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E) OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE 
 

UVOD 
Zdravstveni zavodi sodijo med posredne proračunske uporabnike, zato morajo pri sestavi 
svojega poslovnega poročila, oz. poročila o doseženih ciljih in rezultatih, upoštevati ''Navodilo o 
pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo 
poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. 
list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07)''. V 3. točki tega Navodila je določena vsebina poslovnega 
poročila posrednega uporabnika, ki smo jo upoštevali tudi pri pripravi Poslovnega poročila 
Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2014. 
 
Poslovno poročilo za leto 2014 vključuje naslednje vsebinske sklope: 

1. osebna izkaznica zavoda; 
2. zakonski predpisi in druge pravne podlage za delo zavoda; 
3. poslanstvo, vizija in vrednote v zavodu; 
4. strateški in poslovni cilji zavoda; 
5. cilji v letu 2014; 
6. poslovanje v letu 2014; 
7. investicije; 
8. zaposlenost; 
9. ocena poslovanja in doseganje ciljev v letu 2014; 
10. izvajanje plana javnih naročil; 
11. notranji nadzor; 
12. zaključek. 

 
I. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA  

Ime zavoda  Osnovno zdravstvo Gorenjske 

Sedež Gosposvetska ulica 9, Kranj 

Matična številka 5165792 

Davčna številka SI90714237 

Šifra dejavnosti 86.210 

Številka TRR 0125 603 0921 122  

Številka telefona 04 281  0800 

Številka faxa 04 202  6718 

Spletna stran www.ozg-kranj.si 

E- naslov  tajnistvoozg@ozg-kranj.si 

Datum ustanovitve 1. 4. 1991, nov Odlok 1. 10. 2004 

Ustanovitelji gorenjske občine 

Direktor zavoda Jože Veternik, univ. dipl. ekon. 

Strokovni vodja  Prim. prof. dr. Janko Kersnik, dr. med. 

 
DEJAVNOSTI ZAVODA  
Dejavnost Osnovnega zdravstva Gorenjske je izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, 
ki skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 9/92) zajema izvajanje osnovne 
zdravstvene dejavnosti na območju občin ustanoviteljic. V zavodu se izvajajo naslednje 
dejavnosti:  
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 zdravstveno varstvo odraslih (splošna družinska medicina), 
 zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, 
 preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, 
 patronažno varstvo in nega, 
 fizioterapija in rehabilitacija, 
 preventivno in kurativno zobozdravstvo vseh skupin prebivalcev, 
 laboratorijske storitve,   
 medicina dela, prometa in športa, 
 nujna medicinska pomoč in dežurna služba, 
 helikopterska nujna medicinska pomoč, 
 gorska reševalna služba v poletnem času (zagotavljanje zdravnika), 
 nujni in nenujni reševalni prevozi, prevozi na dializo, prevozi onkoloških bolnikov na 

obsevanje in kemoterapijo. 
 

V OZG se poleg dejavnosti, ki sodijo v primarni nivo, izvajajo tudi naslednje specialistične 
dejavnosti: 
 pulmologija z RTG (ZD Jesenice),  
 antikoagulantna dejavnost (v vseh ZD), 
 okulistika (ZD Bled, ZD Radovljica, ZD Tržič, ZD Kranj, ZD Škofja Loka),  
 otolaringologija (ZD Radovljica),  
 dermatologija (ZD Kranj, ZD Škofja Loka), 
 ortopedija (ZD Bled, ZD Tržič, ZD  Kranj, ZD Škofja Loka), 
 RTG slikanje in UZ preiskave (ZD Jesenice, ZD Bled, ZD  Tržič, ZD  Kranj, ZD Škofja Loka), 
 diabetologija (ZD Tržič), 
 pedopsihiatrija (ZD Kranj, ZD Škofja Loka, ZD Jesenice), 
 razvojna ambulanta (ZD Jesenice, ZD Radovljica, ZD Kranj, ZD Škofja Loka),  
 čeljustna ortopedija (Zobna poliklinika Kranj), 
 pedontologija (Zobna poliklinika Kranj, ZD Jesenice), 
 paradontologija (ZD Jesenice).   

 
OZG je s strani Ministrstva za zdravje pooblaščen za izvajanje strokovnih izpitov za vse 
srednješolske poklice zdravstvene smeri, v letu 2010 smo za obdobje petih let pridobili naziv 
''učni zavod'' za izvajanje praktičnega pouka študentov zdravstvene nege, medicine,  psihologije 
ter v letu 2013 še za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednjega strokovnega izobraževanja - 
program zdravstveni tehnik in študentov visokošolskega študijskega programa - program 
radiologija ter univerzitetnega študijskega programa logopedija. 21. oktobra 2011 nas je 
minister za zdravje na podlagi javnega natečaja pooblastil za izvajanje kontrolnih zdravstvenih 
pregledov voznikov motornih vozil in zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike motornih 
vozil, ki jim je bilo za obdobje petih let izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. V 
letu 2012 smo bili s strani Javne agencije za varnost prometa pooblaščeni za izvajanje 
psihosocialnih in edukacijskih delavnic za dobo štirih let. V letu 2013 pa smo bili s strani 
Ministrstva za zdravje pooblaščeni še za izvajanje zdravniških pregledov za ugotavljanje 
zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja, ki se izvajajo v Zdravstvenih domovih Tržič, 
Bled, Jesenice, Kranj, Radovljica in Škofja Loka. V zavodu se izvajajo tudi finančno računovodska 
dela za koncesionarje ter znanstveno–raziskovalno delo s področja primarnega zdravstva in 
kakovosti v zdravstvu. 
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ORGANI ZAVODA  
Temeljni organ zavoda je svet OZG, ki ga vodi g. Emil Tavčar, predstavnik občine Kranjska Gora. 
Operativni in posvetovalni strokovni organ direktorja zavoda je strokovni svet, ki ga vodi 
direktor zavoda. V zavodu delujejo številni strokovni kolegiji in sicer kolegij družinske medicine, 
fizioterapije, urgentne medicine in reševalnih prevozov, nege in patronaže, ginekologije, 
laboratorijske dejavnosti, medicine dela, prometa in športa in kolegij za preventivno 
zdravstveno varstvo ter koordinacija glavnih medicinskih sester.  
 
USTANOVITELJI   
Osnovno zdravstvo Gorenjske je javni zdravstveni zavod, ki na osnovi Zakona o zdravstveni 
dejavnosti (Ur. list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo in dopolnitve) izvaja primarno 
zdravstveno varstvo na območju občin, soustanoviteljic zavoda. Zavod deluje na osnovi Odloka 
o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske (Ur. list RS, št. 101/04), ki je nadomestil 
Statutarni sklep iz leta 1992. Odlok velja od 1. oktobra 2004 dalje. Sprejele so ga vse gorenjske 
občine. Podlaga za sprejetje Odloka je bil sprejeti Sporazum o premoženjskopravnih razmerjih, 
ki določa način in kriterije za delitev premoženja Osnovnega zdravstva Gorenjske na sedemnajst 
soustanoviteljic. Sporazum je bil objavljen v Ur. listu RS, št. 106/03, z dne 30. 10. 2003. Na 
podlagi Odloka o preoblikovanju OZG je bil s soglasjem vseh soustanoviteljic sprejet Statut OZG 
(Ur. list RS, št. 107/05), ki velja od 29. novembra 2005 dalje. 2. septembra 2013 je bila v Ur. listu 
RS št. 72/2013 objavljena Sprememba in dopolnitev Odloka o preoblikovanju OZG, ki vključuje 
Občino Gorje med soustanovitelje OZG in združitev organizacijske enote Zobna poliklinika Kranj 
z ZD Kranj. 

 
VODSTVO   
Za mandatno obdobje petih let, tj. od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2016, sta bila  imenovana  Jože 
Veternik, univ. dipl. ekon. za direktorja zavoda in prim. prof. dr. Janko Kersnik, dr. med. za 
strokovnega vodjo zavoda. Direktorje organizacijskih enot na podlagi Statuta OZG imenuje 
direktor zavoda ob soglasju Občine, kjer je sedež organizacijske enote. Direktorji organizacijskih 
enot so:   
 ZD Jesenice - prim. Saša Letonja, dr. med. spec. 
 ZD Bled - ZD Bohinj - mag. Leopold Zonik, dr. med. spec. 
 ZD Radovljica - Maja Petrovič Šteblaj, dr. med. spec. 
 ZD Tržič – prim. dr. Iztok Tomazin, dr. med. spec. 
 ZD Kranj - Liljana Gantar Žura, dr. med. spec. 
 ZD Škofja Loka - Sabina Dietner, dr. med. spec. 
 

Vodja finančne službe je Helena Prezelj, univ. dipl. ekon., vodja splošno - kadrovske službe je 
Vesna Meglič, univ. dipl. prav., mag. Damjana Žun je  državna notranja revizorka, Teja Demšar, 
univ. dipl. prav. pa je vodja pravne službe in javnih naročil.  
 

II. ZAKONSKI PREDPISI IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA DELO ZAVODA  
 
ZAKONSKI PREDPISI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODOV 
Zakonski predpisi, ki jih mora upoštevati javni zdravstveni zavod, kamor sodi tudi Osnovno 
zdravstvo Gorenjske, so naslednji:  
 Zakon o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91 in dopolnitve); 
 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo in 

dopolnitve); 
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 Zakon o zdravniški službi (Ur. list RS, št. 98/99 in dopolnitve); 
 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 72/06 – uradno 

prečiščeno besedilo in dopolnitve); 
 Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/06 in dopolnitve; 

 
OZG je pri pripravi Poslovnega poročila upošteval tudi: 
 Določila Splošnega dogovora za leto 2014 in Aneksov;  
 Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZZZS in OZG za leto 2014.  

 

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA  
Osnovno zdravstvo Gorenjske je posredni proračunski uporabnik, ki pri pripravi svojega letnega 
poročila upošteva naslednje zakonske in druge pravne podlage: 
 Zakon o računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99 in 30/02) s pripadajočimi podzakonskimi akti;  
 Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in dopolnitve); 
 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Ur. list RS, št. 54/02 in  dopolnitve); 
 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o računovodstvu (Ur. 

list RS, št. 117/02 in 134/03); 
 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(Ur. list RS, št. 134/03 in dopolnitve); 
 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. list RS, št. 45/05 in 138/06); 
 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Ur. list RS, št. 115/02 in dopolnitve); 
 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 
uporabnikov proračuna (Ur. list RS, št. 12/01 in dopolnitve); 

 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS, št. 40/12); 
 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 104/12 in dopolnitve); 
 Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v 

osnovnih plačah javnih uslužbencev (Ur. list RS, št. 100/13); 
 Navodilo Ministrstva za zdravje štev. 476-25/2013/5, z dne 10. 1. 2014 o evidentiranju 

knjiženja izplačila razlike zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah 
javnih uslužbencev v javnih zdravstvenih zavodih. 

 
Zavod ima sprejete tudi naslednje interne akte in pravilnike:  
 Akt o določitvi povečanja letnega dopusta v primeru dela pod določenimi pogoji;   

 Akt o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v OZG s prilogama:  
1. Priloga  I. - Organizacija NNMP; 
2. Priloga II. - Akt o določitvi delovnih mest, na katerih se v OZG opravlja dežurstvo; 

 Dogovor o območju odgovornosti enot NMP v OZG;  
 Dogovor o območju odgovornosti enot NMP z ZD Tolmin;  
 Merila za izračun obratovalnih stroškov za najemne pogodbe in pogodbe o delitvi skupnih 

stroškov;  
 Načrt integritete; 
 Navodilo o dokumentiranju in evidentiranju osnovnih sredstev OZG;   

 Navodilo o prijavi odsotnosti z dela; 
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 Navodila za sklepanje podjemnih in drugih civilnopravnih pogodb v OZG;  

 Navodilo o krogotoku dokumentacije in notranjih kontrolah na finančnem področju OZG (št. 

N1/2010) s prilogami 1 in 2; 

 Navodilo o oddajanju in prevzemanju pošte; 

 Navodilo o ukrepih za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali 

trpinčenjem na delovnem mestu;  

 Navodilo o vodenju evidence prisotnosti na delu;  

 Navodilo o vodenju investicij in investicijskega vzdrževanja OZG;  

 Navodilo za izpolnjevanje potnih nalogov;  

 Navodilo za izvajanje mentorstva v OZG  - s prilogami;  

 Navodilo za pravilno ravnanje z  odpadki;  

 Navodilo za izvajanje nabav, za katere ne velja ZJN-2; 

 Normativ osebne varovalne opreme za delovna mesta v Osnovnem zdravstvu  Gorenjske; 

 Ocena tveganja; 

 Odlok o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske;  

 Organizacijska struktura posamezne OE; 

 Poslovnik o delu Sveta OZG; 

 Pravilnik o blagajniškem poslovanju;  

 Pravilnik o delovnem času v OZG – OE UPRAVA;  

 Pravilnik o izobraževanju zaposlenih v Osnovnem zdravstvu Gorenjske; 

 Pravilnik o izvajanju in ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psiho aktivnih 

substanc pri zaposlenih;  

 Pravilnik o merilih za sklepanje podjemnih pogodb ali drugih civilnopravnih pogodb  in 

Navodila za sklepanje;  

 Pravilnik o načinu pridobitve specialnih znanj fizioterapevtov v OZG;  

 Pravilnik o načinu pridobitve specialnih znanj medicinskih sester v OZG;  

 Pravilnik o notranjem revidiranju;  

 Pravilnik o notranjem strokovnem nadzoru; 

 Pravilnik o odpisu terjatev;  

 Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev;  

 Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkih iz delovnega razmerja; 

 Pravilnik o računovodstvu; 

 Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom; 

 Pravilnik o reklamiranju in plakatiranju v prostorih Osnovnega zdravstva Gorenjske;  

 Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; 

 Pravilnik o sodelovanju zaposlenih v OZG v raziskavah; 

 Pravilnik o sponzoriranih dogodkih in dejavnostih v OZG;  

 Pravilnik o štipendiranju;  

 Pravilnik o vodenju postopkov javnih naročil;  

 Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v OZG;  

 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov;  

 Register tveganj v OZG;  
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 Sklep o določitvi osnov za plačilo zunanjih sodelavcev;  

 Statut Osnovnega zdravstva Gorenjske.  

 
III. POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE V ZAVODU OZG 

 

POSLANSTVO  
''Zadovoljni zaposleni varno skrbijo za zadovoljne bolnike'' 
Osnovno zdravstvo Gorenjske v gorenjskih občinah izvaja družbeno odgovorno in na potrebe 
okolja naravnano ter uporabnikom in zaposlenim varno, kakovostno ter prijazno javno 
zdravstveno dejavnost na primarni ravni. 
 
VIZIJA 
Osnovno zdravstvo Gorenjske bo v gorenjskih občinah ostal  osrednji izvajalec javne 
zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, vključno z izvajanjem nujne medicinske pomoči in 
dežurne službe. 
 
VREDNOTE 
 pozitivno poslovanje; 
 racionalno izvajanje primarne zdravstvene dejavnosti; 
 zagotavljanje dobre dostopnosti; 
 zagotavljanje pravočasne primarne obravnave; 
 racionalna kadrovska politika; 
 uveljavljanje skupnih ciljev zavoda ob upoštevanju specifike okolij posameznih enot; 
 dobri delovni pogoji in zagotovljena varnost in zdravje pri delu ter skupna prizadevanja 

delodajalca in zaposlenih za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu z 
zagotavljanjem promocije zdravja na delovnem mestu; 

 dobri medsebojni odnosi, stalna strokovna in osebna rast zaposlenih; 
 kakovosten in usposobljen menedžment; 
 zadovoljni bolniki, stranke in drugi uporabniki; 
 zagotovljena varnost obravnave bolnikov; 
 korektno sodelovanje z drugimi izvajalci primarne dejavnosti v gorenjskih občinah; 
 strokovno sodelovanje in organizacijsko usklajevanje s sekundarno ravnijo v regiji; 
 korektno sodelovanje s plačniki zdravstvenih storitev; 
 sodelovanje bolnikov pri načrtovanju in spremljanju dejavnosti. 
 

IV. STRATEŠKI IN POSLOVNI CILJI ZAVODA  
Cilji zavoda in temeljne srednjeročne usmeritve so bili opredeljeni v programu direktorja zavoda 
in strokovnega vodje zavoda za mandatno obdobje 2011 – 2016 ter sprejeti v Strateškem načrtu 
Osnovnega zdravstva Gorenjske za obdobje 2011 – 2014, ki ga je sprejel svet zavoda 14. junija 
2010 in so naslednji: 
1. zagotavljati in podpirati strokovni in kadrovski razvoj; 
2. izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev na območju ustanoviteljic;  
3. izboljšati kakovost dela, zlasti pri odnosih s pacienti;  
4. investirati v izboljšanje pogojev za delo in v novo sodobno opremo;  
5. pridobiti  dodatne vire prihodkov;  
6. racionalizirati poslovanje z zmanjševanjem stroškov in z racionalno organizacijo dela; 
7. razvijati dobro in korektno sodelovanje z ustanoviteljicami, Ministrstvom za zdravje in 

drugimi institucijami; 
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8. razvijati dobro in korektno sodelovanje s koncesionarji in drugimi zasebnimi delavci; 
9. izvajati revizijo poslovanja in notranje strokovne nadzore; 
10. povečati trdnost in moč zavoda. 
 
18. decembra 2014 je svet OZG sprejel Strateški poslovni načrt Osnovnega zdravstva Gorenjske 

za obdobje 2015 – 2019.  

 
V. CILJI V LETU 2014   

Finančni in poslovni cilji Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2014 so bili določeni v 
Poslovnem načrtu za leto 2014, ki ga je sprejel svet OZG na svoji 15. redni seji, 15. aprila 2014. 
Poslovni načrt vključuje program dela, kadrovski načrt in finančni načrt. V skladu z določili 49. 
člena  Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 (Ur. list RS, št. 101/2013) je bil 
posredovan v soglasje vsem soustanoviteljicam, tj. vsem gorenjskim občinam. Temeljni poslovni 
cilji so bili: 
 realizirati z ZZZS dogovorjen obseg programov zdravstvenih storitev;  
 širitev dejavnosti v centru za odvisnike od drog; 
 širitev dejavnosti nujnih reševalnih prevozov v ZD Bled; 
 širitev dejavnosti razvojne ambulante; 
 nadaljevanje racionalizacije laboratorijske dejavnosti; 
 realizirati plan nabave osnovnih sredstev in plan investicijsko vzdrževalnih del; 
 krepiti tržno dejavnost; 
 zagotavljanje varnosti pri delu ter promocija zdravja na delovnem mestu; 
 prenoviti obstoječe pogodbe o najemu poslovnih prostorov; 
 izvajati notranji nadzor javnih financ na vseh področjih delovanja OZG; 
 nadaljevati projekt SUVI, ki omogoča nemoten in varen vstop in povezavo z informacijskim  

sistemom Z net v okviru projekta e-zdravje; 

 merjenje zadovoljstva med zaposlenimi in uporabniki zdravstvenih storitev; 
 realizirati javno naročilo za storitve telefonije in interneta; 
 realizirati celotni prihodek v višini 34.365.950,38 €; 
 realizirati presežek prihodkov nad odhodki v višini 159.857,83 €; 
 izvajati kadrovski načrt;  
 pridobiti nove referenčne ambulante; 
 ob sodelovanju z Občinami kandidirati na javnih razpisih, zlasti pri energetski sanaciji objektov. 

 

VI. POSLOVANJE V LETU 2014 
 
A. POGOJI POSLOVANJA   
Leto 2014 si bomo izvajalci zdravstvene dejavnosti zapomnili kot leto, ko smo imeli največ 
ministrov za zdravje. V letu 2014 so se nadaljevali različni vladni ukrepi na področju nadzora 
neposrednih in posrednih proračunskih porabnikov, finančno stanje se je postopoma 
stabiliziralo. Dodatnih varčevalnih ukrepov v letu 2014 ni bilo sprejetih ampak so ostali v veljavi 
ukrepi iz leta 2013. Ob koncu leta 2014 je Zavod za zdravstveno zavarovanje celo preklical 
sprejeti ukrep o delnem zamiku decembrskih obveznosti v leto 2015, saj je bila realizacija 
prihodkov večja od planirane. Dogodki, ki so neposredno vplivali na organizacijo in poslovanje 
zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske v letu 2014, so bili naslednji: 
1. V letu 2014 je še vedno veljal Zakon za uravnoteženje javnih financ /ZUJF/, ki je temeljito 

posegel na področje plač, nadomestil, stroškov dela, zaposlovanja, sklepanja pogodb, itd.  
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2. Vlada RS je 9. decembra 2013 sprejela Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2014 in 2015, ki je določil obveznost posrednih proračunskih porabnikov o sprejemu 
kadrovskega načrta in upoštevanje 1% znižanja števila zaposlenih. Soglasje h kadrovskemu 
načrtu morajo dati ustanovitelji proračunskega porabnika. V Ur. listu RS, št. 38. z dne 30. 
maj 2014 je bil sprejet še Zakon o spremembah in dopolnitvah  Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, ki je določil nekatere izjeme pri 
omejitvah zaposlovanja v letu 2014.  

3. S 1. januarjem 2014 sta se združili organizacijski enoti ZD Kranj in Zobna poliklinika Kranj v 
novo organizacijsko enoto ZD Kranj. 

4. S 1. januarjem 2014 se je združila celotna razvojna ambulanta v enoti ZD Kranj, pri čemer so 
se ohranila vsa delovišča in obseg dela. Sprejet je bil tudi Dogovor o določitvi medsebojnih 
pravic in obveznosti pri združitvi razvojne ambulante v OZG.  

5. Vlada RS je 23. januarja 2014 sprejela Splošni dogovor za leto 2014, ki je vključeval vse 
sprejete varčevalne ukrepe v  letih 2010 – 2013, dodatnih ukrepov pa v letu 2014 ni bilo. 
Cene zdravstvenih storitev v letu 2014 so bile enake cenam iz  leta 2013. S Splošnim 
dogovorom se je spremenil način obračunavanja storitev v fizioterapiji, uvedena je bila tudi 
nova preventivna delavnica ''podpora pri spoprijemanju z depresijo''.  

6. S 1. februarjem 2014 je pričelo veljati Navodilo Ministrstva za zdravje o delu zdravnikov, ki 
nimajo specializacije oz. licence. Navodilo je povzročilo kar nekaj težav pri organizaciji in 
vključitvi teh zdravnikov v delo, saj se je z Navodilom zmanjšal obseg del, ki jih lahko izvaja 
zdravnik brez licence.  

7. Vlada RS je 14. februarja 2014 sprejela Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov 
posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo za spremljanje njihovega izvajanja za leti 
2014 in 2015. Uredba je bila objavljena v Ur. listu RS, št. 12/2014. Določila uredbe je bilo 
potrebno upoštevati pri pripravi kadrovskega načrta. V Ur. listu RS, št. 52 je bila objavljena 
tudi sprememba Uredbe. 

8. Maja 2014 smo v OZG sprejeli in pričeli uporabljati nov poenoten šifrant vseh laboratorijskih 
storitev, določili pa smo tudi enotne cene teh storitev. 

9. S 1. julijem 2014 se je del Uprave OZG, ki je bil na Jesenicah, preselil v Kranj. Tako smo 
združili Upravo OZG na eno lokacijo v Kranju.  

10. 10. julija 2014 je bil sprejet Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2014. Z 
Aneksom se je delno povečala vrednost priznanega  standarda splošne družinske ambulante 
(za cca 9.200 € letno), s 1. septembrom so bile v sistem primarnega zdravstva umeščene 
''okrepljene ambulante'' z namenom zaposliti zdravnike pred pričetkom specializacije. OZG 
ima priznanih 7 okrepljenih ambulant in sicer za Kranjsko Goro, Jesenice, Bohinj, Bled, 
Radovljica, Tržič in Škofjo Loko. Do danes delujejo vse, razen v ZD Radovljici. Zdravniki v 
okrepljenih ambulantah naj bi bili v pomoč zdravnikom pri izvajanju dnevne nujne 
medicinske pomoči.  

11. OZG ni soglašal s Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2014 z ZZZS in se je 
odločil za arbitražo, ki je bila 6. avgusta 2014. Z arbitražo smo želeli pridobiti večji program v 
ambulanti za zdravljenje odvisnosti, v razvojni ambulanti in povečati obseg nujnih reševalnih 
prevozov v ZD Bled. Arbitraža je bila uspešna, saj smo se uspeli dogovoriti za delno 
prestrukturiranje programa nenujnih sanitetnih prevozov v povečanje nujnih prevozov v ZD 
Bled in delno prestrukturiranje programa ambulante za zdravljenje odvisnosti v program 
razvojne ambulante. 

12. Vlada RS je 17. decembra 2014 sprejela Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno 
leto 2014, ki pa nima pomembnega vpliva na poslovanje OZG v letu 2014. 
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13.  V letu 2014 so bile v Osnovnem zdravstvu Gorenjske tudi določene spremembe programov 
in sicer:  
 + 1,00 programa zobozdravstvo za otroke in mladino s 1. 1. 2014 (prevzem koncesije v 

ZD  Jesenice); 
 + 0,50 tima nujnih prevozov v ZD Bled s 1. 1. 2014 (prestrukturiranje iz programa 

sanitetni prevozi); 
 + 0,50 programa v razvojni ambulanti s 1. 1. 2014 (prestrukturiranje  iz programa 

ambulante za odvisne); 
 + 9 delavnic ''spoprijemanje z depresijo'' s 1. 7. 2014;  
 + 8 referenčnih ambulant, od tega štiri v ZD Jesenice, dve v  ZD Bohinj in ena v ZD Bled 

ter ZD Kranj; 
 + 4 okrepljene ambulante (ZD Jesenice, ZP Kranjska gora, ZD Škofja Loka in ZD Bled);  

14. Tudi v letu 2014 je bil sklenjen Dogovor med OZG in Občino Bohinj o organizaciji in 
sofinanciranju dodatne dežurne službe, veljala je tudi Pogodba z letališčem Brnik o 
organizaciji stalne prisotnosti zdravnika, OZG je bil aktivno vključen pri številnih prireditvah, 
kjer je na podlagi pogodb izvajal in zagotavljal ustrezno zdravstveno oskrbo. 

15. V letu 2014 nihče od zaposlenih v OZG ni prejel koncesije za izvajanje zasebne 
zdravstvene dejavnosti.  

 
B. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 

1. PRIHODKI   
V letu 2014 je bilo realiziranih 35.088.122,03 € celotnih prihodkov. Realizirani prihodki v letu 
2014 so v primerjavi z letom 2013 višji za 2,9 %, v primerjavi s planom pa so višji za 2,1 %. 
Povečanje celotnih prihodkov je posledica  
 dodatnih programov (referenčne ambulante, okrepljene ambulante, zobozdravstvo za 

otroke in mladino); 
 uspešnosti arbitraže v zvezi s Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev z ZZZS za leto 2014, 

ko smo uspeli realizirati delno prestrukturiranje programov in s tem povečati program nujnih 
prevozov in razvojne ambulante; 

 večjih namenskih prihodkov za financiranje specializacij; 
 večjih prihodkov od izvajanja zdravstvenih storitev. 
V primerjavi s preteklim letom so se povečali prihodki od Zavoda za zdravstveno zavarovanje, 
prihodki od prostovoljnih zavarovanj, prihodki od zdravstvenih storitev, prihodki za 
specializante in pripravnike, manjši pa so bili prihodki od nezdravstvenih storitev, finančni 
prihodki in drugi prihodki. Med organizacijskimi enotami so se v primerjavi z letom 2013 celotni 
prihodki povečali najbolj v ZD Bled in ZD Tržič /za 9 %/ ter v ZD Bohinj in ZD Radovljica /za 4 %/, 
nominalno nižji pa so bili v ZD Škofja Loka /za 1 %/.   
 

Tabela 1: Primerjava realiziranih prihodkov s planiranimi za leto 2014 

VRSTA PRIHODKOV REALIZACIJA 2014 PLAN 2014 
INDEKS v % 
real./plan 

A. prih. od poslovanja 34.832.558,81 34.102.452,70 102 
  prih. ZZZS in PZZ 30.493.711,60 29.737.504,00 103 
  prih. od zdrav. storitev 2.415.484,87 2.352.702,38 103 
  prih. od nezdrav. storitev 602.996,29 689.212,58 87 
  sred. za  specializacije 1.229.117,29 1.133.508,72 108 
  namenska sred. 91.248,76 189.525,02 48 
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B. finančni prihodki 
C. drugi prihodki 
D. prevrednotovalni posl. prih. 

106.102,82 
82.952,49 
66.507,91 

129.643,04 
65.437,05 
68.417,59 

82 
127 

97 
1.     

 PRIHODKI SKUPAJ 35.088.122,03 34.365.950,38 102,1 

(podatki so v €) 
 

2. ODHODKI   
V letu 2014 je bilo realiziranih 34.244.434,42 € celotnih odhodkov, kar je 0,8 % več kot v letu 
2013 in 0,1 % več od plana. V primerjavi s preteklim letom so se stroški materiala in storitev 
povečali za 7 % in stroški amortizacije za 4 %, stroški dela pa so bili nižji za 1 %. Stroški dela v 
letu 2014 so v primerjavi s preteklim letom nižji zato, ker je OZG v letu 2013 izplačal celotno 
obveznost iz naslova ''odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij''.    
 
Med materialnimi stroški so se v primerjavi s preteklim letom povečali stroški zdravstvenega 
materiala (za 16 %) in stroški pisarniškega materiala (za 7 %), znižali pa stroški električne 
energije (za 12 %), stroški materiala za čiščenje (za 12 %) in stroški goriva za ogrevanje (za 17 
%). Med stroški storitev so se povečali stroški zdravstvenih storitev (za 8 %), stroški tekočega 
vzdrževanja objektov in opreme (za 9 %), stroški zavarovanj (za 9 %), stroški investicijskega 
vzdrževanja objektov in opreme (za 158 %), stroški strokovnih izobraževanj (za 12 %), stroški 
pranja (za 17 %) in stroški čiščenja (za 3 %), nižji pa so bili stroški računalniških storitev (za 2 %),  
stroški komunalnih storitev (za 14 %), stroški ogrevanja (za 16 %) in poštni stroški (za 2 %).   

 

Med organizacijskimi enotami so bili stroški blaga in storitev v primerjavi s preteklim letom 
najnižji v ZD Radovljica in ZD Škofja Loka, najvišji pa v ZD Tržič. 
 
Tabela 2: Primerjava realiziranih odhodkov s planiranimi v letu 2014 

VRSTA ODHODKA REALIZACIJA 2014 PLAN 2014 
 

INDEKS v %  
real./plan 

A. materialni  stroški 9.460.473,63 9.163.905,87 103 
B. amortizacija 1.703.630,60 1.733.228,45 98 
C. stroški dela 22.869.768,50 23.050.868,78 99 
D. drugi odhodki 210.561,69 257.006,02 82 

SKUPAJ ODHODKI 34.244.434,42 34.205.009,12    100,1 

(podatki so v €) 
 
Glede na sprejeti finančni načrt so realizirani celotni odhodki višji od planiranih za 0,1 %.  
 

3. STROŠKI DELA   
Na področju plačne politike v letu 2014 ni bilo pomembnih sprememb glede na leto 2013, saj je 
še vedno veljal Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem 
sektorju za uravnoteženje javnih financ. OZG je že v poslovno leto 2013 vključil celotno 
obveznost iz naslova Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine 
nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev.  
 
Celotna vrednost stroškov dela v letu 2014 je 22.869.768,50 €, kar je 1 % manj od plana. 
Struktura celotnih stroškov dela je bila naslednja: 
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 plače in nadomestila plač – 18.288.688,77 €, kar je 80 %; 
 premije dodatnega pokojninskega zavarovanja – 84.289,53€, kar je 0,3 %; 
 prispevki za socialno varnost - 2.944.355,01 €, kar je 12,9 %; 
 drugi stroški dela – 1.552.435,19 €, kar je 6,8 %. 
 
Med druge stroške dela sodijo povračila potnih stroškov, prevoz na delo, stroški prehrane med 
delom, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči.  
 
Zanimiva je tudi struktura izdatkov za plače, ki je prikazana v spodnji preglednici:  
 
Tabela 3: Struktura izplačanih plač   

/v %/ 

VRSTA IZPLAČILA 2014 2013 

 redno delo      63,08 62,95 

 odsotnosti – letni dopust, izobraževanje  16,51 16,95 

 boleznine 1,47 1,70 

 nadure     4,36 4,14 

 dežurstvo      4,80 4,69 

 dodatek za delovno dobo             4,53 4,35 

 uspešnost 1,59 1,26 

 dodatki razni 2,96 3,04 

 drugo 0,70 0,72 

 
Iz tabele je razvidno:   
 delež rednega dela je le dobrih 63%; 
 odsotnost se je v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 nekoliko znižala;  
 znižal se je tudi delež boleznin;  
 delež nadur in dežurstev  se je v primerjavi z letom 2013 nekoliko povečal; 
 nekoliko se je povečal delež dodatka za minulo delo in pa tudi delež izplačila za 

uspešnost poslovanja.  
 
Na skupne stroške dela vpliva tudi letni dopust, saj je potrebno zagotavljati nemoteno izvajanje 
zdravstvenih storitev. Zakon za uravnoteženje javnih financ /ZUJF/ je sicer določil zgornjo mejo 
za število dni letnega dopusta, vendar pa se dopusti v zdravstvu skoraj niso nič znižali. V 
Osnovnem zdravstvu Gorenjske je povprečno skoraj 34 dni dopusta/zaposlenega, pri čemer je 
povprečno število dni dopusta pri zdravnikih in zobozdravnikih 37 dni, pri negovalnem kadru 33 
in pri ostalih zaposlenih 32 dni.  
  
Doseženi povprečni bruto osebni dohodek na zaposlenega znaša 2.001 € in je za 1 % višji kot v 
letu 2013, povprečni  neto osebni dohodek pa je 1.270 €. 
 
OZG je v letu 2014 povprečno na zaposlenega izplačal 2.042 € sredstev za prehrano med delom, 
potne stroške in regres za letni oddih.   
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4. POSLOVNI IZID  
Osnovno zdravstvo Gorenjske je poslovno leto 2014 zaključilo zelo uspešno s presežkom 
prihodkov nad odhodki v vrednosti + 843.687,61 €. Presežek prihodkov nad odhodki je precej 
večji od planiranega, zato smo z doseženim poslovnim rezultatom zelo zadovoljni. Na uspešnost 
poslovanja je vplivalo zlasti: 
 zelo dobra realizacija celotnega programa, tako v kurativi kot v preventivi; 
 uspela arbitraža na Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2014; 
 racionalno poslovanje in obvladovanje  vseh stroškov; 
 dobra realizacija dodatnih prihodkov (prihodki od zdravstvenih storitev, finančni prihodki, 

drugi prihodki, prihodki za pripravnike in specializante); 
 uspešna kadrovska politika. 
  
Uspešno je bilo tudi poslovanje posameznih organizacijskih enot, saj so vse enote zaključile 
pozitivno. V okviru enote ZD Bled – ZD Bohinj je poslovno leto 2014 z izgubo zaključil ZD Bohinj 
v vrednosti - 30.290,26 €. Poslovni izidi v organizacijskih enotah so naslednji: 

OE ZD BLED – ZD BOHINJ  +121.464,93 

 ZD BOHINJ   - 30.290,26 

 ZD BLED +151.755,19 

OE ZD JESENICE +214.895,05 

OE ZD KRANJ +301.363,20 

OE ZD RADOVLJICA +88.083,81 

OE ZD ŠKOFJA LOKA +53.078,80 

OE ZD TRŽIČ +41.459,95 

OE UPRAVA +23.341,90 

OZG +843.687,61 

(podatki so v €) 
 
Ostanek dohodka se bo v letu 2015 porabil v skladu z določili 30. člena Odloka o preoblikovanju 
OZG za razvoj in posodobitev opreme v naslednjih letih .  
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C. REALIZACIJA PROGRAMA ZDRAVSTEVNIH STORITEV   
Obseg zdravstvenih storitev, ki sodijo v obvezno zdravstveno zavarovanje, je vsako leto 
opredeljen v Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev med ZZZS in OZG. V letu 2014 je bilo v 
primerjavi z letom 2013 nekaj manjših sprememb, kot posledica širitev oz. prestrukturiranja 
programov med letom. Realizacija programa v letu 2014 v primerjavi s planom, je bila 
naslednja: 
 110 % v splošnih družinskih ambulantah,  
   92 % v otroškem in šolskem dispanzerju - kurativa,  
 110 % v dispanzerju za žene, 
 112 % v fizioterapiji, 
   96 % v mentalno higienskem dispanzerju,  
 127 % pri kliničnih psihologih, 
 112 % v negi in patronaži, 
 124 % v antikoagulantnih ambulantah, 
 106 % v pulmologiji z RTG, 
 116 % v pedopsihiatriji, 
    97 % v ortopediji, 
 102 % v okulistiki,  
 108 % v RTG oddelku, 
   96 % v ultrazvočni diagnostiki, 
  82 % v dermatologiji, 
 102 % v otolaringologiji, 
 101 % v diabetologiji, 
 108 % v zobozdravstvu za odrasle, 
   92 % v zobozdravstvu za otroke in mladino, 
 106 % v ortodontiji, 
 111 % v pedontologiji, 
 122 %  pri ustnih in zobnih  boleznih, 
  90 % pri nenujnih reševalnih prevozih s spremstvom, 
  95 %  pri sanitetnih  prevozih. 

 
V letu 2014 je v OZG skoraj v vseh dejavnostih realizacija dosegla oz. presegla plan, ki je bil 
določen in opredeljen v Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2014 med ZZZS in OZG. 
Nekoliko manjša realizacija zdravstvenih storitev je bila dosežena le v mentalno higienskih 
dispanzerjih, otroškem in šolskem dispanzerju – kurativa, dermatologiji ter v zobozdravstvu za 
otroke in mladino. Nižja realizacija v dermatologiji in v mentalno higienskih dispanzerjih je 
posledica daljše bolniške odsotnosti. 

Preseganje programov v večini dejavnosti, ki se izvajajo v Osnovnem zdravstvu Gorenjske, je 
povezano z dostopnostjo in preskrbljenostjo do zdravstvenih storitev. Osnovno zdravstvo 
Gorenjske, ki izvaja primarno zdravstveno varstvo na območju Gorenjske, že nekaj let opozarja 
na problem slabše dostopnosti in preskrbljenosti v številnih dejavnostih, ki se izvajajo na 
primarnem nivoju, v primerjavi s povprečjem Slovenije (npr. družinska medicina, otroški in 
šolski dispanzer, fizioterapija, deloma tudi zobozdravstvo, določene specialistične dejavnosti, 
itd). Naše ugotovitve dokazuje in potrjuje tudi sprejeta javna mreža primarne zdravstvene 
dejavnosti, ki jo je sprejel Zdravstveni svet in je objavljena na spletnem portalu Ministrstva za 
zdravje. Izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev in izenačitev s povprečjem v Sloveniji 
je tudi osrednji cilj zavoda OZG v sprejetem Strateškem načrtu za obdobje 2015 – 2019.  
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V primarnem zdravstvu se poleg številnih kurativnih, diagnostičnih in rehabilitacijskih dejavnosti 
izvajajo tudi številni programi preventive.  Pomen preventive se v zadnjih letih krepi, zlasti na 
področju zgodnjega odkrivanja bolezenskih znakov pri starejši populaciji, pred tremi leti so bile 
uvedene prve referenčne ambulante, poudarek je  tudi na izvajanju preventivnih delavnic in 
promociji zdravja. Preventivna dejavnost se izvaja skoraj za vse starostne skupine prebivalstva, 
izjema so le prebivalci med 20. in 35. letom starosti. OZG izvaja preventivno dejavnost v okviru 
splošne – družinske medicine, otroškega in šolskega dispanzerja, dispanzerjev za žene, 
preventivni programi so tudi na področju zobozdravstva za otroke in mladino. V letu 2014 so bili 
preventivni programi večinoma realizirani. Podatki so naslednji:   
 otroški in šolski dispanzer   -  3 %, 
 dispanzer za žene   - 8 %, 
 splošna družinska medicina   + 27 %. 

 
Program preventive ni bil v celoti realiziran v otroškem in šolskem dispanzerju in v dispanzerju 
za žene. V letu 2014 je bilo v okviru OZG preventivno pregledanih 5.435 starejših občanov 
Gorenjske, v dispanzerjih za žene pa 7.032 občank.   
 
Sestavni del preventivne dejavnosti so tudi preventivne delavnice, v katere se na priporočilo 
družinskega zdravnika vključujejo občani z določenimi odkritimi zdravstvenimi težavami. V letu 
2014 je bila uvedena nova delavnica ''spoprijemanje z depresijo''. Realizirano je bilo 264 
preventivnih delavnic, kar je 80 % plana in 6 individualnih svetovanj. V zadnjih letih se opaža, da 
se številni občani kljub priporočilu zdravnika oz. referenčne medicinske sestre ne želijo aktivno  
vključevati v programe delavnic, zato je v nekaterih okoljih težko doseči večje število izvedenih 
delavnic.  Občani Gorenjske so bili v letu 2014  vključeni v naslednje delavnice:  
    18 delavnic ''zdravo hujšanje''; 
    22 delavnic ''zdrava prehrana''; 
    18 delavnic  ''telesna dejavnost - gibanje''; 
      5 delavnic ''da, opuščam kajenje''; 
      3 delavnice ''spoprijemanje z depresijo'' 
 198 krajših delavnic. 

 
Na Jesenicah je bilo realiziranih 51 delavnic, v Kranju 90, v Radovljici 62, na Bledu 19, v Bohinju 
10, v Tržiču 24, v Škofji Loki pa le 8.  
 
V Kranju je bilo tudi pet individualni svetovanji ''opuščam kajenje'' in eno individualno 
svetovanje ''tvegano pitje alkohola''.    
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VII. INVESTICIJE 
Skupni planirani obseg investicij za leto 2014 je bil 3.376.856,64 €, od tega 2.091.281,64 € za 
nabavo osnovnih sredstev (oprema) in 1.285.475 € za investicije v zgradbe. Plan za leto 2014 je 
bil zelo visok in je za cca 1 mio € presegal običajne letne plane. S finančnim načrtom je bilo 
zagotovljenih tudi 255.036,45 € sredstev za investicijsko vzdrževalna dela. Viri za financiranje 
investicij so bili: 

 amortizacija tekočega leta; 
 neporabljena amortizacija preteklega leta; 
 presežki prihodkov nad odhodki iz preteklih let;   
 namenska sredstva za informatiko; 
 sofinanciranje Občin, Ministrstva za zdravje in donacije.    

 

Tabela 4: Planirana in porabljena sredstva za investicije v letu 2014 

ENOTA REALIZACIJA 2014 PLAN 2014 
INDEKS v % 
real./plan 

ZD Jesenice 533.711,20 977.900,00 54,6 
ZD Kranj 847.713,77 1.185.850,00 71,5 
ZD Radovljica 140.168,09 177.670,00 79,2 
ZD Bled 402.167,62 351.969,00 114,3 
ZD Bohinj 22.868,74 39.517,49 57,5 
ZD Škofja Loka 211.685,21 174.406,54 121,4 
ZD Tržič 382.237,79 410.216,39 93,2 
Uprava 53.182,37 59.527,22 89,4 
    

SKUPAJ OZG 2.593.734,79 3.377.056,64 76,8 

(podatki so v €) 
 
Skupna vrednost vseh investicij v letu 2014 je bila 2.593.734,79 €, kar je 76,8 % plana. V okviru 
realiziranih investicij je bilo 298.457,44 € sredstev pridobljenih z javnimi razpisi, preostala 
sredstva pa je OZG zagotovil sam. Plan investicij v letu 2014 ni bil dosežen v celoti, kar je 
posledica naslednjih dejstev: 
 v planu ZD Jesenice je bila vključena adaptacija fizioterapije v vrednosti 500.000 €, ki pa se v 

letu 2014 še ni zaključila v celoti.  
 v planu ZD Kranj je bila vključena energetska sanacija stavbe v vrednosti 433.100 €, ki pa bo 

zaključena v prvem polletju 2015; 
 
Največje investicije in pridobitve v objektih v letu 2014 so bile:  
 začetek energetske sanacije  ZD Kranj, ki se bo zaključila v letu 2015; 
 prenova RTG oddelka v ZD Bled; 
 adaptacija prostorov v Upravi OZG v povezavi s preselitvijo Uprave na skupno lokacijo v 

Kranj; 
 ureditev metadonske ambulante, zobne preventive in ureditev referenčnih ambulant v ZD 

Kranj. 
 

V letu 2014 se je nadaljevala posodobitev opreme, ki je potrebna za strokovno izvajanje 
zdravstvenih storitev. Kupili smo: 

 pljučni RTG aparat z digitalizacijo (ZD Jesenice); 
 pet reševalnih vozil (ZD Škofja Loka, ZD Tržič, ZD Bled, dva ZD Kranj); 
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 dve vozili za nenujne prevoze (ZD Bled, ZD Jesenice); 
 defibrilator (ZD Škofja Loka); 
 dva prenosna diagnostična UZ (ZD Radovljica, ZD Jesenice);  
 štiri zobozdravstvene stole (ZD Radovljica, ZD Tržič, dva ZD Kranj); 
 tri vozila za patronažno službo (ZD Tržič, ZD Kranj, ZD Jesenice); 
 dve digitalizaciji RTG aparata (ZD Tržič, ZD Bled). 
 

V vseh enotah se je nadaljevala zamenjava obstoječe računalniške opreme in prenova 
pohištvene opreme.   
  
V letu 2014 smo 246.584,53 € porabili za investicijsko vzdrževalna dela in 708.942,60 € za  
tekoče vzdrževanje objektov in opreme.   
 
Skupna vrednost vseh sredstev, vloženih v novo opremo, adaptacije prostorov, investicijsko 
vzdrževalna dela in tekoče vzdrževanje objektov in opreme je bila kar 3.549.261,92 €. 
 

VIII. ZAPOSLENOST    
Na področju kadrovske politike in zaposlovanja je bilo v letu 2014 kar precej težav in omejitev. 
Poleg sprejetega Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS, št. 40/2012) so posredni 
proračunski porabniki, kamor sodi tudi OZG, morali upoštevati pri planiranju in zaposlovanju 
kadra tudi Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 /ZIPRS1415/ 
(Ur. list RS, št. 101/2013, 9/2014-ZRTVS-1A), ki v 51. členu določa, da morajo posredni 
uporabniki proračuna ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski 
načrt. Vlada RS je na podlagi ZIPRS1415 sprejela tudi Uredbo o načinu priprave kadrovskih 
načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologije spremljanja njihovega izvajanja za 
leti 2014 in 2015 (Ur. list RS, št. 12/2014; v nadaljevanju: Uredba). Pri pripravi kadrovskih 
načrtov je bilo potrebno upoštevati izhodišča Ministrstva za zdravje in pa tudi zakonsko določilo 
o znižanju kadra v obdobju januar 2014 – januar 2015 za 1 %.  
 
Vlada RS je  30. maja 2014 sprejela spremembo Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2014 in 2015 /ZIPRS1415-A (Ur. list RS, št. 38/2014), ki je spremenil določila 51. 
člena Zakona, ki urejajo politiko zaposlovanja. S spremembo ZIPRS1415 so bile določene 
nekatere izjeme pri zaposlovanju.  
 
OZG je kadrovski načrt za leto 2014 sprejel 15. aprila 2014 skupaj s poslovnim načrtom na seji 
sveta OZG, na podlagi spremembe ZIPRS1415 pa je bil 23. oktobra 2014 sprejet tudi rebalans 
kadrovskega načrta za leto 2014.  
 
Problematika pomanjkanja družinskih zdravnikov in pediatrov je v Sloveniji še vedno zelo 
aktualna. Za dosego priznanega obsega programa in izenačitev dostopnosti do zdravstvenih 
storitev s povprečjem v Sloveniji, bi bilo potrebno zaposliti 7 zdravnikov specialistov s področja 
družinske medicine ter 5 zdravnikov specialistov pediatrije. Razpisi za specializacije Zdravniške 
zbornice so bili v letu 2014 pretežno usmerjeni v specializacijo družinske medicine in pediatrije. 
Tako je bilo v letu 2014 za Gorenjsko razpisanih kar 11 specializacij družinske medicine, 3 
specializacije pediatrije, 1 specializacija medicine dela prometa in športa in 1 specializacija 
ginekologije in porodništva. V letu 2014 so specializacijo zaključili 4 zdravniki, ki smo jih v 
zavodu tudi zaposlili. V letu 2014 smo omogočili izvajanje pripravništva skupaj 18 pripravnikom 
s področja zdravstvene nege, psihologije, fizioterapije, laboratorija in zobozdravstva. 
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V letu 2014 je bilo povprečno število zaposlenih po stanju 766 delavcev, kar je 2,27 % oz. 17 
zaposlenih več kot v letu 2013, stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2014 pa je bilo 784. Planirano 
število zaposlenih na dan 31. 12. 2014 je bilo 788, kar pomeni, da smo zaposlovali v skladu z 
načrtom. Povprečno število zaposlenih iz plačanih ur v letu 2014 je bilo 757,42 kar je 3 % več 
kot v preteklem letu. Razlika med stanjem zaposlenih in stanjem iz ur je -26,58. Razlika je zlasti 
posledica daljših odsotnosti (porodniški dopust) in krajšega delovnega časa pri nekaterih 
zaposlenih. Povečanje števila zaposlenih po stanju v letu 2014 je posledica: 
 širitve programov; 
 pridobitve novih referenčnih ambulant; 
 povečanja zaposlovanja zdravnikov specializantov na podlagi odločbe Zdravniške zbornice 

Slovenije; 
 nadomestitve pogodbenega dela z redno zaposlitvijo; 
 zaposlitve zdravnikov specialistov po končani specializaciji;  
 zaposlitve zdravnikov po opravljenem strokovnem izpitu za potrebe okrepljenih ambulant. 

 
Tabela 5: Zaposlenost po enotah v letu 2014 - po številu ur 

ENOTA 
Povprečno štev. zaposlenih 

iz ur v  2014 
INDEKS 

2014/2013 

ZD JESENICE 138,46 101 

ZD RADOVLJICA   47,97 102 

ZD BLED   54,10 106 

ZD BOHINJ    18,43 107 

ZD TRŽIČ   59,52 110 

ZD KRANJ 306,19 104 

ZP KRANJ   38,41 104 

ZD ŠK. LOKA   99,63  96 

UPRAVA    33,13 103 

SKUPAJ OZG 757,42 103 

 
Zanimiva je tudi struktura zaposlenih, ki je bila v letu 2014 naslednja: 
 

Tabela 6: Struktura zaposlenih na dan 31.12.2014 in primerjava z letom 2013 

DELOVNO MESTO 
ŠTEVILO 

ZAPOSLENIH 
% DELEŽ v letu 

2014 
% DELEŽ v letu 

2013 

zdravniki specialisti  120 15,3 14,8 

zdravniki      8  1,0 0,8 

zobozdravniki   33 4,2 4,5 

zdravniki - specializanti   47 6,0 4,6 

dipl. medicinske   sestre 154 19,7 17,7 

sred.med.sest. in tehniki 219 27,9 29,6 

laboranti, sred. in dipl.   37 4,7 4,6 

zobotehniki   3 0,4 0,5 

fizioterapevti 47 6,0 6,6 

radiološki inženirji 15 1,9 2,1 

logopedi, psihologi 17 2,2 2,2 

adm. tehnični kader 84 10,7 11,8 

SKUPAJ 784  100,00 100,00 



 

  223 

Iz strukture zaposlenih je razvidno: 
 v Osnovnem zdravstvu Gorenjske je zaposlenih 208 zdravnikov in zobozdravnikov ter 

specializantov, kar je 26,5 % vseh zaposlenih; 
 v letu 2014 se je število zaposlenih zdravnikov in zobozdravnikov povečalo za 21, delež pa za 

1,8 indeksne točke; 
 povečal se je delež zdravnikov specialistov; 
 povečal se je delež diplomiranih medicinskih sester oziroma diplomiranih zdravstvenikov in 

znižal delež srednjih medicinskih sester; 
 znižal se je delež nekaterih drugih poklicev (zobotehnik, radiološki inženir) pa tudi 

administrativno tehničnega kadra, kamor sodijo vsi zdravstveni administratorji, vzdrževalci, 
hišniki, tajnice, čistilke in celotna uprava). 

 
Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe pa je bila naslednja: 
 

Tabela 7: Struktura zaposlenih na dan 31. december 2014  
po stopnji izobrazbe 

Stopnja izobrazbe ŠTEVILO ZAPOSLENIH % DELEŽ 

VIII. 134 17,09 

VII. - ZDRAVNIKI 84 10,71 

VII. - OSTALI 192 24,49 

VI. - VIŠJA IZOB. 58 7,40 

V. -  SREDNJA IZOB. 286 36,48 

IV. - STOPNJA 8 1,02 

II. IN III. - STOPNJA 22 2,81 

SKUPAJ:  784 100,00 

 
Iz strukture zaposlenih je razvidno: 
 v OZG je 52,29 % zaposlenih s VII in VIII. stopnjo izobrazbe, kar je dobri 2 indeksni  točki več 

kot v letu 2013; 
 delež VI. stopnje izobrazbe je 7,40 %, delež V. stopnje pa 36,48 %; 
 delež zaposlenih z nižjo izobrazbo od srednješolske je le 3,83 % (v letu 2013 je bil 4,24 %). 

 
Struktura zaposlenih v letu 2014 se je izboljšala v primerjavi z letom 2013. 

 
Tabela 8: Prikaz zaposlenih na dan 31. december 2014 po vrsti  

delovnega razmerja in vrsti delovnega časa 

DELOVNO RAZMERJE 
ŠTEVILO 

ZAPOSLENIH 
% DELEŽ 2014 % DELEŽ 2013 

nedoločen čas – polni del. čas 659 84,06 85,45 

nedoločen čas – krajši del. čas   41    5,23   4,50 
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določen čas – polni del. čas   84 10,71   9,52 

določen čas – krajši del. čas   0 0   0,53 

SKUPAJ 784 100,00 100,00 

 
Podatki v tabeli kažejo, da je v OZG 89,29 % zaposlenih za nedoločen čas in 10,71 % zaposlenih 
za določen čas. Povečanje števila zaposlenih za nedoločen čas s krajšim delovnim časom v 
primerjavi z letom 2013 je v večji meri posledica uveljavljanja pravice zaposlenih do dela s 
krajšim delovnim časom zaradi starševstva.  
 
V okviru zaposlenih so bili na dan 31. 12. 2014 zaposleni tudi 4 pripravniki. 
 
Glede na določila drugega odstavka 51. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 
2015 je moral zavod pripraviti kadrovski načrt za leto 2014 v skladu z izhodišči Ministrstva za 
zdravje za pripravo kadrovskega načrta. Ob upoštevanju izhodišč za pripravo kadrovskega 
načrta in dovoljenih izjem glede upoštevanja znižanja števila zaposlenih za 1 %, je bilo na dan 1. 
1. 2015 iz virov 1, 2, 3 in 6 (glej Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2014 – II. del – ZD) planiranih 
618,73 zaposlenih, dejansko pa je bilo zaposlenih 613,05, kar pomeni, da je bilo zaposlovanje 
zavoda v manjše od planiranega.  
 
Pomemben sestavni del kadrovske politike je tudi stalno izobraževanje zaposlenih. Za leto 2014 
je bilo za izobraževanje planiranih 212.719 € sredstev, porabljenih pa je bilo 223.080,74 €, kar je 
5% več. V primerjavi z letom 2013 pa so bili stroški za strokovno izobraževanje večji za 12 %. 
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IX. OCENA POSLOVANJA IN DOSEGANJE CILJEV V LETU 2014 
V sprejeti finančni in poslovni načrt Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2014 je bilo 

vključenih osemnajst ciljev.  Pregled doseganja postavljenih ciljev je prikazan v spodnji tabeli.     

CILJI V LETU 2014 REALIZACIJA  

realizirati z ZZZS dogovorjen obseg programa program je bil dosežen 

širitev dejavnosti v centru za odvisnike  realizirano 

širitev  nujnih reševalnih prevozov v ZD Bled 0,50 širitev ekipe s prestrukturiranjem 

širitev dejavnosti razvojne ambulante 0,50 širitev ekipe s prestrukturiranjem 

racionalizacije laboratorijske dejavnosti sprejet enotni šifrant storitev in cenik 

realizirati plan nabave osnovnih sredstev plan je bil dosežen 76,8 % 

krepiti tržno dejavnost povečal se je delež prihodkov za 0,5 %  

promocija zdravja na delovnem mestu načrt je bil sprejet feb. 2015 

prenoviti pogodbe o najemu poslovnih prostorov cilj do konca leta 2015 

izvajati notranji nadzor javnih financ se izvaja po planu 

nadaljevati projekt SUVI se izvaja 

merjenje zadovoljstva med zaposlenimi in pacienti realizirano 

javno naročilo za storitve telefonije in interneta realizirano 

realizirati celotni prihodek v vrednosti 
34.365.950,38 €; 

celotni prihodek v letu 2014 je bil 
35.088.122,03 € 

realizirati presežek prihodkov nad  odhodki v 
vrednost 159.857,83 € 

presežek prihodkov nad odhodki je bil 
843.687,61 € 

izvajati kadrovski načrt se izvaja v celoti  

pridobiti nove referenčne ambulante v letu 2014 osem novih referenčnih  
ambulant 

aktivno se vključevati v prijave na javne razpise energetska sanacija ZD Kranj, digitalizacija 
RTG v ZD Tržič  

 

X. IZVAJANJE PLANA JAVNIH NAROČIL   
V Osnovnem zdravstvu Gorenjske se naročanje materiala, opreme, storitev in ostalih investicij 
izvaja v skladu z veljavno zakonodajo o javnem naročanju, tj. Zakonom o javnem naročanju 
(Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I) in ostalimi 
podrejenimi predpisi, ki veljajo na področju javnega naročanja, sprejeta pa imamo tudi dva 
interna akta in sicer:  
 Pravilnik o vodenju postopkov javnih naročil v OZG;  
 Navodilo za izvajanje nabav, za katera ne velja ZJN-2 v OZG. 

 
Javna naročila, ki na ravni OZG presegajo vrednost za objavo na Portalu javnih naročil izvaja 
služba za javna naročila. Naročila, ki ne dosegajo vrednosti za objavo praviloma oddajajo 
organizacijske enote same, kot evidenčna naročila. 
 
V letu 2014 je bilo v izdelanih  34 javnih naročil, od tega je 31 zaključenih, eno je še 
nezaključeno v enem sklopu, dve pa sta še v postopku sprejetja odločitve. 

Št. JN Predmet JN Nosilec Stanje postopka Vrsta postopka 

JN_01 RTG pljučni ZD Jesenice zaključen odprti 

JN_02 digitalizacija RTG ZD Tržič 
zaključen po 

postopku s pogajanji 
odprti 
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JN_03 digitalizacija RTG ZD Bled zaključen odprti 

JN_04 internetne storitve OZG zaključen naročilo male vrednosti 

JN_05 
fiksna in mobilna 
telefonija 

OZG 
zaključen v sklopu 
mobilna telefonija 

odprti 

JN_06 meritve RR, vag OZG zaključen evidenčno naročilo 

JN_07 reševalno vozilo ZD Kranj zaključen naročilo male vrednosti 

JN_08 uničenje zaupne dok. OZG zaključen evidenčno naročilo 

JN_09 hladilniki za cepiva OZG končan brez izbire naročilo male vrednosti 

JN_10 kombi vozila OZG zaključen naročilo male vrednosti 

JN_11 zobni stoli OZG zaključen naročilo male vrednosti 

JN_12 osebna vozila OZG zaključen naročilo male vrednosti 

JN_13 laboratorijske storitve OZG v teku storitve B 

JN_14 projektantske storitve ZD Jesenice zaključen evidenčno naročilo 

JN_15 dodatna dela obnove ZD Kranj 
zaključen 

pogajanja brez predhodne 
objave 

JN_16 
E pošta, gostovanje 
portala 

OZG zaključen evidenčno naročilo 

JN_17 prenosni diagnostični UZ 
ZD Jesenice, 

ZD Radovljica 
zaključen naročilo male vrednosti 

JN_18 gradbeno obrtniška dela ZD Jesenice zaključen odprti 

JN_19 dodatna dela obnove ZD Kranj zaključen 
pogajanja brez predhodne 

objave 

JN_20 vzdrževanje zobnih stolov OZG zaključen naročilo male vrednosti 

JN_21 reševalno vozilo ZD Bled zaključen odprti 

JN_22 računalniki OZG zaključen odprti 

JN_23 pisarniški mat in tonerji OZG zaključen 
skupno JN Združenja 
zdravstvenih zavodov 

JN_24 energetske izkaznice OZG zaključen evidenčno naročilo 

JN_25 kurilno olje ZD Bohinj zaključen 
skupno JN Združenja 
zdravstvenih zavodov 

JN_26 respirator ZD Kranj zaključen naročilo male vrednosti 

JN_27 energetska sanacija ZD Kranj zaključen odprti 

JN_28 RTG pogajanja ZD Tržič zaključen 
pogajanja brez predhodne 

objave 

JN_29 obnovitvena dela ZD Kranj zaključen naročilo male vrednosti 

JN_30 zemeljski plin OZG zaključen 
skupno JN Združenja 
zdravstvenih zavodov 

JN_31 pogonsko gorivo OZG zaključen odprti 

JN_32 
vzdrževanje programa gl. 
knjige 

OZG zaključen v 2015 evidenčno naročilo 

JN_33 
vzdrževanje kadr. inf. 
sistema 

OZG zaključen evidenčno naročilo 

JN_34 
vzdrževanje inf. programa 
črtne kode 

OZG zaključen evidenčno naročilo 

 
V letu 2014 smo na podlagi sklenjenih Okvirnih sporazumov odprli konkurenco za zobni 
potrošni material, papirno konfekcijo ter zdravila.  
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XI. NOTRANJI NADZOR  
Pravni temelj notranjega nadzora javnih financ v javnih zavodih določa državna zakonodaja. 
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) in Pravilnik o usmeritvah za 
usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ zavezujeta predstojnike javnih 
zavodov k notranjemu nadzoru javnih financ, katerega del predstavlja tudi notranja revizija. 
Glede na razsežnosti delovanja OZG, je potrebno zagotoviti vsakoletno revizijo poslovanja. To 
že od leta 2008 izvaja lastna notranjerevizijska služba.  
 

Za poslovno leto 2014 so bile z delovnim načrtom predvidene 4 redne revizije: 
1. poslovanje z izdanimi računi iz paragonskega bloka, 
2. poslovni proces nabave računalniške opreme, 
3. evidentiranje in obračun uporabe službenih mobilnih telefonov, 
4. evidentiranje, obračun in smotrnost izvajanja zdravstvene dejavnosti medicine dela, prometa 

in športa. 
 
Opravljene so bile 3 redne revizije, zadnja pa se trenutno še izvaja. Vse revizije so potekale v 
vseh organizacijskih enotah, kjer izvajajo revidirano dejavnost. Zaradi obsega poslovanja so bile 
vse revizije izredno zahtevne in obsežne. V letu 2014 je bilo vodstvu OZG danih skupaj 16 
priporočil, katerih namen je izboljšati delovanje notranjih kontrol, kvaliteto dela, obvladovati 
tveganja in zagotoviti transparentnost poslovanja.  
 
Veliko dela notranjerevizijske službe predstavljajo strokovno svetovanje, izdajanje mnenj in 
iskanje uradnih razlag,  zlasti pravnih aktov. 
 
Poleg poročil posameznih revizij je bilo sestavljeno tudi skupno revizijsko poročilo za leto 2014. 
 
Za leto 2014 je izdelana tudi Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je sestavni del 
tega poročila. 
 

XII. ZAKLJUČEK   
Osnovno zdravstvo Gorenjske je poslovno leto 2014 zaključilo zelo uspešno s presežkom 
prihodkov nad odhodki v višini 843.687,61 €. Sprejete cilje in načrte smo dosegli oz. celo 
presegli. V letu 2015 bomo skušali nadaljevati z uspešnim poslovanjem in z realizacijo načrtov.  
 
Jože Veternik, univ. dipl. ekon. 
direktor zavoda  
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Zadeva: POROČILO O OPRAVLJENIH REVIZIJAH v letu 2014 
 
Pravni temelj notranjega nadzora javnih financ v javnih zavodih določa državna zakonodaja. 
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) in Pravilnik o usmeritvah za 
usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, zavezujeta predstojnike javnih 
zavodov k notranjemu nadzoru javnih financ, t.j. k finančnemu poslovodenju, notranjim 
kontrolam in notranjemu revidiranju celotnega poslovanja javnega zavoda.  
 
Osnovno zdravstvo Gorenjske (v nadaljevanju OZG) je javni zavod na primarni ravni zdravstva 
in posreden proračunski uporabnik, ki ima v svoji sestavi 7 organizacijskih enot. Pravni status in 
obseg poslovanja OZG-ja določata obveznost direktorju zavoda, da  zagotovi vsakoletno 
revizijo poslovanja. To od leta 2008 izvaja lastna notranjerevizijska služba, ki je, glede na interni 
Pravilnik o notranjem revidiranju, organizirana kot samostojna služba, neposredno podrejena 
direktorju OZG-ja. 
 
Za poslovno leto 2014 so bile z delovnim načrtom predvidene 4 redne revizije: 
1. evidentiranje in obračun uporabe službenih mobilnih telefonov, 
2.  poslovanje z izdanimi računi iz paragonskega bloka, 
3. poslovni proces nabave računalniške opreme, 
4. evidentiranje, obračun in smotrnost izvajanja zdravstvene dejavnosti medicine dela, prometa 

in športa. 

 
Opravljene so bile tri redne revizije, zadnja, t.j. dejavnost medicine dela, prometa in športa, pa 
se trenutno še izvaja. Revizije so potekale v vseh tistih organizacijskih enotah, kjer izvajajo 
revidirane dejavnosti in tudi v OE Uprava, saj se posledično vsaka zdravstvena aktivnost 
finančno in kadrovsko ovrednoti z delovnimi postopki v OE Uprava. Procesi revidiranja so bili 
zaradi razvejanosti OZG-ja zahtevni in obsežni. Izrednih revizij v letu 2014 ni bilo.  

 
V vseh revizijah sta bila postavljena dva enotna cilja: 
 ugotoviti skladnost internih predpisov z veljavno zakonodajo, 
 ugotoviti stopnjo poenotenja delovnih postopkov v organizacijskih enotah OZG. 

 
Poleg teh dveh ciljev je imela posamezna revizija tudi individualne cilje, ki so predstavljeni v 
nadaljevanju. 
 
S poročili vseh opravljenih revizij so bili direktorji posameznih revidiranih organizacijskih enot  
seznanjeni že med poslovnim letom.  

 
V letu 2014 je bilo z zaključenimi revizijami vodstvu OZG danih skupaj 16 priporočil, katerih 
namen je izboljšati delovanje notranjih kontrol, kvaliteto dela, obvladovati tveganja in zagotoviti 
transparentnost poslovanja. Vsa priporočila so bila sprejeta: 
 15 priporočil sprejetih v celoti (t.j. 94%); od tega jih je 9 že upoštevanih v praksi, preostalim 

šestim pa še ni potekel rok uvedbe, 
 1 priporočilo deloma sprejeto.  

 
Naloga službe za notranjo revizijo je tudi spremljanje uresničevanja revizijskih priporočil v 
praksi. Tako so bila v letu 2014 v poslovnem okolju OZG-ja upoštevana naslednja revizijska 
priporočila:  
 
Zap. 
št. Revizija Realizacija v praksi 

1. shranjevanje dokumentacije sprejet interni Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom 

2. 
obračun stroškov zasebnikom za najete 
prostore 

Izdana Merila za izračun obratovalnih stroškov za najemne 
pogodbe in pogodbe o delitvi stroškov 

    sprejet Pravilnik o odpisu terjatev 
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3. 
povračila stroškov zaposlenim za prevoz na in z 
dela  

pregledane so vse Izjave za prevoz na delo zaposlenih in se v 
primeru, da javnega prevoza zaposleni nima oz. ga ne more 
uporabljati, povrne 8% kilometrina 

    prenovljen šifrant relacij in cen javnih prevozov 

4. javna naročila blaga in storitev 

začne se voditi evidenca ugotovljenih odstopanj v cenah in 
količinah ter o izvedenih reklamacijah. Enkrat mesečno se 
organizira sestanek  finančno računovodske službe in pravne 
službe, da se sprejmejo morebitni nadaljnji ukrepi in usmeritve. 

  
opravljena analiza obremenitev januar-marec 2014 

 5. 
zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske 
pomoči 

oblikovana je Organizacija NNMP v OZG kot priloga I k Aktu o 
organizaciji NZV v OZ 

 

 

vključitev pogodbenega izvajalca dializnih in sanitetnih 
prevozov v sistem KZZ-online 

6. izvajanje reševalnih prevozov 
za dežurstva na prireditvah je zagotovljena enotnost knjiženja 
prihodkov in stroškov po stroškovnem mestu 

  

 

izdana so pisna Navodila glede izpolnjevanja Nalogov za 
prevoz pacientov 

    

v tujem jeziku je oblikovan vzorec izdanega računa-izjave, 
namenjen nezavarovanim tujcem, ki jim je v OZG nudena 
zdravstvena oskrba  

7. 
notranja razdelitev prihodkov po obračunu 
ZZZS 

v pogodbi z ZZZS so za leto 2014 usklajeni podatki o priznanih 
programih zdravstvenih storitev (zaporniki, dežurna zobna 
ambulanta) 

8. uporaba službenih mobilnih telefonov 
prenovljen je interni Pravilnik o uporabi službenih mobilnih 
telefonov 

  

 
opravljen je izreden popis v vseh OE 

    enotno knjiženje v poslovnih knjigah 

9. izdajanje računov na paragonskih blokih 
ažuren vnos na terenu opravljenih storitev v program za 
beleženje storitev 

  

 

opozorilo zaposlenim glede določb Pravilnika o blagajniškem 
poslovanju, o doslednosti in zakonsko obveznih sestavinah 
izdanih računov 

    uporaba štampiljke PLAČANO 

 
V nadaljevanju letnega poročila je povzetek vsake opravljene revizije po kronološkem 
zaporedju, kot so med letom potekale. 
 

a) revizija uporabe službenih mobilnih telefonov 
Pred izvedbo revizijo je bil določen tudi poseben cilj, to je zagotoviti smotrnost in pravilnost 
poslovanja pri uporabi službenih mobilnih telefonov (v nadaljevanju SMT). 

 
Delo je potekalo z uporabo metode pregledovanja dokumentacije, primerjanja, izračunavanja ter 
komuniciranja z zaposlenimi v OZG in s podjetjem Telekom Slovenije d.d.. Revizijsko obdobje 
sta predstavljala december 2013 in januar 2014, ko je imel OZG v uporabi 150 klicnih številk in 
šest različnih naročniških paketov. Najpogosteje je sklenjen naročniški paket MPO-PP, ki z 
vidika stroška celotne porabe ni najbolj ugoden. Največ klicnih številk ima OE ZD Kranj (45%), 
najmanj pa ZD Bohinj (2,7%). Povprečni mesečni strošek uporabe SMT znaša 2.500€, 
preračunano na posamezno klicno številko pa slabih 17€. V letu 2013 je bilo uporabnikom 
zaračunano slabih 3.000€ stroškov presežene uporabe SMT-jev. 
 
OZG ima za potrebe uporabe SMT že od leta 2003 sprejet Pravilnik o uporabi službenih 
mobilnih telefonov, ki določa, kdo je lahko uporabnik SMT, merila za dodelitev, pridobitev in 
prenehanje pravice do uporabe SMT, vodenje evidence ter omejitve uporabe SMT. Namen 
uporabe SMT je zagotovitev stalne dosegljivosti uporabnika, racionalnejša medsebojna 
komunikacija uporabnikov in boljša izraba delovnega časa uporabnika. 
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Ugotovili smo, da na ravni države ni specifičnega pravnega akta, ki bi za zaposlene v javnih 
zavodih določal pogoje in kriterije dodeljevanja in uporabe SMT-jev; so pa pravni akti, ki se 
posredno nanašajo na uporabo SMT, ko gre za nabavo in knjiženje aparatov mobilne telefonije.  
 
Med pomembnimi revizijskimi ugotovitvami izpostavljamo, da ni zagotovljene transparentnosti 
pravnih osnov sodelovanja s ponudnikom Telekom d.d. in, da nekateri zaposleni uporabljajo 
SMT-je brez predpisane dokumentacije ter.  
 
V letu 2013 je bilo novonabavljenih 52 aparatov, v poslovnih knjigah pa je bilo na zadnji dan leta 
2013 zabeleženih 156 aparatov, kar je večje od števila plačanih naročnin. Razlike nastajajo, ker 
se v poslovnih knjigah OZG še vedno vodijo izločeni telefonski aparati in, ker se v praksi 
uporabljajo SMT-ji, ki niso zavedeni v knjigovodstvu in hkrati niso osebna lastnina zaposlenih. 
Pomembna ugotovitev je, da obstaja tveganje, da so v knjigovodstvu SMT-ji evidentirani na 
stroškovno mesto dejavnosti, čeprav jih zaposleni stalno uporabljajo, pa zato nimajo Sklepa o 
upravičenosti uporabe (jih imajo v uporabi 24 ur na dan, tudi po končani delovni obveznosti). 
Posledično nosi OZG celotne stroške nakupa, naročnine in porabe takšnega SMT-ja. V enem 
primeru je ugotovljeno, da uporabnica ni vrnila SMT-ja kljub izdanemu sklepu o prenehanju 
upravičenosti uporabe. 

 
Pregled evidenc in dokumentacije o evidentiranju stroškov in prihodkov iz naslova uporabe SMT 
je pokazal, da dokumentacija v nekaterih primerih ni popolna in, da je OZG v 3 primerih nosil 
celoten strošek nakupa novih aparatov, čeprav so vrednosti presegale določeno mejo, od 
katere dalje bi moral nositi strošek uporabnik SMT-ja sam. 
 
Ob zaključku revizije je vodstvo zavoda prejelo 6 priporočil, od katerih je bilo 5 sprejetih v celoti, 
1 priporočilo pa deloma. Revizijska priporočila so se nanašala na pravno transparentno 
poslovanje z mobilnim operaterjem, na urejenost dokumentacije v zvezi z dodelitvijo in uporabo 
SMT, na blokiranje uporabe SMT za negospodarne (komercialne) namene, na dopolnitev 
obstoječega internega Pravilnika, na izvedbo izrednega popisa SMT, ter na enoten pristop pri 
evidentiranju nabav, stroškov in prihodkov iz naslova uporabe SMT.  
 
Na osnovi predstavljenih revizijskih ugotovitev, vodstvu zavoda nismo nudili zagotovila, da se 
službeni mobilni telefoni pravilno in smotrno uporabljajo. Danes so vsa v celoti sprejeta 
priporočila že urejena v praksi poslovanja OZG. 
 

b) revizija izdajanja računov na paragonskih blokih 
Zagotoviti pravilnost poslovanja v primeru izdajanja računov odjemalcem storitev iz 
paragonskega bloka, je bil poseben cilj te revizije. V celotnem OZG se računi izstavljajo le še v 
primeru izvajanja terenskih storitev fizioterapije in patronaže oz. zdravstvene vzgoje v OE ZD 
Radovljica. Po Odločbi o ustanovitvi samoplačniške ambulante fizioterapevtske dejavnosti iz 
leta 2013, je bila z redno zaposleno fizioterapevtko sklenjena podjemna pogodba za izvajanje 
storitev na domu. Dejavnost zdravstvene vzgoje (merjenje holesterola in krvnega sladkorja) po 
krajevnih skupnostih opravljajo 3 zaposlene v dopoldanskem času, torej v svojem rednem 
delovnem času. 
 
Revizijsko obdobje so predstavljali prvi 4 meseci leta 2014. Z revizijskimi metodami smo 
preizkusili izdane račune v obeh dejavnostih in ugotovili, da računi iz paragonskega bloka 
pogosto nimajo vseh sestavin, predpisanih z davčno zakonodajo. Izvajalke storitev po vrnitvi s 
terena na sedež ZD-ja tudi v Infonetovem programu za evidentiranje storitev izstavijo račune 
pacientom, razen v enem pregledanem primeru zdravstvene vzgoje. V dejavnosti fizioterapije 
na domu so računi pogosto izstavljeni s časovnim zamikom, torej ne z datumom dejansko 
opravljene storitve pacientom. Razvidno je tudi, da v paragonskem bloku dejavnosti 
zdravstvene vzgoje ni bilo 3 izstavljenih računov in hkrati njihova neuporaba ni bila označena na 
razviden način (npr. niso prečrtani). 
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Pri preverjanju razlike med datumi izdanih računov in datumi oddaje gotovine v glavno blagajno 
je razvidno, da je v fizioterapiji v več kot polovici primerov evidentirana oddaja z enodnevno 
zamudo.   
 
V okviru revizije smo preverili tudi možnost izdajanja računov na terenu v elektronski obliki. Za 
posamezno dejavnost bi potrebovali najmanj 1.500€, k čemur je potrebno prišteti še strošek 
nadgradnje računalniških programov Infonet in Impulz. Po naši oceni obseg plačljivih storitev, ki 
se opravljajo izven sedeža ZD Radovljica, ni zadosten, da bi bil strošek nadgradnje elektronske 
izdaje računov upravičen. 
 
Pomembne revizijske ugotovitve se nanašajo na dvojno plačilo opravljenega dela (kot redno 
delo in hkrati kot nadure) in na nedosledno izpolnjevanje interno predpisane dokumentacije-
Poročila o opravljenih nadurah. 
 
Z revizijo so bila vodstvu zavoda posredovana 4 priporočila, ki so bila vsa v celoti sprejeta. 
Dano je bilo priporočilo, da se vse odgovorne zaposlene ponovno opozori na upoštevanje 
zakonodaje, ki določa obvezne sestavine izdanega računa, na zakonodajo s področja 
blagajniškega poslovanja (tekoče polaganje gotovine) in na ažurno evidentiranje opravljenih 
storitev. Priporočeno je, da se v praksi uporablja štampiljka »plačano«, če pacient plača račun z 
gotovino. Pomembno priporočilo se nanaša tudi na izplačilo opravljenega dela v skladu z 
veljavno zakonodajo, kar pomeni, da za isto časovno obdobje zaposleni ne more prejeti 
dvojnega plačila, ne glede na vir sredstev za plačilo.    
 
Na podlagi poročil zaposlenih, ki jih je direktor določil kot odgovorne za uresničitev sprejetih 
revizijskih priporočil v praksi, je razvidno, da so priporočila uresničena.  
  

c) revizija procesa nabave računalniške opreme 
Posebna cilja revizije sta bila poenotenje postopkov nabave računalniške opreme od 
načrtovanja, naročanja, nabavljanja, do aktiviranja opreme v uporabo, ter zagotoviti skladnost 
procesa nabave s postopki zakonodaje javnega naročanja. 
 
Revidirano je bilo obdobje maj 2013 - maj 2014, predmet revizije pa so bile nabave 
računalniške opreme. V pregledanem obdobju je bilo v vrednosti 160.712,85€ nabavljenih 80 
namiznih računalnikov in ekranov, 6 prenosnikov, 1 tablica, 56 tiskalnikov ter 31 drugih 
predmetov računalniške opreme (skener, UPS napajalniki, strežniki). Po vrednosti nabav so 
glavni dobavitelji Unistar LC d.o.o., Marand d.o.o. ter G-server d.o.o.. 
 
V OZG poteka nakup in evidentiranje računalniške opreme na podlagi državne in interne 
zakonodaje. Okvirni sporazum z izbranimi dobavitelji se je iztekel 31.3.2014, novejši pa je stopil 
v veljavo 15.10.2014. Iz vsebine slednjega ni razvidnega obdobja veljavnosti cen 
najugodnejšega ponudnika, ni navedenega skrbnika pogodbe v OZG, hkrati pa je bilo nekaj 
naročilnic za nabavo računalniške opreme izdanih izbranemu najugodnejšemu ponudniku še 
pred podpisom Okvirnega sporazuma. 
 
Kljub veljavnosti Okvirnega sporazuma do 31.3.2014, so bili v OE ZD Kranj opravljeni nakupi  
izven določil javnega naročanja in niso bili vključeni v finančni načrt OZG-ja v vrednosti 
3.639,91€ (2x prenosnik, 1 tablica, 1 ekran). V obdobju, ko OZG ni imel sklenjene pogodbe za 
dobavo računalnikov, pa je bilo v treh OE (Kranj, Tržič in Uprava) opravljenih za 4.936,57€ 
nakupov računalnikov in ekranov. 
 
Naslednja ugotovitev se nanaša na nakup strežnikov. Iz primerjave Finančnega načrta za leto 
2013 in knjigovodskih evidenc izhaja, da je vrednost nabave za 150% presegla načrtovano 
vrednost. V letu 2013 je nabava potekala po postopku naročil male vrednosti, v letu 2014 pa ne, 
čeprav je bil v obeh letih predmet nabave isti, načrtovana nabavna vrednost novih strežnikov pa 
vsakokrat ni presegla mejne vrednosti, za katero zakonodaja določa obvezno uvedbo postopka 
naročila male vrednosti.  
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Pri reviziji računovodskega spremljanja nabave lahko damo zagotovilo, da so amortizacijske 
stopnje, na podlagi katerih se izračunajo stroški amortizacije v amortizacijski dobi računalniške 
opreme, skladne z veljavno državno zakonodajo. Pregled knjigovodskih evidenc in 
dokumentacije o opravljenih nabavah je pokazal, da listinska dokumentacija pogosto ni urejena 
(manjkajoči podpisi in datumi na Reverzih), ter, da se v nekaterih primerih nabavlja na zalogo. 

 
Ugotovljena je bila neskladnost internega Pravilnika o računovodstvu s Slovenskimi 
računovodskimi standardi v delu, ko določa datum začetka amortiziranja nabavljenega 
osnovnega sredstva. 
 
Z zaključnim revizijskim poročilom je bilo vodstvu zavoda danih 6 priporočil z namenom, da se 
zagotovi zakonitost in se izboljša transparentnosti procesa nabave. Priporočila so se nanašala 
na več področij in sicer: javno naročanje, postopki načrtovanja nabav, izpolnjevanje 
dokumentacije ob nabavi in sporočanje sprememb med letom, letni popis sredstev, 
računovodsko evidentiranje in na izvedbo revizije stroškov vzdrževanja računalniške opreme v 
OZG. 
 
Priporočila je vodstvo sprejelo in se rok za njihovo uresničitev v prakso poslovanja še ni iztekel.  
 

Ostale revizijske naloge 
Temeljno delo revizorja je izvajanje revizij, hkrati pa ima tudi pomembno nalogo svetovanja 
vodstvu in vsem odgovornim osebam v OZG pri izboljšanju poslovanja in upravljanju s tveganji. 
Revizor z nasveti tudi sodeluje pri uvajanju revizijskih priporočil v poslovno prakso z namenom, 
da se odpravijo pomanjkljivosti, ugotovljene z revizijami.  
Poleg številnih neuradnih revizorskih mnenj, je bilo izdanih tudi 6 uradnih mnenj in sicer glede 
višine kilometrine za uporabo lastnega in službenega avtomobila v službene namene, glede 
povračila prevoza zaposlenim na delo in z dela, o upravičenosti specializacije iz klinične 
logopedije, o problematiki izplačila odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij zasebnikom – 
koncesionarjem, glede izdajanja evidenčnih naročilnic brez vnaprej znane vrednosti in glede 
vključevanja zdravnikov v delo gorske reševalne službe.  
 
Kot notranja revizorka sem sodelovala pri pridobivanju uradnih razlag veljavnih pravnih 
predpisov pri državnih institucijah.  

Aktivnosti notranje revizije so bile v letu 2014 tudi usmerjene v sestavljanje Strateškega načrta 
OZG za obdobje 2015-2019. 
 
V vlogi koordinatorke sem sodelovala pri izvedbi samoocenitve notranjega nadzora javnih 
financ za poslovno leto 2014.  
Svoje znanje sem izpopolnjevala z udeležbo na organiziranih strokovnih posvetih in se tudi 
redno udeleževala sestankov Komisije za notranji nadzor pri Združenju zdravstvenih zavodov 
Slovenije in internega kolegija v OE Uprava. 
Tudi v poslovnem letu 2014 so se širile aktivnosti notranje revizije, zato ocenjujem, da je vedno 
več delovnega časa namenjenega ostalim revizijskim nalogam (svetovanje, podajanje mnenj, 
pridobivanje uradnih razlag, analize…). 
Z željo, da bi več zaposlenih spoštovalo delo in osvojilo pomen notranje revizije, vas lepo 
pozdravljam. 
 
Pripravila: 
mag. Damjana Žun,  
državna notranja revizorka 


