ustanovitvi institucionalnih enot sektorja 
država. Presežek posameznega leta se skladno z ZIPRS1819 zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljena 
namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju, ki so evidentirana na 
kontih časovnih razmejitev ter za neporabljena sredstva za investicije. 
 
Zakon o fiskalnem pravilu določa možnost porabe presežkov v primeru, da institucionalna enota sektorja 
država nima dolgov (upoštevajo se dolgovi, ki se evidentirajo v okviru skupine kontov 25 in 96). Presežki, 
zbrani na ločenem računu oz. tiste presežke, ki so evidentirani na posebnem podkontu, se lahko uporabi 
za: 
- odplačevanje glavnic dolga (del glavnice, ki zapade v plačilo v tekočem letu), če je institucionalna enota 

sektorja država zadolžena. V kolikor so presežki večji od obveznosti za odplačilo glavnic dolga, je potrebno 
ostanek hraniti dalje in vse dokler je zadolžena, presežke porabljati izključno za odplačevanje glavnic dolga 
v naslednjih letih; 

- če institucionalna enota sektorja država nima dolgov, se presežki uporabijo za enega ali več navedenih 
primerov:  



 LETNO POROČILO 2021 / Poslovno in računovodsko poročilo 
 

25 

o financiranje primanjkljajev v obdobjih podpotencialne ravni BDP; 
o za financiranje izpada prihodkov oz. povečanja izdatkov zaradi okoliščin iz prvega odstavka 12. člena  

Zakona o fiskalnem pravilu, to je resen gospodarski upad ali neobičajen dogodek, na katerega ni mogoče 
vplivati in ima pomembne posledice za finančno stanje sektorja država ali; 

o financiranje investicij v naslednjih letih; 
 

- četrti odstavek 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu določa, da se izjemoma lahko ob soglasju ustanovitelja, 
presežki uporabijo tudi za povečanje premoženja tistih institucionalnih enot, ki imajo v skladu z zakonom 
premoženje v lasti. 

- peti odstavek 5. člena ZFisP določa, da, ne glede na drugi, tretji ali četrti odstavek tega člena, lahko po 
postopku in v primerih, ki so določeni s predpisi, ki urejajo javne finance, ustanovitelj institucionalne enote 
sektorja država zahteva vplačilo presežkov javnih prihodkov nad javnimi izdatki v proračun ustanovitelja. 
Ker javnofinančni predpisi še ne določajo, v katerih primerih ustanovitelj institucionalne enote sektorja 
država lahko zahteva vplačilo presežkov javnih prihodkov nad javnimi izdatki v proračun ustanovitelja, 
ustanovitelj vplačil presežkov ugotovljenih po 71. členu ZIPRS1819 v svoj proračun ne more zahtevati, lahko 
pa zahteva vplačilo razlike presežkov med presežkom, izračunanim skladno z 71. členom ZIPRS1819, in 
izračunanim presežkom po računovodskih pravilih. Iz spodnjega izračuna je razviden negativen izid po 
denarnem toku oziroma po 71. členu ZIPRS1819. 
 
Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku po 71. členu ZIPRS1819 
 

Skupina kontov 
Oznaka za AOP  Naziv konta Leto 2020 Leto 2021 

485 9. Presežek x (=povečanje 
sredstev na računih) 

337.703 423.408 

R2 034 
10.Kratkoročne obveznosti 
in PČR po bilanci na dan 
31.12. 

895.876 727.696 

96,97 054, 055 
11. Dolgoročne finančne 
obveznosti in druge 
dolgoročne obveznosti 

0 0 

980-(00 do 05) 
056-(002-
003+004-
005+006-007) 

12.Neporabljena sredstva 
za investicije 

435.789 484.531 

    
13. Znesek Y (13=9-10-11-
12) = presežek po 
ZIPRS1819 

-931.410 -993.962 

 
 

9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

Oceno smo pripravili  v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ. 
Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ oddamo preko  AJPES, računalniškega programa, kopijo pa 
posredujemo tudi ministrstvu skupaj z letnim poročilom. 
 
Zdravstveni dom Zagorje ob Savi je javni zavod z letnimi prihodki nad 2,1 mio EUR, zato mora skladno z določili 
Zakona o javnih financah in 53. člena Zakona o računovodstvu zagotoviti notranje revidiranje delovanja 
sistema notranjih kontrol vsako leto. V letu 2021 je bila s strani državne notranje revizorke izvedena notranja 
revizija delovanja notranjih kontrol na področju delovnih mest in sicer se je opravila »Revizija delovnih mest«.  
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Revizija je vsebovala pregled delovnih mest na način, da se je preveril kadrovski normativ in zasedenost 
delovnih mest, pregled evidentiranja nadur, način beleženja in tudi pregled obremenjenosti nekaterih 
delovnih mest ter pregled določanja rednega letnega dopusta za leto 2020. Naveden pregled oziroma revizija 
je bila osredotočena na pregled delovanja sistema notranjih kontrol pri izvajanju kadrovske funkcije v zavodu. 
Notranja revizija je še v fazi zaključevanja in sicer bo zaključeno do oddaje letnega poročila za leto 2021, zato 
zaključki še niso podani. Revizorka je podala že osnutek poročila, v katerem je navedla nekaj pomanjkljivosti 
in nepravilnosti, ki jih je potrebno odpraviti. V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje 
sistema notranjega nadzora javnih financ mora predstojnik v roku, ki ni daljši od devetdesetih dni, sprejeti 
program ukrepov za odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti v poslovanju ali pomanjkljivosti in slabosti pri 
delovanju notranjih kontrol, ter o tem z odzivnim poročilom obvestiti notranjega revizorja.  
 
V letu 2021 je bila opravljena notranja revizija tudi s strani Občine Zagorje ob Savi, katero je izvedla družba 
Munera. Poslovanje zdravstvenega doma je pooblaščena državna notranja revizorka v letu 2020 revidirala 
tako, da je preverila pravilnost poslovanja na naslednjih segmentih: 
- podlage za vodenje poslovnih knjig, vzpostavitev in delovanje notranjih kontrol  
- finančni načrt in letno poročilo  
- prihodki od najemnin  
- odhodki za stroške dela 
- odhodki za nakup laboratorijskega materiala 
- odhodki za nakup medicinskega potrošnega materiala 
- odhodki za zdravstvene storitve koncesionarjev 
- odhodki za zdravstvene storitve po podjemnih pogodbah 
- pravilnost izkazovanja amortizacije v izkazu prihodkov in odhodkov 
-  bilanca stanja. 
             
V postopku revizije so v okviru odhodkov preverili tudi vrednostno najpomembnejše odhodke in odhodke 
izplačane posameznikom oz. fizičnim osebam. Priporočil in pomanjkljivosti so bila slednja:  

 
Pomanjkljivost / nepravilnost 

 

 
Priporočilo 

V zavodu obstajajo predvsem tveganja neustrezne oz. 
nepopolne likvidature računov, popolnosti pogodb ter 
preverjanja cen (točka 4.1., točka 4.8.) 
 

Zavodu priporočamo, da na področju notranjih 
kontrol likvidature računov, popolnosti pogodb in 
preverjanja cen sprejme ustrezne ukrepe (predvsem 
na področju prejetih računov v prodajalni z 
medicinskimi pripomočki in preverjanja cen 
zdravnikov koncesionarjev). 
 

Glede na sprejet odlok o oddajanju poslovnih prostorov v 
najem in sklep o uskladitvi točke za določitev višine 
najemnine za poslovne prostore v lasti Občine Zagorje ob Savi 
bi morala biti že ob oddaji prostorov v najem določena cena 
najema v višini 7,60 EUR/m2 in ne 4,10 EUR/m2. Prihodki od 
najemnin so bili zaradi tega za cca 85 % prenizki (točka 4.4.) 
 

Zdravstvenemu domu in občini ustanoviteljici 
priporočamo uskladitev najemnih pogodb z odlokom 
občinskega sveta o oddajanju poslovnih prostorov v 
najem in sklepom župana o uskladitvi točke za 
določitev višine najemnine.  

 

Direktorica dela preko polnega delovnega časa ni odredila s 
Sklepom o uvedbi dela preko polnega delovnega časa (točka 
4.5.). 

Priporočamo, da direktorica delo preko polnega 
delovnega časa odredi s sklepom, na obrazcu Plan in 
poročilo o realizaciji ur za delo preko polnega 
delovnega časa pa vedno določi tudi razlog 
povečanega obsega dela. 
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Zdravstveni dom plačuje storitve zunanjim izvajalcem za 30 % 
več, kot je določeno v Pravilniku o merilih za določitev višine 
plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi 
ali drugih pogodbah civilnega prava, v skladu s katerim plačilo 
ne sme biti višje od prihodka, pridobljenega za opravljeno 
zdravstveno storitev oziroma v višini največ bruto urne 
postavke glede na 53. plačni razred, v kolikor bi bili prihodki 
za opravljeno zdravstveno storitev nižji (točka 4.9.2.) 
 

Zavodu priporočamo, da z izvajalci zdravstvenih 
storitev po podjemnih pogodbah dogovori 
spremembo načina izračuna in kot najvišje možno 
izplačilo upošteva prihodke, ki jih v ta namen pridobi 
od ZZZS za opravljeno zdravstveno storitev (oz. največ 
v višini 53. plačnega razreda, v kolikor bi bili prihodki 
za storitev nižji).  
 
 

 
Zavod bo v roku, ki je določen posredoval državni notranji revizorki odzivno poročilo. Z revizijskim poročilom 
je bila seznanjena tudi Občina Zagorje ob Savi.  
 
V zavodu imamo pridobljen certifikat kakovosti po standardu ISO 9001:2015, ki nam je v pomoč pri 
vzpostavljanju notranjih kontrol in s tem obvladovanjem tveganj.   
V letu 2021 smo uspešno opravili notranjo presojo, vodstveni pregled in na koncu tudi zunanjo presojo 
sistema kakovosti po standardu ISO 9001:2015 , ki jo je izvedla strokovna storitvena družba Bureau veritas, 
d.o.o. V prihodnje imamo začrtane smernice in postopke dela. Na posameznih področjih imamo urejeno 
primerno kontrolno okolje, vpeljane imamo sprotne kontrole kakovostnih, količinskih in finančnih učinkov 
opravljanja dejavnosti.  

 
 

Izplačilo dodatkov vezanih na COVID-19 
 
Pooblaščena državna notranja revizorka je opravila nadzor nad izplačili dodatkov, vezanih na COVID-19 in 
sicer: 
 
V letu 2020 so bili zaposlenim izplačani dodatki v povezavi z epidemijo Covid-19 na naslednjih podlagah: 
 
- Dodatek po 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor 
Na podlagi 23. člena ZSPJS in 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor je bil javnim uslužbencem izplačan 
dodatek za delo v rizičnih razmerah. Dodatek pripada zaposlenim, če sta kumulativno izpolnjena dva pogoja 
in sicer, da je razglašena epidemija v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih in da je zaposleni opravljal delo 
v nevarnih pogojih. Do dodatka je zaposleni upravičen le za ure, ko je opravljal delo v nevarnih pogojih. 
Dodatek v višini 65 % urne postavke osnovne plače se izplača za ure, ki so jih zaposleni opravili v teku 
epidemije Covid-19. Ministrstvo za javno upravo je pripravilo usmeritve za obračun dodatka (z dne 
10.4.2020). Delodajalci lahko v skladu z usmeritvami namesto evidentiranja delovnega časa, ko je uslužbenec 
opravljal delo v nevarnih pogojih, uporabijo pavšalni odstotek kot delež v okviru evidentiranega delovnega 
časa. Direktorica je dne 3.4.2020 izdala sklep, da vsem zaposlenim od 12.3.2020 od 18. ure dalje, ko je bila za 
območje Republike Slovenije razglašena epidemija Covid-19, in so prihajali na delo v zdravstveni dom, pripada 
za čas, ko so bili na delovnem mestu, dodatek za delo v rizičnih razmerah v višini 65 % urne postavke osnovne 
plače javnega uslužbenca. Dodatka po kolektivni pogodbi niso prejele direktorica, pomočnica direktorice in 
strokovna direktorica za čas opravljanja funkcije. Vsi zaposleni so prejeli 65 % dodatek osnovne plače za 
opravljene ure na delovnem mestu v času razglašene epidemije. 
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- Dodatek po 71. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih 
posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) 
Na podlagi 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic 
za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) je zaposleni, ki je pri svojem delu nadpovprečno izpostavljen 
tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjen zaradi obvladovanja epidemije, upravičen do 
dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, ki znaša 100 % urne postavke osnovne plače 
zaposlenega. Zaposleni v javnem sektorju, ki so upravičenci do dodatka iz 11. točke 39. člena Kolektivne 
pogodbe za javni sektor, lahko iz naslova tega dodatka in dodatka iz 71. člena ZIUZEOP za delo v času 
epidemije prejmejo skupaj največ 100 % urne postavke osnovne plače. O višini dodatka odloči predstojnik, ki 
pri določitvi upošteva stopnjo izpostavljenosti tveganju oziroma prekomerne obremenjenosti ter obseg 
dodeljenih finančnih sredstev za izplačilo dodatka. Direktorica je vsakemu zaposlenemu, ki je bil prejemnik 
dodatka, izdala vsakomesečni sklep o izplačilu dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času 
epidemije. Dodatki so bili zaposlenim določeni npr. v višini od 7 do 35 %, direktorica je prejela 100 % dodatek, 
pomočnica direktorice 15 % dodatek in strokovna direktorica 20 % dodatek za čas opravljanja funkcije. 100 
% izplačilo dodatka direktorici je določil svet zavoda s sklepom z dne 4.5.2020. Dodatki v skladu s 71. členom 
ZIUZEOP so bili izplačani za mesece marec, april in maj 2020 (prvi val epidemije). 
 
- Dodatek po 56. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (ZZUOOP) 
Na podlagi 56. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (ZZUOOP) so do 
dodatka upravičeni javni uslužbenci, ki opravljajo neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi 
za Covid-19 za ure dela, ko zaposleni dejansko dela s pacienti, pri katerih obstaja sum na okužbo s Covid-19 
oziroma je ta potrjena. Dodatek je 30 % urne postavke osnovne plače zaposlenega. Direktorica je dne 
23.11.2020 izdala sklep o določitvi del in nalog (delovišč), na katerih se izvaja neposredno delo v okolju s 
Covid-19 pacienti oziroma uporabniki, pri katerih obstaja sum na okužbo s Covid-19 oziroma je ta potrjena. 
Podlaga za določitev delovnega časa je evidenca o delovnem času. Sklep se uporablja od 1.6.2020 do 
31.12.2021, razen v času razglašene epidemije. Priloga sklepa sta seznam del in nalog (delovišč) in dnevna 
evidenca delovnega časa po deloviščih. V seznamu delovnih mest so navedena delovišča: Covid-19 
ambulanta, DSO ambulanta, Covid-19 odvzem brisov, NMP in dežurna služba, reševalna služba, patronažna 
služba, laična nega in triažna točka. 
 
- Dodatek po 125. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije 
Covid-19 (ZIUOPDVE) 
Na podlagi 125. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 
(ZIUOPDVE) se dodatek za delo v rizičnih razmerah izplača direktorjem v času od 19.10.2020 do preklica 
epidemije v višini 65 % urne postavke osnovne plače za polovico rednega delovnega časa. Dodatek je bil 
izplačan direktorici, pomočnici direktorice in strokovni direktorici za čas opravljanja funkcij v predpisani višini.  
 
Pooblaščena državna notranja revizorka pri pregledu izplačil dodatkov, vezanih na COVID-19 ni ugotovila 
nepravilnosti ali pomanjkljivosti. 
 
10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI 
 
Letni cilji delovnega programa so bili  glede na razmere v povezavi z virusom SARS CoV-2 delno realizirani. 
Realizacija in pojasnila so razvidna pod točko 4. 
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11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA  
 
JZ ZD Zagorje ob Savi pokriva z zdravstveno oskrbo gravitacijsko področje občine Zagorje ob Savi, ki meri 147 
km2 in nudi primarno zdravstveno varstvo 16.750 prebivalcem občine. 
 
Na področju specialistične ambulante za pljučne bolezni zavod pokriva celotno področje Zasavja, 
izposojevalnica in prodajalna medicinsko-tehničnih pripomočkov celotno Zasavje in Litijo. 
 
V JZ ZD Zagorje ob Savi smo, tako kot tudi že v lanskem letu, zopet poslovali pozitivno in smo plačilno 
sposobni. Aktivno se vključujemo in si prizadevamo za izboljšanje gospodarskega, socialnega okolja in varstvo 
okolja.  ZD Zagorje je kot delodajalec na dan 31. 12. 2020 nudil zaposlitev 91 zaposlenim, večinoma iz 
lokalnega okolja. Nekateri od teh zaposlenih, ki so strokovnjaki na svojih področjih pa svoja znanja predajajo 
tudi na lokalnem nivoju občanom in občankam naše občine. 
 
V našem zdravstvenem domu ves čas skrbimo za razvoj stroke in razvoj zdravstvenih programov v dobrobit 
pacientov. Smo učna baza tako za dodiplomski in podiplomski študij zdravnikov na področju družinske 
medicine kot tudi za dijake srednjih zdravstvenih programov in študente Visoke zdravstvene šole.  
 
Aktivno se vključujemo v izobraževanja občanov in izvajamo zdravstveno vzgojne programe v obliki delavnic, 
pa tudi na šolah in v vrtcih. Poudarjamo zdrav življenjski slog, zdravo prehrano, opuščanje kajenja in gibanje. 
Izvajamo izobraževanje prvih posredovalcev in v društvih ter lokalnem okolju seznanjamo zainteresirano 
javnost s temeljnimi postopki oživljanja. Na področju varstva okolja imamo izdelan in vpeljan sistem ločevanja 
odpadkov. 
 
JZ Zdravstveni dom Zagorje je tesno povezan z lokalnim okoljem in društvi, katerih dejavnost je naši sorodna 
in se z njo prekriva. V letu 2021 smo še naprej, kljub  epidemiji, dobro sodelovali z VDC Zagorje, Vrtcem 
Zagorje, Centrom za socialno delo Zagorje, Društvom upokojencev Zagorje, Osnovnimi in srednjimi šolami v 
Občini Zagorje, Rdečim križem Zagorje,... 
 
12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O 
INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 
 
12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA   

12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike 

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021 – ZD 

V JZ ZD Zagorje je bilo konec leta 2021  zaposlenih 84 oseb za polni delovni čas, 4 osebe za skrajšani delovni 
čas in 3 osebe z dopolnilnim delom. Od tega je bilo 11 zdravnikov specialistov in 3 zobozdravnice. Za dodatno 
patronažno dejavnost (laična nega) z dvema zaposlenima je financer občina Zagorje ob Savi, 11 jih je 
financiranih iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, 7 pa je  financiranih iz sredstev od prodaje blaga 
in storitev na trgu. Skupaj je na 31.12.2021 zaposlenih 91 delavcev. 4 osebe so bile zaposlene za določen čas, 
kar predstavlja nadomeščanje začasno odsotnih uslužbencev in en pripravnik za poklic tehnika zdravstvene 
nege. 
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V letu 2021 smo imeli naslednje nove zaposlitve: 
 

‒ en zdravnik specialist družinske medicine za nedoločen čas za delo v NMP 
‒ en zdravnik specialist družinske medicine iz polnega na krajši delovni čas (16 ur/teden) 
‒ ena zdravnica specialistka družinske medicine iz 8 ur/teden na 16 ur/teden 
‒ vodja upravno administrativne dejavnosti (zaradi odločbe ZPIZ-a smo dosedanji vodji FRS ponudili 

lažje delovno mesto) 
‒ tri čistilke za določen čas (za nadomeščanje dolgotrajnega BS) 
‒ ena SMS – nega na domu (upokojitev – prerazporejena iz DM bolničar negovalec, spremljevalec) 
‒ ena SMS – v primarni dejavnosti (za delo v ambulanti v DSO) 
‒ ena DMS za delo v cepilnem centru in na izvajanju PCR in HAG testov  
‒ ena SMS za delo na triažni točki                              
‒ ena zdravnica specialistka pediatrije (ena zdravnica se je invalidsko upokojila, druga s je zaposlila) 
‒ dve DMS (nadomeščanje DMS na porodniški)                        
‒ ena SMS  v reševalni službi (zaradi odhoda SMS k drugemu delodajalcu)  
‒ ena dodatna SMS za delo v reševalni službi 
‒ dve bolničarki negovalki, spremljevalki – za delo v laični negi (upokojitev in premestitev delavke na 

drugo delovno mesto) 
 
V letu 2021 smo imeli 3 upokojitve,  od tega je bila ena delavka invalidsko upokojena.  
 
Število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 po Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov 
proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21, 
203/21) je v skladu s planom. Podatek o priznanem številu zaposlenih je seštevek priznanega kadra po 
Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2021 in na njem temelječi Pogodbi z ZZZS, z upoštevanjem tržne 
dejavnosti.  
 
Naš plan je zapolniti z normativom priznan kader in tako predstavlja plan za prihodnje leto kader v profilih 
in deležih, kot nam je priznan po omenjeni pogodbi z upoštevanjem okvirov obstoječega stanja. 
   

Kadrovska struktura na dan 31. 12. 2021 

STRUKTURA ŠTEVILO % 

ZDRAVNIKI1 IN ZOBOZDRAVNIKI 15 16,5 

DIPLOMIRANE MED. SESTRE / 
DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIKI 

17 18,6 

SREDNJE MED. SESTRE /  ZDRAVSTVENI 
TEHNIKI2 

24 26,4 

ZDRAVSTVENI (SO)DELAVCI3  14 15,4 

NEZDRAVSTVENI DELAVCI4 21 23,1 

SKUPAJ 91 100,0 

 
1 Zdravniki specialisti, zdravnik brez specializacije z licenco, zdravniki po opravljenem sekundariatu, specializanti.  
2 Všteti zobni asistenti in medicinske sestre – nacionalna poklicna kvalifikacija, pripravniki ZN. 
3 Všteti fizioterapevti,  radiološki inženirji, laboranti, farmacevtski delavci 
4 Všteti upravno administrativni in tehnično vzdrževalni uslužbenci in ostali delavci iz drugih plačnih skupin. 



 LETNO POROČILO 2021 / Poslovno in računovodsko poročilo 
 

31 

Opravljene ure po oblikah dela  

Opravljene ure po oblikah dela na dan 31. 12. 2020 in 2021 

  
Oblike dela 

Realizacija 
ur za leto 

2020 

Realizacija 
ur za leto 

2021 

Indeks 
2021/2020 

Struktura Struktura 

2020 2021 

              
A. REDNO DELO 153.543 157.441 102,54 86 85 
1 Ure dela 121.867 129.710 106,44 68 65 
2 Izostanki v breme ZD 31.676 27.731 87,54 18 18 

   
      

  Praznične ure 3.654 3.583 98,04     
  Letni dopust 17.168 19.115 111,34     
  Izredno plačan dopust 216 264 122,22     
  Študijski dopust 488 304 62,30     
  Strokovno izobraževanje 1.026 368 35,91     
  Boleznina do 30 dni 3.182 3.592 112,88     
  Nadomestilo - čakanje 4.206 272 6,47     
  Nesreča pri delu 944 0 0,00     
  Nesreča izven dela 156 1 0,64     
  Višja sila (karantena, varstvo otroka 635,5 232 36,51     
  Neopravičeni izostanek 0 0 #DIV/0!     
   

      
B. NADURE 14.428 17.719 122,81 8 10 
1 Nadure 3.906 7.196 184,25     
2 Dežurstvo 10.523 10.523 100,00     

              
  SKUPAJ (A+B) 167.971 175.160 104,28 94 94 
   

      
C. IZOST.V BREME DRUGIH 11.034 10.578 95,87 6 6 
1 Nega in spremstvo 480,5 671 139,65     
2 Boleznina nad 30 dni 8.256 7.608 92,15     
3 Poškodba pri delu 46 528 1.147,83     
4 Poškodbe izven dela 0 122 #DIV/0!     
5 Krvodajalstvo 127,2 115,2 90,57     
6 Izolacija 761,6 806       
7 Nadomestila v drugo breme 83 28 33,73     
8 Porodniški, očetovski dopust 1.264 620 49,05     

9 
Neplačano delo - strokovno 
izobraževanje 

16     
  

  

10 Vojaške vaje   80       

  VSE SKUPAJ 179.005 185.738 103,76 100 100 

Opravljene ure rednega dela so se v primerjavi z opravljenimi urami v letu 2020 povečale za 2,54 %, izostanki 
v breme drugih pa so se znižali za 12,46 % iz naslova ur  za porodniški dopust, nego, spremstvo, izolacije, 
boleznine nad 30 dni, poškodbe pri delu in izven dela, krvodajalstvo in nadomestila v drugo breme. Število 
nadur se je v primerjavi z letom 2020 zvišalo za 84,25 %, število dežurstev pa je enako kot v letu 2020.  

12.1.2. Ostale oblike dela 

Kljub trudu ostajajo določena delovna mesta na dan 31. 12. 2021 nezasedena, zato si za nemoteno izvajanje 
dejavnosti zavoda pomagamo z drugimi oblikami opravljanja dela (podjemne pogodbe, avtorska pogodba, 
pogodbe o medsebojnem sodelovanju). Največjo težavo nam predstavlja zaposlitev zdravnika specialista 
interne medicine za področje pulmologije v ambulanti za pljučne bolezni. V tej ambulanti imamo zaposlene 
zdravnike, ki delajo po podjemnih pogodbah, saj kljub razpisom zaenkrat še nismo uspeli zaposliti zdravnika 
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po pogodbi o zaposlitvi za polni delovni čas. Od 30.3. 2020 dalje imamo v tej ambulanti za 4 ure na teden 
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo z zdravnikom specialistom, tako, da imamo s tem tudi 
zagotovljenega nosilca za opravljanje dela v ambulanti.  

Prav tako imamo po podjemni pogodbi zaposleno zdravnico specialistko za delo na področju kardiologije in 
dela diabetologije. 

Na podlagi pogodb o medsebojnem sodelovanju sodelujemo s tremi  zasebnimi koncesionarji, specialisti 
splošne oz. družinske medicine, ki  se vključujejo v delo v dežurni službi in NMP. Strošek zunanjih sodelavcev 
po pogodbi o medsebojnem sodelovanju je v letu 2021 znašal  90.350 EUR, v predhodnem letu 2020 pa 
108.160 EUR (brez Corona dodatkov).  

Po podjemnih in avtorskih pogodbah je v letu 2021 v ZD Zagorje ob Savi delalo 21 oseb na področju NMP in 
splošnih ambulant, pediatrije, pulmologije, kardiologije, diabetologije, zobozdravstva, zdravstvene vzgoje, 
pravne službe, administracije in vzdrževalne službe. Strošek zunanjih sodelavcev po podjemnih in avtorskih 
pogodbah je v letu 2021 znašal 182.077 EUR, v predhodnem letu pa 171.553 EUR.  

Študentskih del na področju vzdrževanja (čistilke), receptorske službe, administracije, laične zdravstvene 
nege, dela na triažni točki in dela pri izvajanju HAGT ter cepljenju smo v lanskem letu imeli za 36.510 EUR, v 
predhodnem letu 10.251 EUR. Stroški so se v letu 2022 bistveno povišali, saj so študentje opravljali delo pri 
nas zaradi nadomeščanja odsotnih zaposlenih, ki so na daljšem bolniškem staležu, v času letnih dopustov, 
predvsem pa zaradi pomoči pri obvladovanju epidemije Covid-19, saj smo tudi v letu 2021 morali zagotoviti 
triažno točko, poleg tega smo tedensko izvajali cepljenja proti covid-19, dnevno smo zagotavljati testiranja s 
hitrimi antigenskimi testi in PCR testiranja.  

Preko agencij za posredovanje delovne sile in javnih del v letu 2021 nismo zaposlovali. V letu 2021 zavod v 
lastno izvajanje dejavnost od zunanjih izvajalcev ni prevzel.  

12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva 

 
Ker se v Zdravstvenem domu Zagorje zavedamo, da znanje posameznega uslužbenca bogati celoten zavod, 
je izobraževanje omogočeno in dostopno vsem zaposlenim pod enakimi pogoji. Zaposleni pridobljena znanja 
prenašajo sodelavcem na kratkih predavanjih, ki jih pripravijo po končanem izobraževanju, sestankih služb in 
v okviru samega delovnega procesa ter s posredovanjem gradiva, prejetega na izobraževanjih. Žal so bila v 
letu 2021 izobraževanja zaradi epidemije covid-19 okrnjena, prav tako je bilo okrnjeno predavanje oz. 
predajanje novih znanj med sodelavce, saj smo zaradi varnosti zaposlenih druženja zelo omejili (na 
posamezne službe oz. ambulante).  
 
POROČILO O IZOBRAŽEVANJU IN STROKOVNEM IZPOPOLNJEVANJU v LETU 2021 
 
A. IZOBRAŽEVANJE:  
 
Od 15 zdravnikov in zobozdravnikov je v tem letu ena zdravnica zaključila specializacijo iz pediatrije. 
 
B. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE: 
 
Glede na določila 44.člena KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Pravilnika o strok. 
izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev se morajo str. izpopolnjevati delavci s 
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srednjo strokovno  izobrazbo najmanj 15 dni na 3 leta, delavci z višjo pa najmanj 21 dni na vsake 3 leta, ter 
delavci z visoko strokovno izobrazbo najmanj 10 dni na leto oz. 30 dni na vsaka tri leta. 
 
V ANEKSU h KP  je bilo sprejeto določilo o str. izpopolnjevanju za delavce od I. do IV. tarifne skupine: 
- delavci, ki so razporejeni na del. mesta I. tarif. skupine najmanj 1 dan na vsake 3 leta,  del. mesta II. tarif. 
skupine najmanj 2 dni, za del. mesta III. tarif. sk. najmanj 3 dni in del. mesta IV. tarif. sk. najmanj 4 dni na 
vsake 3 leta, v primerih, ko obstojajo za ta delovna mesta ustrezni izobraževalni programi ter da gre za 
potrebe delovnega procesa. 
 
Izmed 12 delavcev od I. do IV. tarifne skupine sta se v letu 2021 strokovno izpopolnjevala dva delavca. Ena 
delavka je bila na daljšem bolniškem staležu. 
 
2. Od 35 delavcev s srednjo str. izobrazbo se je v letu 2021 izpopolnjevalo 12 delavcev.  
 
Število dni strokovnega izpopolnjevanja je bilo od  1 do 3, v povprečju 1,92 dneva. 
 
3. V skupino z višjo strokovno izobrazbo spada ena delavka, ki se v letu 2021 ni strokovno izpopolnjevala.  
 
4. V skupini z visoko izobrazbo se  je od 43 delavcev strokovno izpopolnjevalo 26 delavcev.  Dve delavki sta  v 
drugi polovici leta 2021 odšli na porodniški dopust, ena pa se je iz porodniškega dopusta vrnila v drugi polovici 
leta 2021. 

Število dni strokovnega izpopolnjevanja je bilo od 1 do 11, povprečno 3,19 dni. 

Tu so všteta le strokovna izpopolnjevanja na državni ravni, ki jih organizirajo tuje inštitucije,  ne pa tudi razna 
strokovna predavanja, ki potekajo v našem zavodu ali v okviru zasavskih zdravstvenih organizacij. 

V letu 2021 so bila v našem zavodu organiziranih tudi srečanja oziroma predavanja za zdravnike (vabljeni vsi 
zdravniki zasavske regije), nekaterih srečanj pa se udležijo tudi drugi zdravstveni delavci in sodelavci. 
Predavanja so pripravili zunanji strokovnjaki in zaposleni v Zdravstvenem domu Zagorje. V letu 2021 je štiri 
strokovna srečanja za zdravnike pripravila tudi klinična farmacevtka. 

V letu 2021 smo s podjetjem DaTAINFO, d.o.o. (pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov) izvedli tudi 
predavanje na temo varstva osebnih podatkov za vse zaposlene. Zaradi epidemije Covid-19 je izobraževanje 
potekalo na daljavo. Predavanja se je udeležilo 63 zaposlenih. 

V Zdravstvenem domu Zagorje se je od skupno 91 zaposlenih izobraževalo 41 zaposlenih, ki so se povprečno 
izobraževali 2,68 dni.  

 
 
Trajanje strokovnega izobraževanja v dnevih 

 
Število 

udeležencev 
2021 

1 dan 64 
2 dni 17 
3 dni 3 
4 dni 1 
5 dni / 
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6 dni / 
7 dni / 
8 dni / 
10 dni / 
45 dni / 
skupaj 85 
Št. zaposlenih 31.12.2020 91 
Povpr. št. dni SI / zaposlenega, ki so se izobraževali 2,68 
Št. dni izobraževanj 110 
Delež  vključenih zaposlenih  45,05 % 

 
 
Število planiranih in izvedenih dni izobraževanja po posameznih službah:  
 

 
 

PRVI POSREDOVALCI 

V letu 2021 v zagorski mreži prvih posredovalcev, ki prihajajo iz štirinajstih prostovoljnih gasilskih društev 
občine Zagorje ob Savi zaradi epidemije z virusom Sars CoV-s žal nismo opravili Izobraževanj.  

12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem 

V letu 2021 je zunanji sodelavec Taxi Sebastijan Kačič s.p. na podlagi dogovora in pogodbe izvajal sanitetne 
dializne prevoze v vrednosti 9.125 EUR. 

 
12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2021 

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2021 - ZD 

V letu 2021 smo realizirali nabavo osnovnih sredstev v skupni višini 231.522 EUR, kar je za 18,24 % manj kot 
smo načrtovali.  

V letu 2020 smo načrtovali za 283.161 EUR sredstev za nabavo potrebne opreme za opravljanje dejavnosti, 
dejansko pa smo nabavili za 231.522 EUR, oziroma finančni načrt realizirali v 81,76 %.  Največjo nabavo sta 
predstavljala urinski analizator v višini 48.172 EUR (fotografija na naslovnici Letnega poročila), ureditev 
novega prostora splošne ambulante 4 v višini stroška skupni vrednosti 34.282 EUR, nakup avtomobila v višini 
16.440 EUR (fotografija na naslovnici Letnega poročila).  

zap.št. enota
število planiranih dni 

izobraževanj
število izvedenih dni 

izobraževanj
razlika med planiranim 

in izvedenim odstotek
1 SA, NMP, DIABETOLOGIJA (ZDRAVNIKI) 17 14 3 82,35
2 MS/DMS (ADM, RA, ZV) 37 20 17 54,05
3 AMBULANTA ZA PLJUČNE BOLEZNI 12 5 7 41,67
4 LABORATORIJ 16 11 5 68,75
5 OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER 14 13 1 92,86
6 ZOBNE AMBULANTE 24 14 10 58,33
7 REŠEVALNA POSTAJA 14 5 9 35,71
8 KADROVIK (TAJNIŠTVO) 8 3 5 37,50
9 FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA 9 17 -8 188,89
10 PATRONAŽA - NEGA NA DOMU 12 0 12 0,00
11 FIZIOTERAPIJA 5 2 3 40,00
12 TRGOVINA 8 2 6 25,00
13 TEHNIČNE SLUŽBE 13 4 9 30,77
14 SKUPAJ 189 110 79 58,20
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Posamezne nabave z vrednostmi so razvidne v spodnji tabeli.  Med letom smo se držali potrjenega plana 
nabav. Nekaj je bilo tudi nabavljeni sredstev izven načrta, vendar še vedno v okviru razpoložljivih sredstev. 
Nabave so posledica potreb zaradi dotrajanosti obstoječe opreme, v večini preobremenjenosti in 
iztrošenosti. V letu 2021 je bila nabavljena tudi oprema za kardiološko ambulanto, katero je potrdil Svet 
zavoda preko korespondence po e-pošti  
 

ENOTA OSNOVNA SREDSTVA 
Planirana 
vrednost 

Realizirana 
vrednost 

        
  021 NEPREMIČNINE     
  Ureditev prostorov ambulante 4  34.282 34.281,61 
        
  040 OPREMA IN 00 MATERIALNE PRAVICE     

OŠD 

ADG Screening Audiometer 1.812   
Pohištvo v prostoru OŠD preventiva 4.093 2.776,89 
Pisarniški stol (logoped) 140   
* Stol konferenčni, 3x   140,22 
Komplet mizica in trije stolčki 500   

OŠD3 

*Otoskop in oftalmoskop   647,96 
* Pohištvo za prenovljeno ambulanto   11.287,05 
* Hladilnik Gorenje   357,95 
* Medicinska tehtnica z merilom - otroška   739,69 
* Stol konferenčni   46,74 

APB 
Pulzni oksimeter 450 315,48 
Elektronski merilec krvnega tlaka 90 62,54 
Brezkontaktni IR termometer 40   

DSO 
Prenosni EKG 2.440   
* Pulzni oksimeter   315,50 

Patronaža 
Pisarniški stol, 6 x 840 879,40 

Osebni avtomobil Suzuki Ignis; hibrid 16.440 16.440,00 

Zdr.nega na domu Telefon (mobilni) 79 78,57 
ADM I /     

ADM II. 
Spirometer (referenčn amb) 1.500   
Multifunkcijski tisklanik HP 449 448,96 
*Pulzni oksimeter   315,48 

ADM III. * Merilec krvnega tlaka   209,92 

ADM IV. 

Merilnik RR 90 72,62 
Inhalator Piston 134 133,84 
Tehtnica in merilo za višino 800 1.002,88 
Svetilka-stoječa za  prevezovalnico 300 853,02 
Otoskop (DI za ADM IV) 300 123,34 
Pohištvo 7.954 7.911,37 
Stoli; 5x + 1x dodatno jurček 423 509,56 
Hladilnik 169 169,17 
Kartotečne omare Metalobox, 3x, + 3x 644 1.288,02 

Diabetična 
ambulanta 

Merilnik RR 90 81,46 
*Ultrazvočni aparat Doppler   964,35 

Zdravstvena vzgoja 

Derma Litecheck 427 424,69 
Pisarniški stol (zobna p: 1x, zdr.vz 2x, arhiv 1x) 560 586,27 
Telefon (mobilni) 35 34,50 
Pohištvo 3.021 3.021,37 

Zobozdravstvena 
vzgoja 

Pohištvo 1.102 1.095,09 
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NMP 

Prenosni UZ 22.000   
Pulzni oksimeter 500 315,48 
Ventil Kisik 233 233,45 
Klimatska naprava 737 737,14 
Pulzni oksimeter, Massimo Adult SpO2, M-LNCS 331   
* TV led Hisense   322,23 

Laboratorij Urinski analizator 
48.415 48.171,98 

Tiskalnik Lexmark MS321 (za urinski analizator)   242,68 

FTH 

Terapevtska miza, 3x 3.462   
Terapevtski stol, 2x 545   
Pohištvena oprema 4.500   
Pisarniški stol 140 146,57 
Ribstol (vadbena klop) 235   
Klimatska naprava 900   
Multifunkcinalen elektro aparat za protib.terapijo 6.801 6.701,00 
Aparat za lasersko terapij 9.600 8.467,59 
Magnetna blazina 2.281   
Bioptron fototerapija 2.577 2.692,70 
Manjši prenosni aparat za elektro stimulacijo 200   
Magnetna resonanca 2.743   
Elektro stimulator 258   
Preiskovalna miza za razgibavanje roke 450   
Pisarniški stol 140   

KARDIOLOŠKA 
AMBULANTA 

Ergometer ERG911   5.935,65 
Spirometer Spiroscout   1.514,08 
Holter sistem Medlog   6.260,54 
Voziček za spirometer   2.712,56 
EKG aparat Cardiovit   8.374,89 
Elektrode vakumske   156,77 

Reševalna služba 
Defibrilator - rabljen 3.000 2.936,43 
Merilnik RR 90 81,46 

Šolska zobna 
amb.1 

Kolenčnik 856 856,17 

Šolska zobna 
amb.2 RUBBER DAM IVORY ZAČETNI SET 386 385,60 

Odrasla zobna 
amb. 

Hladilnik 
299 

298,57 

Uprava 
Pohištvo za računovodstvo in čajno kuhinjo 4.880   
Stoli pisarniški za upravo,  6x (prej 4x) 1.378 1.370,42 
Stoli konferenčni za računovodstvo, 4x 240   

Ambulanta Korona 

IR brezkontaktni samostoječi merilnik telesne temperature Arona 2.530 2.464,94 

Stroj za dezinfekcijo (meglilnik) 65 65,00 
Medicinska oprema v okviru Operacije "Covid-19"; prenosni 
ultrazvok 

27.017 26.870,74 

Klimatska naprava (prenosna), 2x 524 524,29 

Ventilator 36 35,89 
Tiskalnik za tiskanje računov (zabojnik)   159,26 
Mobilni telefon Samsung; triaža   108,41 
Mobilni telefon Samsung; cepljenje   98,45 
* Pulzni oksimeter   315,48 

QuikRead go analizator, Fotometer za kvantitativno detekcijo CRP 
in CRP+Hb v vzorcu krvi, 2x 1.402 1.394,20 
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Računalništvo 

Računalnik z Windowsi, 4x 3.488 1.421,70 
Office, 4x 1.146 276,63 
Računalnik z Windowsi, 2x (za ADM IV) 600 512,96 
Monitorji za računalnik, 12x 2.391 1.384,45 
Optični čitalnik; certificiran za dolgoročno hrambo; Fujitsu f-7160 1.098   
Oprema opravljanje inventure s črtno kodo 1.220 193,66 
Program Naročila dob. in kupcem ter e-registrator 967 967,08 
Prenosni računalnik (za cepljenje) - Covid-19 591 587,29 
Prenosni računalnik (za brisi) - Covid-20 600 573,33 
Čitalniki za branje ZZZS kartic, 20 x  621 767,03 
Tiskalnik Zebra za tiskanje nalepk; 2x (1+1+1+1) 400 794,29 
Posodobitev strežnika/nakup, obnova… 25.000   

Arhiv 
Steklena omara za arhiv 600   
Pohištvo za arhiv 1.095 1.095,09 

Ostalo Samostoječe stojalo Prašno barva 239   
Izposojevalnica Oprema za izposojo  4.400 721,43 

 Skupaj osnovna sredstva 273.411 227.860 

       

 041 DROBNI INVENTAR     

Drobni inventar 

Kompresor za dezinfekcijo (Korona) 65 64,85 
Ura digitalna za laboratorij, 2x 22 22,04 
Pohištveni trezor 184 183,99 
Štampiljke 100 344,34 
Tiskalnik nalepk 27 26,60 
Telefoni dect - stacionarni, 6x 751 792,83 
Oksimetri pulzni, 10x 353 351,77 
Uničevalec dokumentov (OŠD, ADM II, IV) 750 577,59 
Torba računalniška   24,85 
Torba reanimacijska, SA 4   54,80 
Koš za smeti, 4x, SA 4   111,36 
Stanska ura, SA 4   35,79 
Snežne verige   183,46 
Avtopolnilec   29,83 
Pipeta Acura (laboratorij)   272,33 
Zunanji trdi disk 4 TB   113,70 
Massimo Adult Spo02 (NMP)   331,04 
Blagajna modra (trezor prenosni)   13,09 
Grelec zraka, 3x   127,27 
Ostali nepredvideni drobni inventar 7.498   

 Skupaj drobni inventar 9.750 3.662 
 

   
 SKUPAJ 283.161 231.522 

 
 

12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2021 

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2021 – ZD 
 
Za vzdrževanja smo v letu 2021 načrtovali skupaj 272.243 EUR sredstev in sicer 126.750 EUR za investicijsko 
vzdrževanje in 145.493 EUR za redna vzdrževanja. Skupaj so bili stroški nižji od načrtovanih za 8,41 %.  V letu 
2021 so znašali stroški investicijskega vzdrževanja 126.750 EUR, kar je 7,39 % manj kot smo načrtovali in sicer 
iz razloga, ker so nam razmere onemogočile nekatere obnove, ki smo jih načrtovali v letu 2021. Stroški 
vzdrževalnih del so znašali 131.959 EUR kar je za 9,3 % manj od načrtovanih sredstev.  
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Naziv tekočega vzdrževanja 
Planirana 
vrednost 

Realizirana 
vrednost 

Mesečni servisi dvigal 

145.493 131.959 

Obdobni pregled varnostne razsvetljave 
Beljenje prostorov 
Vzdrževanje poslovnega objekta (popravila) 
Vzdrževanje počitniškega apartmaja 
Letni servis gasilnih aparatov 
Kalibracije aparatur 
Vzdrževanje opreme 
Letni servis klimatskih naprav 
Letni servis kavomata 
Vzdrževanje programske opreme 
Vzdrževanje strojne opreme 
Vzdrževanje službenih vozil 
Skupaj tekoče vzdrževanje 145.493 131.959 

   

Naziv investicijskega vzdrževanja 
Planirana 
vrednost 

Realizirana 
vrednost 

Ureditev prostora za fizioterapijo 11.000 0 
Obnova sanitarnih prostorov (Pulmologija) 18.000 19.011 
Ureditev prostora za strežnik 5.500 0 
Ureditev čajne kuhinje ter pisarne pri strežniku 4.169 0 
Celotna prenova OŠD 3 z vključeno čakalnico 25.400 34.589 
Obnova vrat, 3x 2.728 5.651 
Prestavitev in ureditev prostorov trgovine MTP 18.000 17.282 
Prestavitev garažnih vrat 3.600 0 
Menjava drsnih vrat - glavni vhod 3.168 3.151 
Obnova prostora za računovodstvo/prej jedilnica 35.185 37.702 
Skupaj investicijsko vzdrževanje 126.750 117.386 

   
Skupaj stroški vzdrževanja 272.243 249.345 
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Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila: 
Mojca Petek, mag. manag.. 
 
Odgovorna oseba zavoda: 
Saša Bajda, mag. jav. upr. 
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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 (Uradni list, RS št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 
104/11, 86/16 in 80/19): 

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 2020 - ZD 
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 - ZD 
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020 - ZD 
- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020 - ZD 
- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2020 - ZD 

 
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja 
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 
  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 2020 in preteklih let 
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2020. 
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1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA  
 
Priloga 1:  Bilanca stanja  
STOLPEC 5 – predhodno leto – stanje na dan 31. 12. 2020 
 
Bilančna vsota bilanca na dan 31.12.2020 znaša 2.546.003 EUR. V letu 2020 nismo opravili nobenih popravkov 
bilance stanja za leto 2020. 
 
STOLPEC 4 – tekoče leto – stanje na dan 31. 12. 2021 
 
Bilančna vsota bilance sta stanja na dan 31.12.2021 znaša 2.672.474 EUR.  
 
1.1. SREDSTVA 
 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
 

 
  Stanje na dan 

31.12.2020 
Stanje na dan 

31.12.2021 
Indeks 

2021/2022 
DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 1.207.511 1.221.430 101 
Skupina 
KONTO 

Naziv skupine KONTO v EUR v EUR   

00 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve 79.826 80.648 101 

01 Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev -67.477 -70.627 105 
02 Nepremičnine 1.782.824 1.817.105 102 
03 Popravek vrednosti nepremičnin -1.092.345 -1.145.032 105 

04 
Oprema in druga neopredmetena osnovna 
sredstva 

2.053.708 2.075.628 101 

05 
Popravek vrednosti opreme in drugih 
opredmetenih osnovnih sredstev 

-1.549.025 -1.536.790 99 

06 Dolgoročne finančne naložbe 0 498   
 
Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju tekočega leta na dan 31.12.2021 znaša 1.221.430 EUR. 
V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2020 so se sredstva zvišala za 13.919 EUR, oziroma za 1,15 %. 
 
Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena  sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 
003) 

Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo: dolgoročne aktivne časovne razmejitve (dolgoročno 
odloženi stroški), dolgoročno odloženi stroški razvijanja, premoženjske pravice, usredstveni stroški naložb v 
tuja opredmetena osnovna, druga neopredmetena osnovna sredstva, terjatve za predujme iz naslova vlaganj 
v neopredmetena sredstva, neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi. 
 
V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja: 
 

konto Naziv konta  
2020 2021 Indeks 

2021/2020 
v EUR v EUR   

001 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0 0   

002 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 0 0   
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003 Dolgoročne premoženjske pravice 79.404 80.648 102 

005 Druga neopredmetena sredstva 0 0   

006 Terjatve za predujme iz naslova vlaganj 0 0   

007 Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi 422 0 0 

00 Skupaj nabavna vrednost neopred.sred.AOP 002 79.826 80.648 101 

01 Popravek vrednosti  AOP 003 -67.477 -70.627 105 

00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 12.349 10.021 81 

 
 

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2021 
povečala za 822 EUR,  sedanja vrednost znaša 10.021 EUR.  

Obračunana amortizacija v skladu  s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa znaša 3.150 EUR. Stopnja 
odpisanosti  je 87,57 %. 

Povečanja nabavne vrednosti tekom leta 2021 EUR v višini______________________ 1.244 EUR 
 
V letu 2021 se je nabavna vrednost neopredmetenih sredstev povečala zaradi pridobitve: 

o Microsoft Office, 1x   277 EUR 
o Program e-registrator (za arhiviranje dokumentacije; ehramba)  303 EUR 
o Program naročila dobaviteljem in kupcem  664 EUR 

 

Zmanjšanja nabavne vrednosti in zmanjšanje popravka vrednosti: 3.150 EUR 
 

o Prestavitev sredstev rezervnega sklada na kto 085  -422 EUR 

Na predlog notranje revizorke, so se sredstva rezervnega sklada prestavila na dolgoročne terjatve iz 
poslovanja (kto 085). Prej so bila sredstva evidentirana v okviru neopremetenih dolg.sredstev (kto 007). 

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

 
Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo gradbene objekte in zemljišča. Na dan 31.12.2021 
izkazujemo naslednja stanja: 
 

konto Naziv konta  
2020 2021 Indeks 

2021/2020 v EUR v EUR 

020 Zemljišča 29.316 29.316 100 

021 Zgradbe 1.750.929 1.785.211 102 

022 Terjatve za predujme za nepremičnine 0 0 #DIV/0! 

023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi 2.579 2.578 100 

029 Nepremičnine trajno zunaj uporabe 0 0 #DIV/0! 

02 Skupaj Nabavna vrednost nepremičnin AOP 004 1.782.824 1.817.105 102 

03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 -1.092.345 -1.145.032 105 

02-03 Sedanja vrednost nepremičnin   690.479 672.073 97 

 
Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2021 povečala za 1,92 % EUR  in znaša 1.817.105 EUR Odpisana 
vrednost nepremičnin znaša 63,01 %, sedanja vrednost znaša 672.073 EUR. 
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V letu 2021 se je nabavna vrednost zgradb povečala zaradi: 

o Ureditev prostorov ambulante 4   34.281 EUR 

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine: 
o Stavba na naslovu Cesta zmage 1, Zagorje ob Savi –Sedanja vrednost zgradb znaša 622.045 EUR. 

Nabavna vrednost znaša 1.743.290 EUR,  znižana za znesek popravka vrednosti v višini 1.121.246 
EUR. Amortizacija zgradbe je v letu 2021 znašala 52.687 EUR.  

o Garsonjero na naslovu Letoviška ulica 1, Bohinjska Bistrica -sprememb v letu 2021 v nabavni 
vrednosti ni bilo, ker nismo investirali v obstoječ objekt. Sedanja vrednost garsonjere znaša 18.133 
EUR. Nabavna vrednost znaša 41.920 EUR, znižana za znesek popravka vrednosti v višini 23.787 EUR. 
Amortizacija garsonjere v letu 2021 znaša 1.258 EUR. 

o Funkcionalno zemljišča k zgradbi na naslovu Cesta zmage 1, Zagorje ob Savi – sprememb v letu 2021 
v nabavni vrednosti ni bilo, ker nismo investirali v obstoječe zgradbe, prav tako kot zavod nismo 
nabavljali novih zemljišč. Sedanja vrednost zemljišča  je 29.316 eur, ki je enaka nabavni vrednosti. 

o Zavod na postavki nepremičnine v izdelavi izkazuje vrednost 2.579 EUR in sicer gre za pripravo 
začetne projektne dokumentacije za širitev objekta. 

o drugih vrst nepremičnin in nepremičnin v izgradnji zavod nima. 
 

Zgradbe in zemljišča so v lasti ustanovitelja zavoda Občine Zagorje ob Savi, v poslovnih knjigah jih izkazujemo 
na podlagi pogodbe o upravljanju. 

 
Za nepremičnine imamo, (urejamo) zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v računovodski 
dokumentaciji in original v dokumentaciji ustanovitve pravne osebe-zavoda 

 
Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007) 
 
Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo opremo za opravljanje osnovne in tržne dejavnosti. 
 

konto Naziv konta  
2020 2021 Indeks 

2021/2020 v EUR v EUR 

040 Oprema 1.933.692 1.959.180 101,32 

041 Drobni inventar 62.810 64.913 103,35 

042 Biološka sredstva 0 0   

043 Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti 0 0   

045 Druga opredmetena osnovna sredstva 57.206 51.535 90,09 

046 Terjatve za predujme za opremo in druga OS 0 0   

047 Oprema in druga opredmetena OS, ki se pridobivajo 0 0 #DIV/0! 

049 
Oprema in druga opredmetena OS, ki so.trajno zunaj 
uporabe 

0 0   

04 Skupaj Nabavna vrednost opreme AOP 006 2.053.708 2.075.628 101,07 

05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 -1.549.025 -1.536.790 99,21 

053 
Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna 
sredstva v tuji lasti 

0 0   

04-05 Sedanja vrednost opreme 504.683 538.838 106,77 
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Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2021 povečala za 1,07 %  
in znaša 2.075.628 EUR. Odpisana vrednost znaša 1.536.790 EUR, sedanja vrednost znaša 538.838 EUR. 
 
Obračunana amortizacija v skladu  s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa znaša 161.842 EUR. Stopnja 
odpisanosti  je 74,03 %. 
 
Konti skupine 06 - Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008) 
/ 

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

Konti skupine 08 - Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 
 
V bilanci stanja na kontu dolgoročnih finančnih naložb, dolgoročno danih posojil in depozitov, drugih 
dolgoročnih terjatev iz poslovanja, izkazujemo terjatev do rezervnega sklada v višini 498 EUR, ki ga imamo za 
namen vzdrževanja garsonjere v Bohinjski Bistrici.  
 
 
B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 

    
Stanje na dan 

31.12.2020 
Stanje na dan 

31.12.2021 
Indeks 

2021/2020 
KRATKOROČNA SREDSTVA; razen zalog in aktivne 
časovne razmejitve 

1.270.824 1.376.343 108 

Skupina 
KONTO 

Naziv skupine KONTO       

10 
Denarna sredstva v blagajni in takoj 
unovčljive vrednotnice 

2.295 1.742 76 

11 
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih 
ust. 

764.291 1.183.078 155 

12 Kratkoročne terjatve do kupcev 93.315 65.977 71 

14 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov 
enotnega kontnega načrta 

393.792 118.300 30 

17 Druge kratkoročne terjatve  15.867 6.948 44 
19 Aktivne časovne razmejitve 1.264 298 24 

 
 

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice (AOP 013) 
 

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice na dan 31. 12. 2021 znašajo 1.742  EUR. 
Od tega znaša gotovina v blagajni 316 EUR, še ne vnovčene plačilne kartice 776 EUR, ter denar na poti 650 
EUR. 

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

 
Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31.12.2021 skupaj 1.183.078 EUR. Vsa denarna sredstva so na 
podračunu pri Upravi za javna plačila (UJP). V preteklih letih je bilo del sredstev vezanih na poslovni banki, v 
letu 2021 pa smo vezavo prekinili. Sredstva so namenjena tekočemu poslovanju zavoda in nakupu osnovnih 
sredstev.   
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Konti skupine 12, 13, 14 in 17 – Kratkoročne terjatve do kupcev 

Kratkoročne terjatve do kupcev in  do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2021 znašajo 
skupaj  191.225 EUR. Stanje terjatev predstavlja 3,47 % celotnega prihodka. Povprečna doba vezava terjatev 
do kupcev znaša 22,96, kar pomeni, da se terjatve poravnavajo v 23 dneh. Terjatve se poravnavajo v skladu 
s pogodbenimi roki in plačilnimi pogoji zavoda. 
 
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) 

 
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 65.977 EUR. Stanje terjatev do kupcev predstavlja  1,2 % celotnega 
prihodka. Kratkoročne terjatve do kupcev predstavljajo: 

o Terjatve do kupcev – zdravstven dejavnost -   kto 120000 47.976 EUR 
o Terjatve do kupcev – ne-zdravstvena dejavnost kto 12010 18.001 EUR 
o Terjatve do kupcev – (inkaso) zdravstvena dejavnost – kto 12020 0 EUR 
o Zmanjšane za oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev 0 EUR 

 
Od celotnega zneska odprtih terjatev do kupcev na dan 31.12.2021 (65.977 EUR) predstavljajo zapadle 
terjatve na dan 31.12.2021 skupaj 4.870 EUR. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda.  
 
Stanje popravka vrednosti kratkoročnih terjatev zavod ne izkazuje. Gibanje popravka vrednosti med letom: 

Začetno stanje oslabitve kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 1.1.2021 znaša:  0 EUR 

Po sklepu Sveta zavoda so bile v letu 2021 oblikovane naslednje dvomljive terjatve:  
Dolžnik: Šifra: Znesek 
Kupec 1 776 19,55 
Kupec 2 777 8,38 
Kupec 3 779 5,58 
Kupec 4 780 8,37 
Kupec 5 799 1,50 
Kupec 6 876 1,44 
Kupec 7 958 3,80 
Kupec 8 960 1,71 
Kupec 9 979 1,50 
Kupec 10 1197 3,61 
Kupec 11 1227 3,80 
Kupec 12 1247 3,80 
Kupec 13 1263 12,20 
Kupec 14 1288 2,50 
Kupec 15 1289 3,61 
Kupec 16 1354 5,11 
Kupec 17 1368 1,50 
Kupec 18 1391 1,50 
Kupec 19 1411 1,50 
Kupec 20 1412 1,50 
Kupec 21 1414 1,50 
Kupec 22 476 3,91 
Kupec 23 540 3,66 
Kupec 24 767 18,58 
Kupec 25 896 7,09 
Kupec 26 917 4,52 
Kupec 27 918 8,28 
Kupec 28 928 1,44 
Kupec 29 1135 3,61 
Kupec 30 1214 13,93 
Kupec 31 1261 1,50 
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Kupec 32 1310 3,61 
Kupec 33 1328 2,50 
Kupec 34 487 1,50 
Kupec 35 624 6,80 
Kupec 36 760 0,82 
Kupec 37 807 5,12 
Kupec 38 808 13,13 
Kupec 39 848 21,32 
Kupec 40 919 13,59 
Kupec 41 922 4,71 
Kupec 42 961 5,37 
Kupec 43 1024 6,43 
Kupec 44 1188 1,50 
Kupec 45 1189 3,00 
Kupec 46 1253 1,50 
Kupec 47 1365 2,30 
Kupec 48 490 3,61 
Kupec 49 555 1,50 
Kupec 50 584 3,61 
Kupec 51 626 7,41 
Kupec 52 859 13,59 
Kupec 53 1281 18,94 
Kupec 54 1309 3,61 
Kupec 55 1321 56,70 
Kupec 56 1330 1,50 
Kupec 57 1347 15,73 
Kupec 58 1361 1,50 
Kupec 59 1362 1,50 
Kupec 60 1413 1,50 
Kupec 61 7988 14,10 
Kupec 62 903 2,20 
Kupec 63 927 47,47 
Kupec 64 1043 3,61 
Kupec 65 587 26,55 
Kupec 66 633 84,13 
Kupec 67 1182 8,60 
Kupec 68 1378 4,79 
Kupec 69 295 6,98 
Kupec 70 1400 5,23 
Kupec 71 768 40,61 
Kupec 72 1060 3,61 
Kupec 73 1169 38,13 
Kupec 74 1297 3,61 
Kupec 75 1169 7,00 
Kupec 76 1284 3,61 
Kupec 77 633 21,03 
Kupec 78 879 14,00 
Kupec 79 880 14,00 

Znesek dvomljivih terjatev znaša 734 EUR. Vseh kupcev, katerih terjatev je bila določena kot dvomljiva je 79. 
Povprečno znaša terjatev na enega kupca 9,29 eur.  

Dvomljive terjatve so nastale iz naslednjih vzrokov: 
- fizična oseba v času opravljene zdravstvene storitve ni imela urejenega osnovnega ali dodatnega 

zdravstvenega zavarovanja in ob izdaji računa ni imela gotovine za plačilo; 
- fizični osebi računov za opravljene zdravstvene storitve ni bilo mogoče vročiti, ker je imela status tujca ali 

pa na naslovu v času poskusa vročitve računa s priporočeno pošto oseba ni bila prijavljena; 
- fizična oseba je koristila storitev v povezavi s Covid 19 (cepljenje, brisi) in je bilo kasneje ugotovljeno, da 

ni plačnik proračun, ampak fizična oseba (tujec); 
- fizična oseba je v času od opravljene zdravstvene storitve do izdaje in pošiljanja računa umrla.  
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Komisija za popis terjatev in obveznosti je predlagala oblikovanje popravka vrednosti in hkrati odpis 
dvomljivih terjatev manjših vrednosti v višini 734 EUR. Svet zavoda je s sklepom potrdil odpise terjatev do 
kupcev 1 – 79 v skupni višini 734 EUR. 

Končno  stanje oslabitve kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31.12.2021 znaša: 0 EUR 
 
Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016) 

 
Danih predujmov in varščin na dan 31. 12. 2021 ne izkazujemo. 

 
Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017) 

 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN na dan 31.12.2021 znašajo 118.300 EUR.  

o Kratkoročne terjatve do posrednih in neposrednih uporabnikov državnih in občinskih proračunov: 
a. terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države                          17.632 EUR 

  -  Ministrstvo za zdravje (dodatki) 17.595 EUR 
-  Ministrstvo za notranje zadeve 37 EUR 

b. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države  0 EUR 
c. terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine  7.459 EUR 

- Občina ustanoviteljica (občina Zagorje ob Savi) 7.459 EUR 
d. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine 668 EUR 

- do občine ustanoviteljice (Vrtec Zagorje, KC Delavski dom Zagorje) 315 EUR 
- do drugih občin (ZD Domžale, ZD Litija) 353 EUR 

e. terjatve do ZZZS in ZPIZ 92.541 EUR 
- terjatve do ZZZS  92.541 EUR 

 
Spodnja tabela prikazuje prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih:  
 

Zap. Naziv kupca 
Stanje na dan 31.12.2021 

V EUR 

1. Občina Zagorje ob Savi 7.459 

2. ZZZS OE Ljubljana 92.541 

3. Ministrstvo za zdravje 17.595 

4. Zdravstveni dom Trbovlje 329 

5.  Vrtec Zagorje 267 

Skupaj terjatve 118.191 

 

Terjatve do ZZZS predstavljajo terjatve za opravljene storitve zdravstvenih storitev za mesec november in 
december. Gre za storitve opravljenih cepljenj Covid-19 v višini 18.474 EUR, brisov Covid v višini  52.987 EUR, 
izposojo medicinskih pripomočkov v višini 14.158 EUR, povračil stroškov specializantov in pripravnikov v višini 
1.420 EUR, cepljenja proti gripi v višini 1.540 EUR in ostalo (konvencije, dializa, PZZ) v višini 3.962 EUR. 
Terjatve do občine Zagorje ob Savi predstavljajo terjatve za), terjatve za sofinanciranje programa Laična nega, 
ter terjatev za opravljeno storitev brisi. Terjatve do Ministrstva za zdravje v višini 17.595 EUR predstavljajo 
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terjatve za sofinaciranje osebne varovalne opreme, izplačilo dodatkov za delo s pacienti obolelimi za COVID-
19 – izvajanje 56. člena ZZUOOP in terjatve za delo kritje stroške plač v primeru prerazporeditve delavca v 
drug zavod v povezavi s Covid-19.   

Vse terjatve niso bile poravnane do izdelave letnega poročila. Zahtevki za povračilo stroškov dodatkov (MZ) 
so bili izstavljeni šele konec v drugi polovici meseca januarja 2022 in zapadejo v plačilo konec meseca 
februarja 2022. Prav tako s strani MZ še nismo prejeli sredstev iz naslova osebne varovalne opreme, ki smo 
jih pridobili na podlagi operacije »COVID-19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme 
zaradi epidemije ». Račun je v plačilo zapadel že konec meseca novembra 2021. Po zagotovilu MZ, bodo 
sredstva nakazana do konca meseca februarja 2022.   

 
Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) 

 
Kratkoročnih finančnih naložb na  31. 12. 2021 ne izkazujemo. 

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

 
Kratkoročnih terjatev iz financiranja na dan 31. 12. 2021 ne izkazujemo. 

 
Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) 

 
Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2021 v znesku 6.948 EUR in se nanašajo na terjatve do 
državnih in drugih institucij, terjatve za vstopni davek na dodano vrednost, do fizičnih oseb iz naslova doplačil 
zdravstvenih storitev zaradi neurejenega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Druge kratkoročne 
terjatve: 

o Terjatve do državnih in drugih institucij 4.829 EUR 
- terjatve do ZZZS za povračila izplačanih boleznin 4.749 EUR 
- terjatve do MORS za refundacijo plače 0 EUR 
- terjatve do sodišča 80 EUR 

o Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 1.242 EUR 
- DDV v ne zaračunanih dobavah po st. 22 % 449 EUR 
- DDV v ne zaračunanih dobavah po st. 9,5 % 793 EUR 
- DDV v ne zaračunanih dobavah po st. 5 % 0 EUR 

o Ostale kratkoročne terjatve 877 EUR 
(terjatve za doplačila uporabnikov storitev) 

 
Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) 

 
Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2021 znašajo 298 EUR in so naslednje: 

Aktivne časovne razmejitve znašajo 298 EUR in se nanašajo na ne priznane stroške v letu 2021. Kratkoročno 
odloženi stroški se nanašajo na prejete račune v letu 2021, ki se nanašajo na dobavo blaga ali storitve za leto 
2022 in sicer za še ne opravljeno storitev izobraževanja za zobno ambulanto za odrasle.   

Vrednost se bo glede na obračunano obdobje, na katerega se nanaša storitev, prenesena na ustrezno vrsto 
odhodka v letu 2022.  
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C) ZALOGE  
 

Stanje zalog na dan 31. 12. 2021  znaša 74.701  EUR.  
 

  
  

Stanje na dan 
31.12.2020 

Stanje na dan 
31.12.2021 

Indeks 
2021/2020 

ZALOGE 67.668 74.701 110,39 
Skupina 
KONTO 

Naziv skupine KONTO     
  

31 Zaloge materiala 0 10.571 #DIV/0! 
35 Zaloge blaga 67.668 64.130 94,77 

 
o Zaloga materiala znaša  na dan 31.12.2021 10.571 EUR. 

ZD Zagorje je v letu 2021 programsko vzpostavil vodenje zaloge osebne varovalne opreme-strateška zaloga 
in sicer za namen točnega spremljanja omenjene zaloge, ki jo mora imeti zavod v skladu z navodili Ministrstva 
za zdravje. Stanje strateške zaloge na dan 31.12.2021 znaša 10.571 EUR.  
  
Zaloge zdravstvenega, sanitetnega, zobozdravstvenega, pisarniškega in ostalega materiala se ne vodijo. 
Zavod sproti ob nabavi material pripozna kot takojšnji strošek. 
  

o Zaloga blaga znaša  na dan 31.12.2021 skupaj 64.130 EUR. 

Celotna vrednost zalog v višini 64.130 EUR se nanaša na zaloge medicinskih pripomočkov za prodajo in zaloge 
trgovskega blaga v specializirani prodajalni. Vrednost zalog je izražena v nabavni vrednosti. Kazalnik vezave 
zalog pove, da se zaloge obrnejo v 107 dneh.  

Zaloge  blaga so na dan 31. 12. 2021 za 5,52 % nižje od zalog na dan 31. 12. 2020. 
 
 

AKTIVA skupaj na dan 31. 12. 2021 znaša 2.672.474 EUR 
 
 
 
 
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 

 
  

Stanje na dan 
31.12.2020 

Stanje na dan 
31.12.2021 

Indeks 
2021/2020 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

697.333 727.696 
104 

Skupina 
KONTO 

Naziv skupine KONTO       

21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 270.900 220.430 81 
22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 286.733 281.339 98 
23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 69.850 57.832 83 
24 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 69.850 162.091 232 
29 Pasivne časovne razmejitve 0 6.004 #DIV/0! 
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Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035) 

 
Kratkoročnih obveznosti za prejete predujme in varščine ZD Zagorje nima. 

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

 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2021 znašajo 220.430 EUR. Stroški se nanašajo na 
obveznost za izplačilo plač za mesec december v višini.  Obveznost do zaposlenih predstavljajo obračunane 
plače v znesku 206.400 EUR in obračunane druge stroške dela v znesku 14.030 EUR za mesec december 2021, 
izplačane v januarju 2022 in sicer:  

o Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 129.915 EUR 
o Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestila plač 45.693 EUR 
o Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 30.791 EUR 
o Drugi stroški dela 14.031 EUR 

a. Obveznost za pokojninsko zavarovanje (KAD) 2.923 EUR 
b. Obveznost za jubilejno nagrado 289 EUR 
c. Obveznost za povračila prevoza na delo 3.435 EUR 
d. Obveznost za povračilo prehrane na delu  7.217 EUR 
e. Obveznost za službeno pot 31 EUR 
f. Obveznosti – druge  136 EUR 

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

 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2021 znašajo 281.339 EUR. 
Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 15 do 30 dni, odvisno od pogodbe. Zapadlih obveznosti 
na dan 31.12.2021 nimamo, razen enega računa, kjer smo plačilo zadržali (438 EUR) zaradi težave s kupljeno 
opremo. Račun je bil poravnan v januarju 2022.  Do oddaje letnega poročila so bile tako vse zapadle 
obveznosti do dobaviteljev poravnane.  

V letu 2021 smo obveznosti plačevali redno brez zamud. Likvidnostnih težav ni bilo predvsem zaradi 
neporabljenih amortizacijskih sredstev iz prejšnjih let.   
 
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) 

 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 2.2021 znašajo 57.832 EUR in se nanašajo na 
naslednje obveznosti: 
 

konto Naziv konta  
2020 2021 Indeks 

2021/2020 v EUR v EUR 

230 Kratkoročne obveznosti za dajatve 53.472 41.576 78 

231 Obveznosti za DDV 3.529 9.016 255 

233 
Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in 
drugih plačilnih instrumentov 

0 0 0 

234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 12.849 7.240 56 
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235 
Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov 
zaposlenih 

0 0 0 

02 Skupaj AOP 005 69.850 57.832 83 

 
Glede na vsebino se obveznosti nanašajo na: 

- obveznosti iz naslova plač (prispevki) 32.795 EUR 
- obveznosti za izplačila po pogodbah o delu 13.227 EUR 
- obveznost za izplačila po avtorskih pogodbah 118 EUR 
- obveznosti za davek na dodano vrednost (DDV) 9.016 EUR 
- obveznost za davek od dohodka pravnih oseb (DDPO) 2.676 EUR 
 

Obveznosti iz naslova plač, pogodbah o delu in avtorskih pogodbah se nanašajo na obračun za plače in 
drugih prejemkov meseca decembra 2021 (izplačilo v januarju 2022). 

Obveznost za davek na dodano vrednost se nanaša na obračunani davek na dodano vrednost  za mesec 
december 2021, kateri  bo poravnan do konca meseca januarja 2022.  

Obveznost za davek od dohodka pravnih oseb  se nanaša na obračunani davek od dohodka pravnih oseb za 
leto 2021, ki bo poravnan v roku 30 dni od oddaje obračuna. Obračun DDPO mora biti oddan do 31.3.2022.  

Zdravstveni dom Zagorje ob Savi izkazuje obveznost DDPO in sicer iz razloga, ker so bile v Uradnem listu 
Republike Slovenije št. 66 dne  5.11.2019 objavljene spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 
(ZDDPO-2), ki so se pričele uporabljati od 01.01.2020. Od leta 2020 dalje vsaka pravna oseba ki posluje s 
presežkom prihodkov nad odhodki plača DDPO, saj velja omejitev zmanjšanja davčne osnove. Na podlagi 
izvršene spremembe zakonodaje se vse davčne olajšave in davčne izgube iz preteklih davčnih obdobij priznajo 
največ v višini 63% davčne osnove.  

 
 
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039) 

 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2021 znašajo 162.091 EUR 
in se nanašajo na naslednje obveznosti: 
 
 

konto Naziv konta  
2020 2021 Indeks 

2021/2020 v EUR v EUR 

240 Kratkoročne obveznosti do MZ 0 0   

241 Kratkoročne obveznosti do proračunov občin 3.140 3.140 100 

242 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov 
proračuna države 

186.672 110.803 59 

243 
Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov 
proračunov občin 

6.698 7.239 108 

244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ       

  - ZZZS 71.883 40.909 57 

  - ZPIZ 0 0   

24 SKUPAJ 268.393 162.091 60 
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Obveznosti do proračuna občin v višini 3.140 EUR predstavlja obveznost za najemnine za mesec december 
2021. Skladno z zakonom o stvarnem premoženju države so tudi Zdravstveni domovi zavezani, da se sredstva 
iz naslova najemnin nakažejo v proračun občine. Najemnine so bile do meseca novembra 2021 nakazane 
občini, medtem,  ko bo najemnina za mesec december 2021 nakazana v prvi polovici leta 2022. Občina 
Zagorje ob Savi je sredstva najemnin namenila za sofinanciranje nakupa urinskega analizatorja. 

Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države  v višini 110.803 EUR predstavljajo: 
obveznost do UJP (Uprave za javna plačila), MJU (Ministrstva za javno upravo), Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje, Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje…, RTV Slovenije, Splošne bolnišnice Trbovlje, 
Univerze v Ljubljani – medicinska fakulteta, Univerzitetne klinike za pljučne bolezni, DSO Izlake, Zavod za 
transfuzijsko medicino, UPK Ljubljana.  

Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 7.239 EUR predstavlja obveznost 
do Zasavskih lekarn Trbovlje, Zdravstvenega doma Ljubljana, Zdravstvenega doma Trbovlje.  

Kratkoročne obveznosti do ZZZS v višini 40.909 EUR predstavljalo prejeti avansi v letu 2021, ki so bili 
namenjeni za opravljeno storitev za leto 2021. Ker je bilo opravljenih storitev manj kot prejetih sredstev, se 
razlika izkazuje kot obveznost do ZZZS-ja, s katero se bodo krile opravljene storitve v letu 2022.                             

                  
Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040) 
/ 
Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041) 
/ 
Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) 
/ 
Konti podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki 
/ 
Konti podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki 
/ 

 
 

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 

 
  

Stanje na dan 
31.12.2020 

Stanje na dan 
31.12.2021 

Indeks 
2021/2020 

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 1.650.127 1.944.778 118 

Skupina 
KONTO 

Naziv skupine KONTO       

922 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 9.259 9.308 101 

980 
Obveznosti za neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva 

1.643.300 1.705.463 104 

985 Presežek prihodkov nad odhodki -2.432 230.007 -9.458 

986 Presežek prihodkov nad odhodki       
 
Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite  

 
Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki 

 
Dolgoročno odloženih prihodkov ZD Zagorje nima. 
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Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije 
 
Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije (AOP 047 
del) 

STANJE OZ. SPREMEMBA znesek v EUR 

stanje na dan 31.12.2020 9.259 
Prejete donacije za nakup osnovnih sredstev letu 2021 3.000 
Obračunana amortizacija iz sredstev donacij za OS v letu 2021 -2.951 
Prejete donacije za nakup drobnega inventarja v letu 2021 0 
Obračunana amortizacija iz sredstev donacije za DI v letu 2021 0 
Stanje donacij na dan 31.12.2020 9.308 

 
Iz tabele je razvidno, da na dan 31.12.2021 izkazujemo donacije za osnovna sredstva v znesku 9.308 EUR.  
V letu 2021 smo 3.000 EUR pridobili s strani donatorja Eti Izlake in sicer je podjetje namenilo sredstva za 
sofinanciranje nakupa patronažnega avtomobila. S sredstvi namenjenimi za donacije se poleg patronažnega 
avtomobila krijejo še stroški amortizacije za reševalni avto, radijske postaje, goseničarja in defibrilator. 
Strošek obračunane amortizacije iz sredstev donacij  v letu  2021 znašal 2.951 EUR.    
 
Konti skupine 93 – Dolgoročne rezervacije 
/ 
Konti podskupine 931 – Dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov 
/ 
Konti podskupine 935 – Druge dolgoročne rezervacije 
/ 
Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti  
/ 
Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti  
/ 
Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva  

 
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2021 znašajo 
1.705.463 EUR.  
 

STANJE OZ. SPREMEMBA znesek v EUR 

stanje na dan 31.12.2020 1.643.300 

 + prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja   

 + prejeta sredstva v upravljanje s strani občine, ustanoviteljice 40.684 

 + prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani resornega ministrstva     21.479 

 + 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) 

0 

stanje na dan 31.12.2021 1.705.463 
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Pridobljena sredstva v letu 2021: 

o V letu 2021 smo s strani občine Zagorje ob Savi prejeli 40.684 EUR sredstev in sicer: 

- 3.000 EUR za sofinanciranje patronažnega avtomobila 
- 37.684 EUR za nakup urinskega analizatorja Clinitek Novus (iz sredstev najemnin) za 

odčitavanje rezultatov na urinskem testnem lističu (Osnovna urinska analiza). Stari analizator 
je bil že zelo star (prevzem v laboratoriju ZD Zagorje: 01.12.2009), zato ga je bilo potrebno 
nujno zamenjati. Strokovne smernice priporočajo, da se v laboratorij vpeljejo sodobni 
analizatorji, ki izboljšajo kakovost dela. Laboratorijska diagnostika strmi k popolni 
avtomatizaciji, saj ima avtomatizacija številne prednosti. 
 

o S strani Ministrstva za zdravje smo v letu 2021 prejeli 21.479 EUR in sicer:  
- 21.479 EUR za nakup prenosnega ultrazvoka. V letu 2021 smo podpisali pogodbo z 

Ministrstvom za zdravje in sicer za sofinanciranje nabave medicinske opreme v okviru 
ukrepov za omejevanje in preprečevanje širjenja ter zdravljenje okužbe z virusom   SARS-
CoV-2. Skladno z operacijo »Covid-19-Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne 
opreme zaradi epidemije« smo uspeli pridobiti 21.479 EUR sredstev.  

 
Konti podskupine  981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 

 
Dolgoročnih rezervacij na dan 31.12.2021 nimamo oblikovanih in jih ne izkazujemo. 

 
Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki   

 
Stanje presežka prihodki nad odhodki na dan 31.12.2021 znaša 230.007 EUR. Stanje na kontih skupine 980 je 
usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri ustanovitelju občini Zagorje ob Savi v skladu s 
Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu 
(Uradni list RS, št. 108/13). Spremembe stanja so bila naslednja:  

 

STANJE OZ. SPREMEMBA znesek v EUR 

stanje na dan 31.12.2020 0 

 - prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po 
izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980 

0 

 + presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka  (iz 
priloge 3 – AOP 891) 

232.439 

 - presežek odhodkov preteklega obračunskega obdobja, ki se krije s presežkom 
tekočega obdobja  

-2.432 

 - presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega 
obdobja (iz priloge 3 – AOP 893) 

0 

stanje na dan 31.12.2021 230.007 

 
Zdravstveni dom Zagorje ob Savi v letu 2021 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 232.439 EUR.  
S presežkom prihodkov nad odhodki tekočega leta se pokrije presežek odhodkov nad prihodki preteklih let v 
višini 2.432 EUR. Stanje presežka prihodkov nad odhodki znaša 230.007 EUR 
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Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki 
 
ZD Zagorje na dan 31.12.2020 ne izkazuje stanja na kontih skupine 986. Zavod je na dan 31.12.2020 izkazoval 
presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.432 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki preteklih let se je pokril 
s presežkom prihodkov nad odhodki leta 2021, tako da zavod na dan 31.12.2021 na kontih podskupine 986 
ne izkazuje več presežka odhodkov nad prihodki.  
 
PASIVA skupaj na dan 31.12.2021 znaša 2.672.474 EUR. 
 
 
 
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV   
 
2.1. ANALIZA PRIHODKOV  

 

Celotni prihodki doseženi v letu 2021 so znašali 5.518.466 EUR  in so bili za 16,29 % višji od doseženih v letu 
2020 in za 3,62 % višji od načrtovanih.  

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev predstavljajo 99,6 %, finančni prihodki 0,06 % in drugi prihodki 
0,34 % glede na celotne prihodke za leto 2020. 

 
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev so znašali 5.496.329 EUR in so bili za 15,85 % višji od realiziranih 
v letu 2020 ter za 3,6 % višji od načrtovanih. 
 
Finančni prihodki so znašali 3.449 EUR in predstavljajo 0,06 %  v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova 
prejetih zamudnih obresti s strani ZZZS na podlagi tožbe ter iz naslova naknadno priznanih finančnih popustov 
pri prodaji trgovskega blaga.  
 
Drugi prihodki so znašali 18.688 EUR in predstavljajo 0,349 %  v celotnih prihodkih. Drugi prihodki se nanašajo 
na povrnitve škode zavarovalnic iz naslova škodnih dohodkov v višini 1.861 EUR, 56 EUR se nanaša na preveč 
plačane odhodke preteklih let,  16.771 EUR pa se nanaša na pridobljena sredstva nespornega dela s strani 
ZZZS, na podlagi tožbenih zahtevkov zoper ZZZS za prenizko upoštevane plače v kalkulacijah cen zdravstvenih 
storitev v letu 2017.  

 
Neplačani prihodki znašajo 185.438 EUR. V celotnem prihodku terjatve predstavljajo 3,36 %. Plačila se 
realizirajo v roku 23 dni.       
  
Glede na vsebino prihodkov so bili prihodki naslednji: 
            

PRIHODKI    
Realizacija 

2020 
FN 2021 

Realizacija 
2021 

IND 
real.2021
/FN2021 

Struktura 
2021 

  v EUR v EUR v EUR 

 - Prihodek od ZZZS (OZZ) 2.602.988 2.933.003 2.933.282 100 53% 

 - Prihodek od PZZ (prost. zavarovanje) 398.857 473.000 485.633 103 9% 

 - iz DOPLAČIL do polne cene zdravstvenih 
storitev, od nadstandardnih storitev, od 
samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od 
konvencij    

222.945 304.812 340.278 112 6% 
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 - Prihodke od ZZZS – pripravniki, specializanti 72.512 25.000 11.935 48 0% 

  - DRUGI prihodki od prodaje proizvodov in 
storitev (pravne, fizične osebe) 

78.775 81.258 75.528 93 1% 

 - FINANČNI prihodki 269 3.423 3.449 101 0% 

- prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi 
prihodki in prevrednotovalni prihodki 

385.451 403.434 334.527 83 6% 

 - prihodki prejeti iz PRORAČUNA OBČINE 4.126 0 1.899   0% 

 - prihodki prejeti iz PRORAČUNA DRŽAVE 979.644 1.101.693 1.331.935 121 24% 

SKUPAJ PRIHODKI 4.745.567 5.325.623 5.518.466 116 100% 

 
Največje odstopanje v primerjavi z letom 2020 je zaznati pri prihodkih prejetih iz sredstev javnih financ. Te 
prihodke je bilo zelo težko načrtovati, saj so se epidemiološke razmere ves čas spreminjale; prihodki pa so 
povezavi s Covid-19. V letu 2021 znašajo prihodki prejeti iz proračuna države 1.331.935 EUR. Prihodki 
predstavljajo prejeta sredstva za namen pokrivanja stroškov v času Covid-19 ter za opravljene storitve 
cepljenj ter brisov in sicer:  
 

Naziv prihodka 
Leto 2020 v 
EUR 

Leto 2022 v 
EUR 

Indeks 
2021/2020 

Prihodki za dodatke po 71. členu ZIUZEOP (posebne obremenitve) 54.797 0 0 
Prihodki za dodatke po 39. členu KPJS (dodatki za delo v rizičnih 
razmerah) 390.773 484.506 124 
Prihodki za dodatke po 39.členu KPJS (dodatki iz proračuna države, 
plačna B) 0  18.605   
Prihodki za izgubljene prihodke osnovne dejavnosti 136.338   0 
Prihodki po 56. členu ZIUZEOP (dodatki za delo z obolelimi za Covid-
19) 11.622 25.701 221 
Prihodki za brise  359.776 564.946 157 
Prihodki za osebno varovalno opremo Covid - 19 2.990 9.809 328 
Prihodki za zdravljenje pacientov s Covid-19 8.522   0 
Prihodki za cepljenje Covid-19 826 193.406 23.415 
Prevozi pacientov - Covid -19 0  24.702   
Prihodki za povračila stroškov plač pri prerazporeditvi 0  2.688   
Prihodki za povračilo višje sile v povezavi s Covid-19 0  1.535   
Prihodki za povračilo dodatka za študente 0  129   
Prihodki za cepljenje proti gripi 14.000 5.908 42 
SKUPAJ PRIHODKI PRORAČUNA DRŽAVE-Covid-19 979.644 1.331.935 136 

 

2.2. ANALIZA ODHODKOV 

Celotni odhodki doseženi v letu 2021 so znašali 5.282.192 EUR in so bili za 12,44 % višji od doseženih v letu 
2020 in 0,48 nižji od načrtovanih.  Odhodki iz poslovanja predstavljajo 100 % vseh odhodkov. Finančni 
odhodki so v poslovnem letu znašali 189 EUR.  

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji: 

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV   

Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 871) so v letu 2021 znašali 1.838.595 EUR in so bili za 14,64 % višji 
od doseženih v letu 2020 in za 6,61 nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 34,81 %.  
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Stroški materiala (AOP 872 + AOP 873; konto 466 in 460) so v celotnem zavodu v letu 2021 znašali 
744.031 EUR in so bili za 11,83 % višji od doseženih v letu 2020 in za  7,84 % višji od načrtovanih. Delež glede 
na celotne odhodke zavoda znaša 14,09 %.  

 
Stroški storitev (AOP 874; konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2021 znašali 1.094.564 EUR in so bili za 
16,64 % višji od doseženih v letu 2020 in za 5,76 % nižji  od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke 
zavoda znaša 20,72 %.  
 

Odhodki 2020 FN 2021 2021 Indeks 
2021/2020 

Indeks 
Real. 

2021/ FN 
2021 

Stroški materiala 393.075 534.830 525.189 134 98 

porabljena zdravila in zdravstveni material 254.309 366.246 364.520 143 100 

porabljeni nezdravstveni material 138.766 168.584 160.669 116 95 

Stroški storitev 938.439 1.161.444 1.094.564 117 94 

Zdravstvene storitve 482.869 482.999 464.405 96 96 

      laboratorijske storitve 307.164 244.386 285.350 93 117 

      ostale zdravstvene storitve 175.705 238.613 179.055 102 75 

Nezdravstvene storitve 455.570 678.445 630.159 138 93 

Amortizacija 166.951 182.689 214.728 129 118 

Stroški dela 2.878.131 3.152.993 3.224.064 112 102 

Finančni odhodki 392 0 189 48   

Drugi stroški, prodane zaloge, drugi odhodki in 
prevrednotovalni poslovni odhodki 

320.612 275.538 223.458 70 81 

SKUPAJ ODHODKI 4.697.600 5.307.494 5.282.192 112 100 
 
Med drugimi stroški storitev se izkazujejo tudi stroški po podjemnih pogodbah, ki  so v letu 2021  znašali 
182.077 EUR ter stroških avtorskih honorarjev v višini 1.600 EUR.  
 
Določena delovna mesta kljub trudu vodstva ostajajo na dan 31.12.2020 nezasedena, zato si za nemoteno 
izvajanje dejavnosti zavoda pomagamo z drugimi oblikami opravljanja dela (podjemne pogodbe, pogodbe o 
sodelovanju, pogodbe o začasnem (občasnem) delu upokojencev). 
 
Skupaj imamo sklenjenih 21 podjemnih pogodb oz. pogodb o poslovnem sodelovanju in avtorskih pogodb. 
Največji delež podjemnih pogodb predstavljajo pogodbe sklenjene z zdravniki za delo v ambulanti za pljučne 
bolezni.  

 
Podjemne pogodbe z 9 zaposlenimi je zavod sklenil, jih obračunal in izplačal v skladu sklepom Vlade Republike 
Slovenije št. 17200-1/2019/17 z dne 18. 7. 2019, s katerim je sprejela sklepe o spornih vprašanjih v zvezi z 
Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 (v nadaljnjem besedilu: Aneks št. 2); ter 
sklepom ministra za zdravje z namenom nagrajevanja timov, ki izpolnjujejo pogoje, določene v Aneksu št. 2, 
na podlagi šestega odstavka 53.c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti. S sklepom ministra za zdravje o 
posebnih programih na primarni ravni, št. 1001-251/2019/2 z dne 25. 7. 2019, je opredeljeno, da se za 
nagrajevanje timov na primarni ravni v Ambulantah splošne oz. družinske medicine ter Otroškem in šolskem 
dispanzerju sklepajo podjemne pogodbe z lastnim zaposlenim javnim uslužbencem.  Vsebina in veljavnost 
navedenih sklepov je bila podaljšana tudi v leto 2020. S 1.1.2021 pa se je za omenjene time vlada odločila za 
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drugačen način nagrajevanja in sicer je Vlada Republike Slovenije na seji dne 2.12.2021 sprejela Posebni 
vladni projekt za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja 
za obdobje 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023. Nagrajevanje ne bo urejeno preko podjemnih pogodb ampak preko 
delovne uspešnosti za time, ki bodo presegali 1895 glavarskih količnikov. 
 
 
2.) STROŠKI DELA  
 
Spodaj so v tabeli prikazani stroške dela glede na vrsto in sicer:  
 

Konto  Stroški plač 
Realizacija 

2020 
Finančni 

načrt 2021 
Realizacija 

2021 

Indeks 
Real.2021
/FN 2021 

4640 Plače zaposlenih 1.954.087 2.166.120 2.274.742 105,01 

46400 Plače zaposlnih (redno delo, dodatki…) 1.307.900 1.378.812 1.466.868 106,39 

  Plače zaposlenih (dodatki Covid…) 385.067 470.468 439.924 93,51 

  Plače zaposlenih (delovna uspešnost)   32.330 31.184 96,46 

  Plače zaposlenih (povečan obseg)   23.390 27.958 119,53 

  Nadurno delo 57.803 57.803 95.309 164,89 

46401 Dežurstva 203.317 203.317 210.295 103,43 

  Drugi stroški plač, ki niso zajeti zgoraj 0 0 3.204 #DIV/0! 

4641 Nadomestila plač zaposlenim 324.589 334.327 279.966 83,74 

46410 
Nadomestila plač zaposlnih (dopusti, prazniki, sl. 
odsot) 324.589 334.327 279.966 

83,74 

4642 Povračila zaposlenim 106.543 104.083 114.175 109,70 

46420 Povračila za prehrano med delom 68.650 72.083 76.361 105,93 

46421 Povračila za prevoz na delo in iz dela 37.893 32.000 37.814 118,17 

4643 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja   31.047 33.702 33.413 99,14 

46430 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja   31.047 33.702 33.413 99,14 

4644 Regres za letni dopust  75.433 87.351 84.856 97,14 

46440 Regres za letni dopust  75.433 87.351 84.856 97,14 

4645 
Nagrade, darila, bonitete in drugi prejemki 
zaposlenih 20.990 24.685 29.648 

120,11 

46450 Jubilejne nagrade 1.040 3.580 4.274 119,39 

46451 Odpravnine 17.871 19.026 23.988 126,08 

46452 Solidarnostna pomoč 2.079 2.079 1.386 66,67 

4646 
Prispevki plač, nadomestil plač, bonitet in drugih 
prejemkov zaposlenih 365.047 402.725 407.264 

101,13 

46460 Prispevki delodajalca za PIZ 197.963 221.290 220.651 99,71 

46461 Prispevki delodajalca za zdravstveno zavarovanje 151.097 164.028 169.018 103,04 

46462 Prispevki delodajalca za zaposlovanje 1.526 1.655 1.395 84,29 

46463 Prispevki delodajalca za starševsko varstvo 2.295 2.500 2.571 102,84 

46464 Prispevki delodajalca za poškodbe pri delu 12.166 13.252 13.629 102,84 

4648 Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij 395 0 0 #DIV/0! 

46480 Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij 395 0 0 #DIV/0! 

4649 Drugi izdatki zaposlenim 0 0 0 #DIV/0! 

46490 Stroški študentskega dela 0 0 0 #DIV/0! 

SKUPAJ 2.878.131 3.152.993 3.224.064 102,25 
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o Plače zaposlenih 

Stroški dela so v letu 2021 znašali 3.224.064 EUR in so bili za 12,02 % višji od doseženih v letu 2020 in za 2,25 
% višji od načrtovanih.  Delež v celotnih odhodkih znaša 61,04 %.   

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je v letu 2021 znašalo 83,89 zaposlenih, in se je v 
primerjavi z letom 2020 (80,45) zvišalo za 3,44 zaposlenih oz. za 4,2 %.  

Povprečna bruto plača je znašala 2.529 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom5 povišala za 
7,16 %. Bruto plača na zaposlenega se je povišala zaradi izplačil nadurnega dela,  napredovanj zaposlenih ter 
zaradi dodatnih zaposlitev. Na povišanje povprečne plače dodatki v skladu z interventno zakonodajo v 
povezavi s Covid-19 niso vplivali, saj je bil strošek le-teh nižji kot v letu 2020. 

Nadomestila plač v breme ZD Zagorje (boleznine, poškodbe, karantene, čakanje na delo, višja sila) so bila 
izplačana za 4.097 delovnih ur, breme ZZZS  in ostalih pa je bilo izplačanih 9.958 delovnih ur. Boleznine skupaj 
predstavljajo 7,57 % obračunanih delovnih ur. 

V letu 2021 je bilo v povprečju na dan v bolniški ali karanteni v breme delodajalca povprečno 1,96 delavca, 
kar je za 2,41 delavca manj kot v letu 2020. V  povprečju je bilo na dan kar 4,77 delavca odsotnih v breme 
ZZZS ali drugih nad 30 dni. 

Strošek nadurnega dela je za kar 64,89 % višji od načrtovanega in znaša 95.309 EUR. Nadurno delo se je 
izplačevalo v času izrednih razmer in sicer za namen cepljenja in brisov ter v primeru nadomeščanja 
odsotnega delavca. Nadurno delo se je povišalo tudi iz razloga, ker smo v letu 2021 ob referenčnem obdobju 
izplačali vse ure v dobro.  V povprečju je bilo nadurnega dela izplačanega za 3,45 ur delavca na dan.  

Dežurstva se izplačujejo za čas, ko redno zaposleni delavci opravljajo dežurno delo v službi nujne medicinske 
pomoči. Strošek  je v primerjavi s finančnim načrtom višji 3,43 %, izplačan pa je v povprečju za 5,04 delavca 
na dan.  

o Regres za letni dopust 

V preteklem letu je bilo izplačano 84.856 EUR regresa za letni dopust. Regres je bil izplačan v višini minimalne 
plače (1.050,50 EUR)  v kolikor je bil delavec zaposlen za polni delovni čas.  Strošek regresa je bil za 12,49 EUR 
višji od leta 2020 in za 2,86 % nižji od načrtovanega.  

o Nagrade in drugi prejemki zaposlenih 

Strošek jubilejnih nagrad je v letu 2021 znašal 4.274 EUR in je bil izplačan za štiri (4) jubilejne nagrade za 10 
let, tri (3) za dvajset let in dve (2) za štirideset let. Strošek je bila za 3,44 krat višji kot v letu 2020 in za 19,39 
% višji od načrtovanih. 

Strošek odpravnin je znašal 23.988 EUR in je bil izplačan trem delavcem. Strošek je bil za 34,23 % višji od 
doseženih v letu 2020 in za 26,08 % višji od načrtovanih. Nepričakovano se je en delavec invalidsko upokojil.  

Strošek solidarnostnih pomoči je znašal 1.386 EUR in je bil izplačan dvema (2) delavcema. Strošek je bil za 
33,33 % nižji od načrtovanih.  

 
5 V letu 2020 je bilo v povprečju zaposlenih 80,45 delavcev, če upoštevamo izostanke v breme drugih, v povprečju iz ur 
brez upoštevanja izostankov v breme drugih je bilo zaposlenih 85,12 delavca. Povpr. bruto plača je znašala 2.360 EUR. 
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ZD Zagorje je po kvotnem sistemu smo na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji  zaposlovanja invalidov 
(ZZRZI)  dolžni zaposlovati 6 % invalidov, kar pomeni, da naj bi imeli zaposlenih 5 delavcev invalidov.  V ZD 
Zagorje imamo zaposlenih 6 invalidov, tako da izpolnjujemo kvoto, zato nam v sklad ni potrebno plačevati 
zneska za manjkajoče invalide.   

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE  

Stroški amortizacije (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2021 znašali 214.728 EUR in so bili za 
28,62 % višji od doseženih v letu 2020 in za 17,54 % višji od načrtovanih.  Delež stroškov amortizacije v 
celotnih odhodkih znaša 4,06 %.  

 
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 217.679 EUR:  

‒ del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 214.728 EUR (končni rezultat skupine 462),  
‒ del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša  0 EUR 

(podskupina 980) in  
‒ del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša  2.951 EUR (podskupina 922). 

 
4.) REZERVACIJE  

 
Rezervacije v letu 2021 niso bile obračunane.  
 

5.) DRUGI STROŠKI  

Drugi stroški so v letu 2021 znašali 3.336 EUR in so bili za 5,11 krat nižji kot realizirani v letu 2020 in za 9,48 
% višji od načrtovanih. Drugi stroški so nastali za članarino Združenju zdravstvenih zavodov in ostale 
članarine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, in drugih stroškov iz preteklih obračunskih obdobij.  

 
6.) FINANČNI ODHODKI  
 
Finančni odhodki so v letu 2021 znašali 189 EUR in niso bili načrtovani.  Nastali so iz naslova izplačila obresti 
za zapadlo obveznost do delavke in obveznosti za obresti iz naslova popravka davka na dodano vrednost.  

 
7.) DRUGI ODHODKI  
 
Drugi odhodki so v letu 2021 niso bili načrtovani in so znašali 546 EUR in so v primerjavi z letom 2020 višji za 
6,38 krat Stroški predstavljajo denarno kazen iz naslova nadzora delovne inšpektorice v višini 350 EUR, 
pogodbeno kazen pri nadzoru ZZZS v višini 50 EUR in druge odhodke v višini 146 EUR. Drugi odhodki 
predstavljajo strošek preteklega leta za previsoko prikazan prihodek preteklih let in centovske izravnave. 

 
 

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  
 

Prevrednotovalni poslovni odhodki so v letu 2021 znašali 734 EUR. Odhodki niso bili načrtovani. Odhodek je 
v višini 734 EUR nastal pri popravku terjatev (odpisu), skladno z ugotovitvami inventurne komisije za popis 
terjatev in obveznosti do virov sredstev.  

 
 



 LETNO POROČILO 2021 / Poslovno in računovodsko poročilo 
 

61 

2.3. POSLOVNI IZID 
 

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitiven  poslovni 
izid - presežek odhodkov nad prihodkov v višini 236.274 EUR.  
 
Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2021 obračunan v znesku 3.835 EUR, kar pomeni, da je poslovni 
izid obračunanega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb v višini 232.439 EUR.  

 
Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 4,97 krat višji kot v letu 2020, ter za 13,29 krat višji od 
načrtovanega. Rezultat je višji od načrtovanega za 185.631 EUR.  

 
Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v 
bilanci stanja na podskupini kontov 986, ker smo s presežkom prihodkov nad v letu 2021 pokrivali presežek 
odhodkov nad prihodki preteklih let. Presežek odhodkov nad prihodki preteklih let v višini 2.432 smo v celoti 
pokrili  s presežkom prihodkov nad odhodki iz leta 2021,  tako da je končni poslovni izid na podskupini kontov 
985 izkazan v višini 230.007 EUR.   

 

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

 
Namen izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je spremljanje gibanja javnofinančnih 
prihodkov in odhodkov oziroma prilivov in odlivov zavoda v obdobju poslovnega leta. Za leto 2021 je ZD 
Zagorje izkazal v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka presežek odhodkov nad prihodki v 
višini 423.408 EUR. 

Celotni prihodki po načelu denarnega toka v letu 2021 znašajo 5.881.079 EUR in so za 28,75 % višji od 
doseženih v letu 2020 in za 19,22 % višji od načrtovanih prihodkov. Od tega so prihodki za izvajanje javne 
službe realizirani v višini 5.184.764 EUR kar znaša 90,03 % delež celotnih prihodkov. Prihodki od prodaje blaga 
in storitev na trgu so realizirani v višini 586.529 EUR kar znaša 9,97 % deleža celotnih prihodkov.  

Celotni odhodki so znašali 5.457.671 EUR in so bili za 29,02 % višji od doseženih v letu 2020 in za 11,87 % višji 
od načrtovanih odhodkov. Od tega so odhodki za izvajanje javne službe realizirani v višini 74.985.529 EUR kar 
znaša 91,35 % delež celotnih odhodkov. Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu so realizirani v višini 
572.142 EUR kar znaša 8,65 % od celotnih odhodkov.  

ZD Zagorje je v letu 2021 evidentiral prihodke in odhodke iz naslova najemnin in obratovalnih stroškov iz 
naslova najema kot prihodke in odhodke javne službe skladno z določili 80. člena Zakona o javnih financah in 
pojasnilom Ministrstva za finance. 

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 423.408 EUR in se od ugotovljenega 
presežka odhodkov nad prihodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok brez upoštevanja DDPO) 
razlikuje za 190.969 EUR. Razlika predstavljajo še neplačane obveznosti, ki so zapadle v plačilo v mesecu 
januarju 2022. 
 
ZD Zagorje v letu 2021 ni zaznal večji težav z neplačniki, razen plačil manjših vrednosti (v povprečju na 
dolžnika 9 EUR), kadar je šlo za doplačila storitev uporabnikov, ki niso imeli urejenega prostovoljnega 
zdravstvenega zavarovanja. Zavod v letu 2021 ni imel likvidnostnih težav.  
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2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  

Finančnih terjatev in naložb v poslovnem letu 2021 ZD Zagorje ob Savi ni izkazoval. 

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov  

 
V izkazu računa financiranja izkazujemo v letu 2021 povečanje stanja na računu v višini 423.408 EUR. V 
primerjavi z letom 2020 se je stanje povišalo za 85.705 EUR. 

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 024-17/2016-29 z dne 16. 01. 2020 in 024-17/2016/33 z dne 3.2.2020). 

 

 
LETO 2020 LETO 2021 

Vrsta dejavnosti Prihodki Odhodki DDPO 
Poslovni 
izid 

Prihodki Odhodki DDPO 
Poslovni 
izid 

  v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 

Javna služba 4.370.207 4.362.199 193 7.815 4.931.370 4.790.901 2280 138.189 

Tržna dejavnost 375.360 335.401 966 38.993 587.096 491.291 1555 94.250 

Skupaj zavod 4.745.567 4.697.600 1.159 46.808 5.518.466 5.282.192 3.835 232.439 

 
 

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 138.189 EUR, 
iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa v višini 94.250 EUR. 

 
Prihodki javne službe so za 12,84 % višji od realiziranih v letu 2020 in za 0,37 % višji od načrtovanih. Odhodki 
javne službe so za 9,83 % višji od leta 2020 in za 2,15 % nižji od načrtovanih.  

 
Prihodki tržne dejavnosti so za 56,41 % višji od leta 2020 in za 42,33 % višji od načrtovanih. Odhodki tržne 
dejavnosti so za 46,48 % višji od realiziranih v letu  2020 in za 19,46 % višji od načrtovanih.  

 
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev): 

 
‒ Prosta prodaje blaga in storitev v specializirani prodajalni z MP in  pomožnimi zdravilnimi sredstvi, 

ki je registrirana v sklopu  ZD 
‒ Laboratorijske storitve  za zasebnike in ostale samoplačniške storitve 
‒ Samplačniške storitve v povezavi s Covid-19 (brisi, potrdila…) 
‒ Dežurstva na športnih in drugih prireditvah 
‒ Zobni rentgen za samoplačnike in zasebne izvajalce zobozdravstvenih storitev 
‒ Oddajanje počitniške kapacitete – garsonjere fizičnim osebam 
‒ Provizije od opravljanja storitev pri izposoji medicinskih pripomočkov in izdaji medicinskih 

pripomočkov (ZZZS, zavarovalnice prostovoljnega dodatnega zavarovanja) 
‒ Oddaja medicinske opreme v začasno uporabo brez napotnice 
‒ Računovodske in tehnične storitve za zasebnike. 
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Prihodki tržne dejavnosti so v letu 2021 višji, ker je bilo v tem letu narejeno visoko število samoplačniških 
presejalnih testov v povezavi s Covid-19 in sicer v višini 84.953 EUR. V letu 2021 se  je uvedla tudi 
samoplačniška storitev ustne higiene, pri zobozdravstvu za odrasle je bilo doplačil in samoplačnikov v višini 
24.547 EUR. 

V letu 2021 plačil delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ni bilo. 

Prihodke tržne dejavnosti smo v letu 2021 z upoštevanjem Navodil Ministrstva za zdravje in v skladu s 
priporočili notranje revizije spremljali, razvrščali po dejanskem viru nastanka na prihodke iz opravljanja javne 
in prihodke iz opravljanja tržne dejavnosti. Prihodek tržne dejavnosti je znašal 10,64 % delež celotnih 
prihodkov zavoda. Prihodki laboratorijskih storitev, prihodki iz prodaje trgovskega blaga predstavljajo 
400.603 EUR oziroma 68,23 % vseh prihodkov tržne dejavnosti. 

Odhodke tržne dejavnosti smo v letu 2021 spremljali, razvrščali in evidentirali z upoštevanjem Navodil 
Ministrstva za zdravje. Odhodki iz naslova nabavne vrednosti trgovskega blaga so bili na podlagi trgovskih 
evidenc specializirane prodajalne ob zmanjšanju zalog zaradi prodaje ustrezno pripisani tržnemu delu 
dejavnosti.  
Odhodke zavoda, ki se nanašajo na celotno poslovanje in jih ni bilo možno razdeliti po drugih metodah in 
sodilih, smo na tržni del dejavnosti razmejili v % skupnega tržnega deleža prihodkov v vseh prihodkih zavoda.  

 

2.4.  PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV 
 
2. odstavek 4. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenega evidentiranja dejavnosti 
(ZPFOLERD-1)- Uradni list RS št. 33/11, določa, da javno podjetje, ki je prejelo javna sredstva  za  poravnavo 
izgub iz poslovanja,  zagotovitev kapitala, nepovratna sredstva (subvencije, dotacije in podobno) ali posojila, 
dodeljena pod pogoji, ugodnejšimi od tržnih pogojev, zagotavljanje finančnih prednosti z odpovedjo dobičku 
ali izterjavi zapadlih dolgov (na primer z odpisom terjatev), odpoved običajnemu nadomestilu za uporabo 
javnih sredstev ter povračilo za finančna bremena, ki jih naložijo državni organi in organi samoupravnih 
lokalnih skupnosti, v letnem poročilu to posebej razkrije.) Navedene obveznosti so oproščeni le tisti zavodi, 
katerih 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. 

 
Tovrstnih finančnih odnosov v letu 2021 zavod Zdravstveni dom Zagorje ob Savi ni beležil. 
 

 
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA 
 
Presežek prihodkov nad odhodki poslovnega leta 2020 
 
Svet zavoda je na 9. redni seji je dne 1.3.2021 obravnaval letno poročilo za leto 2020. Zavod je posloval s 
presežkom prihodkov nad odhodki v višini 46.808 EUR. Svet zavoda je prejel sklep, da se sredstva poslovnega 
izida v celoti namenijo za pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki preteklih let (presežek odhodkov nad 
prihodki preteklih let je znašal 49.240 EUR).  
 
Zavod v poslovnih knjigah izkazuje za še 2.432 EUR presežka odhodkov nad prihodki preteklih let.  
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Nabave osnovnih sredstev v letu 2021 
 
V spodnji tabeli je razvidno, da so v letu 2021 investicijska vlaganja v opredmetena in neopredmetena 
osnovna sredstva znašala 231.522 EUR.  

 

OSNOVNA SREDSTVA 
VREDNOST v 

EUR 

Vir financiranja 

Amortizacija 
Ustanovitelj/Občina 
Zagorje 

Donacija 

Programska oprema 1.244 1.244 0 0 
Zgradbe 34.281 34.281 0 0 
Medicinska oprema 134.125 74.962 59.163 0 
Informacijska tehnologija 7.405 7.405 0 0 
Nemedicinska oprema 54.467 48.467 3.000 3.000 
SKUPAJ 231.522 166.359 62.163 3.000 

  231.522 
 
Zavod je s sredstvi amortizacije kril nakup osnovnih sredstev v višini 166.359 EUR, ostala sredstva v višini 
65.163 EUR pa je pridobil: 

- S strani ustanovitelja – občine Zagorje ob Savi 40.684 EUR in sicer za 37.684 EUR za 
sofinanciranje nakupa urinskega analizatorja (sredstva najemnin), 3.000 EUR pa za 
sofinanciranje patronažnega avtomobila; 

- S strani Ministrstva za Zdravje (sredstva se štejejo med sredstva ustanovitelja) smo na podlagi 
operacije »COVID-19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi 
epidemije pridobili 21.479 EUR sredstev in sicer za sofinanciranje nakupa prenosnega 
ultrazvoka; 

- S strani donatorja Eti Izlake smo za nakup patronažnega avtomobila prejeli 3.000 EUR 
sredstev. 

 
 
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2021 
 
4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi Zakona o javnih financah  
 
Na podlagi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, v nadaljnjem besedilu: ZFisP) se 
morajo presežki, ki jih posamezna institucionalna enota sektorja država ustvari v posameznem letu, zbirati 
na ločenem računu.  

Obvezno ravnanje glede porabe presežka po 5. členu ZFisP je določeno le za presežek, izračunan po 9.i členu 
ZJF. To pa pomeni, da se v primeru, če je presežek izračunan po računovodskih pravilih večji od presežka, 
izračunanega po 9.i členu ZJF, razlika lahko porabi na način, kot je določen v drugih predpisih ali aktih o 
ustanovitvi institucionalnih enot sektorja država. 

Presežek po denarnem toku se skladno z ZJF zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljena namenska 
sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih 
časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije. Presežki se izračunavajo na dan 31. 12. 2021. 

 
Presežek izračunan po denarnem toku se skladno z ZJF zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljena 
namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na 
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kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije. Presežki se izračunavajo na dan 
31.12.2021. Presežek, izračunan po denarnem toku za leto 2021 znaša 423.408 EUR. Izračun je prikazan v 
spodnji tabeli:  

Zap.št. 
Skupina 
kontov 

Oznaka za 
AOP  

Naziv konta Vrednost 

1 
71, 72, 73, 
74, 78 

401 Prihodki po denarnem toku 5.881.079 

2 40, 41, 42 437 Odhodki po denarnem toku 5.457.671 

3   485/486 Presežek prihodkov/odhodkov (3=1-2) 423.408 

4 75 500 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih 
deležev 

0 

5 50 550 Zadolževanje 0 

6 44 512 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0 

7 55 560 Odplačilo dolga 0 

8   572/573 
Presežek X (8 =3+4+5-6-7)= 
povečanje/zmanjšanje sredstev na računih 

423.408 

 
Presežek izračunan po denarnem toku in zmanjšan za neplačane obveznosti, neporabljena namenska 
sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih 
časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije po ZJF za leto 2021 znaša 0,00 EUR. Izračun 
je prikazan v spodnji tabeli.  
 

Zap.št. 
Skupina 
kontov 

Oznaka za 
AOP  

Naziv konta Vrednost 

9   572 Presežek X (=povečanje sredstev na računu) 423.408 

10 R2 034 Kratkoročne obveznosti in PČR 727.696 

11 96, 97 054, 055 
Dolgoročne obveznosti in druge dolgoročne 
obveznosti 

0 

12 
980-(00 do 
05) 

056-(002-
003+004-

005+006-007) 
Neporabljena sredstva za investicije 484.531 

13     
Znesek Y (13=9-10-11-12)= presežek po 9.i 
členu ZJF 

-788.819 

 
 
4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU 
 
Presežek prihodkov nad odhodki  v letu 2021 znaša po plačilu davka od dohodka pravnih oseb in po 
upoštevanju fiskalnega pravila skupaj 232.439 EUR. 
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4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA  ZA  LETO 2021 
 
Presežek ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2021 znaša 232.439 EUR.  
 
V skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda se presežek se nameni za: 
 

- pokrivanje presežka odhodkov nad odhodki preteklih let  2.432 EUR 
- Projektno dokumentacijo za širitev ZD Zagorje 70.000 EUR 
- Ureditev prostora za fizioterapijo ter skladišče 31.602 EUR 
- Posodobitev računalniške opreme  70.000 EUR 
 
Ostala sredstva v višini 58.405 EUR pa zavod predlaga, da ostanejo nerazporejena. V letu 2021 je zavod 
posloval s presežkom prihodkov nad odhodki zaradi pridobljenih sredstev s strani proračuna za opravljene 
storitve v povezavi s Covid-19. V letu 2021 teh sredstev ne bo več pridobival, zato bo težje pokrival vse 
odhodke. Zavod v letu 2021 v primeru večjih odstopanj od finančnega načrta predvideva rebalans 
finančnega načrta.   


