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PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO POLLETNEGA POROČILA 
 
ZAKONSKE IN PRAVNE PODLAGE, ki opredeljujejo delovno področje zavoda so: 

- Zakon o zavodih (UL RS št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/2006-ZJZP) 
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS št. 72/06-UPB, 114/06-

ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUJTD-A, 91/13, 99/13-ZUPJS-
C, 99/13-ZSVarPre-C in 111/13-ZMEPIZ-1, 95/14-ZUJF-C, 47/15-ZZSDT) 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (UL RS št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 
77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD) 

- Zakon o zdravniški službi (UL RS št.72/06-UPB, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 
88/16 – ZdZPZD in 40/17) 

-  Zakon o pacientovih pravicah (UL RS št.15/08) 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS št. 108/09-UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 

35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl.US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU, 50/14, 95/14-ZUPPJS15, 
82/15 in 23/17 – ZDOdv) 

- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (UL RS št. 30/03-UPB, 35/03-popr., 78/03, 
84/04,  44/05, 86/06, 90/06-popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13-
ZSVarPre-C, 25/14-odl.US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS) 

- Določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016 z aneksom  
- Pogodba z ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z aneksi 

 
TEMELJNI RAČUNOVODSKO FINANČNI ZAKONI IN DRUGI AKTI, ki predpisujejo poslovanje javnega 
zavoda: 

- Zakon o računovodstvu (UL RS št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE) 
- Zakon o javnih financah (UL RS št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13 in 55/15 ZfisP, 96/15 

ZIPRS1617) 
- Slovenski računovodski standardi (2016) (UL RS št. 95/2015) 
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (UL RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15) 
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (UL RS 

št. 33/11-ZPFOLERD-1) 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (UL RS št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 
104/10, 104/11) 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (UL 
RS št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15) 

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

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 
(UL RS št. 46/03) 

- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno 
dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 012-11/2010-20 z dne 15.12.2010) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3927
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3927
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2005
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1206
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0461
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- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 
80/16 in 33/17) 

- Zakon o uravnoteženju javnih financ (UL RS št. 40/12, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 
105/12, 25/13-odl.US, 46/13-ZIPRS1314-A, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A,  
99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr, 107/13-odl.US, 
85/14, 95/14, 24/15-odl.US, 90/15, 102/15 in 63/16 – ZDoh-2R) 

- Kolektivna pogodba za javni sektor (UR RS št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 
91/15 in 21/17) 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS št. 108/09-UPB, 13/10, 56/10, 85/10, 107/10, 
35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl.US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU, 50/14, 95/14-ZUPPJS15, 
82/15 in 23/17 – ZDOdv) 

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

- Zakon o plačilnem prometu (UL RS št. 110/06-UPB, 114/06-ZUE, 131/06-ZBan-1, 102/07, 
126/07-ZFPPIPP, 58/09-ZPlaSS, 34/10-ZPlaSS-A, 59/10-ZOPSPU) 

- Zakon o davku na dodano vrednost (UL RS št. 13/11-UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 
90/15) 

- Zakon o davčnem postopku (UL RS št. 13/11-UPB, 32/12, 94/12, 101/13-ZDavNepr, 111/13, 
25/14-ZFU, 40/14-ZIN-B, 90/14, 91/15 in 63/16) 

- Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (UL RS št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 
110/09-ZdavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15 in 68/16) 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3386
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1811
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2686
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1101
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1206
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2685
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2929
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I. SPLOŠNI DEL 
 
 
1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA 
 
Naziv:      Zdravstveni dom Murska Sobota 
Skrajšan naziv:    ZD Murska Sobota 
Sedež zavoda:     Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota 
  
Telefon/FAX:     02/534 13 00, 02/534 13 80 
Spletna stran:    http://www.zd-ms.si 
E-pošta:     zdravstveni.dom@zd-ms.si 
 
Davčna številka:   SI94095400 
Matična številka:    5801915 
 
Šifra dejavnosti:    86.210 
Ime dejavnosti:    Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost 
Razvrstitev v dejavnosti: 130120 
 
Vrsta pravne osebe:    Javni zdravstveni zavod 
 
Ime banke:     Uprava Republike Slovenije za javna plačila,  
                                             Območna enota UJP Murska Sobota,  
Št. podračuna pri UJP:    SI56 0128 0603 0922 660 
 
Vodilni delavci:                 Edith Žižek Sapač, dr. med. spec., direktorica zavoda 
                                            Boštjan Turza, dipl. zn., pomočnik direktorja za področje ZN 
 
Ustanoviteljice:  Mestna občina Murska Sobota in občine Beltinci, Tišina, Moravske Toplice,    

Puconci, Cankova, Rogašovci, Grad, Kuzma, Gornji Petrovci, Šalovci, Hodoš. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zdravstveni.dom@zd-ms.si
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2. PREDSTAVITEV ZAVODA 

Zgodovinski razvoj 

Zaradi slabih socialno ekonomskih in higienskih razmer v Prekmurju med obema vojnama so se 
pojavljale epidemije nalezljivih bolezni, predvsem trahoma in tuberkuloze. Bolj pereč je bil trahom, 
zato so ga začeli sistematično odkrivati in zdraviti. Leta 1925 je proti trahomski boj prevzela postaja za 
preprečevanje trahoma v Prekmurju. V letu 1927 je postaja prešla pod Higienski zavod v Ljubljani.  Za 
vodjo razvoja proti trahomskega dela v Prekmurju so postavili dr. Jožeta Pečana.  

Naša takratna država je bila od leta 1929 razdeljena na 7 banovin. Vsa javna zdravstvena služba  je 
delovala v okviru združenih zdravstvenih občin, ki so jih vodili banovski zdravniki. Te so bile  v 
Prekmurju v Murski Soboti, na Cankovi, pri Gradu, v Križevcih, Beltincih, Dobrovniku in Lendavi. 
Banovski zdravniki so opravljali preventivno zdravstveno dejavnost na svojih področjih, in sicer 
cepljenje, sistematične preglede in kontrolne preglede šolarjev ter zdravljenje siromašnih. V 
zdravstvene postaje na štirih območjih združenih zdravstvenih občin so bile tem zdravnikom dodeljene 
tudi medicinske sestre, ki so poleg svojega dela v času, ko ni bilo cepljenj in sistematičnih pregledov, 
tudi zdravile trahomske bolnike. Usposobil jih je dr. Jože Pečan. 

V januarju 1931 je bila ustanovljena Centralna proti trahomska ambulanta v Murski Soboti. Za 
direktorja je bil imenovan dr. Jože Pečan. Zaradi obsežnega terena, pomanjkanja ustrezno 
izobraženega kadra in nezadostnih sredstev je ta akcija potekala počasi, a vendarle vsako leto 
uspešnejše. Pregledi so se opravljali v vsaki vasi, praviloma v zimskih mesecih. V letih med 1930 in 1936 
je bilo skupno opravljenih približno 120.000 pregledov. 

V letu 1931 se je začela gradnja zdravstvenega doma in že konec leta je bila v grobem dokončana stavba 
najsevernejšega zdravstvenega doma v državi, ki je bil eden izmed prvih štirih v takratni državi.  

Zdravstveni dom je bil razdeljen na več oddelkov: 

- proti trahomski, proti tuberkulozni in otroški dispanzer, 
- šolska poliklinika, 
- splošna zdravstvena posvetovalnica, 
- narodno-zdravstvena šola in 
- javno kopališče. 

 
Z ustanovitvijo proti trahomskega dispanzerja pri Zdravstvenem domu Murska Sobota so se razmere 
pri zdravljenju in odkrivanju novih bolnikov hitro spremenile. V akcijo zdravljenja in preprečevanja 
trahoma so se vključili vsi zdravstveni delavci  Pomurja. Uredilo se je financiranje dejavnosti, pri čemer 
pa je velike zasluge pri tem imela prim. mag. dr. Lea Talanyi – Pfeifer, ki je nadaljevala delo dr. Jožeta 
Pečana. Med okupacijo je Zdravstveni dom vodil madžarski zdravnik dr. Javorsky.  

Zdravstveni dom je imel med okupacijo: 

- posvetovalnico za bodoče zakonce, 
- posvetovalnico za dojenčke in majhne otroke,  
- tedenske posvetovalnice po vaseh in  
- trahomsko službo. 

 
Po drugi svetovni vojni je Zdravstveni dom deloval še naprej in imel naslednje oddelke: 

- protituberkolozni dispanzer, 
- šolsko polikliniko, 
- otroško posvetovalnico, posvetovalnico za noseče žene in ambulanto za siromašne. 
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V povojnih letih je bil razvoj zdravstva v močnem zagonu, obstoječi prostori so postali pretesni. V 60. 
letih so zgradili pritlično paviljonsko stavbo za zobozdravstvo  in dispanzersko dejavnost, ki so ji pozneje 
dozidali prostore za upravo. Leta 1963 je bila zgrajena stavba, namenjena splošni medicini in proti 
tuberkuloznemu dispanzerju. Leta 1978 so zgradili stavbo, v kateri so dobili prostore otroški in šolski 
dispanzer ter dispanzer za psihohigieno otrok in mladine.  

Zdravstveni dom je imel v 60. letih že vzpostavljene naslednje delovne enote: 

- splošna medicina, 
- zobna ambulanta, 
- otroški in šolski dispanzer, 
- ženski dispanzer, 
- babiška in patronažna služba, 
- laboratorij, 
- higienska postaja, 
- protituberkolozni dispanzer, 
- proti trahomski dispanzer in 
- reševalna postaja. 

 
Zdravstveni dom Murska Sobota danes 

Zdravstveni dom Murska Sobota je neprofitni javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo. Zavod 
deluje na območju 12 občin ustanoviteljic in skrbi za 59.700 prebivalcev naseljenem na 692 km2.  

Na področju območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je naš zavod največji 
zdravstveni dom, obenem pa sodi med največje zdravstvene  domove v Sloveniji. 

Zdravstveni dom opravlja osnovno zdravstveno dejavnost s sedežem v Murski Soboti  in dislociranih 
enotah. 

1.  Zdravstveni dom Murska Sobota  
- Ambulanta splošne oz. družinske medicine,  
- Antikoagulacijska ambulanta, 
- Dispanzer za otroke, šolske otroke in mladino, 
- Splošna in šolska zobna ambulanta, 
- Specialistična ambulanta za otroško in preventivno zobozdravstvo, 
- Zobotehnični laboratorij, 
- Dispanzer za ženske, 
- Dispanzer medicine dela, prometa in športa, 
- Dispanzer za pljučne bolezni in TBC, 
- Patronažna in babiška služba, 
- Dispanzer za mentalno zdravje otrok in mladostnikov, 
- Dispanzer za mentalno zdravje odraslih, 
- Dermatovenerološka ambulanta, 
- Služba nujne medicinske pomoči, 
- Reševalna služba, 
- Diagnostični laboratorij, 
- Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog, 
- Zdravstveno vzgojni center. 

 
2.  Zdravstvena postaja Beltinci 

- Ambulanta splošne oz. družinske medicine, 
- Patronažna in babiška služba, 
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- Splošna zobna ambulanta,  
- Laboratorij. 

 
3. Zdravstvena postaja Gornji Petrovci 

- Ambulanta splošne oz. družinske medicine, 
- Antikoagulacijska ambulanta, 
- Patronažna in babiška služba,  
- Laboratorij. 

 
4.  Zdravstvena postaja Grad 

- Ambulanta splošne oz. družinske medicine, 
- Patronažna in babiška služba. 

 
5.  Zdravstvena postaja Rogašovci 

- Ambulanta splošne oz. družinske medicine,  
- Laboratorij, 
- Patronažna in babiška služba. 

 
6.  Splošna ambulanta Kuzma 

- Ambulanta splošne oz. družinske medicine, 
- Patronažna in babiška služba. 

 
7. Splošna ambulanta Martjanci 

- Ambulanta splošne oz. družinske medicine, 
- Patronažna in babiška služba. 

 
8. Splošna ambulanta Puconci 

- Ambulanta splošne oz. družinske medicine.  
 

9.  Splošna ambulanta Prosenjakovci 
- Ambulanta splošne oz. družinske medicine. 

 
10. DSO Murska Sobota 

- Ambulanta splošne oz. družinske medicine.  
 

11. DSO Rakičan 
- Ambulanta splošne oz. družinske medicine. 

 
12. DSO Beltinci 

- Ambulanta splošne oz. družinske medicine. 
 

13. DSO Kuzma 
- Ambulanta splošne oz. družinske medicine. 

 
14. DSO Sveti Jurij 

- Ambulanta splošne oz. družinske medicine. 
 

15. Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor – Oddelek Murska Sobota 
- Ambulanta splošne oz. družinske medicine, 
- Zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, 
- Zobozdravstvo za odrasle, 
- Psihiatrija. 
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3. PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA 
V skladu  z Odlokom o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota, ki 
je bil sprejet leta 1992 opravlja zavod naslednje dejavnosti: 

1. Dejavnost splošne medicine, 
2. Dejavnost zdravstvenega varstva žensk, otrok, šolskih otrok in mladine, 
3. Dejavnost medicine dela, prometa in športa, 
4. Pnevmoftiziološko dejavnost, 
5. Patronažno in babiško dejavnost, 
6. Psihiatrično dejavnost, 
7. Dejavnost nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov, 
8. Dermatovenerološko dejavnost, 
9. Dejavnost za zobozdravstveno varstvo otrok, šolskih otrok in mladine, 
10. Dejavnost za splošno zobozdravstveno dejavnost, 
11. Dejavnost za specialistično zobozdravstveno dejavnost,  
12. Zobotehnično dejavnost, 
13. Laboratorijsko dejavnost, 
14. Uprava zavoda. 

 
• Splošna ambulanta 

Skupno število zaposlenih: 66 

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 10 zdravnikov specialistov splošne medicine, 11 
zdravnikov specialistov družinske medicine, 1 zdravnik, 4 zdravniki specializanti, 11 diplomiranih 
medicinskih sester, 9 medicinskih sester in 20 zdravstvenih tehnikov. 

Dejavnost enote splošne medicine zajema skrb za zdravstveno varstvo odrasle populacije na sledečih 
področjih: obravnava akutnih in kroničnih zdravstvenih problemov, izvajanje preventivnih pregledov z 
namenom presejanja srčno-žilne ogroženosti, zdravstveno vzgojo z namenom preprečevanja bolezni, 
krepitev in ohranjanja zdravja ter obravnava specifične populacijske skupine in sicer starostnikov v 
domovih upokojencev. Prav tako delujemo v Zavodu za prestajanje kazni Murska Sobota. 

V petnajstih referenčnih ambulantah diplomirane medicinske sestre spremljajo parametre določenih 
kroničnih bolezni in svetujejo pri preventivnih dejavnostih. 

• Antikoagulacijska  ambulanta 

Izvaja se na dveh lokacijah: v Murski Soboti in v Gornjih Petrovcih. 

V delo v antikoagulacijsko ambulanto se vključujeta 2 zdravnici specialistki in 2 diplomirani medicinski 
sestri. 

Ambulanta zagotavlja spremljanje in prilagajanje antikoagulacijskega zdravljenja. 

• Dispanzer za otroke, mladostnike in šolsko mladino 

Skupno število zaposlenih:  8 

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 2 zdravnika specialista pediatrije, zdravnik, 2 
diplomirani medicinski sestri in 3 medicinske sestre. 

V enoti se izvaja kurativna in preventivna dejavnost (predšolska in šolska zdravstvena vzgoja). 

Dispanzer opravlja sistematične preglede in vzgojo osnovnošolskih otrok in dijakov: 
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a) v  osnovnih šolah: 
- Osnovna šola I Murska Sobota,  
- Osnovna šola III Murska Sobota, 
- Osnovna šola IV Murska Sobota in 
- Osnovna šola Beltinci. 

 
b) srednjih šolah: 

- Ekonomska šola Murska Sobota in 
- Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota. 

 
• Specialistična ambulanta za otroško in preventivno zobozdravstvo 

Skupno število zaposlenih: 2 

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 zobozdravnik specialist pedontolog in 1 
zobozdravstvena asistentka. 

Specialistična ambulanta za otroško in preventivno zobozdravstvo je pričela delovati s 01.10.2015 in 
se ukvarja s otroškim  in preventivnim zobozdravstvom. 

• Splošna in šolska zobna ambulanta 

Skupno število zaposlenih: 21 

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 9 zobozdravnikov, 10 zobozdravstvenih asistentk, 
1 diplomirana medicinska sestra, 1 inženir radiologije 

Opravljajo zobozdravstvene storitve konzervative in protetike. 

• Zobozdravstvena vzgoja 

Skupno število zaposlenih: 2 

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 diplomirana medicinska sestra in 1 medicinska 
sestra. 

Področje dela zobozdravstvene vzgoje zajema kontrolo plaka z barvilom, ščetkanje zob in predavanja 
predšolskih in osnovnošolskih otrok. V mesecu septembru 2015 smo na pobudo zobozdravnika 
specialista pedontologa začeli izvajati  individualno zobozdravstveno vzgojo predšolskih in šolskih otrok 
z njihovimi starši. 

Zobozdravstveno vzgojo izvajamo na področjih vseh 12 občin ustanoviteljic in sicer v: 

- 37 vrtcih v 74 oddelkih v katere je vključenih 1330 otrok in 
- 26 osnovnih šol v katere je od prvega do vključno petega razreda vključenih 2428 otrok.  

 

Predavanja, ki jih opravljajo zaposleni v  zobozdravstveni vzgoji: 

- poduk o pravilni prehrani in demonstracija pravilnega čiščenja zob nosečnicam, predšolskim in 
šolskim otrokom v skupini, ki obsega najmanj 5 oseb, 

- demonstracija, aktivna metoda poučevanja, pri kateri se usposablja skupina s praktičnim 
delovanjem za izboljšanje ali ohranitev zdravja, ki obsega 6 – 9 oseb, 

- zdravstveno vzgojno delo v majhni skupini je aktivna, sodobna metoda, pri kateri se obravnava 
izbrana tema, ki omogoča izmenjavo izkušenj, mnenj in stališč v cilju ohranitvi zdravja, 
zdravljenja ali rehabilitacije, ki obsega 6 – 9 oseb in 

- zdravstveno vzgojno predavanje (v veliki skupini, ki šteje več kot 30 ljudi). 
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• Zobotehnični laboratorij 

Skupno število zaposlenih: 6  

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 6 zobotehnikov. 

V okviru Zobotehničnega laboratorija izvajajo dela snemne in fiksne protetike.  

• Dispanzer za ženske 

Skupno število zaposlenih: 12 

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 3 zdravniki specialisti, 2 zdravnici specializantki, 
2 diplomirani medicinski sestri in 5 srednjih medicinskih sester.  

Glavna področja dela Dispanzerja za ženske so kurativno zdravstveno varstvo žensk, preventivno 
zdravstveno varstvo žensk in preventivno zdravstveno varstvo nosečnic. 

• Dispanzer medicine dela, prometa in športa 

Skupno število zaposlenih: 12 

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 2 zdravnika specialista medicine dela, prometa 
in športa, 1 zdravnik specializant, 1 višji zdravstveni tehnik, 1 diplomirana medicinska sestra, 3 srednje 
medicinske sestre, 2 medicinska tehnika in 2 administratorki. 

Dispanzer izvaja vse storitve, ki izhajajo iz Zakona o varnosti in zdravju pri delu, preglede voznikov 
amaterjev in poklicnih voznikov vseh kategorij, zdravstvene preglede športnikov, preglede za 
pridobitev soglasja za posest in nošenja orožja, preglede pilotov, kontrolne preglede voznikov in 
psihološko testiranje.  

Ministrstvo za zdravje je v postopku prijave za pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti za 
izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil in zdravstvenih pregledov 
kandidatov za voznike motornih vozil, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja Zdravstvenemu domu dne 26.10.2016 izdalo odločbo za obdobje 5 let. 

• Dispanzer za pljučne bolezni  

Skupno število zaposlenih: 4 

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 zdravnica specialistka, 1 diplomirana 
medicinska sestra, 1 srednja medicinska sestra in 1 radiološki inženir.  

Dispanzer za pljučne bolezni se ukvarja s preprečevanjem, diagnostiko in zdravljenjem pljučnih in  
alergijskih bolezni. 

• Patronažna in babiška služba 

Skupno število zaposlenih: 24 

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 17 diplomiranih medicinskih sester, 3 višje 
medicinske sestre, 2 srednji medicinski sestri, 2 srednji medicinski sestri – babici. 

Področja dela v patronažnem varstvu so: 

- zdravstveno socialna obravnava posameznika, družine in skupnosti, 
- zdravstvena nega nosečnice, otročnice, novorojenčka, dojenčka in malega otroka ter 
- zdravstvena nega in oskrba pacienta na domu. 
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Zdravstveno socialna obravnava posameznika, družine in skupnosti ter zdravstveno nego nosečnice, 
otročnice in novorojenčka na domu uvrščamo med preventivno dejavnost, zdravstveno nego pacienta 
na domu pa med kurativno dejavnost. 

• Dispanzer za mentalno zdravje otrok in mladostnikov  

Skupno število zaposlenih: 6 

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 2 psihologa, 3 logopedinje, 1 srednja medicinska 
sestra 

V Dispanzerju za mentalno zdravje otrok in mladostnikov opravljajo klinično, psihološko ocenjevanje 
otrok in mladostnikov, razvojno spremljanje rizičnih otrok, sistematične psihološke preglede triletnih 
otrok, psihoterapevtsko vodenje otrok, mladostnikov, njihovih staršev ter korekcijo govorno jezikovnih 
motenj. 

• Dispanzer za mentalno zdravje  

Skupno število zaposlenih: 5 

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 specialistka klinične psihologije, 1 specializantka 
klinične psihologije, 1 specialistka psihiatrije, 1 diplomirana medicinska sestra, 1 socialna delavka 

V Dispanzerju za mentalno zdravje opravljajo klinično psihološko ocenjevanje, medikamentozno in 
psihoterapevtsko zdravljenje duševnih motenj ter terapevtsko delo z odvisnimi od alkohola in njihovimi 
svojci. 

• Skupnostna psihiatrična obravnava 

Skupno število zaposlenih: 5 

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 specialistka psihiatrije (4 ure tedensko), 1 
diplomirana delovna terapevtka, 1 diplomirana medicinska sestra, 1 psihologinja (polovični delovni 
čas), 1 socialna delavka (za polovični delovni čas). 

V okviru Skupnostne psihiatrične obravnave zdravijo bolnike z duševnimi motnjami v njihovem 
domačem okolju. Spremljajo  njihovo zdravstveno stanje, motivirajo jih za redno vodenje in jemanje 
predpisane medikamentozne terapije, nudijo podporo svojcem. Obravnavanim pacientom nudijo tudi 
terapevtsko obravnavo.  

• Dermatovenerološka ambulanta 

Skupno število zaposlenih: 3 

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 zdravnik specialist dermatovenerolog, 1 srednja 
medicinska sestra in 1 specializantka dermatovenerologije. 

V Dispanzerju za dermatovenerologijo opravljajo preglede, diagnostiko in zdravljenje kožnih in spolno 
prenosljivih bolezni. 

• Služba nujne medicinske pomoči in Reševalna služba 

Skupno število zaposlenih: 36 

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 zdravnik specialist urgentne in družinske 
medicine, 1 zdravnik specializant urgentne medicine,  9 diplomiranih zdravstvenikov v reševalnem 
vozilu, 14 zdravstvenih tehnikov v reševalnem vozilu z NPK, 8 zdravstvenih tehnikov v reševalnem 
vozilu, 3 vozniki osebnega vozila brez strokovne izobrazbe. 

Služba NMP je organizirana za zagotavljanje zdravstvenih storitev nujne medicinske pomoči in nujnih 
prevozov poškodovanih in obolelih oseb. Izvaja se 24 ur dnevno, vse dni v letu in se organizira v obliki 
rednega dela, dela izven rednega delovnega časa, dežurstva. Sestavljena je iz 1 mobilne enote v 
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reanimobilu (MoE REA) in 1,5 mobilnih enot v nujnem reševalnem vozilu (MoE NRV). Deluje na 
območju UE Murska Sobota z 12 občinami na 692 km² in skrbi za potrebe po oskrbi in prevozih za 
približno 60.000 prebivalcev.  

Dispečerska služba deluje neprekinjeno 24 ur in koordinira in planira delovanje ekip NMP in ekip 
reševalne službe. 

Reševalna služba izvaja nenujne reševalne prevoze s spremljevalcem, sanitetne prevoze in dializne 
prevoze. 

Kot dodatna dejavnost se izvajajo samoplačniški prevozi po celotni Sloveniji in tujini, zagotavljanje 
zdravstvenega varstva na športnih, kulturnih, političnih in drugih prireditvah ter strokovna 
izobraževanja iz vsebin prve in nujne medicinske pomoči. 

• Diagnostični laboratorij 

Skupno število zaposlenih: 19 

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 specialist medicinske biokemije, 7 inženirjev 
laboratorijske biomedicine, 11 laboratorijskih tehnikov. 

Diagnostični laboratorij opravlja laboratorijsko diagnostično dejavnost s področja medicinske 
biokemije. Naročniki laboratorijskih preiskav so: ambulante zavoda, zdravniki zasebniki in 
samoplačniki. 

Diagnostični laboratorij je dne 21.10.2015 za obdobje petih let že drugič pridobil dovoljenje za delo  
Ministrstva za zdravje na podlagi Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati laboratorij za izvajanje 
preiskav na področju laboratorijske biomedicine (UL RS 64/2004). 

Diagnostični laboratorij sestavljajo 4 organizacijske enote in sicer centralni laboratorij, laboratorij 
Beltinci, laboratorij Gornji Petrovci in laboratorij Rogašovci. Laboratorij je organiziran tako, da se 
celoten spekter preiskav izvaja samo v centralnem laboratoriju.  

• Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog 

V delo v Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog se vključujejo 1 zdravnik, 
1 zdravnica specializantka psihiatrije, 2 medicinski sestri, 1 socialna delavka, 1 psihologinja in 1 delovna 
terapevtka. 

V letu 2016 je Center obiskovalo 234 pacientov. Trenutno prejema substitucijsko terapijo 93 pacientov, 
od tega: 34 pacientov prejema Metadon, 10 pacientov prejema Substitol, 14 pacientov prejema 
Suboxone in 35 pacientov prejema Buprenorfin. 

Vključujemo se tudi v delo v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor – Oddelek Murska Sobota. 

• Zdravstvena vzgoja 

a) Zdravstvena vzgoja otrok in mladostnikov 
 

Skupno število vključenih v izvajanje programa: 14 - 1 koordinator promocije zdravja in zdravstvene 
vzgoje (ZVC), 2 diplomirana zdravstvenika (Služba nujne medicinske pomoči), 6 diplomiranih 
medicinskih sester v referenčni ambulanti, 3 diplomirane medicinske sestre v patronažni zdravstveni 
negi, 1 diplomirana medicinska sestra (Dispanzer za ženske) in 1 diplomirana medicinska sestra (Šolska 
zobna ambulanta). 

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 koordinator promocije zdravja in zdravstvene 
vzgoje (ZVC). 

Dejavnost enote je usmerjena v promocijo zdravja za boljše zdravje otrok in mladostnikov – v vrtcih, 
osnovnih in srednjih šolah. Predavanja z delavnicami se izvajajo v vzgojnoizobraževalnih ustanovah. 
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Naziv delavnice oz. naziva programa zdravstvene vzgoje: 

- Zdravstvena vzgoja predšolskih otrok (vrtci in druge oblike), 
- Zdravstvena vzgoja učencev v 9-letki osnovnih šol (program Vzgoja za zdravje v osnovni šoli): 

• 1. razred - Zdrave navade,   
• 2. razred - Osebna higiena, 
• 3. razred - Zdrav način življenja, 
• 4. razred - Preprečevanje poškodb,  
• 5. razred – Zasvojenost,  
• 6. razred – Odraščanje,  
• 7. razred - Pozitivna samopodoba in stres,  
• 8. razred - Medsebojni odnosi,  
• 9. razred - Vzgoja za zdravo spolnost. 

- ZV delo z otroki s posebnimi potrebami, 
- Zdravstvena vzgoja dijakov, študentov, ostali (starši, pedagogi), 
- Šola za starše. 

 

b) Zdravstvena vzgoja odraslih 
 

Skupno število zaposlenih: 2 

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 (Koordinator promocije zdravja in zdravstvene 
vzgoje), 1 kineziolog, 1 fizioterapevtka in 1 dipl. fizioterapevt (zunanja strokovna sodelavca), 1 
zdravnica in medicinske sestre iz drugih enot. 

V Zdravstveno vzgojnem centru se opravljajo aktivnosti usmerjene v promocijo zdravja, izobraževanja 
ter individualna in skupinska svetovanja kot pomoč pri opuščanju zdravstveno tveganih vedenj za vso 
odraslo populacijo. Prav tako se izvaja podpora Programa Svit znotraj Svitove kontaktne točke, ki deluje 
v ZVC. Vse naštete aktivnosti se izvajajo v Zdravstvenem domu in v lokalni skupnosti. 

Naziv delavnice oz. naziva programa zdravstvene vzgoje odraslih: 

- Zdravo hujšanje (6 delavnic), 
- Zdrava prehrana (6 delavnic), 
- Telesna dejavnost – gibanje (6 delavnic), 
- Podpora pri spoprijemanju z depresijo (5 delavnic),  
- Individualno svetovanje za opuščanje kajenja (16 delavnic), 
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (1 delavnica), 
- Preizkus hoje na 2 km (21 delavnic), 
- Dejavniki tveganja (31 delavnic), 
- Življenjski slog (28 delavnic), 
- Podpora pri spoprijemanju s tesnobo (3 delavnice), 
- Spoprijemanje s stresom (4 delavnice), 
- Tehnike sproščanja (7/14 delavnic). 
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4. ORGANI ZAVODA 
 
V skladu z odlokom o ustanovitvi zavoda so organi zavoda: 

• svet zavoda, 
• direktor zavoda in  
• strokovni svet. 

 
Svet zavoda je organ, ki upravlja zavod.  V svetu zavoda je 7 članov.  Sestava sveta zavoda je naslednja: 

• 3 predstavniki delavcev, 
• 3 predstavniki ustanoviteljev,  
• 1 predstavnik zavarovancev. 

 
Člani sveta zavoda se izvolijo oz. imenujejo za 4 leta in so lahko ponovno imenovani. Predsednik sveta 
zavoda je  Tomaž Pajnhart, ki je zaposlen v zdravstvenem domu.  
Svet zavoda se je v letu 2017 sestal na 1 redni seji. 
Direktor zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je 
odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ, ki ga sestavljajo direktorica, pomočnik direktorja za 
področje zdravstvene nege in vodje posameznih služb. 
 
 
5. VODSTVO ZAVODA 
 
Vodstvo zavoda predstavljata direktorica zavoda, ki opravlja istočasno delo strokovne vodje in 
pomočnik direktorice za zdravstveno nego, kot delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. 
Direktorica predstavlja in zastopa zavod.  
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Mandat direktorja traja 4 leta in 
je po poteku te dobe lahko ponovno imenovan.  
Glavna sestra zavoda oz. pomočnik direktorja za zdravstveno nego imenuje po javnem razpisu svet 
zavoda na predlog direktorja za dobo 4 let. 

Delo organizacijskih enot vodijo vodje enote, s pooblastili, ki jih nanje prenese direktor in pooblastili, 
določenimi s statutom. Vsaka enota ima tudi odgovorno sestro  za področje zdravstvene nege. 
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Slika 1: Organogram zavoda 
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6. RAZVOJNI CILJI 
 
Temeljne srednjeročne usmeritve in cilji zavoda so opredeljeni v Strateškem načrtu razvoja javnega 
zdravstvenega zavoda za obdobje 2014-2018. 
 
Cilji, ki jih želimo doseči so:  
 
• ohranitev dejavnosti zavoda 
• razširitev izvajanja nabora zdravstvenih storitev 
• povečana naklonjenost lokalne skupnosti  
• dvigniti stopnjo zadovoljstva pacientov in zaposlenih 
• uvajanje sodobne tehnologije 
• vzdrževati in izboljševati sistem vodenja kakovosti v skladu z zahtevami mednarodnega standarda 

ISO 9001:2008 in EN 15224:2012 
 
 
7. SODELOVANJE V PROJEKTIH 

 
• Sofinanciranje programov v letu 2017 na področju socialnega varstva in zdravstvenega 

varstva 
Ker v okviru Zdravstvenovzgojnega centra izvajamo promocijo zdravja za boljše zdravje otrok, 
mladostnikov in promocijo zdravja, izobraževanja ter individualna in skupinska svetovanja kot pomoč 
pri opuščanju zdravstveno tveganih vedenj za odraslo populacijo, Zdravstveni dom Murska Sobota 
vsako leto uspešno kandidira  na  javni razpis Mestne občine Murska Sobota na področju socialnega 
varstva in zdravstvenega varstva. 
 
Mestna občina Murska Sobota je v Uradnem listu RS št. 15/2017, z dne 31.03.2017 objavila Javni razpis 
za sofinanciranje programov v letu 2017 na področjih: socialnega varstva, programov Društev 
upokojencev, posebni programi na področju socialnega varstva in zdravstvenega varstva. Zdravstveni 
dom Murska Sobota se je prijavil na programe z nazivom: 

- Test hoje na 2 km, 
- Nordijska hoja, 
- S pravilno prehrano in gibanjem do zdrave telesne teže in vitalnosti in 
- Tekmovanje za čiste zobe. 

 
Pogodba o sofinanciranju programov v letu 2017 na področju socialnega varstva ali zdravstvenega 
varstva je bila podpisana junija 2017. 
 

• Projekt Razvoj kadrov v športu 2016-2022 
Zdravstveni dom Murska Sobota sodeluje kot konzorcijski partner v konzorciju z ostalimi 37 partnerji 
in poslovodečim partnerjem Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) na podlagi 
konzorcijske pogodbe št. 1 za izvedbo projekta »Razvoj kadrov v športu 2016-2022«. Konzorcij je 
uspešno kandidiral pri pridobivanju dodatnih (pretežno evropskih) sredstev, na podlagi javnega razpisa 
za izbor operacij Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, objavljen v Uradnem listu RS, št. 41, z 
dne 10.6.2016, številka javnega razpisa: 5442-14/2016. 
Javni razpis je bil razdeljen na štiri sklope. SKLOP D omenjenega javnega razpisa je vsebinsko namenjen 
kineziologom (ali diplomantom starega programa kondicijskega treniranja), ki so v prvem delu 
operacije vključeni v visoko kakovostno interdisciplinarno dodatno strokovno usposabljanje, z 
namenom boljšega povezovanja z deležniki sistema javnega zdravja, ter s ciljem prenosa znanja na 
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področju programov športne rekreacije in športa starejših. Predlogi konkretnega sodelovanja in 
vključevanja kineziologa vključujejo pripravo in izvedbo športno-rekreativnih programov za vse 
starostne skupine, in gibalne programe za starejše. Glede na to, da je v besedilu razpisa izrecno govor 
o povezovanju z zdravstvenimi domovi, smo kandidirali ter glede na dodatne točke, (pokrivamo 
namreč področje, kjer živi večja romska skupnost), bili uspešni in izbrani za partnerja. Diplomant 
kineziolog, ki smo ga zaposlili v okviru projekta, predstavlja strokovnemu kadru Zdravstvenega doma 
kineziologijo kot znanstveno disciplino in jih seznanja s pristopom kineziološke obravnave. V okviru 
Zdravstvenovzgojnega centra sodeluje v lokalnem okolju z različnimi deležniki (vrtci, delodajalci, 
zainteresirano javnostjo) pri prenosu znanja o pravilnem izvajanju vadbenih programov za krepitev 
zdravja in promocijo zdravja na delovnem mestu. 
 
 
8. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

• Standard kakovosti ISO 9001:2008 in SIST EN 15224:2012 
Zdravstveni dom je v letu 2015 zaradi nudenja kakovostnih in varnih storitev pacientom, pristopil k 
uvedbi sistema vodenja kakovosti. Na ta način se je v zavodu začel obvladovan proces izboljšav, ki 
postopoma zmanjšuje tveganja. Usmerjen je v ureditev in uskladitev dokumentacije, procesov in poti, 
opreme in materialov ali standardizacije postopkov. Zaposleni so ga sprejeli kot del delovnega procesa.  
Osnovno vodilo sistema kakovosti je misel, da je kakovost storitev mogoče doseči le z vključevanjem 
vseh funkcij in vseh zaposlenih v Zavodu, s uvajanjem kakovosti pri načrtovanju izvajanja novih storitev, 
pri izvajanju standardnih storitev in preprečevanju ponavljanja napak z dopolnjevanjem sistema z 
namenom doseganja izboljšav.  

Certifikata standarda ISO 9001:2008 in SIST EN 15224:2012 je pridobil 09.12.2015. Uvedba omenjenih 
standardov v poslovanje in delovanje zavoda omogoča: 

• večje zaupanje v ustanovo, 
• manjše tveganje za nastanek napake, 
• večje zadovoljstvo pacientov, 
• večjo konkurenčnost, določitev in optimizacijo procesov, 
• merila učinkovitosti in stalne izboljšave, 
• vključenost vseh zaposlenih, 
• boljše komuniciranje in 
• zmanjševanje stroškov in urejenost dokumentacije. 

 
Certifikata standarda ISO 9001:2008 in SIST EN 15224:2012 ne predstavljata nadomestilo za druge 
pristope, metode in sisteme, ki se uvajajo v zdravstvu, jih pa podpirata in omogočata njihovo lažjo in 
hitrejšo uvedbo. 

Poudarjamo, da z uvedbo sistemov vodenja kakovosti delo ne bo končano, saj bomo procese merili, 
analizirali ter ob odstopanjih ustrezno ukrepali in vedno znova izboljševali. 

Le z nenehnim izboljševanjem svojega dela bomo lahko pacientom nudili visoko kakovostno in varno 
zdravstveno obravnavo. 

• Notranja presoja sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008 in SIST  EN 15224:2012 
Notranji presojevalci v letu 2017 niso imeli izobraževanja. 
Namen notranje presoje je pregled delovanja zdravstvenega doma, ki ga izvedejo strokovnjaki s 
področja zdravstvene oskrbe in vodenja. Zajema vse dejavnosti zavoda. Poglavitni namen je ugotoviti 
ali zavod zagotavlja kakovostno in varno oskrbo pacientov ter deluje skladno s standardi. 

Notranja presoja v Zdravstvenem domu poteka dvakrat letno.  
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V letu 2017 je bila prva notranja presoja izvedena meseca marca, druga notranja presoja pa se 
predvideva opraviti meseca septembra. 

Meseca marca so s strani notranjih presojevalcev bile presojane vse enote Zdravstvenega doma. 
Meseca septembra pa bodo presojani le pomembnejši procesi in procesi z večjim številom 
neskladnosti. 

Sodelovali so notranji presojevalci, ki so po parih presojali po dve dejavnosti, ki jih je določila skrbnica 
sistema vodenja kakovosti v planu presoje sistema kakovosti. 
 

• Vodstveni pregled 
Vodstvo izvaja redni pregled sistema vodenja kakovosti v rednih intervalih z namenom preveriti 
primernost ter učinkovitost sistema vodenja kakovosti. Vodstvo na teh pregledih oceni priložnost za 
izboljšave in potrebe po dopolnitvah. Dokument ter pregledov je zapisnik, ki je shranjen na upravi 
zavoda.  
Vodstveni pregled v Zdravstvenem domu v prvem polletju 2017 še ni bil izveden. 
 

• Zunanja presoja sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008 in SIST  EN 15224:2012 
Zunanja presoja se izvaja  v skladu z zahtevami standarda ISO 17021:2011 in SIQ Certifikacijskega 
pravilnika za sisteme vodenja (Izdaja 24/2015-07-08).  
Cilji presoje so: 

- ugotoviti izpolnjevanje zahtev zadevnega standarda oz. standardov, poslovnika kakovosti 
in ugotoviti izpolnjevanje zahtev Certifikacijskega pravilnika za sisteme vodenja in  

- ugotoviti priložnosti za izboljšave. 
 

Redna presoja je predvidena meseca oktobra 2017.   
 

• Standard  kakovosti ISO 9001:2015 
V letu 2015 je bil standard ISO 9001 prenovljen. Ne glede na to, da ima zavod čas za prehod na novo 
izdajo standarda do septembra 2018, smo pričeli z aktivnostmi priprave za prehod na novi standard že 
v letu 2017. 
 
Notranji presojevalci so meseca januarja 2017 opravili tridnevno izobraževanje za presojo po novi 
verziji standarda ISO 9001:2015. 
 
V pripravi je osnutek Poslovnika kakovosti po novi verziji standarda ISO 9001:2015. 
Posodobile in dopolnile se bodo Analize tveganj izdelane za večino procesov v Zdravstvenem domu. 
 
Pomembnejše novosti omenjenega standarda so: 

- Finančno računovodska služba se tudi opredeli kot proces v organizaciji. Posledično bo  
proces Finančno računovodske službe vključen v notranje in zunanje presoje. 

- Vključiti bo potrebno vso njeno dokumentacijo v identifikacijski sistem. Izdelala se bo 
analiza tveganj za omenjeno službo. 

- Obvladovanje kompetenc zaposlenih. Jasno se mora določiti nadomeščanje ključnih 
sodelavcev v organizaciji. 

- Prenos organizacijskega znanja med zaposlenim in prenos znanja po opravljenem 
izobraževanju.  

- Določi se način preverjanja uspešnosti izobraževanja zaposlenih. 
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9. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA 
 

• Strokovno usposabljanje in izobraževanje  zaposlenih 
Kvaliteto strokovnosti nenehno nadgrajujemo in dopolnjujemo z udeleževanjem na različnih 
izobraževanjih, katerih tematika se nanaša na specifiko našega dela.  
Tudi v letu 2017  zagotavljamo redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih delavcev, 
ki so jih organizirajo zunanje institucije in naš zavod.  

Trudimo se, da bi čim več izobraževanj organizirali v našem  zavodu, saj  na ta način več zaposlenim 
omogočimo udeležbo na  strokovnih izobraževanjih. Vsekakor pa podpiramo tudi udeležbo na 
izobraževanjih izven kraja zavoda, saj je to edina priložnost, da se srečamo z zaposlenimi iz drugih 
zavodov in tudi neformalno izmenjamo izkušnje. 
 

• Specializacije  
Na dan 30.06.2017 je v zavodu opravljalo specializacijo:  

- 17 zdravnikov specializantov in sicer: 
• 1 zdravnica iz področja urgentne medicine, 
• 4 zdravniki iz področja družinske medicine, 
• 5 zdravnikov iz področja pediatrije, 
• 2 zdravnika iz področja psihiatrije, 
• 1 zdravnik iz področja otroške in mladostniške psihiatrije, 
• 2 zdravnika iz področja ginekologije in porodništva, 
• 1 zdravnica iz področja dermatovenerologije in 
• 1 zdravnik iz področja medicine dela, prometa in športa. 

 
- 3 zobozdravniki specializanti, in sicer: 

• 1 zobozdravnica iz področja paradontologije, 
• 1 zobozdravnica iz področja stomatološke protetike in 
• 1 zobozdravnica iz področja zobne bolezni in endodontije. 

 
- 1 specializant klinične psihologije 

 
• Pripravništvo  

V prvem polletju 2017 opravljajo oz. so opravljali pripravništvo: 
- 16 tehnikov zdravstvene nege, in sicer:  

12 tehnikov zdravstvene nege s trajanjem pripravništva  od 01.11.2016 do 30.04.2017,  
3 tehniki zdravstvene nege s trajanjem pripravništva od 15.5.2017 do 14.11.2017 in  
en tehnik zdravstvene nege s trajanjem pripravništva od 01.06.2017 do 30.11.2017, 

- 1 diplomirana medicinska sestra s trajanjem pripravništva od 01.11.2016 do 31.7.2017, 
- 2 zobotehnika s trajanjem pripravništva od 01.11.2016 do 30.04.2017, 
- 1 zobozdravnik pripravnik s trajanjem pripravništva od 14.11.2016 do 13.11.2017 in 
- 1 psihologinja pripravnica s trajanjem pripravništva od 01.11.2016 do 30.10.2017. 
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• Učni zavod 

Zdravstvenemu domu Murska Sobota je Ministrstvo za zdravje za dobo 5 let podelilo naziv Učni Zavod 
za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednješolskega izobraževalnega programa bolničar/negovalec 
in tehnik zdravstvene nege ter študentov visokošolskega študijskega programa Zdravstvena nega. 
 

• Usposabljanje dijakov in študentov 
Zavod ima za usposabljanje dijakov in študentov sklenjene sledeče pogodbe: 

- Pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja z delom za dijake s Srednjo šolo za farmacijo, 
kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, 

- Pogodbo o poslovnem sodelovanju za praktično usposabljanje študentov pri izvajanju 
študijskega programa Logopedija – Surdopeadogika z Univerzo v Ljubljani, Pedagoško fakulteto 
Ljubljana, 

- Pogodbo o sodelovanju pri izvajanju kliničnih vaj z Univerzo v Mariboru, Fakulteto za 
zdravstvene vede Maribor, 

- Pogodbo o izvajanju klinične prakse/kliničnega usposabljanja študentov visokošolskega 
strokovnega študijskega programa Radiološke tehnologije I. stopnje – redni študij z Univerzo v 
Ljubljani, Zdravstveno fakulteto, Ljubljana, 

- Pogodbo o sodelovanju pri izvajanju kliničnega usposabljanja Alme Mater Europaea – 
Evropskega centra, Maribor, 

- Pogodbo o izvajanju kliničnega usposabljanja študentov s Fakulteto za zdravstvene vede Novo 
mesto, 

- Dogovor o sodelovanju pri izvajanju študijskega programa Primarno zdravstveno varstvo, stik 
z bolnikom in sporazumevanje z Medicinsko fakulteto Ljubljana, 

- Dogovor o praktičnem usposabljanju študentov s Filozofsko fakulteto Ljubljana, 
- Pogodbo o izvajanju delovne prakse za dijake – program Kemijski tehnik z Gimnazijo in srednjo 

kemijsko šolo Ruše, 
- Pogodbo o izvajanju strokovnega izpopolnjevanja na področju otroškega in preventivnega 

zobozdravstva z Cyclopet d.o.o., PE ZOBEST zobno ambulanto. 
- Pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja študentov visokošolskega strokovnega 

študijskega programa Zdravstvena nega I. stopnje z Univerzo v Ljubljani Zdravstveno fakulteto, 
Ljubljana 

 

Dijaki in študenti na vajah pod vodstvom mentorja pridobijo znanje, izkušnje in spretnosti za izvajanje 
zdravstvene nege. Od dijakov in študentov se pričakuje  angažiranost, interes, aktivno sodelovanje in 
vključevanje v delovni proces. Pri tem ima pomembno vlogo mentor, ki na ustrezen način svoje znanje 
in izkušnje prenese na dijake in študente. 
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10. ZAPOSLOVANJE 
 
Zaposleni v Zdravstvenemu domu Murska Sobota 
 
Na dan 30.6.2017 je bilo v Zdravstvenem domu Murska Sobota 294 zaposlenih in sicer:   
• 245 delavcev za nedoločen čas 
•   43 delavcev za določen čas – struktura: 

  2   zdravnika brez specializacije po opravljenem sekundariju (projekt »Okrepljene 
        ambulante«) 
17   zdravnikov specializantov (na podlagi odločbe Zdravniške zbornice Slovenije) 
  3   zobozdravniki specializanti (na podlagi odločbe Zdravniške zbornice Slovenije) 
  2   diplomirani medicinski sestri v patronaži (nadomestna zaradi PD, nadomestna  
       zaradi skrajšanega delovnega časa zaradi III. kat. inv.) 
  2   diplomirani medicinski sestri v dispanzerski dejavnosti (razširitev programa -       
       pridobitev referenčnih ambulant) 
  1   medicinski tehnik v reševalnem vozilu  (nadomestna zaradi BD) 
  5   medicinske sester v ambulanti (nadomestna zaradi PD, BD, povečan obseg dela) 
  2   medicinski sestri v spec. ambulanti (nadomestna zaradi uveljavljanja starševskih 
       pravic s skrajšanim del. časom, povečan obseg del) 
  1   zobozdravstvena asistentka (nadomestna zaradi upokojitve) 
  1   inženir lab. biomedicine (nadomestna zaradi PD) 
  1   psihologa (nadomestna zaradi PD, zaradi opravljanja special. v drugem zavodu) 
  1   zdravstveni sodelavec – kineziolog (projekt »Razvoj kadrov v športu«) 
  1   strokovni delavec s spl. zadevah (nadomestna zaradi BD) 
  1   vzdrževalec (nadomestna zaradi BD) 
  2   čistilki (nadomestna zaradi BD, zaradi skrajšanega del. časa zaradi III. kat. inv.)    

• 6 pripravnikov – struktura: 
  1   zobozdravnik 
  4   tehniki zdravstvene nege 

1  univ. dipl. psiholog  
 
Predstavitev kadrovanja in kadrovske politike 
Zdravstveni dom Murska Sobota je aktivnosti kadrovske politike in zaposlovanja v prvem polletju 2017 
uresničeval v skladu z začrtanim kadrovskim planom za leto 2017.  
 
Razlogi za zaposlitev za nedoločen čas so nadomestne zaposlitve zaradi odhodov delavcev (upokojitve, 
zaposlitve pri drugih delodajalcih, dokončanje specializacije…). 
 
Razlogi za zaposlitev za določen čas so: 
• nadomeščanje začasno odsotnih delavcev zaradi bolezni, poškodb, porodniških dopustov, 

uveljavljanja starševskih pravic, upokojitev; 
• začasno povečanih potreb; 
• širitev programov zdravstvenih storitev (referenčne ambulante); 
• projekti in posebni programi (namenska sredstva). 
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Struktura kadrovanja 
 
PRIHODI v prvem polletju 2017  
• 9 zaposlenih za nedoločen čas:    

  2     zdravnika specialista družinske medicine (dokončanje specializacije) 
 1     diplomirana medicinska sestra v dispanzerski dejavnosti 
 2     diplomirani medicinski sestri v patronaži 
 1     diplomirana medicinska sestra v specialistični ambulanti 
 1     medicinski tehnik v reševalnem vozilu  
 1     delovni terapevt 
 1     višji strokovni sodelavec spl. službah 

 
• 8 zaposlenih za določen čas: 

2     zdravnika brez specializacije po opravljen sekundariju (projekt »Okrepljene ambulante) 
1     zobozdravnik  specializant (zobne bolezni in endodontija)  
1     diplomirana medicinska sestra v dispanzerski dejavnosti  
2     medicinski sestri  v ambulanti  
1     medicinska sestra v spec. ambulanti 
1     vzdrževalec  

 
• 4 pripravniki za določen čas 

4     tehniki zdravstvene nege 
 
• 8 sprememb delovnega razmerja iz določenega v nedoločen čas delavcev, ki so v letu 2016/2017 

že bili v delovnem razmerju: 
2     zdravnika specialista družinske medicine 
1     diplomirana medicinska sestra v dispanzerski dejavnosti 
1     diplomirani medicinska sestra v patronaži 
1     diplomirana medicinska sestra v spec. ambulanti (prej SMS v spec.amb.) 
1     delovni terapevt 
1     medicinski tehnik v reševalnem vozilu 
1     višji strokovni sodelavec v spl. službah 

       
ODHODI v prvem polletju 2017  
• 22 zaposlenim je prenehalo  delovno razmerje: 

  1   zdravnik specializant otroške in mladostniške psihiatrije (zamenjava delodajalca) 
  1   zobozdravnik specializant zobne bolezni in endodontija (zamenjava delodajalca) 
  2   zdravnika brez specializacije po opravljenem sekundariju (projekt »Okrepljene  
       ambulante«) 
  1   logoped (zamenjava delodajalca) 
  1   srednja medicinska sestra (upokojitev) 
  2   zobozdravstveni asistentki (upokojitev)  
12   tehnikov zdravstvene nege – pripravniki (zaključek pripravništva) 
  2   zobotehnika  – pripravnika (zaključek pripravništva) 
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PREDVIDENE AKTIVNOSTI do konca leta 2017: 
 
Zaposlitve do konca leta 2017, ki bi povečale število zaposlenih : 

  1   zdravnik specialist ginekologije in porodništva 
  1   zdravnik specializant družinske medicine 
  1   zdravnik specializant dermatovenerologije 
  1   zdravnik specializant psihiatrije 
  1   zobozdravnik  - pripravnik 

   
Nadomestne zaposlitve do konca leta 2017:  

  1   diplomirana medicinska sestra v patronaži 
   1   srednja medicinska sestra 
   1   logoped 
   1   likvidator 
    
8 sprememb zaposlitev iz določenega v nedoločen čas do konca leta 2017 delavcem, ki so že v 
delovnem razmerju : 

  1   zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa (dokončanje specializacije) 
  1   zdravnik specialist psihiatrije (dokončanje specializacije) 
  2    diplomirani medicinski sestri (referenčna ambulanta, nadomestna zaradi upokojitve) 
  1    diplomirana medicinska sestra v patronaži (nadomestna zaradi upokojitve) 
  1    medicinski tehnik v ambulanti 
  1    zobozdravstvena asistentka (nadomestna zaradi upokojitve)  
  1    strokovni delavec (nadomestna zaradi upokojitve) 

  
Predvidenih 20  prenehanj delovnega razmerja do konca leta 2017: 

  1    zdravnik (upokojitev)    
  1    zdravnik specializant urgentne medicine (zamenjava specializacije in delodajalca) 
  2    zdravnik brez specializacije po opravljenem sekundariju (projekt »Okrepljene 
        Ambulante«) 
  1    zobozdravnik (upokojitev) 
  1    medicinska sestra v ambulanti (nadaljevanje šolanja) 
  1    diplomirana medicinska sestra (upokojitev) 
  1    psiholog (zamenjava delodajalca, odhod v tujino) 
  1   logoped (upokojitev) 
  1   knjigovodja (upokojitev) 
  1   likvidator (upokojitev) 
  1   strokovni delavec (upokojitev) 
  1   hišnik (upokojitev) 
  4   tehniki zdravstvene nege – pripravniki 
  1   zobozdravnik – pripravnik 
  1   diplomirana medicinska sestra – pripravnica 
  1   diplomirani psiholog - pripravnik 
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11. REALIZACIJA PROGRAMA ZDRAVSTVENIH STORITEV   
 
Tabela 1: Fizični obseg zdravstvenih storitev za ZZZS  I. polletje  2017 
 

 
 
Za leto 2017 pogodba med zavodom in ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev še ni 
podpisana. Do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega leta. 
 
Splošni dogovor za pogodbeno leto 2017 s strani partnerjev je bil sprejet 21.06.2017. 
 
 

Finančni načrt Realizacija

1.1. - 31.12.2017 1.1. - 30.6.2017
Obseg dejavnosti do 

ZZZS
Obseg dejavnosti do 

ZZZS

302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdr. na domu  (število K-jev) 20,85 573.125 340.118 59,34

              od tega preventiva (K0005, K0018) 6.373 146 2,29

302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenm zavodu (število K-jev) 1,58 43.431 26.757 61,61

302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk) 0,36 18.736 7.047 37,61

306 007 Dispanzer za žene (število K-jev) 2,30 67.146 28.816 42,92

              od tega preventiva (K1012) 2.797 1.471 52,59

327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev) 4,73 131.045 40.969 31,26

327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev) 0,57 27.192 13.515 49,70

346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur) 12 6 50,00

Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST Obseg dejavnosti do 
ZZZS

Obseg dejavnosti do 
ZZZS

203 206 Dermatologija 1,00 39.825 17.950 45,07

224 242 Pedopsihiatrija 0,40 13.200 9.219 69,84

229 239 Pulmologija 0,91 56.388 31.711 56,24

230 241 Psihiatrija 0,60 22.775 7.062 31,01

230 269 Skupnostna prihiatrična obravnava na domu 1,00 64.186 27.792 43,30

231 246 Izvajanje ultrazvoka 0,10 4.937 2.531 51,27

Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI Obseg dejavnosti do 
ZZZS

Obseg dejavnosti do 
ZZZS

512 032 Dispanzer za ment.zdravje in logopedija 4,00 86.088 35.482 41,22

512 033 Klinična psihologija 2,85 65.131 33.259 51,06

510 029 Patronaža 21,81 29.441 14.670 49,83

544 034 Nega na domu 3,00 4.050 3.099 76,52

Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST Obseg dejavnosti do 
ZZZS

Obseg dejavnosti do 
ZZZS

404 101 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle – nega 106.087 44.855 42,28

404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle – protetika 129.661 81.649 62,97

              Skupaj zobozdravstvena dejavnost odrasli 4,98 235.748 126.504 53,66

404 103 Zobozdravstvena dejanost mladino 3,30 105.798 54.837 51,83

402 111 Pedontologija 0,60 20.864 17.322 83,02

Q86.909 REŠEVALNI PREVOZI Obseg dejavnosti do 
ZZZS

Obseg dejavnosti do 
ZZZS

513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km) 3,16 314.294 208.436 66,32

513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km) 2,82 280.465 141.640 50,50

513 153 Ostali sanitetni prevozi (km) 6,93 689.270 448.822 65,12

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
TIMI            
po 

pogodbi

IND 
real.17/ 
FN17
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12. INVESTICIJE IN NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV 
 
V polletju 2017 smo nabavili osnovna sredstva in izvedli investicije v skupnem znesku 96.436 EUR. 
 
Tabela 2: Investicije in nabava osnovnih sredstev  I. polletje 2017 

 
 

 

NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV KOLIČINA ZNESEK ENOTA

1 2 3 4

Klima 14 12.140
SA Beltinci - 3 kom, SA M. Sobota - 1 kom, OŠD - 3 
kom, DŽ - 2 kom,  DPBT - 2 kom, ZA - 2 kom, ZA 
Laboratorij - 1 kom

Računalniki  

13 7.639

SA Rogašovci - 2 kom, Uprava - 1 kom, Laboratorij - 1 
kom, Skladišče - 2 kom, FRS - 1 kom, Nabavna služba - 
1 kom, Informatika - 1 kom, SA M. Sobota - 2 kom, ZA - 
1 kom, DMD - 1 kom,

Likalnik industrijski 1 4.128 Pralnica - 1 kom

Aparat za strojno širjenje kanalov 1 1.297 ZA M.Sobota - 1 kom

Mikroskop  s kamero 1 6.736 Laboratorij - 1 kom

Mikroskop 2 10.594 Laboratorij Rogašovci - 1 kom, Laboratorij - 1 kom

EKG aparat cardiovit 2 9.864 SA Grad - 1 kom, SA Rogašovci - 1 kom

Spirometer - Vitalograf micro 1 878 SA M. Sobota - 1 kom

Aparat - Protempomatic 1 3.204 ZA Laboratorij - 1 kom

Blazina mondial za nosila 1 731 SNMP - 1 kom

Nosila - lopatasta 1 932 Reševalna - 1 kom

Miza - ginekološka 1 8.426 DŽ - 1 kom

Miza - pregledna 1 530 SA Petrovci - 1 kom

Voziček za EKG aparat 1 482 SA Grad - 1 kom

Voziček - reanimacijski 1 1.880 SA Petrovci - 1 kom

Omara - kartotečna 2 927 SA Rogašovci - 1 kom, Dermatološka - 1 kom

Sedežna garnitura 1 523 SNMP - 1 kom

Pisarna office l ine 1 468 SA Petrovci - 1 kom

Kuhinja 1 670 SA M. Sobota - 1 kom

Avto - Renault Twingo 3 24.387 SA Petrovci - 1 kom, Patronaža - 2 kom

SKUPAJ: 50 96.436

Medicinski aparati

Medicinska oprema

Pohištvo in notranja oprema

Osebna vozila

Stroji in oprema za splošne namene

Računalniki in računalniške periferne naprave

Električne naprave
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13. POSLOVNI REZULTAT 
 
Zdravstveni dom Murska Sobota je v obdobju 1. 1. – 30. 6. 2017 posloval s presežkom prihodkov nad 
odhodki 212.084 EUR. 
 
Tabela 3: Poslovni rezultat I. polletje 2017 

 
 
 
 

REALIZACIJA NAČRT REALIZACIJA IND IND

JAN-JUN 2016 2017 JAN-JUN 2017 4/2 4/3
1 2 3 4 5 6

Prihodki od ZZZS                                        
obvezno zdravstveno zavarovanje 3.877.694 8.312.638 4.012.048 103,5 48,3

Socialno ogroženi 44.933 81.309 44.567 99,2 54,8
Prihodki - Vzajemna 453.927 910.865 434.646 95,8 47,7

Prihodki - Adriatic 142.710 279.530 137.625 96,4 49,2

Prihodki - Triglav 217.297 447.444 242.058 111,4 54,1

Prihodki - doplačila 4.114 11.591 4.397 106,9 37,9

Prihodki - samoplačniki 49.813 97.795 47.090 94,5 48,2

Prihodki - DMD - samoplačinik 38.664 75.908 36.552 94,5 48,2

Prihodki - ostali  plačniki 102.940 183.508 102.512 99,6 55,9

Prihodki - DMD - ostali  plačniki 101.626 224.287 120.506 118,6 53,7

Prihodki od konvencij 143.037 305.139 154.110 107,7 50,5

Ostali  prihodki  40.046 73.249 61.132 152,7 83,5

 Ostali  prihodki - special., pripravniki 360.475 798.985 439.021 121,8 54,9

Prihodki od financiranja 519 981 251 48,4 25,6

Izredni prihodki 42.162 111.634 55.757 132,2 49,9

Prevrednotovalni prihodki 0 212 4 0,0 1,9

PRIHODKI SKUPAJ 5.619.957 11.915.075 5.892.276 104,8 49,5

Stroški materiala 684.699 1.355.849 682.873 99,7 50,4

Stroški storitev 604.019 1.668.511 637.638 105,6 38,2

Amortizacija 140.468 284.519 143.820 102,4 50,5

Stroški dela 3.898.111 8.526.060 4.179.405 107,2 49,0

Drugi stroški 38.159 72.618 33.251 87,1 45,8

Odhodki financiranja 961 1.250 1.679 174,7 134,3

Izredni odhodki 1.343 4.122 1.526 113,6 37,0

Prevrednotovalni odhodki 0 2.146 0 #DEL/0! 0,0

ODHODKI SKUPAJ 5.367.760 11.915.075 5.680.192 105,8 47,7

PRESEŽEK PRIHODKOV 252.197 0 212.084 84,1 #DEL/0!
Davek od dohodka 0 0
Presežek prihodkov po upoštvevanju 
davka od dohodka 252.197 0 212.084 84,1 #DEL/0!

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - 
DOLOČENIH UPORABNIKOV

PRIHODKI

 ODHODKI
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14. NAČRTI 
 
Načrti za leto 2017, ki jih želimo doseči:  

• doseganje programov po pogodbi z ZZZS 
• širitev programov in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev 
• povečanje deleža samoplačniških storitev 
• dokončna implementacija dokumentnega informacijskega sistema 
• posodobitev voznega parka 
• sodelovanje s strokovnimi institucijami v občini, regiji in državi 
• spodbujanje raziskovalne dejavnosti znotraj zavoda in sodelovanje v raziskavah zunaj zavoda 
• utrjevanje zavesti zaposlenih, da so za optimalno in kakovostno delo potrebni strokovnost, 

dobro razumevanje in sodelovanje 
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II. POSEBNI DEL 
 
1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov je pripravljen v skladu z Zakonom o računovodstvu in računovodskimi 
predpisi, ki so navedeni v Zakonskih podlagah poslovnega poročila. 
 
Priloge: 

- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, 
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, 
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

 
 
1.1. Poslovni izid 
 
Zdravstveni dom Murska Sobota je v prvem polletju 2017 ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v 
višini 212.084 EUR, v prvem polletju 2016 je bil ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v višini 
252.197 EUR. 
 
 

1.2. Prihodki 
 
Celotni prihodki v polletju 2017 znašajo 5.892.276 EUR, kar je za 4,8% več, kot so znašali skupni prihodki 
v enakemu obdobju 2016. Ocenjujemo, da bo celotni prihodek za leto 2017 znašal 11.949.814 EUR, 
kar je v višini načrta za leto 2017.  
 
Pri načrtovanju za leto 2017 smo v okviru izhodišč za načrtovanje prihodkov OZZ in PZZ upoštevali 
predpostavko, da bodo vsi programi 100% realizirani v pogodbeno dogovorjenem obsegu.  
 
1.2.1. PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA 
Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so v prvem polletju izkazani v višini 4.056.615 EUR, 
ki v strukturi predstavljajo 68,8 %. V prihodkih od ZZZS so zajeti prihodki iz naslova obveznega 
zdravstvenega zavarovanja v višini 4.012.048 EUR in so višji  za 3,5 % v primerjavi  z enakim lanskem 
obdobjem ter prihodki iz naslova plačila storitev za socialno ogrožene, ki znašajo 44.567 EUR in so nižji 
za 0,8 %.  
 
1.2.2. PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA 
Prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v polletju znašajo 814.329 EUR in so v primerjavi 
s prvim polletjem 2016 v enakem obsegu, ko so znašali 813.934 EUR. Delež prihodkov iz PZZ v skupnih 
prihodkih je 13,8%. 
 
1.2.3. PRIHODKI IZ NASLOVA DOPLAČIL, SAMOPLAČNIKOV IN PRIHODKI OD OSTALIH PLAČNIKOV 
Prihodki iz naslova doplačil, samoplačnikov in prihodki od ostalih plačnikov so realizirani v višini 
311.057 EUR in so v primerjavi s preteklim obdobjem v indeksu 104,7. Sam delež v strukturi prihodkov 
je 5,3%. 
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Tabela 4: Realizacija prihodkov I. polletje 2017      
 

 
 
 
1.2.4. PRIHODKI OD KONVENCIJ 
Prihodki od konvencij v višini 154.110 EUR so v primerjavi s preteklim obdobjem v indeksu 107,7. Delež 
v strukturi prihodkov je 2,6 %. 
 
1.2.5. OSTALI PRIHODKI 
Ostali prihodki v polletju 2017 znašajo 500.153 EUR in so v indeksu 125,8. Delež v strukturi prihodkov 
predstavljajo 8,5%. Med njimi so evidentirani prihodki iz naslova refundacije plač pripravnikov in 
specializantov v višini 439.021 EUR (povečanje števila pripravnikov in specializantov) in drugi prihodki 
v višini 61.132 EUR (prihodki od najemnin, prihodki iz naslova dežurstev na prireditvah, prejetih donacij 
za izobraževanje, prihodki iz naslova refundacij plač za vojaške vaje, ostalo) 
 
1.2.6. FINANČNI PRIHODKI 
Finančni prihodki znašajo 251 EUR. Finančni prihodki predstavljajo prihodki za zamudne obresti, 
obresti od vezav, a-vista obresti in obresti od stanovanjskih posojil. 

 
1.2.7. IZREDNI PRIHODKI 
Izredni prihodki v polletju znašajo 55.757 EUR in so v indeksu 132,2. Izredni prihodki predstavljajo 
prihodke iz naslova brezplačno dobljenih zdravil za odvisnike v višini 42.655 EUR, ostalo pa 
predstavljajo drugi izredni prihodki (odškodnina s strani zavarovalnice in drugo). 
 
1.2.8. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI 
Prevrednotovalnih prihodkov  v polletju nismo ustvarili. 
 
 
 

Struktura Realizacija NAČRT Struktura Realizacija INDEKS INDEKS

2016 jan - jun 2016 2017 2017 jan - jun 2017 6/3 6/4

1 2 3 4 5 6 7 8
Prihodki od ZZZS - obvezno zdravstveno 
zavarovanje

69,0 3.877.694 8.312.638 68,1 4.012.048 103,5 48,3

Socialno ogroženi 0,8 44.933 81.309 0,8 44.567 99,2 54,8
Prihodki -  Vzajemna                    
prostovoljno zavarovanje

8,1 453.927 910.865 7,4 434.646 95,8 47,7

Prihodki – Adriatic                      
prostovoljno zavarovanje

2,5 142.710 279.530 2,3 137.625 96,4 49,2

Prihodki – Triglav                             
prostovoljno zavarovanje

3,9 217.297 447.444 4,1 242.058 111,4 54,1

Prihodki – doplačila 0,1 4.114 11.591 0,1 4.397 106,9 37,9
Prihodki – samoplačniki 0,9 49.813 97.795 0,8 47.090 94,5 48,2
Prihodki – DMD - samoplačniki 0,7 38.664 75.908 0,6 36.552 94,5 48,2
Prihodki – ostali  plačniki 1,8 102.940 183.508 1,7 102.512 99,6 55,9
Prihodki - DMD - ostali  plačniki 1,8 101.626 224.287 2,0 120.506 118,6 53,7
Prihodki od konvencij 2,5 143.037 305.139 2,6 154.110 107,7 50,5
Ostali  prihodki 0,7 40.046 73.249 1,0 61.132 152,7 83,5
Ostali  prihodki - specializ., pripravniki 6,4 360.475 798.985 7,5 439.021 121,8 54,9
Finančni prihodki 0,0 519 981 0,0 251 48,4 25,6
Izredni prihodki 0,8 42.162 111.634 0,9 55.757 132,2 49,9
Prevrednotovalni prihodki 0,0 0 212 0,0 4 #DEL/0! 1,9

PRIHODKI SKUPAJ 100,0 5.619.957 11.915.075 100,0 5.892.276 104,8 49,5

PRIHODKI
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Slika 2: Struktura prihodkov I. polletje 2017 je razvidna iz naslednjega grafičnega prikaza 
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1.3. Odhodki 

 
Skupni odhodki so ob polletju realizirani v višini 5.680.192 EUR, kar je 5,8% več v primerjavi z enakim 
obdobjem 2016. Ocena skupnih odhodkov do konca leta je 11.932.730 EUR, kar je v obsegu finančnega 
načrta 2017. 
 
Tabela 5: Višina odhodkov I. polletje 2017 
 

 
 
Slika 3: Struktura odhodkov I. polletje 2017  

 

 
 
 
 
 

Struktura Realizacija NAČRT Struktura Realizacija INDEKS INDEKS

2016 jan - jun 2016 2017 2017 jan - jun 2017 6/3 6/4

1 2 3 4 5 6 7 8

Stroški materiala 12,8 684.699 1.355.849 12,0 682.873 99,7 50,4
Stroški storitev 11,3 604.019 1.668.511 11,2 637.638 105,6 38,2
Amortizacija 2,6 140.468 284.519 2,5 143.820 102,4 50,5
Stroški dela 72,6 3.898.111 8.526.060 73,6 4.179.405 107,2 49,0
Drugi stroški 0,7 38.159 72.618 0,6 33.251 87,1 45,8
Finančni odhodki 0,0 961 1.250 0,0 1.679 174,7 134,3
Izredni odhodki 0,0 1.343 4.122 0,0 1.526 113,6 37,0
Prevrednotovalni odhodki 0,0 0 2.146 0,0 0 0,0 0,0
ODHODKI SKUPAJ 100,0 5.367.760 11.915.075 100,0 5.680.192 105,8 47,7

ODHODKI 
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1.3.1. Stroški materiala z energijo 
 
Skupni stroški materiala z energijo so v polletju realizirani v višini 682.873 EUR, kar je v indeksu 
99,7 v primerjavi z enakim obdobjem v 2016. Delež materiala z energijo predstavlja v skupnih odhodkih 
12,0 % in so se znižali v primerjavi s polletjem 2016 za 0,3 %. Ocenjujemo, da bodo stroški materiala v 
letu 2017 v višini 1.360.798 EUR kar predstavlja več od načrtovanih za  0,4 %. 
 
Tabela 6: Višina stroškov materiala in energije I. polletje 2017 

 
 
 
A. STROŠKI MATERIALA brez energije 
 
Stroški materiala so v polletju 2017 v višini 554.180 EUR in so nižji v primerjavi z enakim obdobjem 
2016 za 1,9 %. Delež materiala predstavlja v skupnih odhodkih 9,7 %. 
 
A.1. Zdravstveni material 
Stroški zdravstvenega materiala so v polletju 2017 v višini 497.187 EUR in so višji v primerjavi z enakim 
obdobjem 2016 za 1,8 %. Delež zdravstvenega materiala predstavlja v skupnih odhodkih 8,7 %. Delež 
v stroških materiala je 72,8 %. 
 
Stroški zdravil, vključno z ampuliranimi zdravili in cepivi, so znašali 101.543 EUR in so višji za 23,4 %. 
Delež zdravil v celotnih odhodkih je 1,8 %, delež v stroških materiala je 18,3 %. 
 
Stroški obvezilnega materiala so znašali 42.913 EUR in so nižji za 0,1 % v primerjavi z enakim preteklim 
obdobjem. Delež obvezilnega materiala v celotnih odhodkih je 0,8 %, delež v stroških materiala je 7,7 
%. 
 
Stroški RTG filmov  so znašali 1.328 EUR in so v indeksu 18,5  v primerjavi s preteklim obdobjem. Delež 
materiala RTG filmov v celotnih odhodkih predstavlja 0,02 %. Delež v stroških material predstavlja 0,2 
%. Stroški RTG filmov so se zmanjšali zaradi prehoda na digitalni rentgen. 
 
Stroški laboratorijskega materiala so znašali 262.309 EUR in so višji za 0,2 % v primerjavi z enakim 
preteklim obdobjem. Delež laboratorijskega materiala v celotnih odhodkih predstavlja 4,6 %, delež v 
stroških materiala 47,3 %.  
 
Stroški zobozdravstvenega materiala so znašali 47.262 EUR in so nižji za 19,5 % v primerjavi z enakim 
preteklim obdobjem. Delež zobozdravstvenega materiala v celotnih odhodkih predstavlja 0,8 %. Delež 
zobozdravstvenega  materiala predstavlja 8,5 % v stroških materiala. 

Struktura Realizacija NAČRT Struktura Realizacija INDEKS INDEKS

2016 JAN-JUN 2016 2017 2017 JAN-JUN 2017 6/3 6/4
1 2 3 4 5 6 7 8

a) Stroški materiala 82,5 565.174 1.114.047 81,2 554.180 98,1 49,7
Zdravstveni material 71,3 488.525 969.337 72,8 497.187 101,8 51,3
Pisarniški material 3,7 25.251 46.532 2,9 19.468 77,1 41,8
Čisti lni material 1,6 10.653 19.819 1,3 8.923 83,8 45,0
Material za popravilo in vzdržev. 2,6 17.763 34.757 2,1 14.270 80,3 41,1
Voda 0,0 87 93 0,0 0 0,0 0,0
Ostali  material 3,3 22.895 43.509 2,1 14.332 62,6 32,9
b) Stroški energije 17,5 119.525 241.802 18,8 128.693 107,7 53,2
Kurjava 4,7 32.458 61.372 5,5 37.565 115,7 61,2
Pogonsko gorivo 9,2 62.692 132.898 10,2 69.559 111,0 52,3
Elektrika 3,6 24.375 47.532 3,2 21.569 88,5 45,4
STROŠKI MATERIALA 100,0 684.699 1.355.849 100,0 682.873 99,7 50,4

STROŠKI MATERIALA                       
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Stroški dezinfekcijskega materiala so znašali 9.289 EUR in so višji za 19,2 % v primerjavi z enakim 
preteklim obdobjem. Delež dezinfekcijskega materiala v celotnih odhodkih predstavlja 0,2 %. Delež 
dezinfekcijskega materiala predstavlja 1,7 % v stroških materiala. 
 
Stroški ostalega zdravstvenega materiala so znašali 32.543 EUR in so višji za 14,5 % v primerjavi z 
enakim preteklim obdobjem. Delež ostalega zdravstvenega materiala v celotnih odhodkih predstavlja 
0,6 %. Delež ostalega zdravstvenega materiala predstavlja 5,9 % v stroških materiala. 
 
A.2. Pisarniški material 
Stroški pisarniškega materiala so v polletju 2017 v višini 19.468 EUR in so nižji v primerjavi z enakim 
obdobjem 2016 za 22,9 %. Delež pisarniškega materiala predstavlja v skupnih odhodkih 0,3 %. Delež v 
stroških materiala je 3,5 %. 
 
A.3. Čistilni material 
Stroški čistilnega materiala so v polletju 2017 v višini 8.923 EUR in so nižji v primerjavi z enakim 
obdobjem 2016 za 16,2 %. Delež čistilnega materiala predstavlja v skupnih odhodkih 0,2 %. Delež v 
stroških materiala je 1,6 %. 
 
A.4. Material za popravilo in vzdrževanje 
Stroški materiala za popravilo in vzdrževanje so v polletju 2017 v višini 14.270 EUR in so nižji v 
primerjavi z enakim obdobjem 2016 za 19,7  %. Delež materiala za popravilo in vzdrževanje predstavlja 
v skupnih odhodkih 0,3 %. Delež v stroških materiala je 2,6 %. 
 
A.5. Ostali material 
Stroški ostalega materiala so v polletju 2017 v višini 14.332 EUR in so nižji v primerjavi z enakim 
obdobjem 2016 za 37,4 %. Delež ostalega materiala predstavlja v skupnih odhodkih 0,3 %. Delež v 
stroških materiala je 2,6 %. 
 
 
B. STROŠKI ENERGIJE 
 
Stroški energije so v polletju v višini 128.693 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2016 za 
7,7%. Delež stroškov energije predstavlja v skupnih odhodkih 2,3%. Delež v skupnih stroških materiala 
je 18,8%. 
 
B.1. Kurjava 
Stroški kurjave so v polletju 2017 v višini 37.565 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2016 
za 15,7 %. Delež stroškov kurjave predstavlja v skupnih odhodkih 0,7 %. Delež v stroških energije je 
29,2%. 
 
B.2. Pogonsko gorivo 
Stroški pogonskega goriva so v polletju 2017 v višini 69.559 EUR in so višji v primerjavi z enakim 
obdobjem 2016 za 11,0 %. Stroški pogonskega goriva so se povišali zaradi večjega deleža opravljenih 
storitev prevozov (sanitetni, nenujni, dializni). Delež pogonskega goriva predstavlja v skupnih odhodkih 
1,2 %. Delež v stroških energije je 54,0 %. 
 
B.3. Elektrika 
Stroški električne energije so v polletju 2017 v višini 21.569 EUR in so nižji v primerjavi z enakim 
obdobjem 2016 za 11,5 %. Delež električne energije predstavlja v skupnih odhodkih 0,4 %. Delež v 
stroških energije je 16,7 %. 
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1.3.2. STROŠKI STORITEV  
 
Stroški storitev so v polletju 2017 v višini 637.638 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2016 
za 5,6%. Delež stroškov storitev predstavlja v skupnih odhodkih 11,2%. 
 
Tabela 7: Višina stroškov storitev I. polletje 2017 

 
 
 
Poštne in telefonske storitve 
Stroški poštnih in telefonskih storitev so v polletju 2017 v višini 17.728 EUR in so višji v primerjavi z 
enakim obdobjem 2016 za 4,3 %. Delež poštnih in telefonskih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 
0,3 %. Delež v stroških storitev je 2,8 %. 
 
Storitve vzdrževanje objektov in opreme 
Storitve vzdrževanje objektov in opreme so v polletju 2017 v višini 156.938 EUR in so višji v primerjavi 
z enakim obdobjem 2016 za 23,0 %. V stroških storitev vzdrževanja objektov in opreme so prikazani 
investicijski stroški vzdrževanja in sprotno vzdrževanje opreme ter avtomobilov. Delež storitev 
vzdrževanje objektov in opreme predstavlja v skupnih odhodkih 2,8 %. Delež v stroških storitev je 
24,6%. 
 
Storitev varovanja 
Stroški storitev varovanja so v polletju 2017 v višini 11.536 EUR in so višji v primerjavi z enakim 
obdobjem 2016 za 13,0 %. Stroški varovanja so se povečali zaradi večjega obsega opravljenih ur 
fizičnega varovanja. Delež storitev varovanja predstavlja v skupnih odhodkih 0,2 %. Delež v stroških 
storitev je 1,8 %. 
 
Storitev zavarovalne premije 
Stroški storitev zavarovalne premije so v polletju 2017 v višini 24.775 EUR in so višji v primerjavi z 
enakim obdobjem 2016 za 27,4 %. Stroški zavarovalnih premij so obračunani na podlagi pogodbe, 
katera je podpisana za obdobje 3 let in se letno korigira za nove nabave in izločitve. Dodatno smo 
sklenili zavarovanje pravne zaščite v meseči premiji 568 EUR. Povečal se je delež zavarovalne premije 
avtomobilskega zavarovanja, zaradi nakupa novih vozil, v višini 18 %-. Delež storitev zavarovalne 
premije predstavlja v skupnih odhodkih 0,4%. Delež v stroških storitev je 3,9%. 
 
 

Struktura Realizacija NAČRT Struktura Realizacija INDEKS INDEKS

2016 JAN-JUN 2016 2017 2017 JAN-JUN 2017 5/3 5/3
1 2 3 5 4 5 6 6

Poštne in telefonske storitve 2,8 17.004 35.410 2,8 17.728 104,3 50,1

Str.vzdržev.objektov in opreme 21,1 127.577 685.833 24,6 156.938 123,0 22,9
Storitve varovanja 1,7 10.211 22.074 1,8 11.536 113,0 52,3
Zavarovalna premija 3,2 19.439 48.861 3,9 24.775 127,4 50,7
Zakupnine in najemnine 4,4 26.643 48.541 5,1 32.702 122,7 67,4
Stroški reprezentance 0,1 398 1.007 0,1 408 102,5 40,5
Stroški bančnih storitev 0,1 715 1.545 0,1 746 104,3 48,3
Službena potovanja in izobražev. 7,8 47.157 100.368 10,4 66.408 140,8 66,2
Laboratorijske storitve 17,8 107.772 247.259 19,5 124.574 115,6 50,4
Zdravstvene storitve 16,4 99.301 185.656 12,8 81.315 81,9 43,8
Zobozdravstvene storitve 1,4 8.354 8.387 0,1 448 5,4 5,3
Stroški AOP 2,7 16.340 31.859 2,3 14.765 90,4 46,3
Komunalne in dimnikarske stor. 3,7 22.228 41.172 2,7 17.294 77,8 42,0
Dolo po pogodbi, sejnine 13,7 82.843 165.514 10,4 66.202 79,9 40,0
Druge storitve 3,0 18.038 45.025 3,4 21.799 120,9 48,4
STROŠKI STORITEV 100,0 604.020 1.668.511 100,0 637.638 105,6 38,2

STROŠKI  STORITEV
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Storitve zakupnine in najemnine 
Stroški storitev zakupnine in najemnine so v polletju 2017 v višini 32.702 EUR in so višji v primerjavi z 
enakim obdobjem 2016 za 22,7 %. Storitve zakupnin in najemnin so se povišali zaradi zakupa aparata 
Pulse v Kliničnem laboratoriji, mesečni zakup v višini 549 EUR in aparata ISSA Pacs v Pulmologiji v 
mesečnem znesku 1.038 EUR . Delež storitev zakupnine in najemnine predstavlja v skupnih odhodkih 
0,6 %. Delež v stroških storitev je 5,1 %. 
 
Stroški reprezentance 
Stroški reprezentance so v polletju 2017 v višini 408 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 
2016 za 2,5 %. Delež stroškov reprezentance predstavlja v skupnih odhodkih 0,01 %. Delež v stroških 
storitev je 0,1 %. 
 
Bančne storitve 
Stroški bančnih storitev so v polletju 2017 v višini 746 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 
2016 za 4,3 %. Delež bančnih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,01 %. Delež v stroških storitev 
je 0,1 %. 
 
Stroški službenih potovanj in izobraževanj 
Stroški službenih potovanj in izobraževanj so v polletju 2017 v višini 66.408 EUR in so višji v primerjavi 
z enakim obdobjem 2016 za 40,8 %. Delež stroškov službenih potovanj in izobraževanj predstavlja v 
skupnih odhodkih 1,2 %. Delež v stroških storitev je 10,4 %. 
 
Laboratorijske storitve 
Stroški laboratorijskih storitev so v polletju 2017 v višini 124.574 EUR in so višji v primerjavi z enakim 
obdobjem 2016 za 15,6 %. Delež laboratorijskih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 2,2 %. Delež v 
stroških storitev je 19,5 %. 
 
Zdravstvene storitve 
Stroški zdravstvenih storitev so v polletju 2017 v višini 81.315 EUR in so nižji v primerjavi z enakim 
obdobjem 2016 za 18,1 %. Delež zdravstvenih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 1,4 %. Delež v 
stroških storitev je 12,8 %. 
 
Zobozdravstvene storitve 
Stroški zobozdravstvenih storitev so v polletju 2017 v višini 448 EUR in so v primerjavi z enakim 
obdobjem 2016 v indeksu 5,4. Delež zobozdravstvenih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,01 %. 
Delež v stroških storitev je 0,1 %. 
 
Storitve AOP 
Stroški storitev AOP so v polletju 2017 v višini 14.765 EUR in so nižji v primerjavi z enakim obdobjem 
2016 za 9,6 %.  Stroški storitev AOP so višji zaradi dograditev programske opreme za vodenje reklamacij 
v višini 1073 EUR. Delež storitev AOP predstavlja v skupnih odhodkih 0,3 %. Delež v stroških storitev je 
2,3 %. 
 
Komunalne in dimnikarske storitve 
Stroški komunalnih in dimnikarskih storitev so v polletju 2017 v višini 17.294 EUR in so nižji v primerjavi 
z enakim obdobjem 2016 za 22,2 %. Delež komunalnih in dimnikarskih storitev predstavlja v skupnih 
odhodkih 0,3 %. Delež v stroških storitev je 2,7 %. 
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Stroški dela po pogodbi in sejnine 
Stroški storitev dela po pogodbi in sejnine so v polletju 2017 v višini 66.202 EUR in so nižji v primerjavi 
z enakim obdobjem 2016 za 20,1 %. Delež storitev dela po pogodbi in sejnine predstavlja v skupnih 
odhodkih 1,2 %. Delež v stroških storitev je 10,4 %. 
 
Druge storitve 
Stroški drugih storitev so v polletju 2017 v višini 21.799 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 
2016 za 20,9 %. Stroški drugih storitev so višje za stroške Urgentnega centra v višini 2.411 EUR 
(Urgentni center je začel delovati šele v drugem četrtletju 2016), za stroške opravljenih tečajev varne 
vožnje v višini 2.513 EUR. Delež drugih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,4%. Delež v stroških 
storitev je  3,4 %. 
 
 
1.3.3. STROŠKI AMORTIZACIJE 
 
Stroški amortizacije so obračunani v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 143.820 EUR. 

 
 

1.3.4. STROŠKI DELA 
 
Stroški dela so realizirani v višini 4.179.405 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2016 za 7,2 
%. Delež stroški dela predstavljajo v strukturi odhodkov 73,6 %. 
 
Tabela 8: Višina stroškov dela I. polletje 2017 

 
 
 
V obdobju 1.1. do 30.6.2017 je bilo povprečno število zaposlenih po delovnih urah 292 delavcev v 
primerjavi z enakim obdobjem 2016 je bilo povprečno število zaposlenih po delovnih urah 285 
delavcev. Povprečna mesečna plača na zaposlenega v polletju je znašala 1.909 EUR in je za 2,92 % višja 
kot v polletju 2016, ko je znašala 1.855 EUR. 
 

 
1.3.5. DRUGI STROŠKI 
 
Drugi stroški znašajo 33.251 EUR in so nižji v primerjavi z enakim obdobjem 2016 za 12,9 %. Delež 
drugih stroškov predstavlja v strukturi odhodkov 0,6 %. Drugi stroški zajemajo prispevek za 
zaposlovanje invalidov v višini 13.523 EUR, izdatke za varstvo okolja v višini 8.009 EUR in drugo v višini 
11.719 EUR (članarina Združenju, nadomestilo za stavbno zemljišče, sodne takse, vplačila v cestni sklad 
ter drugo). 
 

Struktura Realizacija NAČRT Struktura Realizacija INDEKS INDEKS

2016 JAN-JUN 2016 2017 2017 JAN-JUN 2017 6/3 6/4

1 2 3 4 5 6 7 8

Plače in nadomestila plač 78,8 3.070.455 6.717.931 78,4 3.278.578 106,8 48,8

Prispevki za soc. varnost 12,7 495.880 1.088.160 12,7 530.175 106,9 48,7

Drugi stroški dela 8,5 331.776 719.696 8,9 370.652 111,7 51,5

SKUPAJ 100,0 3.898.111 8.525.787 100,0 4.179.405 107,2 49,0

STROŠKI DELA
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Drugi stroški so se znižali zaradi povišanja izpolnitve kvote za zaposlovanje invalidov. Delež kvote za 
izpolnitev glede na število zaposlenih je 6 %. Z zaposlitvijo 4 delavcev s statusom priznane invalidnosti 
imamo zaposlenih 14 oseb od 18 oseb za izpolnitev kvote. Plačilo (4 osebe) se je znižalo mesečno za 
2.254 EUR (11.269 EUR). Povišali pa so se stroški za izdatke za varstvo okolja v višini 4.419 EUR.  

 
1.3.6. FINANČNI ODHODKI 
 
Finančni odhodki so realizirani v višini 1.679 EUR in predstavljajo odhodke za obračunane zamudne 
obresti prejete s strani dobaviteljev. 
 
1.3.7. IZREDNI ODHODKI 
Izredni odhodki so v višini 1.526 EUR in so zaračunane odškodnine v skladu s pogodbo z ZZZS. 
 
1.3.8. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 
Prevrednotovalne odhodke v prvem polletju 2017 nismo realizirali. 
 
 
2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORAVNIKOV PO VRSTAH 
DEJAVNOSTI 
 
Za razmejevanje dejavnosti na javno službo in dejavnost prodaje storitev na trgu 
upoštevamo: 
 
Pri prihodkih: poslovne prihodke opredeljujemo na prihodke iz javne službe in tržne dejavnosti že ob 
nastanku ter jih knjižimo ločeno na konte javne službe in tržne dejavnosti. Pri finančnih, izrednih in 
prevrednotovalnih prihodkih uporabljamo ugotovljen odstotni delež prihodkov na dejavnost javne 
službe in trga kot smo ga ugotovili pri poslovnih prihodkih. 

 
Pri odhodkih: ugotovimo tržni delež na osnovi izračuna deleža tržne dejavnosti v poslovnih prihodkih 
oz. celotnih prihodkih saj je delež izračunan v enaki višini. 
 
Prihodki iz dejavnosti izvajanja javne službe znašajo 5.501.846 EUR , kar predstavljajo 93,4 % delež v 
celotnih prihodkih.  
 
Prihodki iz dejavnosti prodaje storitev na trgu znašajo 337.627 EUR. Prihodki iz dejavnosti prodaje 
storitev na trgu predstavljajo 5,73 % delež v celotnih prihodkih. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki iz delovanja javne službe tako znaša 199.932 EUR ter iz prodaje 
storitev na trgu 12.152 EUR. 
 
Priloga: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
 
 
3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORAVNIKOV PO NAČELU 
DENARNEGA TOKA 
 
Zaradi spremljanja gibanja javno-finančnih prihodkov in odhodkov, mora zavod kot določeni uporabnik 
enotnega kontnega načrta, ugotavljati in razčlenjevati prihodke in odhodke tudi na način, da upošteva 
računovodsko načelo denarnega toka – plačano realizacijo. 
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Takšno evidenčno izkazovanje podatkov je namenjeno sestavljanju bilanc javno-finančnih prihodkov 
oz. prejemkov in odhodkov oz. izdatkov na ravni države.  

 
Tako so v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka prikazani prihodki in odhodki na 
osnovi enotnega kontnega načrta, ki velja za neposredne uporabnike proračuna. To pomeni, da so v 
tem izkazu prikazani vsi prejemki in izdatki, ki so bili vplačani in izplačani v obdobju I-VI 2017. 
 
Podatki v tem izkazu tako niso neposredno primerljivi s podatki izkaza prihodkov in odhodkov 
sestavljenem po načelu nastanka poslovnega dogodka, saj veljajo pri prikazovanju prihodkov in 
odhodkov različna pravila (načelo nastanka poslovnega dogodka oz. načelo denarnega toka). Njegova 
izrazna moč pa je v tem, da izkazuje poslovne dogodke, pri katerih je nastal denarni tok.  
Tako ta izkaz vsebuje tudi plačila za nakup osnovnih sredstev. 

 
Zavod je ustvaril v obdobju I-VI 2017 prihodke v višini 5.798.588 EUR po načelu denarnega toka, kar je 
v indeksu 106,7 v primerjavi z enakim obdobjem 2016 in odhodke v višini 5.565.907 EUR, kar je v 
indeksu 99,6 v primerjavi z enakim obdobjem 2016. 
 
Priloga: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POLLETNO POROCILO 1. 1. - 30. 6. 2017 

II. ZAKUUCNI DEL

1. ZAKLJUCEK

1.1. Datum sprejetja polletnega porocila 

Polletno porocilo se bo sprejelo na 88. seji Sveta zavoda Zdravstvenega doma Murska Sobota. 

1.2. Datum in kraj nastanka polletnega porocila 

Murska Sobota, 31.7.2017 

1.3. Osebe, ki so odgovorne za nastanek polletnega porocila 

- splosni del:

Jasminka llijas, univ. dipl. prav.

- posebni del:

Irena Siftar, vodja FRS

Podatke za pripravo Polletnega porocila so pripravili zaposleni delavci Uprave ZD Murska Sobota. 

Polletno porocilo s prilogami in pojasnili za poslovno obdobje 1.1.-30.6.2017 bo posredovano do 15. 

avgusta v skladu z 65. clenom Zakona o izvrsevanju proracunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 

(Uradni list RS, st. 80/16 in 33/17} zupanom obcinam ustanoviteljicam. 

Direktorica: 

Edith Zi!ek Sap
{
::'· med. spec.
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NAZIV JAVNEGA ZAVODA:
ZD MURSKA SOBOTA ŠIFRA UPOROABNIKA: 92266
GRAJSKA ULICA 24, 9000 MURSKA SOBOTA MATIČNA ŠTEVILKA: 5801915000

Indeks Indeks

Realizacija Plan 
Ocena 

rezalizacije
Ocena 

realizacije
I-XII 2016 I-XII 2017 I-VI 2017 I-XII 2017

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (860 = 861 + 862 - 863 
+ 864) 860 11.315.757 11.802.248 5.836.264 11.837.388 49,45 51,58

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 11.315.757 11.802.248 5.836.264 11.837.388 49,45 51,58
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVOEDOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864

B) FINANČNI PRIHODKI 865 949 981 251 742 25,59 26,45

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 109.018 111.634 55.757 111.574 49,95 51,14
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (867 = 
868 + 869) 867 209 212 4 110 1,89 1,91

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTVE 868 141 212 4 110 1,89 2,84

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 68 0 0 0 0,00 0,00
D) CELOTNI PRIHODKI                                              (870 
= 860 + 865 + 866 + 867) 870 11.425.933 11.915.075 5.892.276 11.949.814 49,45 51,57
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871 = 
872 + 873 +874 871 2.573.055 3.024.360 1.320.511 3.032.692 43,66 51,32

del 466
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN 
BLAGA 872

460 STROŠKI MATERILA 873 1.328.028 1.355.849 682.873 1.360.798 50,36 51,42

461 STROŠKI STORITEV 874 1.245.027 1.668.511 637.638 1.671.894 38,22 51,21
F) STROŠKI DELA                                                   (875 
= 876 + 877 + 878) 875 7.930.601 8.526.060 4.179.405 8.537.434 49,02 52,70

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 6.244.278 6.717.931 3.278.578 6.697.617 48,80 52,51

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 1.008.489 1.088.160 530.175 1.083.400 48,72 52,57

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 677.834 719.969 370.652 756.417 51,48 54,68

462 G) AMORTIZACIJA 879 233.670 284.519 143.820 286.080 50,55 61,55

463 H) REZERVACIJE 880

465 J) DRUGI STROŠKI 881 71.828 72.618 33.251 69.560 45,79 46,29

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 3.184 1.250 1.679 2.304 134,32 52,73

468 L) DRUGI ODHODKI 883 22.136 4.122 1.526 3.587 37,02 6,89
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (884 = 
885 + 886) 884 2.190 2.146 0 1.073 0,00 0,00

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTVE 885 346 0 0 0 0,00

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 1.844 2.146 0 1.073 0,00 0,00
N) CELOTNI ODHODKI                                              (887 
= 871 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 +884) 887 10.836.664 11.915.075 5.680.192 11.932.730 47,67 52,42
O) PRESEŽEK PRIHODKOV                                    (888 = 
870 - 887) 888 589.269 0 212.084 17.084 0,00 35,99
P) PRESEŽEK ODHODKOV                                   (889 = 
887 - 870) 889 0 0 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 #DEL/0!

del 80
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka (891 = 888 - 890) 891 589.269 0 212.084 17.084 0,00 35,99

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka (892 =( 889 + 890) oz. 
(890-888)) 892
Presezeš prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 893
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju (celo število) 894 302 305 295 305 96,72 97,68

Število mesecev poslovanja 895 12 12 6 12

ČLENIT
EV 

PODS

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV  - DOLOČENIH UPORABNIKOV

Real. I-VI 2017 / 
Real. I-XII 2016

Real. I-VI 2017 / 
Plan. I-XII 2017

ZNESEKOznaka 
za AOPNAZIV PODSKUPINE KONTOV
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NAZIV JAVNEGA ZAVOOA: ryENl OOr/l MURSXA SOBOTA. Graiska ulica 24.9000 Spromljanjg kadrov r. Dorr6tjo 2017. r.d6r

dan 3t. 12.2016 dan 1, 7- 2017 31.12.2017 R6al- 31.12- 2016
Re.|.1.7.20171
Pl.n 31. t2.2017

1 3
t. zDRAVNIKI INzORAVSWENA NEGA IA+BI 194 r95 199 100,52 97.9t

El - Zdr.v.iki in 2obozdravniki(l+2+3) 56 61 64 108,93 95.3'!
109,09 96,00

11 90 00
12 Zdravnrk brez sp€o6lraoi6 z @n@ 3 3 75m
13 Zdravnrk br€z soso€lEao€ /zdravnik @oorav En6m s6kondanaru 2 2 200 00 100 00

13 16 15 123 08 1m 67
*oEU0r

2 ZobozdaYniki skugei 12 t3 104,33 92,86
1 100 00

Zobozdravnik brez secializacrc z @n6 9
3 2 66 67 66 67

1 2 100 00 50m
Z.l,tv n ik i svotova lc i sk uDa i o o toELnt ,DELNI

sDEL/O! #DEL/O
32
33 IOEUO' *OEUO'

B E3 - Zdravstvena n6oa lZNl3*uDai 13t 134 135 97,10 99.25
1 ,DEL/O #DEL/OI
2 Samoslo.r slrokov.i deavec v ZN
3

K@rdhalor oroE@r|e zdravE 
'n 

2d.avstv6re vzoor€ 0 1 1

5 Med crnska ssra za ood.oALa 1 1 1 100 00
6 Profosor zdravslv6.e vzao 6 *oEU0l doEU0!

D pom ra.a med c.ska sesra 43 43 109 30 109 30
I Dplomr€m babrc€ / SMS b€br@v Do.odn6m bloku lT lll ,OEUO #DEUOI
9 Modrcrnska $slra - nacona na mklioa kv.l kacib rvl RZOl 11 't27.27 82 35

10 Sr6dnra medrcrnska s6sha / babre T1 66 63 92 96
11

12 PaDravnrk zdravstv6ne.eqe 12 5 10 67 50 0o
[_ E2 - Frlmovrrkl d.Lwi .*!@i 0 0 0 ,oEL/O! *DEL]OI

Fsrmacevl soecBlisr konzu tanr ,OEUO' #oEU0!
#DEUOI }DEL/O'

3
*oEU0l *oEUO'

5 *DEUOI #DEUOI
6 fDEUO #DEUO!

,DEUO ,DEUOI
. i! . zdre6tv..i d6layci i. sd6l.v.i.kuoar 12 ,|6 91.30 91.30

1 Konzurla kazl'cna oodroaE) #DEUO
2 Anahl k kazlr@a oodrodal ,DEUO ,DEUOI
3 M6d o.sk bokomrk sDeca sl 1 1 100 0o 100 00

Klrn a.r osiholm sMLalisl 1 100 00 100 00
SH'a zanl lk n'ana os hde 6 Labdraldn'ska m€dc'nal 1 r00 cc 1mm

6 2 2 100 m tm 00
30EU0l

'oEU0r2 ro0 00 100.00
75 00 100 0c

10 Psdaooa / So€oah oedaooo #DEUO
11 3 75m
12 ,DEl_/0
13 1 1 1 100 00 100 00

Analrt k v aboralon'sk, hedcLn ,OEUO #DEUO'
15 n:en r aboraron'ska b omed c'ne 6 6 6 100 ,c tm o0
16 ,OEUO *DEUO'
1T 6 6 6 100 00
18 10 l1 11 110 m 100 00
19 3 3 3 100 m tm 00
2a 1 2s 00 25 0A

21 1 1 100 00 100 o0

Oli.ti d.lavci iz druoih Dlaanih 3kuDinz 2 2 2 100,00 100,@
1 2 2 100 !c 1mm

J - N.:dr.6lwnl d.l.vc, oo ood.oaiin d.l. 3kuo.i: 4A 4l 37 r02,5i) 110,81

1 3 3 100.00 100 00
2 100 m 100 o0

6 6 6 r00 c0 lmm
(adrovsk@ravno rn sD oano ood.@G 3 3 3 tmoo 100 m

5 2 2 2 lrn 00
Podroa6 tohnian&a vzdrievanB I 9 I 1'1) 5t)

,oEL_/Ot
16 16 13 1r0 00 123 0A

,OEUOI *0EL/01
Stu6.lll. +ll + lll +W +V I 2i2 2N 2U 90.29 98,59

Prso3t li2apo.l6ni, ki imlo s*lenjeno poqodbo o 2aposlitvi(ti.li,
ki so.a porodniaki in na bolniaki odsotno3ti daljai od 30 dni)

2A 15 18 t5,00 83,33

Zaoo.roni or.ko iavnih d6l
'DEUOI

doEL/0t

tx.
SXUPA' \lsl zAPOSLENI K If,AJO SKLENJENO POGODAO O
ZAPOSUTVI M. + Vll. i VUl.l

302 302 97,68 97,68
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Iit]lil.ISIIElll r,ll
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NAZIV JAVNEGA ZAVODA: ZDRAVSWENIOOM IiIURSKA SOaOT ka ulica 9000 Murska Sobota 2017 - ll.del

Vir fananciranja
Plan ltovila zapoalenih na dan
l.1. 2017 (dovol,eno 5t. po FN

20171

Real. Stovllo
zapollenih na dan

'1. 1. 2017

Plan 6tcvlla zaposlenlh na
dan 1. l. 2018 {dovoljeno at.

po FN 2017)

ReBl
Roal. l. 7. 2017 /
Real. t. '1. 2017

Raat
Reel.l. 7. 2017 /
Plan 1. t. 2018

1. Ddavni prcraaun #DEUO! #DEL/OI
204,OO 208,00 208,00 208,00 0.oo 0 00

3. ZZZS in ZPIZ #DEL/OI #DEUOI
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne slurbe (npr takse,
onstoibine. koncesnine- RTV- orisDevek)

#DEL/OI #DEUOI

5 Sredslva od orodaie blaoa in storitev na lrqu 15 00 15 00 T0 00 16 00 6.67 0,00
6. Nejavna sredslva za opravljanje javne slLrrbe in sredstva prejetih
donacii

#DEL/OI #DEUOI

7 Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vkljucno s sredstvi
sorlnancirania iz ddavneqa Droracuna

39.00 42.OO 43 00 43.00 234 0.00

8. Sredstva za financiranie iavnih del #DEL/OI #DEUOI
9. Sredstva ZZZS ze zdravnike pripravnike in specializante,
zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavc€ pripravnike in
sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za poekte
in programe, namenjenih za intemacaonalizacrjo in kakovosl v
izobrarevaniu in znanosti lnamenska sredstva)

33,00 37,00 28 00 37,00 -24 32 -24,32

10. Sredstva za zaposlene na podlagi zakona o ukrepih za odpravo
posiedic 2leda med 30 ianua4em in 10 februarjem (Uradni list RS, St.

17t14\
#DEL/O #DEL/O

ll. Skupno atevllo weh zapoalenih {od l. do 10. toake) 291.00 302.00 295.00 304,00 -2,32 -2,96

12. Skupno atevilo zaposlenlh pod todkami 1,2,3 in 4 204.00 208.00 208.00 208,00 0,00 0,00
13. Skuono atevilo zaposlenih pod loakami 5.6,7,8,9 in l0 87,00 94.00 87,00 96,00 -1,45 '9,38

be:

a Siftar Podprs odgovorne osebe Edilh 2i2ek Sapa6, dr med spec I

6t : 02 530 22

i(A s c)
(. c)

!.\

zt,ti/,\'sIt'Itll ;
Litll

v

Real. Stevllo zapo3lenlh
na dan 1.7.2017



I. JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE

NAZIV JAVNEGA ZAVODA: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA, Grajska ulica

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAEELU DENARNEGA TOKA

- v evrih -

REALIZACIJA

JANUAR.
JUI{IJ
2017

REALIZACIJ

JANUAR-
DECEMBER

2017

(1) (2) (3) (1:3/1)

I. SKUPAJ PRIHODKI 5.798.588 11.56t.E00 't00,31

1. pRtxooKt zA tzvAJANJE JAVNE SLUZBE (A+B) 10.966.,rc1 5,i188.136 10.971.337 100,05

A" Prlhodki iz srodstov iavnlh financ 8.905.4,14 +174.122 8.931.144 't00,29

7400 a. PreJata arsdatva iz driavnega proraauna 0 0 0 #DEUO!

7441 b. Pro.i6ta sredgtva iz obtinskih proraaunov 34.232 't7.716 36.832 96,34

7402 c. P,oreta aredstva iz akladov aocialnega zavarovanja 8.857.212 ,t.460.706 8.89,1.312 100,31
7403
7404 d. PreJeta sredstva iz javnih akladov in agoncij 0 0 0 #DEUO!

del 740 e. Prejeta sredstva iz proradunov iz naslova tujih donacij 0 0 0 #DEUOI

f. Prejeta sredstva iz driavnega proraduna iz sredstev
proraduna Evropske uniie

0 0 0 #DEUOI

B) Drugi prihodki za izvajanjo dejavnostijavne sluibe 2.060.9s7 1.009.714 2.oiro.r93 98,99

dei 7130
Prihodki od prodaje blaga in sloritev iz naslova izvajania javne
slu:be

1.690.496 834 947 '1.680.195 99,39

del7102 Preiele obrestj 0 0 0 #DEUO I

del7T00
Prihodki od udele:be na dobidku rn dividend ler prese:kov
orihodkov nad odhodki

0 0 0 #DEUO!

Druoi tekodi Drihodki iz naslova izvaiania iavne sluZbe 359.430 169.078 348.793 97,04
72 Kapitalskiprihodki 4 46 55.42

730 Preiete donaciie iz domaaih virov 10.948 5 685 11.159 101,93
731 Preiete donaciie iz tuiine 0 0 0 *0EU0l
786 Ostala prejeta sredstua iz proraduna Evropske unije 0 0 0 #DEUOI
747 Preieta sredstva od druqih evropskih institucii 0 0 0 #DEUOI

2. PRIHODKI OO PROOAJE BLAGA It{ STORITEV NA
TRGU

560.020 310.452 590.463 t05,4ia

del7130 Prihodki od orodaie blaqa in storitev na kqu 546.935 304.545 578 013 105,68
de 7142 Prelete obresti 302 194 345 114,24

del7103
rrtrruoN ou flcrcrrnn[, za^uPrnr nr urugr PrtrrouN ou 10.830 5 524 10 939 101,01

del7100 Prihodki od udeleibe na dobiaku in dividend ter preseikov
prihodkov nad odhodki

0 0 0 #DEUO

del7141 Druqitekodi prihodki, ki ne izhaiaio iz izvaiania iavne sluZbe 1.953 189 1.166 53,70

II. SKUPAJ ODHOOKI 12.197.656 5.56s.907 1t.980.655 98,22

11.657.524 5.273.A9 11.1'.17.931 97,9,(

A. Plat6 in druoi izdatki zaooslenim 7 .067 .7 52 3.421.082 6.957.039 98,43
del4000 Plaae in dodatki 6.177.978 3.0'17.038 6 106.026 98 84
del4001 Reores za letni dopust 231.940 102.270 220.321 94,99
del4002 Povradila in nadomestila 437.967 209 630 428.614 97,86
del4003 Sredstva za delovno uspeinost 58.'154 28.934 58.011 99,75
del4004 Sredstva za nadurno delo 124.247 115.423 92,90
de 4005 Plaae za delo nerezidentov po pooodbi 0 0 0 #0EU0l
del4009 Druqi izdatki zaooslenim 37.466 I911 28.644 76,45

B. PrbDovki delodalalcev za soclalno varnost 1.0,t5.83'l 52't -368 1.011.281 99,85
del4010 Prisoevek za ookoininsko in invalidsko zavarovanie 563.864 27 4 785 556.716 98.73
del4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanie 452.975 220 055 446.543 98.58
de 4012 Pnspevek za zaposlovanie 5 425 28/3 5.556 102,41
del4013 PrisDevek za staraevsko varstuo 6.387 3 103 6.297 98,59

del4015 PremUe kolektivnega dodatnega pokoininskega za\t atovanja,
na oodlaoiZKDPZJLl

17.180 2A.582 29.172 169,80

C, lzdatki za blago in sto.itvo za izvajanjo javne slu:bo 2.488.941 1.235.145 2.a79.616 99,63

del4A20 Pisamiski in splosni material in storitue 140.341 63.773 133.944 95,44

SPREJEN

HANer
AeRT
2017

REALIZACUE
FtNANcIEGI

xaCRTA
2017

'11.526.421

741

,t. oDHooKr zA rzvaJANJE JAVNE SLUZBE



.vev h-

REALIZACIJA

JANUAR-
JUNIJ
2017

REALIZACIJ

JANUAR-
DECEMBER

2017

(1) \2) (3)

de 4021 Posebni material in storitve 1.315.825 643.012 1.300.924 s8,87
dd 4022 Energija, voda, komunalne sloritve in komunikaciie 181.172 s6.066 103,02
del4023 Prevozni stroiki in storitve 286.408 145.969 289.173 100,97
del4024 lzdatki za sluzbena potovania 7.249 3.107 92,87
del4025 Tekoae vzdrZevanie 157.557 72.064 150.843 95,7 4
del4026 Poslovne naiemnine in zakupnine 48.541 31.294 55.565 114,47
del4027 Kazniin odSkodnine 6.716 38 3.396 50,57
del4029 Drugi operativni odhodki 345.132 179.822 352.387 102,10

403 D. Placila domaeih obresti 0 0 0 #DEUO!
404 E. Pladila tuiih obresti 0 0 0 #DEUO!
4'10 F. Subvenciio 0 0 #DEUO!
411 G. Tranafqri posameznikom in qos9odinistvom 0 0 674 #DEUO!
1'12 H. Trengfg.i neprofitnim orqanizaciiam in ustanovam 0 0 0 #DEUO!
1'13 l. Druoi tekoii domaii transferii 0 0 0 #DEUO!

J. lnvesticijski odhodki 1.055,000 95.654 936.318 88,75
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODA'E BLAGA It{ STORITEV
NA TRGU

5/o.,t32 292.658 562.725 t(x,i8

del400
A. Plaae in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga
in storitev na trqu 482

358.911 193.373 372.829 103,88

del401
B. Prispevki delodajalcev za socialno vamost iz naslova
Drodaie blaoa in storitev na trou 483

53.672 29.470 56.306 104,91

del402 C. lzdatkiza blago in storilve iz naslova prodaje blaga in
storitev na trqu 484 127.549 69.815 '133.590 104,74

III. PRESEZEK (PRIITIANJKLJAJ) PRIHODKOV AD
oDHODKt fl-Jt-l -67',l-235 232.641 .118.856 62,10

B. RAEUN FINANdNIH TERJATEV IN NALoZB

- v evrih -

REALIZACIJA

JANUAR-
JUNIJ
2017

REALIZACIJ

JA]{UAR-
OECE AER

2017

(1) t2) (3) 14=311)

75 IV. PREJETA VRAEILA DAI{IH POSOJIL II{ PRODAJA
KAPITALSKIH DELEZEV

0 0 0 #DEUOI

(750+751+752) #DEUOI
750 Preieta vradila danih oosoiil #DEUOI
751 Prodaia kapitalskih deleiev #DEUOI
752 Kuonine iz naslova orivatizaciie #DEUOI

44
V. DANA POSOJILA IT{ POVEEANJE KAPITALSKIH
DELEZEV

0 0 #DEUO!

l44O+441+442+4431 #DEUO!
444 Dana Dosoiila #DEUOI
441 Povedanie kapitalskih deleZev in finandnih naloib #DEUOI
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizaciie #DEUOI

443 pravnih osebah javnega prava, ki imajo premozenje v svoji #DEL/OI

VI. PREJETA MINUS OANA POSOJILA IN SPREITIEMBE
KAPITALSKIH DELE,EV AV. - V.I

0 0 0 #DEUOI

C. RACUN FINANCIRANJA

- v evrih -

REALIZACIJA

JAt{tJAR-
JUNIJ
20'17

REALIZACIJ

JANUAR.
DECEIIBER

2017

(1) (3) l4-3h)

50 v . ZADOLZEVANJE (sOO+sOl) 0 0 0 #DEUO!

500 Domade zadoEevanje #DEUOI

501 Zadolzevanje v tujini #DEUO!

55 v r. oDPLAetLA DOLGA (550+s5't ) 0 0 0 #DEUO!

Odplaaila domaaega dolga #DEUOI

551 Odplaaila dolga v tujino #DEUOI

tx. NETO ZAOOLZEVANJE u[.,v .l 0 0 0 #DEUO!

x. povEeA JE (zrrtA JsAi{JE) SREDSTEV NA RACUN|H #DEUOI

Xl. NETO FINANCIRANJE (vl.+vll.-Vlll.-x.=-lll.l 0 0 0 #DEUO!

SPREJETI

FINAN.NI
NACRT

2017

REALIZACIJE

FINA CI{EGT

XAERTA

2017

l4=3h)

SPREJETl

F[{A e r

AERT
zJ17

REALIZACUE

Hi{ANCTEG'
T{ACRTA

2017

SPREJETI

Ft{A ei{r
NA6RT

2017

REALIZACUE

HNANE EG'
NA6RTA

2017

t2)



NAZV JAVNEGA ZAVOOA: ZDRAVSTVENI OOli MURSKA SOBOTA, Grajska ulica 24,9000 Mu6ka Sobota

IZXAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLO6ENIH UPORABNIKOV

CLENtTEv

NAZIV PODSKUPINE KONTOV
ZNESEX

A) PiIHODKI OD POSTOV^'JJ^

PO'V€CANJ€ VREONOSII zAIOC PROI'/ODOV N NEDOKOTTCANE PROLZVOONJ

ZMAI.IJSA]T.IE VREDNOST ZALOG PROIzVOOOV IN NEOO(ONC^IE PROIzVOON

C) PREVRED orov LNr po3lowl pRrHooxr

PR HODK OD PROOAJE OSNOWiH SREDSTEV

qsrRosxl aL GAr rERl r,^fi sroRnEv

GA UI€RALA N ABGA

PLA.E IN NADOMESTLLA PLA.

$ PREvnEDNorov lNr PoslovNr ooHooK(u$3r61

O) PRESE,EX PRIHOOKOV

PI PRESEzEK ODrIODI(OV

P,!.r.rFrFdrdo6..anr.{.o.dort .'+o.r.Fddlodd.rFdl

PE rd( orEdrd o6..aBr.c! o.d.}i! r '+..}EF d.vr.: od dd$drr

Per.r p.rEdrd u D..iti. br im,Fr pordn odbdkov oir..Gr.r.

PovDnn.t v oap..r.*!,odr.,d.ronir*vobr.&Dk mobd.r,iul..ro

Suib nt.@ !.rbml'



Zapadle neporavnane obveznosti na dan 30.6.2017 glede na stanie 31.'12.2015
EU

Neporavnane obveznosti
glede na zapadlost

konto 22 . kratkorocne
obveznosti do
dobaviteliev

konto 24 - kratkoroane
obveznostido uporabnikov EKN

Skupaj stanje na dan 31.12.2016

zapadle do 30 dni 0 0 0
zapadle od 30 do 60 dni 0 0 0
zapadle od 60 do 120 dni 0 0 0
zapadle nad 120 dni 0 0 0

Skuoai 0 0 0

Skupaj stanje na dan 30.6.2017
Neporavnane obveznosti
gleds na zapadlost

konto 22 - kratkorolne
obveznosti do
dobaviteliev

zapadle do 30 dni 0 0 0
zapadle od 30 do 60 dni 0 0 0
zapadle od 60 do 120 dni 0 0 0

zapadle nad 120 dni 0 0 0

SkuDai 0 0 0

konto 24 - kratkoroane
obveznostido uporabnikov EKN
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