
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: Letno poročilo 2011 

 

 

 1 

    Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca MariborZdravstveni dom dr. Adolfa Drolca MariborZdravstveni dom dr. Adolfa Drolca MariborZdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor    Ulica talcev 9, 2000 MariborUlica talcev 9, 2000 MariborUlica talcev 9, 2000 MariborUlica talcev 9, 2000 Maribor          
    
    
    
LETNO POROČILO 2011LETNO POROČILO 2011LETNO POROČILO 2011LETNO POROČILO 2011                                         Direktor zavodaDirektor zavodaDirektor zavodaDirektor zavoda: : : : prim.prim.prim.prim.    asist.asist.asist.asist.    mag. Jernej Završnik, dr.mag. Jernej Završnik, dr.mag. Jernej Završnik, dr.mag. Jernej Završnik, dr.    med.med.med.med.    spec.spec.spec.spec.                                                        
                                                                                                                                                                                            



Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: Letno poročilo 2011 

 

 

 2 

UVOD ............................................................................................................................................................ 4 OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA .................................................................................................................... 7 PREDSTAVITEV ZAVODA ........................................................................................................................... 8 POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2011 ..................................................................................................... 9 1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI OPREDELJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA ...................................................................................................................................................... 10 2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA ......................................................................................................... 12 3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV ....................................................... 13 4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ....................................................... 14 4.1 Realizacija letnih ciljev ....................................................................................................................... 14 4.2 Realizacija delovnega programa ....................................................................................................... 15 4.2.1 Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS .................................................................................................. 15 4.2.2.    Uresničevanje načrtovanega  fizičnega obsega dela v letu 2010 do ZZZS in ostalih plačnikov.... 15 4.2.3.   Obrazložitev odstopanj realizacije za leto 2011 glede na realizacijo 2010 ter realizacijo  v letu 2011 glede na plan v letu 2011 ................................................................................................................... 18 5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA ................................................................................................................. 20 6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET ................................................................................................................ 20 7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA .................................................. 22 7. 1.  Finančni kazalniki poslovanja ............................................................................................................. 22 7.2. Kazalniki kakovosti ............................................................................................................................ 27 8 OCENA NOTRANJEGA REVIZORJA JAVNIH FINANC ZA LETO 2011 .......................................... 28 8. 1.   V zavodu je vzpostavljena notranje revizijska služba. ...................................................................... 28 8. 2.  V letu 2011 so bile opravljene redne notranje revizije: ....................................................................... 28 8.3. Register tveganj .................................................................................................................................... 28 9 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI ........................ 33 10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA .......................................................... 33 11 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH ............................................................................................ 35 11.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike ........................................................................................... 35 11.2 Poročilo o investicijskih vlaganjih....................................................................................................... 45 11.2.1 Vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT) ..................................................... 45 11.2.2. Poročilo o investicijskem in tekočem vzdrževanju .......................................................................... 46 11.2.3. Poročilo o zavarovalninah ............................................................................................................... 48 12 NABAVNE AKTIVNOSTI V LETU 2011 IN KONČNO POROČILO O IZVAJANJU JAVNIH NAROČIL V LETU 2011 .............................................................................................................................. 49 13    POROČILO SPREJEMNE PISARNE VARSTVA PACIENTOVIH PRAVIC ........................................ 53 RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2011 ........................................................................................ 61 



Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: Letno poročilo 2011 

 

 

 3 

1. UVOD ................................................................................................................................................. 62 2. RAČUNOVODSKO POROČILO S PRILOGAMI IN POJASNILI ....................................................... 62 2. 1 Bilanca stanja ....................................................................................................................................... 63 2.2. Izkaz prihodkov in odhodkov ................................................................................................................ 72  Računovodski izkazi  - priloge  od str. 80 do str. 99                      



Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: Letno poročilo 2011 

 

 

 4 

UVODUVODUVODUVOD        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                pppprim. rim. rim. rim. asist. mag. Jernej Završnik, dr. med. spec.,asist. mag. Jernej Završnik, dr. med. spec.,asist. mag. Jernej Završnik, dr. med. spec.,asist. mag. Jernej Završnik, dr. med. spec.,    direktor zavodadirektor zavodadirektor zavodadirektor zavoda      Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je, kljub težki gospodarski situaciji in interventnim zakonom vlade, poslovno leto 2011 zaključil uspešno. Vsekakor je zaostrena gospodarska situacija vplivala na naše poslovanje, zato je bilo potrebno še bolj skrbno načrtovati in upravljati s finančnimi sredstvi ter upoštevati sprejete varčevalne ukrepe.  S preudarnim gospodarjenjem smo stroške materiala obdržali v mejah načrtovanih. Stroške dela po podjemnih pogodbah smo uspeli zmanjšati za 4 %. Stroški storitev so se nam povišali za 2 % zaradi investiranja v tekoče vzdrževanje opreme, kar kaže, da skrbimo za razvoj in obnovo zavoda. Prav tako smo bili preudarni pri novih zaposlitvah in nadomeščanju odhodov, stroške dela smo zmanjšali za 2 %.   S sprotnim prestrukturiranjem smo uspeli na vseh področjih realizirati program do ZZZS tako, da zmanjšanega prihodka zaradi nedoseganja programa ni bilo. Poleg tega smo dodatno uvedli referenčne ambulante, štiri aprila in eno v septembru, kar je pozitivno vplivalo na prihodek javne službe in je bil za 1 % višji od načrtovanega, tržna dejavnost pa je pričakovano v upadanju.   Zaradi skrbnega poslovanja in upoštevanja zadanih ciljev, smo uspeli poslovno leto 2011 zaključiti pozitivno, s 521.214 € presežka prihodkov nad odhodki.  

  Uspehi Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca  Maribor (ZDM) v letu 2011: 
• Adaptacija in oprema prostorov druge in tretje etaže z nadgradnjo laboratorija. Otvoritev novih prostorov je bila 22. decembra. 
• 26. januarja nas je obiskal minister za zdravje Dorijan Marušič. V sejni sobi zavoda je bil sestanek o aktualnih temah (pomanjkanje zdravnikov pediatrov, referenčne ambulante…). 
• Na pobudo vodstva zavoda je v ZDM 31. maja potekala seja Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo. Seje se je udeležil tudi minister za zdravje Dorijan Marušič s sodelavci. 
• V začetku aprila je v skupini prvih zdravstvenih zavodov v Sloveniji tudi v ZDM zaživel projekt referenčnih ambulant. Ministrstvo je zavodu podelilo pet referenčnih ambulant. 
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• V sprejemni pisarni za varstvo pacientovih pravic ZDM je od januarja prijavno mesto za Slovenija – Transplant. 
• Ob svetovnem dnevu ledvic je 10. in 11. marca Oddelek za promocijo zdravja ZDM organiziral brezplačne meritve dejavnikov tveganja s svetovanjem. 
• Od 1. aprila je vsak prvi petek v mesecu v avli ZDM informacijska točka za program Svit. 
• Strokovno srečanje za vse zaposlene na temo priložnost celostne obravnave v prid pacientom, krepitvi poslovnega organizma zavoda in osebnostnemu razvoju zaposlenih ter na temo transplantacijske medicine je bilo 1. aprila. 
• Ob svetovnem dnevu zdravja 7. aprila je Oddelek za promocijo zdravja organiziral dan odprtih vrat. Pacienti so lahko opravili brezplačne meritve dejavnikov tveganja, po akcijski ceni so imeli možnost do analize krvi,  udeležili so se lahko predavanja o venskem popuščanj in opravili test hoje. 
• Za Organizacijsko enoto Nujne medicinske pomoči sta bili nabavljeni dve reševalni vozili. 
• Centru za otroke z motnjami v razvoju je dobrodelno združenje »Koraki za korakce« 18. maja predalo medicinske pripomočke za otroško gibalnico. 
• Na povabilo Društva ekonomistov in Štajerske gospodarske zbornice smo aktivno sodelovali na 36. Strokovnem posvetovanju z naslovom »Prispevki k strategiji razvoja Slovenije in povečanje konkurenčnosti podjetij s primeri najboljše prakse«, ki je potekalo 18. maja v Mariboru. Direktor ZDM prim. asist. mag. Jernej Završnik, dr. med. spec., je predstavil naš zavod kot primer najboljše prakse usmerjenosti in odprtosti zdravstvene organizacije za boljšo dostopnost zdravstvenih storitev in zadovoljstvo strank. 
• Tekmovanja za čiste in zdrave zobe ob zdravi prehrani je tudi v šolskem letu 2010/2011 potekalo v vseh osnovnih šolah v Mariboru in okolici. Zaključek z ogledom kino predstave je bil 7. junija v Planetu Tuš.  
• Na regijski vaji Letalo 2011 je eno izmed vodilnih vlog imela naša organizacijska enota Nujne medicinske pomoči. Vaja je bila izvedena 18. junija z namenom, da se preveri pripravljenost za ukrepanje in delovanje posameznih služb ob nesreči letala na območju Štajerske in Koroške regije.  
• Na mednarodnem posvetu z naslovom Javno zdravje v 21. Stoletju, ki je potekal od 15. do 16. septembra  v Izoli, je aktivno sodeloval tudi naš Kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije za primarno zdravstveno nego (KC SZO). Referat z naslovom Zdravstvena nega v javnem zdravju je predstavila vodja KC SZO za primarno zdravstveno nego Tamara Lubi. 
• Reševalci motoristi organizacijske enote Nujne medicinske pomoči so bili od 15. do 18. septembra gostitelji in soorganizatorji 2. Mednarodnega kongresa reševalcev motoristov – IMRUA International EMS motorcycle response unit association, ki se je odvijal v Mariboru in Kopru.  
• Predstojnica organizacijske enote Splošno zdravstveno varstvo asist. mag. Suzana Kert, dr. med. spec., je 40 zdravnikom iz Avstrije, ki jih je 22. septembra gostila Katedra za družinsko medicino, predstavila naš zavod. Zdravniki so si pod njenim vodstvom ogledali tudi naše referenčne ambulante v Ulici talcev 5. 
• V Šoli za bodoče starše ZDM se od septembra v okviru projekta Prva vožnja – varna vožnja (nosilec Javna agencija RS za varnost prometa), bodočim staršem predstavlja tudi pravilna uporaba otroških sedežev, ustrezen izbor otroških sedežev za novorojenčke ali otroke in elemente zaščite novorojenčka ali otroka med vožnjo v avtomobilu. 
• Oddelek za promocijo zdravja in KC SZO za primarno zdravstveno nego, ki delujeta v ZDM, sta ob svetovnem dnevu hoje in svetovnem dnevu hrane skupaj s soorganizatorji 14. oktobra organizirala vrsto aktivnosti, ki so potekale v mariborskem mestnem parku (meritve dejavnikov tveganja, test hoje, razne delavnice, stojnice…). 
• Ob svetovnem dnevu boja proti AIDS-u 1. decembra sta Oddelek za promocijo zdravja in KC SZO za primarno zdravstveno nego, ki delujeta v ZDM, v Planetu Tuš za dijake in študente organizirala predstavitev 
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projektov promocije zdravja z naslovom Več možnosti je – izberi najboljšo in Sem »in« brez alkohola, drog in cigaret ter Kajenje in mladi. 
• V mesecu decembru smo uvedli vaje iz fizioterapije za študente dodiplomskega študija iz fizioterapije, s čimer smo razširili nabor izobraževalnega dela naše hiše. 
• Oddelek za promocijo zdravja je organiziral 6. decembra brezplačne meritve dejavnikov tveganja s svetovanjem.   
• Dobrodelna akcija zbiranja sredstev za nabavo sodobnega digitalnega mamografa se je tudi v letu 2011 nadaljevala: 

o Študentje Medicinske fakultete Univerze v Mariboru z gosti so v Stolni cerkvi organizirali dobrodelni koncert. Zbrane prostovoljne prispevke v vrednosti 1.050 evrov so darovali za nabavo digitalnega mamografa. 
o V mesecu maju smo skupaj z vsemi 12 občinami ustanoviteljicami ZDM organizirali akcijo proti raku dojke s sloganom »Skupaj proti raku dojke«. V tem mesecu so vse občine ustanoviteljice s pomočjo oglaševanja podprle humanitarno akcijo. Skupna akcija je bila usmerjena tudi v osveščanje ljudi o raku dojke z delavnicami o samopregledovanju dojk in predavanji, ki so bila organizirana v vseh občinah.  
o Kot zaključek meseca boja proti raku je bil zadnji dan maja v Slovenskem narodnem gledališču Maribor humanitarni koncert  »Veliko srce za mamograf«. Gledalci in poslušalci so s telefonskimi klici prispevali 15.393 evrov.  

• Priznanja in nagrade, ki so jih v letu 2011 prejeli naši sodelavci so: 
o Primarij Kurt Kancler, dr. med. spec., je prejel naziv častni občan Maribora.                             Naziv mu je bil podeljen: »…v znak zahvale in spoštovanja, za življenjsko delo na področju pediatrije, za pedagoško in prostovoljno človekoljubno delo ter osebni prispevek k uveljavitvi strokovnega ugleda v mednarodnem prostoru.« 
o Zbornica zasebnih zobozdravnikov Makedonije je podelila plaketo in priznanje predsedniku Stomatološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva predstojniku organizacijske enote Zobozdravstveno varstvo ZDM Gorazdu Sajku, dr. dent. med., in Stomatološki sekciji. Plaketa in priznanje sta bila podeljena za dobro sodelovanje med zobozdravniškima asociacijama in za aktivno udeležbo na zobozdravniškem simpoziju SKOPJE 2011. 
o Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je ob 20 – letnici ustanovitve podelilo slavnostno listino ter zlate, srebrne in bronaste plakete najbolj zaslužnim aktivistom društva. Prejemnik zlate plakete je bil direktor zavoda prim. asist. mag. Jernej Završnik, dr. med. spec. 
o Patronažna medicinska sestra Silva Frangež je prejela grb občine Starše za dolgoletno delo na terenu.  
o Minister za zdravje Dorijan Marušič je na podlagi mnenja Komisije za podelitev naziva primarij dne 20.9.2011 direktorju zavoda asist. mag. Jerneju Završniku, dr.med.spec., podelil naziv primarij. 

• V zavodu je bilo organiziranih 9 strokovnih večerov za zaposlene, ki se jih je udeležilo 1111 zaposlenih. 
• Organiziranih je bilo 5 učnih delavnic, katerih se je udeležijo 127 udeležencev. 
• Izvedenih je bilo 29 delavnic (manjše skupine) s področja internega komuniciranja in komuniciranja s pacienti, ki se jih je udeležilo 319 zaposlenih. 
• Izvedene so bile 4 delavnice na temo »Poskrbimo zase – obvladajmo stres, rešujmo konflikte, preprečimo izgorelost«, ki se jih je udeležilo 34 zaposlenih. 
• V letu 2011 smo dosegli pozitiven poslovni rezultat. 
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− spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje zdravja, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje ter rehabilitacija bolnikov in poškodovancev; 
− preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami; 
− zdravstvena vzgoja ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja; 
− preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacija; 
− zdravstvena rehabilitacija otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju; 
− patronažna zdravstvena nega, zdravstvena nega otročnic in novorojenčkov, zdravstvena nega bolnika na domu; 
− zdravljenje in rehabilitacija bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih; 
− neprekinjena nujna medicinska pomoč in reševalna služba; 
− zdravstveni pregledi športnikov; 
− ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo; 
− diagnostične in terapevtske storitve; 
− socialna medicina; 2. specialistična ambulantna dejavnost; 3. mrliško pregledna služba; 
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4. raziskovalni in eksperimentalni razvoj na področju medicine, naravoslovja in družboslovja; 5. druge dejavnosti v skladu z zakonom: 
− prodaja zdravstvenih in spremljajočih storitev na trgu; 
− preventivna dejavnost s področja medicine dela, prometa in športa; 6. izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in kliničnih vaj študentov univerzitetnih in visokošolskih zdravstvenih programov; 7. izvajanje pripravništva za poklice zdravstvene smeri; 8. izvajanje specializacije na področjih zdravstvenega in zobozdravstvenega varstva; 9. izvajanje drugih spremljajočih dejavnosti, potrebnih za zagotovitev celovitega izvajanja dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.          ORGANI ZAVODAORGANI ZAVODAORGANI ZAVODAORGANI ZAVODA    svet zavoda, direktor, strokovni direktor, strokovni svet, kolegij zdravstvene nege zavoda.     PREDSTAVITEV ZAVODA PREDSTAVITEV ZAVODA PREDSTAVITEV ZAVODA PREDSTAVITEV ZAVODA     PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODAPODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODAPODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODAPODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA    Zdravstvena dejavnost zavoda se  opravlja v zavodu v naslednjih organizacijskih enotah (OE) ---- OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO ---- OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ ---- OE MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA ---- OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ---- OE VARSTVO OTROK IN MLADINE ---- OE VARSTVO ŽENSK ---- OE PATRONAŽNO VARSTVO Naloge skupnega pomena za organizacijske enote opravlja UPRAVA zavoda, s svojimi službami.     VODSTVO VODSTVO VODSTVO VODSTVO ZAVODAZAVODAZAVODAZAVODA     Vodstvo zavoda predstavljajo direktor zavoda, strokovni direktor in ostali delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, in sicer: pomočnica za zdravstveno nego in predstojniki organizacijskih enot.                      
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1111 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI OPREDELJUJEJO DELOVNO ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI OPREDELJUJEJO DELOVNO ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI OPREDELJUJEJO DELOVNO ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI OPREDELJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODAPODROČJE ZAVODAPODROČJE ZAVODAPODROČJE ZAVODA     Javni zavod Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I. - ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 - ZP, 66/93 – ZP in ZVDK, 45/94 - Odl. US, 8/96, 31/2000 ZP-L, 36/2000 - ZPDZC) ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št.: 9/2006) s strani Mestne občine Maribor in občin Duplek, Hoče – Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače – Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentilj.  Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavodaZakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavodaZakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavodaZakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda        ---- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I. - ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 - ZP, 66/93 – ZP in ZVDK, 45/94 - Odl. US, 8/96, 31/2000 ZP-L, 36/2000 - ZPDZC), ---- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l.RS, št. 72/06 UPB3, 91/07, 76/08, 87/11), ---- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l.RS, št. 23/05 UPB2, 23/08), ---- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08), ---- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l.RS, št. 30/03 prečiščeno besedilo, 35/03, 78/03, 84/04, 44/05, 86/06 in 90/06, 64/07, 33/08, 71/08, 7/09, 88/09, 30/11), ---- Sklep o registraciji Okrožnega sodišča v Mariboru, št. 10057300,  ---- Področni dogovor za zdravstvene domove in zasebno zdravstveno dejavnost za pogodbeno leto, ---- Splošni dogovor za pogodbeno leto, ---- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjena z ZZZS.  Interni akti zavodaInterni akti zavodaInterni akti zavodaInterni akti zavoda    ---- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št.: 9/2006, 24. 4. 2006), ---- Statut Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (9.3.2007)  ---- Pravilnik o računovodstvu Zdravstvenega dom dr. Adolfa Drolca Maribor   ---- Pravilnik o oblikovanju znanstveno raziskovalne in razvojne dejavnosti v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (12. 12. 2005), ---- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest (1. 8. 2008) s spremembami, ---- Pravilnik o dežurnih delovnih mestih ((31.12.2010), ---- Pravilnik o delovanju notranjega revizorja (8. 6. 2005), ---- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru s svetovanjem (11. 8. 2009), ---- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene nege (11. 8. 2009) ---- Pravila o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za zaposlene v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (18. 5. 2009) ---- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor ((13. 2. 2008) ---- Poslovnik o delu strokovnega sveta (4. 9. 2007) ---- Poslovnik sveta zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (28. 9. 2005) 
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---- Poslovnik o delu kolegija zdravstvene nege (17. 11. 2008) ---- Katalog informacij javnega značaja javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (14. 4. 2006) ---- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v zavodu Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (17. 3. 2006) ---- Pravilnik o izvajanju mentorstva ((12. 11. 2007) ---- Pravila o delovnem času (26. 1. 2004) ---- Pravilnik o posredovanju informacij za javnost (18. 6. 2002) ---- Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zaposlenih Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (27. 7. 2001) ---- Kodeks obnašanja in ravnanja zaposlenih v zavodu Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (24. 4. 2006) ---- Poslovnik kakovosti (27. 3. 2006) ---- Organizacijski predpis Obravnava in varstvo pacientovih pravic (25. 11. 2008) ---- Pravila o sejninah in povračilih stroškov članom sveta zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (23. 3. 2011) ---- Pravilnik o ravnanju z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril (17. 10.2011)    
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2222 DOLGOROČNI CILJI ZAVODADOLGOROČNI CILJI ZAVODADOLGOROČNI CILJI ZAVODADOLGOROČNI CILJI ZAVODA     Dolgoročni cilji Zdravstvenega doma dr. A. Drolca Maribor izhajajo iz vizije, poslanstva in politike zavoda ter večletnega dela in programa. 
- Ohranitev obstoječega obsega dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti v občinah ustanoviteljicah zavoda. 
- Zagotavljanje zdravstvenega varstva za vse prebivalstvo. 
- Na osnovi veljavne zakonodaje ohraniti strokovni in organizacijski nivo sedanje oblike organiziranosti zdravstvenega varstva in na starih, zdravih temeljih delovati v dobro zaposlenih, predvsem pa vseh tistih, ki jim je naše poslanstvo namenjeno. 
- Povečati dostopnost zdravstvenih storitev. 
- Skrbeti za nenehni strokovni razvoj. 
- Pridobitev oz. zaposlitev deficitarnih strokovnih profilov (zdravnikov vseh profilov dejavnosti zavoda). 
- Z optimalno zaposlitvijo kakovostnega kadra zmanjšati nadurno delo in delo delavcev po pogodbah civilnega prava. 
- Nenehno strokovno in splošno izpopolnjevanje zaposlenih. 
- Ohranjanje ugleda zavoda in kakovostnega dela zdravstvenih delavcev v širši skupnosti. 
- Ustvariti čim boljše pogoje za dobro in kakovostno delo v vseh ambulantah zdravstvenega doma. 
- Načrtovanje, izvajanje, organiziranje in nadzor delovnih postopkov. 
- Spodbujanje razvojnega pristopa h kakovosti. 
- Ob izpolnjevanju vseh pogodbenih obvez do ZZZS spodbujanje izvajanja  samoplačniških in nadstandardnih storitev v zdravstvu in zobozdravstvu. 
- V vseh organizacijskih enotah spodbujati znanstvenoraziskovalno, publicistično in pedagoško delo. 
- Vpeljati nove diagnostične in terapevtske dejavnosti ob upoštevanju epidemiološke in demografske situacije in sodobnih trendov in tudi sodelovati pri oblikovanju strokovnih medicinskih in zobozdravstvenih doktrin. 
- Ustanovitev dežurnega centra za otroke in mladostnike na regijski ravni v novem urgentnem centru UKC Maribor. 
- Nadaljevati in poglobiti sodelovanje z Medicinsko fakulteto v Ljubljani in Mariboru ter ustreznimi kliničnimi oddelki KC Ljubljana.  
- Pridobiti dodatna sredstva za raziskovalno dejavnost v zavodu preko razpisov. 
- Nadaljevati aktivno sodelovanje v pedagoškem delu Medicinske fakultete in Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru in uvesti sistematično ter organizirano izobraževanje študentov in specializantov ob sprotnem preverjanju kakovosti mentorskega in drugega izobraževalnega dela z anketami.  
- Mentorsko delo nagraditi oz. stimulirati glede na obremenitve in dosežen nivo kakovosti dela. 
- Izdelati standarde za spremljanje izidov zdravljenja in njihovo medsebojno primerjavo. 
- Racionalizirati delo ambulant z nizko glavarino in jih po potrebi združiti. 
- Pridobivanje sredstev iz EU strukturnih skladov.  
- Popolna informatizacija zavoda, tako strokovno - medicinska kot poslovna ter informacijska povezava z UKC MB in ZZV. 
- Ohraniti princip družinske patronažne sestre v okviru zakonodaje iz področja zdravstvene dejavnosti v primarnem zdravstvenem varstvu z dejavnostmi, ki so med seboj povezane in neločljive: 
- Zmanjšati delavni normativ patronažne medicinske sestre na 2000 prebivalcev. 
- Upoštevati usmeritve Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo » Zdravje za 21 stoletje« z vsemi 21 cilji. 



Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: Letno poročilo 2011 

 

 

 13 

- Rešitev lastninske pravice ambulant »Tezno«. 
- Prenova oziroma nadomestna gradnja zdravstvene postaje v Jezdarski ulici 
- Novogradnja prostorov Službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino na lokaciji C objekta.   3333 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEVLETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEVLETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEVLETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV    
 ---- Nadgradnja laboratorija z nadzidavo II. in III. nadstropja. ---- Prenova oziroma nadomestna gradnja zdravstvene postaje v Jezdarski ulici.  ---- Urediti nove prostore, opremo in storitve današnjega pneumoftiziološkega dispanzerja v smislu preoblikovanja v moderni kardiorespiratorni diagnostični center. ---- Dokončna ureditev prostorskega vprašanja zdravstvene postaje Tezno. ---- Nakup enega reševalnega vozila za potrebe organizacijske enote Nujne medicinske pomoči in tri vozila za potrebe organizacijske enote Patronažno varstvo. ---- Nenehno strokovno in splošno izpopolnjevanje zaposlenih. ---- Storitve na trgu obdržati na isti ravni kot v letu 2010. ---- Glede na potrebe populacije ter vse krajše hospitalne ležalne dobe, se je potrebno dogovoriti s plačnikom ZZZS za povečan obseg programa izvajanja zdravstvenih storitev na področju patronažnega zdravstvenega varstva (Zakon o dolgotrajni oskrbi, Zakon o paliativi). ---- Stabilno poslovanje.         
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4444 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEVOCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEVOCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEVOCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV    Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je, kljub težki gospodarski situaciji in veljavnim interventnim zakonom vlade, poslovno leto 2011 zaključil uspešno. Vsekakor je zaostrena gospodarska situacija vplivala na naše poslovanje, zato je bilo potrebno še bolj skrbno načrtovati in upravljati s finančnimi sredstvi ter upoštevati sprejete varčevalne ukrepe.  S preudarnim gospodarjenjem smo stroške materiala obdržali v mejah načrtovanih, stroški storitev so se nam kljub zmanjšanju dela po podjemnih pogodbah (za 4 %) povišala za 2 %, a predvsem zaradi investiranja v tekoče vzdrževanje opreme. Prav tako smo bili preudarni pri novih zaposlitvah in nadomeščanju odhodov, stroške dela smo zmanjšali za 2 %.  S sprotnim prestrukturiranjem smo uspeli na skoraj vseh področjih realizirati program do ZZZS tako, da zmanjšanega prihodka zaradi nedoseganja programa skoraj ni bilo. Poleg tega smo dodatno uvedli referenčne ambulante, štiri aprila in eno v septembru, kar je pozitivno vplivalo na prihodek javne službe in je bil za 1 % višji od načrtovanega, tržna dejavnost pa je pričakovano v upadanju.   Zaradi skrbnega poslovanja in upoštevanja zadanih ciljev, smo uspeli poslovno leto 2011 zaključiti pozitivno, s 521.214 € presežka prihodkov nad odhodki.  
 4.14.14.14.1 Realizacija letnih ciljevRealizacija letnih ciljevRealizacija letnih ciljevRealizacija letnih ciljev    Izvajanje in realizacija letnih ciljev izhaja iz usmeritev, ki smo si jih zadali z dolgoročnimi cilji. Kot osnovni cilj smo si v zavodu zadali ohranitev obstoječega obsega programov v Mestni občini Maribor in v vseh primestnih občinah – ustanoviteljicah javnega zavoda.  Organiziranje in opravljanje vseh dejavnosti, ki jih nalaga zakon o zdravstveni dejavnosti in sicer v obsegu, ki bo omogočal uspešno poslovanje in čim večjo odprtost zdravstvene dejavnosti javnosti.  Na osnovi tako zastavljenih dolgoročnih ciljev, smo si zastavili naslednje kratkoročne cilje:  - prijazna ustanova za koristnike naših storitev - izboljšanje kakovosti naših storitev in skrajšanje čakalnih dob - izpolnitev delovnega programa in pozitivno finančno poslovanje - uskladitev števila zaposlenih z obsegom prodanih programov  - nenehno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih in vzpodbujanje znanstveno raziskovalnega dela - komuniciranje z javnostjo in sodelovanje s sorodnimi zavodi in ustanovami - prenova informacijskega sistema - investicijsko in tekoče vzdrževanje zgradb in opreme - zadovoljstvo zaposlenih.  Vsi zastavljeni cilji sicer niso povsem merljivi, vendar lahko ugotovimo, da smo večino ciljev uresničili. Podrobnejši opis in realizacija ciljev je podana v posameznih poglavjih poročila.  
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4.24.24.24.2 Realizacija delovnega programaRealizacija delovnega programaRealizacija delovnega programaRealizacija delovnega programa        
4.2.1 Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS Značilnost sklepanja pogodb z našim največjim naročnikom ZZZS je v tem, da prve tri mesece v letu velja pogodba še iz preteklega leta. S prvim aprilom prične veljati nova pogodba.   Nove pogodba za leto 2011 ni veljala od 1. aprila kot običajno, ampak je skozi vse leto ostala v veljavi pogodba iz leta 2010. Dodanih je bilo le nekaj aneksov. Še vedno veljajo za 2,5% znižane cene storitev kot posledica vladnih protikriznih ukrepov v prejšnjih pogodbenih letih.   Leto 2011 je zaznamovalo veliko število prestrukturiranj programov in nekaj odhodov s koncesijo ter uvedba referenčnih ambulant. Izgubili smo 1,2 tima v splošnih ambulantah in 2,5 tima v zobozdravstvu za odrasle ter pridobili 5 referenčnih ambulant.  V letu 2011 so je zaradi prestrukturiranja in odhodov s koncesijo med letom večkrat spremenil obseg nekaterih programov. Od Ministrstva za zdravje smo 1. februarja dobili odobreno stalno prestrukturiranje 0,5 tima zobne protetike v 0,5 tima oralne in maksilofacialne kirurgije. S 1. aprilom smo 2 tima dejavnosti onkologije prestrukturirali v dejavnost patronaže, okulistike, ginekologije, urologije in kardiologije; do 31.3.2012 smo podaljšali prestrukturiranje dejavnosti splošne ambulante, pediatrije  in nevrologije v nevrologijo z EMG in EEG, nekaj urologije, ultrazvoka in RTG ter del točkovne pedontologije spremenili v pavšalno. Od 1.4. do 30.9. smo podaljšali že veljavno začasno prestrukturiranje 1 tima pulmologije z RTG v dejavnost mamografije, bolezni dojk in ultrazvoka. 1. junija  smo zaradi odhoda s koncesijo izgubili 2 tima v dejavnosti zobozdravstvo za odrasle in 3 time patronaže, zaradi česar se je zmanjšal njihov program. V začetku novembra smo dobili od ministrstva odobreno zmanjšanje dejavnosti ginekologije in internistike ter povečanje dejavnosti urologije in nevrologije z EMG in EEG z veljavnostjo 1. 7. - 31.12. 2011. Po preteku začasne veljavnosti prestrukturiranja pulmologije smo 1. oktobra vrnili 1 tim dejavnosti pulmologija z RTG, ki je bil prestrukturiran v dejavnosti bolezni dojk, mamografija in ultrazvok. 1. avgusta smo zaradi odhoda v koncesijo morali zmanjšati program za 1,2 tima v splošnih ambulantah in konec leta za pol tima v zobozdravstvu za odrasle. Smo pa med letom dodatno pridobili 5 referenčnih ambulant in sicer štiri aprila in eno v septembru.  
4.2.2.    Uresničevanje načrtovanega  fizičnega obsega dela v letu 2010 do ZZZS in ostalih plačnikov     Realizacija delovnega programa je v primerjavi z zastavljenimi nalogami uspešna. V količniškem sistemu splošnih ambulant je zagotovljeno plačilo 92% celotne vrednosti programa pod pogojem, da na tim opravimo vsaj 13.000 količnikov iz obiskov. Preostali del programa je plačan, če opravimo vsaj 85% preventivnih pregledov odraslih prebivalcev v starosti od 35 do 70 let in pod pogojem, da pri napotitvi na sekundarno raven ne odstopamo od republiškega povprečja za več kot dve standardni deviaciji. Kurativni del programa je bil presežen za 7,5%, preventivni program pa je bil izpolnjen v višini 98%.  Podobno določilo velja tudi za količniški program v otroškem dispanzerju. Razlika je le v tem, da je potrebno opraviti 90% preventivnega programa kot pogoj za poravnavo 92% kurativnega programa. Kurativni program v otroškem dispanzerju je bil realiziran 95,41% in v šolskem dispanzerju 56,57%. Ker so v obeh dispanzerjih opravili dobrih 100% preventivnega programa, je bil kurativni program poravnan v celoti. 
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 Tudi v dispanzerju za ženske je potrebno opraviti samo 15.000 količnikov na tim, če opravijo vsaj 70% programa pregleda materničnega vratu. Količniški program je bil dosežen v višini 87,75%, medtem ko je preventivni pregled materničnega vratu dosegel 122% plana, kar je zadostovalo za celotno plačilo programa.  V fizioterapiji so presegli program za 2,9% in v dispanzerju za mentalno zdravje za 21,4%. Patronažna dejavnost je presegla program za 39% in sicer največ v delu dejavnosti nega na domu. Uspešni smo bili tudi pri realizaciji programov učnih delavnic tako, da smo dobili poravnane vse delavnice v 100% obsegu.   Zobozdravstvo je s 5% preseganjem programov uspešno realiziralo zastavljene cilje. Program nenujnih reševalnih prevozov je dosegel le 73,6%, medtem ko je bil program prevoza onkoloških bolnikov za 60% presežen. V specialistični dejavnosti je bil v glavnem program dosežen, če ne v točkah pa v obiskih, razen v internistiki (66,78%), pulmologiji (93,18%), onkologiji (81,52), okulistiki (98%), na ultrazvoku (89%) in RTG (94%). V medicini dela so zastavljene cilje v točkah dosegli v 106,5% zastavljenega programa.
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Tabela 1: Tabela 1: Tabela 1: Tabela 1: RealizacijRealizacijRealizacijRealizacija delovnega programa v letu 2011a delovnega programa v letu 2011a delovnega programa v letu 2011a delovnega programa v letu 2011            Realizacija za obdobje                           Realizacija za obdobje                           Realizacija za obdobje                           Realizacija za obdobje                           01.01. do 31.12.201001.01. do 31.12.201001.01. do 31.12.201001.01. do 31.12.2010    Finančni načrt za Finančni načrt za Finančni načrt za Finančni načrt za obdobje                                   obdobje                                   obdobje                                   obdobje                                   01.01. do 31.12.201101.01. do 31.12.201101.01. do 31.12.201101.01. do 31.12.2011    Realizacija za obdobje                           Realizacija za obdobje                           Realizacija za obdobje                           Realizacija za obdobje                           01.01. do 31.12.201101.01. do 31.12.201101.01. do 31.12.201101.01. do 31.12.2011    Indeks (za podatke o  Indeks (za podatke o  Indeks (za podatke o  Indeks (za podatke o  obseg dej)obseg dej)obseg dej)obseg dej)    1. OSNOVNA ZDRAVSTVENA 1. OSNOVNA ZDRAVSTVENA 1. OSNOVNA ZDRAVSTVENA 1. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOSTDEJAVNOSTDEJAVNOSTDEJAVNOST    Obseg Obseg Obseg Obseg dejavnostidejavnostidejavnostidejavnosti    Št. Št. Št. Št. napotitevnapotitevnapotitevnapotitev    Obseg Obseg Obseg Obseg dejavnostidejavnostidejavnostidejavnosti    ŠtŠtŠtŠt. . . . napotitevnapotitevnapotitevnapotitev    Obseg Obseg Obseg Obseg dejavnostidejavnostidejavnostidejavnosti    Št. Št. Št. Št. napotitevnapotitevnapotitevnapotitev    Real.Real.Real.Real.                        2011/ 2011/ 2011/ 2011/ Real.Real.Real.Real.    2010201020102010    Real.2011/           Real.2011/           Real.2011/           Real.2011/           FN 2011FN 2011FN 2011FN 2011    101 01 splošna ambulanta (število K-jev): 1.214.962   1.125.134   1.236.231   101,75 109,87 - od tega: preventiva (prvi pregled):preventiva (prvi pregled):preventiva (prvi pregled):preventiva (prvi pregled): 71.526 5.502 74.598 5.738 65.507 5.039 91,58 87,81 - od tega: preventiva (pon. pregled):preventiva (pon. pregled):preventiva (pon. pregled):preventiva (pon. pregled): - 101 02 kurativa OD (število K-jev): 234.538   245.589   242.303   103,31 98,66 - 101 03 kurativa ŠD (število K-jev): 197.328   348.487   191.540   97,07 54,96 - 101 04 dispanzer za žene (število točk): 152.859 X 174.948 X 148.115 X 96,90 84,66  - od tega preventiva (samo 0153): 7.447 X 7.680 X 6.401 X 85,95 83,35 - 101 55 preventiva OD 127.782 X 125.535 X 134.710 X 105,42 107,31  - 101 54 preventiva ŠD 166.732 X 166.273 X 153.784 X 92,23 92,49  - 101 05 fizioterapija, del. ter. (št.točk)**** 265.731   258.210   283.985   106,87 109,98  - 101 07 patronaža (število točk) 1.509.651 X 1.105.023 X 1.474.615 X 97,68 133,45 - 101 51 nega na domu (število točk) X X X - 101 53 spl. amb. v soc. zavodu(št.K-jev) 136.260   99.232   147.794   108,46 148,94  - 101 112 disp. za men. zdravje (št. točk) 115.968 X 95.535 X 118.716 X 102,37 124,26  - 101 113 klinična psihologija (št. točk) 106.300 X 109.052 X 94.393 X 88,80 86,56 - 101 016 delavnica 'zdravo hujšanje' 15 X 18 X 11 X 73,33 61,11 - 101 016 delavnica 'da, opuščam kajenje' 3 X 5 X 6 X 200,00 120,00  - 101 016 ind. svet. 'da, opuščam kajenje' 4 X 112 X 0 X 0,00 0,00 - 101 016 delavnica 'zdrava prehrana' 30 X 22 X 32 X 106,67 145,45 - 101 016 del. 'telesna dejavnost- gibanje' 30 X 25 X 27 X 90,00 108,00  - 101 016 ind. svet. za tveg. pitja alkohola 0 X 0 X 0 X 0,00 0,00  - 101 016 krajša delavnica "življ. slog" 114 X 93 X 174 X 152,63 187,10  - 101 016 krajša delavnica "test hoje 1x" 65 X 71 X 69 X 106,15 97,18  - 101 016 krajša del. "dejavniki tveganja" 90 X 70 X 122 X 135,56 174,29 2. SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST 2. SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST 2. SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST 2. SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST     Število Število Število Število točktočktočktočk    št. št. št. št. obiskovobiskovobiskovobiskov    Število Število Število Število točktočktočktočk    Št. Št. Št. Št. obiskovobiskovobiskovobiskov    Število Število Število Število točktočktočktočk    št. št. št. št. obiskovobiskovobiskovobiskov    Indeks (za št. točk)Indeks (za št. točk)Indeks (za št. točk)Indeks (za št. točk)    Real.Real.Real.Real.                2011/ 2011/ 2011/ 2011/ Real.Real.Real.Real.    2010201020102010    Real.2011/           Real.2011/           Real.2011/           Real.2011/           FN 2011FN 2011FN 2011FN 2011           - 201 25 internistika 7.413   6.515 1.733 6.495 2.433 87,62 99,69        - 201 26 pulmologija 230.965   216.876 21.023 211.095  16.521 91,40 97,33        - 201 36 onkologija 73.492   18.980   37.928   51,61 199,83        - 201 28 nevrologija 25.504   32.998   33.144  594 129,96 100,44        - 201 29 pediatrija 36.274   x   x   #VREDN! #VREDN!        - 201 30 ginekologija in porodništvo x   2.433 513 1.875  106 #VREDN! 77,07        - 201 31 kirurgija, travm.,    urologijaurologijaurologijaurologija 14.857   29.856   28.681  2.001 193,05 96,06        - 201 33 otorinolaringologija 56.821   52.004 4.527 62.920  4.646 110,73 120,99        - 201 34 okulistika 168.853   184.239 21.504 188.038  21.288 111,36 102,06 
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2. SPEC. AMBUL2. SPEC. AMBUL2. SPEC. AMBUL2. SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST ANTNA DEJAVNOST ANTNA DEJAVNOST ANTNA DEJAVNOST     Število Število Število Število točktočktočktočk    št. št. št. št. obiskovobiskovobiskovobiskov    Število Število Število Število točktočktočktočk    Št. Št. Št. Št. obiskovobiskovobiskovobiskov    Število Število Število Število točktočktočktočk    št. št. št. št. obiskovobiskovobiskovobiskov    Indeks (za št. točk)Indeks (za št. točk)Indeks (za št. točk)Indeks (za št. točk)    Real.Real.Real.Real.                2011/ 2011/ 2011/ 2011/ Real.Real.Real.Real.    2010201020102010    Real.2011/           Real.2011/           Real.2011/           Real.2011/           FN 2011FN 2011FN 2011FN 2011                    - 201 37 psihiatrija 179.035   161.326 13.036 180.236  13.571 100,67 111,72        - 201 58 pedopsihiatrija 100.684   81.972 3.116 95.624  3.109 94,97 116,65        - 201 104 ultrazvok 73.329   102.937   99.434   135,60 96,60        - 201 105 rentgen 31.599   40.115   40.051   126,75 99,84        - 201 46 fiziatrija 89.788   87.306 12.411 88.294  10.668 98,34 101,13        - 201 62 bolezni dojk 48.772   60.451 6.881 60.107  8.792 123,24 99,43        - 201 90 mamografija 64.897   78.046   77.197  8.588 118,95 98,91        - 201 97 kardiologija 25.520   31.235 715 29.734 2.675 116,51 95,19 3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST    Število Število Število Število točktočktočktočk    št. št. št. št. obiskovobiskovobiskovobiskov    Število Število Število Število točktočktočktočk    Št. Št. Št. Št. obiskovobiskovobiskovobiskov    Število Število Število Število točktočktočktočk    št. št. št. št. obiskovobiskovobiskovobiskov    Indeks (za št. točk)Indeks (za št. točk)Indeks (za št. točk)Indeks (za št. točk)    Real.Real.Real.Real.    2011/ 2011/ 2011/ 2011/ Real.Real.Real.Real.                2010201020102010    Real.2011/           Real.2011/           Real.2011/           Real.2011/           FN 2011FN 2011FN 2011FN 2011           - 102 08, 102 09 zobozdr. za odrasle 1.122.740 X 1.039.864 X 991.661 X 88,33 95,36        - 102 10, 102 11 zobozdr. za mladino 671.275 X 603.577 X 681.381 X 101,51 112,89        - 102 12 ortodontija 242.185 X 236.645 X 239.941 X 99,07 101,39        - 102 13 pedontologija 87.725 X 67.939 X 68.353 X 77,92 100,61        - 102 14 stomat. protetična dejavnost 0 X 2.931 X 0 X 0,00 0,00        - 102 17 sp.dej. zdr zob in ustne votline 106.044 X 91.130 X 94.534 X 89,15 103,74        - 102 18 oralna in maksilo. kirurgija 167.091 X 177.236 X 180.641 X 108,11 101,92 4. REŠEVALNA SLUŽBA4. REŠEVALNA SLUŽBA4. REŠEVALNA SLUŽBA4. REŠEVALNA SLUŽBA    Število Število Število Število točktočktočktočk    št. št. št. št. obiskovobiskovobiskovobiskov    Število Število Število Število točktočktočktočk    Št. Št. Št. Št. obiskovobiskovobiskovobiskov    Število Število Število Število točktočktočktočk    št. št. št. št. obiskovobiskovobiskovobiskov    Indeks (za št. točk)Indeks (za št. točk)Indeks (za št. točk)Indeks (za št. točk)    Real.Real.Real.Real.    2011/ 2011/ 2011/ 2011/ Real.Real.Real.Real.    2010201020102010    Real.2011/           Real.2011/           Real.2011/           Real.2011/           FN 2011FN 2011FN 2011FN 2011           - 106 108 prev.onk. bolnikov  273.166 X 198.920 X 321.706 X 117,77 161,73        - 106 23 nenujni reševalni prevozi 481.171 X 646.490 X 510.237 X 106,04 78,92        - 106 92 nujni reš. prevozi (pavšal) 272.836 X pavšal X 143.225 X 52,49 x  
 

4.2.3.   Obrazložitev odObrazložitev odObrazložitev odObrazložitev odstopanj realizacije za leto 2011 glede na realizacijo 2010stopanj realizacije za leto 2011 glede na realizacijo 2010stopanj realizacije za leto 2011 glede na realizacijo 2010stopanj realizacije za leto 2011 glede na realizacijo 2010    terterterter    realizacijo  v letu 2011realizacijo  v letu 2011realizacijo  v letu 2011realizacijo  v letu 2011    gleglegleglede de de de na plan v letu 20na plan v letu 20na plan v letu 20na plan v letu 2011111111     Po metodologiji, ki jo je priporočilo Ministrstvo za zdravje, smo analizirali in obrazložili realizacijo za leto 2011 v primerjavi z realizacijo v letu 2010.  Zaradi odhoda v zasebništvo  smo izgubili 6,7 timov in sicer v splošni dejavnosti 1,2 tima, 3 time v patronaži in 2,5 tima v zobozdravstvu za odrasle, kar je potrebno pri primerjavi realizacije upoštevati, pridobili pa smo pet  referenčnih ambulant. Med letom smo na podlagi prestrukturiranja pričeli z novo dejavnostjo specialistične ginekologije in ukinili dejavnost onkologije.  
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 V letu 2011 smo posebno pozornost posvetili 100% izpolnitvi zastavljenih programov do ZZZS. To nam je v veliki meri tudi uspelo in ob koncu leta ni bilo negativnega poračuna. Se pa je zaradi zgoraj navedenih vzrokov spremenila struktura prihodka med posameznimi dejavnostmi (glej tabelo).  TTTTabela 2: abela 2: abela 2: abela 2: PPPPrimerjava finančnih načrtov iz pogodbe rimerjava finančnih načrtov iz pogodbe rimerjava finančnih načrtov iz pogodbe rimerjava finančnih načrtov iz pogodbe 2009, 20102009, 20102009, 20102009, 2010    in pogodbe 20in pogodbe 20in pogodbe 20in pogodbe 2011111111    ter deleži posameznih dejavnostiter deleži posameznih dejavnostiter deleži posameznih dejavnostiter deleži posameznih dejavnosti    DEJAVNOSTDEJAVNOSTDEJAVNOSTDEJAVNOST    POGODBA 1.1.2009POGODBA 1.1.2009POGODBA 1.1.2009POGODBA 1.1.2009    POGODBA 1.1.2010POGODBA 1.1.2010POGODBA 1.1.2010POGODBA 1.1.2010    POGODBA 1.1.20POGODBA 1.1.20POGODBA 1.1.20POGODBA 1.1.2011111111    €€€€    %%%%    €€€€    %%%%    €€€€    %%%%    1. PATRONAŽA 2.452.614,22 8,63 2.468.993,52 8,66 2.495.169,00 8,64 2. KLIN. PSIH. IN DMZ 450.565,39 1,59 463.963,83 1,63 468.909,00 1,62 3. FIZIOTERAPIJA 514.386,29 1,81 517.719,45 1,82 523.628,00 1,81 4. SPECIALISTIČNA DEJAVNOST 3.341.984,07 11,76 3.394.914,09 11,91 3.412.658,00 11,82 5. ZOBOZDRAV. DEJAV. + DEŽ. 6.489.972,21 22,84 6.262.169,07 21,97 6.439.543,00 22,29 6. SPLOŠNA AMB. + SOC. ZAVODI 5.175.557,97 18,21 5.100.435,72 17,89 5.043.828,00 17,46 7. OTROŠKI + ŠOLSKI DISPANZER 3.517.436,03 12,38 3.505.184,91 12,30 3.536.839,00 12,25 8. DISPANZER ZA ŽENSKE 819.162,82 2,88 844.213,26 2,96 857.275,00 2,97 9. RAZVOJNE AMBULANTE 389.719,69 1,37 392.756,73 1,38 396.567,00 1,37 10. CENTER ZA ZDRAVLJ. ODVIS. 233.924,88 0,82 235.352,04 0,83 237.705,00 0,82 11. ZDRAVSTVENE DELAVNICE 89.869,10 0,32 90.077,52 0,32 95.354,00 0,33 12. ZDRAVSTVENA VZGOJA 245.240,79 0,86 250.373,82 0,88 254.193,00 0,88 13. NMP MOTOR 39.165,50 0,14 38.963,13 0,14 39.383,00 0,14 14. NMP PHE + DEŽURNA SLUŽBA 2.980.979,67 10,49 3.006.966,15 10,55 3.037.036,00 10,51 15. NUJNI REŠEVALNI PREVOZI 1.009.899,87 3,55 1.138.152,60 3,99 1.191.620,00 4,13 16. NENUJNI + SANITETNI RP 377.121,40 1,33 502.495,65 1,76 556.405,00 1,93 17. ZAPORI 288.183,63 1,01 294.482,34 1,03 297.802,00 1,03 SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    28.415.783,5328.415.783,5328.415.783,5328.415.783,53    100,00100,00100,00100,00    28.507.213,8328.507.213,8328.507.213,8328.507.213,83    100,00100,00100,00100,00    28.883.914,0028.883.914,0028.883.914,0028.883.914,00    100,00100,00100,00100,00     V letu 2011 v zvezi z izvajanjem programa ni bilo nepričakovanih dogodkov, razen dolgega čakanja odgovora Ministrstva za zdravje na predloge prestrukturiranja. To nam je nekoliko otežilo realizacijo določenih programov, predvsem na novo uvedene dejavnosti ginekologije. 
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5555 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELAIZVAJANJU PROGRAMA DELAIZVAJANJU PROGRAMA DELAIZVAJANJU PROGRAMA DELA           V letu 2011 v zvezi z izvajanjem programa ni bilo nepričakovanih dogodkov, razen dolgega čakanja odgovora Ministrstva za zdravje na predloge prestrukturiranja. To nam je nekoliko otežilo realizacijo določenih programov, predvsem na novo uvedene dejavnosti ginekologije.   6666 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV IZ POROČILA OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV IZ POROČILA OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV IZ POROČILA OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LETPRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LETPRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LETPRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET        Tabela 3: Primerjava realizaTabela 3: Primerjava realizaTabela 3: Primerjava realizaTabela 3: Primerjava realizacije programov storitev do ZZZS cije programov storitev do ZZZS cije programov storitev do ZZZS cije programov storitev do ZZZS ––––    2002002002008888/20/20/20/2011111111    DEJAVNOSTDEJAVNOSTDEJAVNOSTDEJAVNOST    INDEKS INDEKS INDEKS INDEKS REAL/PLAN REAL/PLAN REAL/PLAN REAL/PLAN 2008200820082008    INDEKS INDEKS INDEKS INDEKS REAL/PLAN REAL/PLAN REAL/PLAN REAL/PLAN 2009200920092009    INDEKS INDEKS INDEKS INDEKS REAL/PLAN REAL/PLAN REAL/PLAN REAL/PLAN 2010201020102010    INDEKS INDEKS INDEKS INDEKS REAL/PLAN REAL/PLAN REAL/PLAN REAL/PLAN 2011201120112011    OSNOVNA ZDR. DEJ.(FIZIOT.+DMZ)  109,3 108,7 105,5 107,4 TOČKE V SPECIAL. DEJAVNOSTI 100,4 100,6 100,5 104,5 TOČKE NEGE IN PATRONAŽE 139,5 135,8 139,0 133,5 KURATIVNI KOLIČNIKI SPL. AMB. 109,6 107,4 107,5 113,0 PREVEN. PREGLEDI ODRASLIH (vsaj 85% plana) 94,0 90,0 98,0 87,8  KURAT. KOL. V OTR. IN ŠOL. DISP. 74,8 76,0 72,6 73,0 PREV. KOL. V OTR. IN ŠOL. DISP. (vsaj 90% plana) 99,1 99,4 100,9 98,9 KOLIČNIKI V DISPANZERJU ZA ŽENSKE 99,4 91,8 87,8 84,7 PREV. PREGLEDI MATERN. VRATU (80% plana) 107,6 111,6 122,1 104,2  TOČKE V ZOBOZDRAVSTVU 102,4 103,7 105,2 101,8 REŠEVALNI PREVOZI - NENUJNI 110,4 113,9 73,6 78,9 REŠEVALNI PREVOZI - ONKOLOŠKI DISP. 57,5 153,6 160,0 161,7 Ocena uspeha:Ocena uspeha:Ocena uspeha:Ocena uspeha: Primerjava realizacije delovnih programov do ZZZS kaže, da smo bili skoraj povsod nekoliko uspešnejši kot v preteklih letih, posebno v primerjavi z lanskim letom. Tudi v dejavnosti nenujnih reševalnih prevozov se je realizacija nekoliko izboljšala. To je ugodno vplivalo na finančno poslovanje, saj smo leto zaključiti brez negativnega poračuna. K temu je  tudi veliko pripomoglo  pravočasno prestrukturiranje kritičnih dejavnosti. Eden od pokazateljev zadovoljstva so tudi čakalne dobe.                     



Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: Letno poročilo 2011 

 

 

 21 

Tabela 4: Prikazuje čakalne dobe v letu 2011 v primerjavi z letom poprejTabela 4: Prikazuje čakalne dobe v letu 2011 v primerjavi z letom poprejTabela 4: Prikazuje čakalne dobe v letu 2011 v primerjavi z letom poprejTabela 4: Prikazuje čakalne dobe v letu 2011 v primerjavi z letom poprej    

 Iz tabele je razvidno, da so se čakalne dobe glede na preteklo leto ponekod skrajšale, ponekod podaljšale. Podaljšale so se na psihiatriji in predvsem pedopsihiatriji ter fizikalni in rehabilitacijski medicini. Opazno so se skrajšale v Centru za bolezni dojk in mamografijo ter v ambulanti za čeljustno kirurgijo. Čakalna doba v Centru za bolezni dojk se je skrajšala za 7 oz. 8 mesecev, kar je zelo pohvalno in je rezultat opravljenega dodatnega programa, ki smo ga imeli do konec septembra sklenjenega z ZZZ 

    DEJAVNOSTDEJAVNOSTDEJAVNOSTDEJAVNOST            ČAKALNA DOBA 2010ČAKALNA DOBA 2010ČAKALNA DOBA 2010ČAKALNA DOBA 2010        ČAKALNA DOBA 2011ČAKALNA DOBA 2011ČAKALNA DOBA 2011ČAKALNA DOBA 2011        Psihohigiensko psihiatrična dejavnost 4 – 6 tednov 6 – 7 tednov Pedopsihiatrija 1 – 2 meseca, urgentni primeri takoj do 6 mesecev, urgentni primeri takoj Služba za fizikalno in rehabilitacijsko medicino akutni bolniki, poškodbe 30 dni, kronični bolniki  do 60 dni akutni bolniki, poškodbe 40 dni, kronični bolniki  do 100 dni Varstvo žensk nujni primeri takoj, redna kontrola 3 – 5 mesece nujni primeri takoj, redna kontrola 3 – 5 mesece Center za bolezni dojk in mamografijo 12 - 14 mesecev 5 mesecev Ultrazvok 4 tedne 4 tedne ORL do 3 tedne 1 – 2 tedna Kardiološka ambulanta, EEG kabinet EMG do 1 mesec, 2 – 3 tedne 20 tednov do 1 mesec, 2 – 3 tedne do 3 mesece Okulistika 2 tedna, nujni primeri takoj 2 tedna, nujni primeri takoj Ergooftalmologija 14 dni 14 dni RTG slikanje skeleta 3 tedne 14 dni Zobozdravstvo odraslih nujni primeri in reparature protez-takoj konzervativno zdravljenje zob 1 – 9 mesecev, protetična rehabilitacija 1 do 9 mes. nujni primeri in reparature protez-takoj konzervativno zdravljenje zob 1 – 5 mesecev, protetična rehabilitacija 3 -- 6 mesecev Ortodontija   napoteni pacienti – takoj, glede na raz. obdobje delitev od 0 – 5 let napoteni pacienti – takoj, glede na raz. obdobje delitev od 0 – 5 let Spec. amb. za čeljustno kirurgijo  ambulantni posegi 9 mesecev, operativni posegi 6 mesecev 6 mesecev Spec. amb. za zobne in ustne bolezni 3 – 24 mesecev 2 – 20 mesecev 
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7777 OCENA GOSPODARNOSTI OCENA GOSPODARNOSTI OCENA GOSPODARNOSTI OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJAIN UČINKOVITOSTI POSLOVANJAIN UČINKOVITOSTI POSLOVANJAIN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA        7. 1. 7. 1. 7. 1. 7. 1.     Finančni kazalniki poslovanjaFinančni kazalniki poslovanjaFinančni kazalniki poslovanjaFinančni kazalniki poslovanja                Pri analiziranju finančnih kazalnikov smo analizirali podatke za leto 2009, 2010 in 2011 ter jih primerjali s povprečjem zdravstvenih domov v Sloveniji v istem letu. Izjema so kazalniki za leto 2011, ki jih zaradi manjkajočih podatkov primerjamo s predhodnim letom.   
• Kazalnika gospodarnosti Kazalnika gospodarnosti Kazalnika gospodarnosti Kazalnika gospodarnosti              KOEFICIENT CELOTNE GOSPODARNOSTI  (K1)   = CELOTNI PRIHODEK CELOTNI ODHODKI       Leto 2009Leto 2009Leto 2009Leto 2009    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    Leto 2011Leto 2011Leto 2011Leto 2011    K1 ZDK1 ZDK1 ZDK1 ZD    0,9850,9850,9850,985    0,9860,9860,9860,986    1,0161,0161,0161,016        Leto 200Leto 200Leto 200Leto 2009999    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    K1 SloK1 SloK1 SloK1 Slo    0,9950,9950,9950,995    1,0001,0001,0001,000    1,0001,0001,0001,000            Načelu gospodarnosti je zadoščeno kadar je vrednost kazalca enaka ali večja od 1. V primerjavi s predhodnim letom se je gospodarnost precej izboljšala in je zaradi pozitivnega poslovanja višja od lanskega povprečja zdravstvenih domov v Sloveniji.    KOEFICIENT GOSPODARNOSTI POSLOVANJA (K2)   = PRIHODKI OD POSLOVANJA ODHODKI OD POSLOVANJA       Leto 2009Leto 2009Leto 2009Leto 2009    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    Leto 2011Leto 2011Leto 2011Leto 2011    K2 ZDK2 ZDK2 ZDK2 ZD    0,98200,98200,98200,9820    0,9840,9840,9840,984    1,0471,0471,0471,047        Leto 2009Leto 2009Leto 2009Leto 2009    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    K2 SloK2 SloK2 SloK2 Slo    0,9860,9860,9860,986    0,9940,9940,9940,994    0,9940,9940,9940,994            Prihodki od poslovanja so celotni prihodki zmanjšani za finančne, izredne in prevrednotovalne prihodke. Odhodki od poslovanja so celotni odhodki zmanjšani za finančne, izredne in prevrednotovalne odhodke. Tudi ta kazalnik je 



Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: Letno poročilo 2011 

 

 

 23 

ugoden, če je njegova vrednost večja od 1. V tem letu se je ta kazalnik izboljšal in je višji od 1 ter lanskega povprečja zdravstvenih domov v Sloveniji.    
• Kazalnik donosnostiKazalnik donosnostiKazalnik donosnostiKazalnik donosnosti             STOPNJA DOBIČKONOSTNOSTI (K3)   = PRESEŽEK PRIHODKOV CELOTNI PRIHODKI       Leto 2009Leto 2009Leto 2009Leto 2009    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    Leto 2011Leto 2011Leto 2011Leto 2011    K3 ZDK3 ZDK3 ZDK3 ZD    ----0,0140,0140,0140,014    ----    0,0150,0150,0150,015    0,0150,0150,0150,015        Leto 2009Leto 2009Leto 2009Leto 2009    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    K3 SloK3 SloK3 SloK3 Slo    ----0,550,550,550,55    0,0420,0420,0420,042    0,0420,0420,0420,042        Ker smo ustvarili presežek prihodkov nad odhodki, je ta kazalnik pozitiven. Naš kazalnik je bil lani negativen, povprečje zdravstvenih domov Slovenije pa pozitivno. Letos se je stanje pri nas izboljšalo in kazalnik je višji od lanskega povprečja za Slovenijo.   
• Kazalnik obračanja sredstevKazalnik obračanja sredstevKazalnik obračanja sredstevKazalnik obračanja sredstev             KOEFICIENT OBRAČANJA SREDSTEV (K4)   = CELOTNI PRIHODKI POVPREČNO STANJE SREDSTEV   Koeficient ponazarja kolikokrat na leto se sredstva v poslovnem procesu obrnejo. Rezultat nam pove koliko enot celotnega prihodka ustvarimo z vloženo enoto sredstev oziroma nam obratni rezultat kaže, koliko sredstev je potrebno vložiti za pridobitev 1 enote celotnega prihodka. Ta kazalnik se je v primerjavi s predhodnim letom poslabšal, a je ugodnejši od povprečja v Sloveniji.       Leto 2009Leto 2009Leto 2009Leto 2009    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    Leto 2011Leto 2011Leto 2011Leto 2011    K4 ZDK4 ZDK4 ZDK4 ZD    3,383,383,383,38    3,0253,0253,0253,025    2,6192,6192,6192,619        Leto 2009Leto 2009Leto 2009Leto 2009    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    K4 SloK4 SloK4 SloK4 Slo    1,5641,5641,5641,564    1,5681,5681,5681,568    1,5681,5681,5681,568                        
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• Kazalniki stanja investiranjaKazalniki stanja investiranjaKazalniki stanja investiranjaKazalniki stanja investiranja             STOPNJA ODPISANOSTI OSN. SREDSTEV (K5)   = POPRAVEK VREDNOSTI OS NABAVNA VREDNOST OS       Leto 2009Leto 2009Leto 2009Leto 2009    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    Leto 2011Leto 2011Leto 2011Leto 2011    K5 ZDK5 ZDK5 ZDK5 ZD    66,066,066,066,0    65,6565,6565,6565,65    62,7262,7262,7262,72        Leto 2009Leto 2009Leto 2009Leto 2009    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    K5 SloK5 SloK5 SloK5 Slo    54,8554,8554,8554,85    56,4056,4056,4056,40    56,4056,4056,4056,40      Kazalnik pove stopnjo odpisanosti osnovnih sredstev. Osvetljuje starost opredmetenih osnovnih sredstev in omogoča predvidevanje večjih naložb v bližnji prihodnosti. Stopnja odpisanosti OS je višja od povprečja v zdravstvenih domovih Slovenije, a se je v primerjavi s predhodnim letom nekoliko izboljšala.    STOPNJA ODPISANOSTI OPREME (K6)   = POPRAVEK VREDNOSTI OPREME OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS       Leto 2009Leto 2009Leto 2009Leto 2009    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    Leto 2011Leto 2011Leto 2011Leto 2011    K6 ZDK6 ZDK6 ZDK6 ZD    85,085,085,085,0    86,9486,9486,9486,94    83,1283,1283,1283,12        Leto 2009Leto 2009Leto 2009Leto 2009    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    K6 SloK6 SloK6 SloK6 Slo    76,7576,7576,7576,75    78,0178,0178,0178,01    78,0178,0178,0178,01            Stopnja odpisanosti opreme se je v primerjavi s predhodnim letom znižala, a je še vedno višja od povprečja v Sloveniji.    STOPNJA OSNOVNOSTI INVESTIRANJA (K7)   = OS PO NEODPISANI VREDNOSTI                    SREDSTVA         Leto 2009Leto 2009Leto 2009Leto 2009    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    Leto 2011Leto 2011Leto 2011Leto 2011    K7 ZDK7 ZDK7 ZDK7 ZD    75,0075,0075,0075,00    74,9374,9374,9374,93    76,5876,5876,5876,58        Leto 2009Leto 2009Leto 2009Leto 2009    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    K7 SloK7 SloK7 SloK7 Slo    68,168,168,168,14444    67,1767,1767,1767,17    67,1767,1767,1767,17     
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Kazalnik nam kaže delež osnovnih sredstev med vsemi sredstvi. Povečanje vrednosti kazalnika pomeni, da podjetje skrbi za obnovo in rast. Stopnja osnovnosti investiranja se je znova povišala in je višja od lanskega povprečja v Sloveniji.         
• KKKKazalnika sestave obveznosti do virov sredstev (zadolženosti) oziroma kazalnika stanja azalnika sestave obveznosti do virov sredstev (zadolženosti) oziroma kazalnika stanja azalnika sestave obveznosti do virov sredstev (zadolženosti) oziroma kazalnika stanja azalnika sestave obveznosti do virov sredstev (zadolženosti) oziroma kazalnika stanja financiranjafinanciranjafinanciranjafinanciranja             STOPNJA KRATKOROČNEGA INVESTIRANJA (K8)   = KRATKOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI DO VIROV                              Leto 2009Leto 2009Leto 2009Leto 2009    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    Leto 2011Leto 2011Leto 2011Leto 2011    K8 ZDK8 ZDK8 ZDK8 ZD    35,0035,0035,0035,00    33337,127,127,127,12    30,3630,3630,3630,36        Leto 2009Leto 2009Leto 2009Leto 2009    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    K8 SloK8 SloK8 SloK8 Slo    16,6516,6516,6516,65    16,7916,7916,7916,79    16,7916,7916,7916,79            Vrednost kazalnika se je izboljšala, a še vedno odstopa od republiškega povprečja v lanskem letu. Pove nam, kolikšen del kratkoročnih sredstev je udeležen v vseh sredstvih.    STOPNJA DOLGOROČNEGA INVESTIRANJA (K9)   = LASTNI+DOLGOROČNI TUJI VIRI         OBVEZNOSTI DO VIROV                       Leto 2009Leto 2009Leto 2009Leto 2009    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    Leto 2011Leto 2011Leto 2011Leto 2011    K9 ZDK9 ZDK9 ZDK9 ZD    65,065,065,065,0    62,8862,8862,8862,88    69,8569,8569,8569,85        Leto 2009Leto 2009Leto 2009Leto 2009    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    K9 SloK9 SloK9 SloK9 Slo    83,3583,3583,3583,35    83,2183,2183,2183,21    83,2183,2183,2183,21      Vrednost tega kazalnika se je znova zvišala, a se še vedno razlikuje od povprečja zdravstvenih domov v Sloveniji. Tudi ta kazalnik nam pove o deležu posameznih sredstev  v celotnih sredstvih.   
• Kazalnika likvidnostiKazalnika likvidnostiKazalnika likvidnostiKazalnika likvidnosti             POSPEŠENI KOEFICIENT (K10)   = KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČAS. RAZM. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIV. ČAS. RAZM.                          
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Kratkoročna sredstva so denarna sredstva, kratkoročne terjatve in kratkoročne finančne naložbe. Okvirna vrednost pospešenega koeficienta, ki izraža likvidnost II. stopnje je 1, vendar tudi bistveno nižji koeficient še ne pomeni nujno nelikvidnosti. Vrednost kazalnika se je malo izboljšala.      Leto 2009Leto 2009Leto 2009Leto 2009    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    Leto 2011Leto 2011Leto 2011Leto 2011    K10 ZDK10 ZDK10 ZDK10 ZD    0,6700,6700,6700,670    0,6580,6580,6580,658    0,7480,7480,7480,748        Leto 2009Leto 2009Leto 2009Leto 2009    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    K10 SloK10 SloK10 SloK10 Slo    1,8671,8671,8671,867    1,9121,9121,9121,912    1,9121,9121,9121,912              KOEF.DOLG. POKRITOSTI DOL.SR.(K11) = LAST. VIRI + DOLG. OBV. IZ NORMALNIH ZALOG OSN. + DOLG. FIN. NAL. + DOLG.TERJ. + ZALOGE                                  Leto 2009Leto 2009Leto 2009Leto 2009    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    Leto 2011Leto 2011Leto 2011Leto 2011    K11 ZDK11 ZDK11 ZDK11 ZD    0,860,860,860,86    0,8320,8320,8320,832    0,9010,9010,9010,901        Leto 2009Leto 2009Leto 2009Leto 2009    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    K11 SloK11 SloK11 SloK11 Slo    1,2091,2091,2091,209    1,2251,2251,2251,225    1,2251,2251,2251,225        Kazalnik je najpomembnejši pokazatelj plačilne sposobnosti III. stopnje, ki vključuje v izračun vse bilančne strukture iz razmerja med stalnimi sredstvi zavoda in obveznostmi do njihovih virov. Okvirna vrednost kazalnika je 1 ali več. V tem primeru govorimo o zdravem financiranju oziroma o izpolnjevanju zlatega bančnega pravila. Kazalnik se je izboljšal in je manj oddaljen od vrednosti 1.  Tabela 5: Primerjava finančnih kazalnikov v obdobju 2008 Tabela 5: Primerjava finančnih kazalnikov v obdobju 2008 Tabela 5: Primerjava finančnih kazalnikov v obdobju 2008 Tabela 5: Primerjava finančnih kazalnikov v obdobju 2008 ––––    2011201120112011            Leto 2008Leto 2008Leto 2008Leto 2008    Leto 2009Leto 2009Leto 2009Leto 2009    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    Leto 2011Leto 2011Leto 2011Leto 2011    KAZALNIKI GOKAZALNIKI GOKAZALNIKI GOKAZALNIKI GOSPODARNOSTISPODARNOSTISPODARNOSTISPODARNOSTI                    ----    koeficient celotne gospodarnosti  1,015 0,985 0,986 1,016 - koeficient gospodarnosti poslovanja 1,013 0,982 0,984 1,047 KAZALNIKI DONOSNOSTIKAZALNIKI DONOSNOSTIKAZALNIKI DONOSNOSTIKAZALNIKI DONOSNOSTI        - stopnja dobičkonosnosti 1,470 -0,014 - 0,015 0,015 KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEVKAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEVKAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEVKAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV        - koeficient obračanja sredstev 2,790 3,30 3,025 2,619 KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJAKAZALNIKI STANJA INVESTIRANJAKAZALNIKI STANJA INVESTIRANJAKAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA        - stopnja odpisanosti osnovnih sredstev 67,10 66,0 65,65 62,72 - stopnja odpisanosti opreme 85,00 85,0 86,94 83,12 - stopnja osnovnosti investiranja 65,38 75,0 74,93 76,58 KAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROVKAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROVKAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROVKAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROV        - stopnja kratkoročnega financiranja 39,70 35,0 37,12 30,36 - stopnja dolgoročnega financiranja                                                                                                                  60,30 65,0 62,88 69,85 
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KAZALNIKI LIKVIDNOSTIKAZALNIKI LIKVIDNOSTIKAZALNIKI LIKVIDNOSTIKAZALNIKI LIKVIDNOSTI    Leto 2008Leto 2008Leto 2008Leto 2008    Leto 2009Leto 2009Leto 2009Leto 2009    Leto 2010Leto 2010Leto 2010Leto 2010    Leto 2011Leto 2011Leto 2011Leto 2011    - pospešeni koeficient 0,831 0,67 0,658 0,748 - koef. dolg. pokritosti dolg. sred. in normalnih zalog 0,900 0,86 0,832 0,901 Kazalniki gospodarnosti se je precej izboljšal, cilj doseči vrednost 1,00 je bil dosežen. Enaka ugotovitev velja za kazalec donosnosti. Kazalnik obračanja sredstev je v upadanju, vendar še vedno ugodnejši od povprečja v Sloveniji.   Kazalniki stanja investiranja se dolgoročno izboljšujejo. Kazalniki sestave obveznosti do virov še precej odstopajo od povprečja zdravstvenih domov Slovenije. Kazalniki likvidnosti kažejo na dolgoročno izboljšanje.    
 7.2.7.2.7.2.7.2.     Kazalniki kakovostiKazalniki kakovostiKazalniki kakovostiKazalniki kakovosti        Tabela 6: Kazalniki kakovostiTabela 6: Kazalniki kakovostiTabela 6: Kazalniki kakovostiTabela 6: Kazalniki kakovosti     Leto 2009 Leto 2010 Leto 2011 Kazalnik 1: Bolnišnične okužbe v zavodu ////    ////    ////    Kazalnik 2: Število incidentov:  ---- poškodba delavca z uporabljenim ostrim predmetom ali politja s krvjo ali izločki pacienta.     4444        10101010        2222                                                                                                        
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8888 OCENA NOTRANJEGA REVIZORJAOCENA NOTRANJEGA REVIZORJAOCENA NOTRANJEGA REVIZORJAOCENA NOTRANJEGA REVIZORJA    JAVNIH JAVNIH JAVNIH JAVNIH FINANC ZA LETO 20FINANC ZA LETO 20FINANC ZA LETO 20FINANC ZA LETO 2011111111                     8. 1.   V zavodu je vz8. 1.   V zavodu je vz8. 1.   V zavodu je vz8. 1.   V zavodu je vzpostavljena notranje revizijska služba.postavljena notranje revizijska služba.postavljena notranje revizijska služba.postavljena notranje revizijska služba.        8. 2.  V letu 2011 so bile opravljene redne notranje revizije:8. 2.  V letu 2011 so bile opravljene redne notranje revizije:8. 2.  V letu 2011 so bile opravljene redne notranje revizije:8. 2.  V letu 2011 so bile opravljene redne notranje revizije:     
- Revizija delovanja službe za pravne in kadrovske zadeve (pravno področje) 
- Revizija delovanja notranjih kontrol pri prevzemu materiala 
- Revizija delovanja Službe za informatiko in komunikacije 
- Revizija delovanja Oddelka tekočega finančnega poslovanja 
- Revizija postopkov v zvezi z zavarovanji v zavodu 
- Revizija delovanja Higiensko oskrbovalnega oddelka 
- Revizija delovanja Službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino 
- Revizija postopkov v zvezi z ločeno zaračunljivim materialom 
- Revizija delovanja OE Medicina dela prometa in športa 
- Revizija delovanja Službe za javna naročila in nabavo 
- Revizija delovanja računovodstva izdanih računov s fakturiranjem.  Opravljene izredne notranje revizije: 
- Izredna revizija v OE NMP 
- Revizija ravnanja z gotovino v OE VŽ  
- Revizija ravnanja z gotovino v zobozdravstveni ambulanti.    Opravljena ponovna revizija: 
- Preverjanje uresničitve revizijskih priporočil v letu 2011.     8.3. 8.3. 8.3. 8.3. RegisteRegisteRegisteRegister tveganjr tveganjr tveganjr tveganj     V zavodu je vzpostavljen register tveganj za področja: OE Splošno zdravstveno varstvo, OE Medicina dela prometa in športa, OE Zobozdravstveno varstvo, OE Nujna medicinska pomoč, OE Varstvo žensk, OE Varstvo otrok in mladine, OE Patronažno varstvo, doseganja splošnih poslovnih ciljev, higiensko oskrbovalne enote, informacijske tehnologije, investicijskega vzdrževanja, javnih naročil, načrtovanja in analiz, pravnega in kadrovskega področja, računovodskega in finančnega področja, notranjega nadzora.       
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IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANCIZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANCIZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANCIZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC    v/na  ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR (naziv proračunskega uporabnika) Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna. Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno. Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ZDRAVSTVENEM DOMU DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR  (naziv proračunskega uporabnika).  Oceno podajam na podlagi: Oceno podajam na podlagi: Oceno podajam na podlagi: Oceno podajam na podlagi:     - ocene notranje revizijske službe za področja:           Organizacijske enote Medicine dela prometa in športa, javnega naročanja in nabave, informacijske tehnologije, oskrbovanja z materialom ter vzdrževanja službenih vozil.  - samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:           Organizacijske enote Splošno zdravstveno varstvo, Organizacijske enote Zobozdravstveno varstvo,  organizacijske enote Nujna medicinska pomoč, Organizacijske enote Varstvo žensk, Organizacijske enote Varstvo otrok in mladine, Organizacijske enote Patronažno varstvo, računovodstva in financ,  računovodskega načrtovanja in analiziranja, upravljanja s kadri in investicijskega vzdrževanja.  - ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: ......................................................................................................................... VVVV/Na/Na/Na/Na  Zdravstvenem domu Dr. Adolfa Drolca Maribor   je vzpostavljen(o):je vzpostavljen(o):je vzpostavljen(o):je vzpostavljen(o):    1. Primerno kontrolno okolje1. Primerno kontrolno okolje1. Primerno kontrolno okolje1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): a) na celotnem poslovanju,   b) na pretežnem delu poslovanja                                                                                                                              X  c) na posameznih področjih poslovanja,  d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  
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2. Upravljanje s tveganji2. Upravljanje s tveganji2. Upravljanje s tveganji2. Upravljanje s tveganji    2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):    a) na celotnem poslovanju,  b) na pretežnem delu poslovanja,  c) na posameznih področjih poslovanja,                                                                                                                   X  d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so oprede2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so oprede2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so oprede2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi ljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi ljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi ljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):    a) na celotnem poslovanju,  b) na pretežnem delu poslovanja,                                                                                                                               c) na posameznih področjih poslovanja,                                                                                                                   X  d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, k3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, k3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, k3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo i zmanjšujejo i zmanjšujejo i zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven tveganja na sprejemljivo raven tveganja na sprejemljivo raven tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):     a) na celotnem poslovanju,  b) na pretežnem delu poslovanja,                                                                                                                               c) na posameznih področjih poslovanja,                                                                                                                  X  d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja 4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja 4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja 4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):        a) na celotnem poslovanju,  b) na pretežnem delu poslovanja,                                                                                                                             X  c) na posameznih področjih poslovanja,  d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, s5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, s5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, s5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo kupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo kupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo kupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):     a) na celotnem poslovanju,  b) na pretežnem delu poslovanja,                                                                                                                             X  c) na posameznih področjih poslovanja,  d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  
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6.6.6.6. Notranje revidiranje zagotavljamNotranje revidiranje zagotavljamNotranje revidiranje zagotavljamNotranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financnotranjega nadzora javnih financnotranjega nadzora javnih financnotranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):   a) z lastno notranje revizijsko službo,                                                                                                                        X            b) s skupno notranje revizijsko službo,  c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,  d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.  ad b) Navedite naziv skupne notranjeskupne notranjeskupne notranjeskupne notranje    revizijske služberevizijske služberevizijske služberevizijske službe:    ....................................................................................................................................................... Navedite sedež    in matično številko    skupne notranje revizijske službe:    ....................................................................................................................................................... Matična številka:                                                                              ad c) Navedite naziv    zunanjega izvajalca notranjega revidiranjazunanjega izvajalca notranjega revidiranjazunanjega izvajalca notranjega revidiranjazunanjega izvajalca notranjega revidiranja:    ....................................................................................................................................................... Navedite sedež    in matično številko    zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:    ....................................................................................................................................................... Matična številka:                                                                               Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  presega  2,086 mio EUR      Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: (dan XY , mesec XY in leto 20XY)                                                                    ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil kerNotranjega revidiranja nisem zagotovil kerNotranjega revidiranja nisem zagotovil kerNotranjega revidiranja nisem zagotovil ker:    ....................................................................................................................................................... V letu 2011V letu 2011V letu 2011V letu 2011    (leto, na katerega se Izjava nanaša)(leto, na katerega se Izjava nanaša)(leto, na katerega se Izjava nanaša)(leto, na katerega se Izjava nanaša)    sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšavepomembne izboljšavepomembne izboljšavepomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):    1. Celovita izvedba naknadnih kontrol na področju vnosa v računalniški program oziroma zaračunavanja ločeno zaračunljivega materiala. Sprememba internih navodil na področju ločeno zaračunljivega materiala z vključitvijo postopkov na področju kontroliranja vnosa v računalniški program.  2.  Sprejem sklepa strokovnega sveta zavoda glede izvajanja kontrol delovnega časa in poročanja o rezultatih kontrol direktorju zavoda.  
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3. Sestavitev internih predpisov: Pravilnik o ravnanju z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s prejemanjem daril, Pravila o sejninah in povračilih stroškov članom sveta zavoda. Prenova navodil v zvezi s sprejetimi računi z vključitvijo kontrolnih aktivnosti na področju kontroliranja sprejetih računov. Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri zadostni meri zadostni meri zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):      Tveganja: 1. Večja finančna in pogodbena tveganja v zvezi s pogodbo z zunanjim izvajalcem (podjetje Lancom) glede projekta posodobitve poslovno informacijskega sistema v zavodu. Uresničitev tveganj v segmentu zaračunavanja večjega števila storitev s strani razvijalca PIS-a, ki so v splošnem opredeljena v razpisni dokumentaciji za izbor najugodnejšega ponudnika.  2. Odsotnost ustrezne evidence izvedbe popravil in zamenjave rezervnih delov na računalniški strojni opremi zavoda. Posledica je tveganje odsotnosti ustreznih kontrol pri zaračunavanju popravil s strani podjetja, ki vzdrževalna dela na strojni opremi izvaja. 3. Nedelujoče kontrole na področju investicijskega vzdrževanja v segmentu zaračunavanja vzdrževalnih del s strani 2 podjetij oz. pogodbenih partnerjev.  Predvideni ukrepi:  1. Napotitev na izobraževanje skrbnikov poslovno informacijskega sistema – uslužbencev zavoda. Cilj napotitve je pridobitev vseh potrebnih znanj z namenom zmanjšanja ali popolne odprave odvisnosti uslužbencev zavoda pri vsakodnevnem delu s programom od zunanjega izvajalca (podjetja Lancom). 2. Vzpostavitev sistema evidentiranja interventnih, rednih vzdrževalnih in drugih del na vrednostno najpomembnejši računalniški strojni opremi zavoda. 3. Sprejem pisnih ukrepov z določenimi odgovornimi osebami in roki za odpravo nepravilnosti v notranjih kontrolah na področju investicijskega vzdrževanja.   Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:  Direktor, prim. asist. mag. Jernej Završnik, dr. med., spec.  Podpis:  
                                                                                                                          Datum podpisa predstojnika: 25.2. 2012  
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9999 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENIPOJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENIPOJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENIPOJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI    
 NEDOSEŽENI CILJINEDOSEŽENI CILJINEDOSEŽENI CILJINEDOSEŽENI CILJI    VZROKIVZROKIVZROKIVZROKI    UKREPIUKREPIUKREPIUKREPI    TERMINSKI NAČRT ZA TERMINSKI NAČRT ZA TERMINSKI NAČRT ZA TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJEDOSEGANJEDOSEGANJEDOSEGANJE    Prenova oziroma nadomestna gradnja zdravstvene postaje v Jezdarski ulici in dokončna ureditev prostorskega vprašanja zdravstvene postaje Tezno. 

Investitor MOM. Odvisno od MOM. Odvisno od MOM. 
Glede na potrebe populacije ter vse krajše hospitalne ležalne dobe, se je potrebno dogovoriti s plačnikom ZZZS za povečan obseg programa izvajanja zdravstvenih storitev na področju patronažnega zdravstvenega varstva (Zakon o dolgotrajni oskrbi, Zakon o paliativi). 

Dogovori potekajo na nivoju republike.   

 

 10101010 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJAPODROČJAPODROČJAPODROČJA     Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor se je, kot drugi največji zdravstveni dom v Sloveniji, ki izvaja storitve osnovnega zdravstvenega varstva tako s preventivnega kot kurativnega področja, tudi v letu 2011 aktivno vključeval v okolje in sodeloval z javnimi zavodi ter gospodarskimi in drugimi organizacijam. Območje delovanja službe je na geografskem področju Mestne občine Maribor in 11 okoliških občin ustanoviteljic. Teritorialno področje sega od avstrijske meje na severu do meje s Slovensko Bistrico na jugu ter do meje z Radljami na zahodu do meje s Ptujem na vzhodu. Teren pokrivanja dejavnosti znaša 745 km², v slučaju večjih nezgod pa se geografski obseg poveča. Storitve NMP, dežurne službe in reševalnih prevozov nudimo skupno približno 200.000 uporabnikom. Člani ekip nujne medicinske pomoči zagotavljajo tudi zdravstveno oskrbo, za katero so posebej zaprosili organizatorji večjih prireditev. ZDM s strokovno usposobljenim kadrom skrbi, da bo prebivalstvo imelo v primeru naravnih in drugih nesreč ustrezno zdravstveno pomoč. ZDM v lokalnem okolju načrtuje, vzpodbuja in izvaja številne preventivne programe in delavnice. Zdravstveno vzgojni programi so namenjeni prebivalcem Maribora in okolice s ciljem spreminjanja življenjskega sloga in izboljšanja kvalitete življenja. V vrtcih in osnovnih šolah izvajamo programe zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike. 
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Naš zavod je pomembna učna baza srednjega, visokega in univerzitetnega izobraževanja za zdravstvene delavce ter sorodne poklice in izvajalec podiplomskega izobraževanja in usposabljanja. Kot novost smo v letu 2011 prvič vpeljali tudi vaje iz fizioterapije za študente dodiplomskega študija iz fizioterapije, s čimer smo razširili nabor izobraževalnega dela naše hiše in sodelovanja z vzgojno izobraževalnimi institucijami. V zavodu nudimo zaposlitev 828 ljudem iz Maribora in okolice. Stalnost zaposlitve je visoka, saj ima kar 45 % delavcev 20 let in več delovne dobe v zavodu. ZDM godi pozitiven odnos do okolja tudi z rednim urejanjem okolice in ločenim zbiranjem odpadkov. Na področju ravnanja z odpadki imamo izdelan načrt gospodarjenja z odpadki, ki upošteva zahteve nacionalnega programa varstva okolja, temeljna načela in cilje strategije ravnanja z odpadki. V mesecu decembru smo pristopili k projektu City Network – podprojekt Celovito okoljsko upravljanje v podjetjih, katerega bistvo je doseganje zakonskih obvez na področju varstva okolja, kar hkrati prinaša pozitivne ekonomske učinke za podjetja in izboljša stanje okolja v regiji. Hkrati je projekt namenjen tudi izmenjavi primerov dobre prakse med občino Maribor in občino Gradec.                                                                                                          
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11111111 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIHPOLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIHPOLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIHPOLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH    
 11.111.111.111.1         Analiza kadrovanAnaliza kadrovanAnaliza kadrovanAnaliza kadrovanja in kadrovske politike ja in kadrovske politike ja in kadrovske politike ja in kadrovske politike      V zavodu so bile aktivnosti, tako kot v preteklih letih, usmerjene v zmanjševanje števila zaposlenih s pomočjo naravne fluktuacije, (upokojitve…), redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov in na omejeno zaposlovanje, ki je podpiralo samo tiste zaposlitve, ki so bile potrebne za nemoteno izvajanje storitev zdravstvenega varstva in strokovni razvoj zavoda.  Obstoječe kadrovsko poročilo zajema podatke o: - gibanju števila zaposlenih, - pripravništvu,   - specializacijah, - študiju ob delu,  - napredovanju ter - strokovnem izpopolnjevanju.       
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SPREMLJANJE KADROV 2011SPREMLJANJE KADROV 2011SPREMLJANJE KADROV 2011SPREMLJANJE KADROV 2011    TabelaTabelaTabelaTabela    7777    : Strukt: Strukt: Strukt: Struktura zaposlenih na dan 31.12.2011ura zaposlenih na dan 31.12.2011ura zaposlenih na dan 31.12.2011ura zaposlenih na dan 31.12.2011    
Struktura zaposlenihStruktura zaposlenihStruktura zaposlenihStruktura zaposlenih    Število Število Število Število zaposlenih zaposlenih zaposlenih zaposlenih na na na na dandandandan    31.12.2031.12.2031.12.2031.12.2010101010    Število zaposlenih na dan 31.12.20Število zaposlenih na dan 31.12.20Število zaposlenih na dan 31.12.20Število zaposlenih na dan 31.12.2011111111    INDEKSINDEKSINDEKSINDEKS            SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ        Polni d/čPolni d/čPolni d/čPolni d/č    Skraj. Skraj. Skraj. Skraj. d/čd/čd/čd/č    Dopoln. Dopoln. Dopoln. Dopoln. delo delo delo delo     SKUPAJ SKUPAJ SKUPAJ SKUPAJ     Od skupaj Od skupaj Od skupaj Od skupaj (stolpec 4) kader, (stolpec 4) kader, (stolpec 4) kader, (stolpec 4) kader, ki je financiran iz ki je financiran iz ki je financiran iz ki je financiran iz drugih virov drugih virov drugih virov drugih virov     Od skupaj (stolpec Od skupaj (stolpec Od skupaj (stolpec Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja 4) nadomeščanja 4) nadomeščanja 4) nadomeščanja     2011 /  20102011 /  20102011 /  20102011 /  2010    0000    1111    2222    3333    4=1+2+34=1+2+34=1+2+34=1+2+3    5555    6666    7777    I.I.I.I.    ZDRAVNIKI IN ZDRAVNIKI IN ZDRAVNIKI IN ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA ZDRAVSTVENA NEGA ZDRAVSTVENA NEGA ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)(A+B)(A+B)(A+B)    589 570 5 10 585 53 11 99,32 A A A A     E1 E1 E1 E1 ----    Zdravniki in Zdravniki in Zdravniki in Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)zobozdravniki (1+2+3)zobozdravniki (1+2+3)zobozdravniki (1+2+3)    189 177 5 7 189 30 0 100,00 1111    Zdravniki (skupaj)Zdravniki (skupaj)Zdravniki (skupaj)Zdravniki (skupaj)    132 123 5 7 135 26 0 102,27 1.1. Specialist 99 90 4 7 101     102,02 1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco 9 6 1   7     233,33 1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu 3 1     1     4,76 1.4. Specializant 21 24     24 24   114,29 1.5. Pripravnik / sekundarij   2     2 2     2222    Zobozdravniki skupajZobozdravniki skupajZobozdravniki skupajZobozdravniki skupaj    56 53 0 0 53 4 0 94,64 2.1. Specialist 11 12     12     109,09 2.2. Zobozdravnik 2       0     0,00 2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco 38 37     37     97,37 2.4. Specializant 3 2     2 2   66,67 2.5. Pripravnik 2 2     2 2   100,00 3333    Zdravniki svetovalci Zdravniki svetovalci Zdravniki svetovalci Zdravniki svetovalci skupajskupajskupajskupaj    1 1 0 0 1 0 0 100,00 3.1. Višji svetnik         0       3.2. Svetnik         0       3.3. Primarij 1 1     1     100,00 
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B B B B     E3 E3 E3 E3 ----    Zdravstvena nega Zdravstvena nega Zdravstvena nega Zdravstvena nega (ZN) skupaj(ZN) skupaj(ZN) skupaj(ZN) skupaj    400 393 0 3 396 23 11 99,00 1 Svetovalec v ZN         0       2 Samostojni strokovni delavec v ZN         0       3 Koordinator v ZN 1 1     1     100,00 4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje 1 1     1     100,00 5 Medicinska sestra za področja...  9 10     10     111,11 6 Profesor zdravstvene vzgoje         0       7 Diplomirana medicinska sestra 166 161   1 162   5 97,59 8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III         0       9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.) 196 195   2 197   6 100,51 10 Srednja medicinska sestra / babica         0       11 Bolničar 2 2     2     100,00 12 Pripravnik zdravstvene nege 25 23     23 23   92,00 II.II.II.II.    E2 E2 E2 E2 ----    Farmacevtski Farmacevtski Farmacevtski Farmacevtski delavci skupajdelavci skupajdelavci skupajdelavci skupaj    0 0 0 0 0 0 0   1 Farmacevt specialist konzultant         0       2 Farmacevt specialist         0       3 Farmacevt         0       4 Inženir farmacije         0       5 Farmacevtski tehnik         0       6 Pripravniki         0       7 Ostali         0       III.III.III.III.    E4 E4 E4 E4 ----    Zdravstveni delavci Zdravstveni delavci Zdravstveni delavci Zdravstveni delavci in sodelavci skupajin sodelavci skupajin sodelavci skupajin sodelavci skupaj    115 102 0 8 110 2 0 95,65 1 Konzultant (različna področja) 1 1     1     100,00 2 Analitik (različna področja)         0       3 Medicinski biokemik specialist 2 2     2     100,00 4 Klinični psiholog specialist 5 5     5     100,00 5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)    2     2       6 Socialni delavec 3 3     3     100,00 7 Sanitarni inženir         0       8 Radiološki inženir 8 8     8     100,00 
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III.III.III.III.    E4 E4 E4 E4 ----    Zdravstveni delavci Zdravstveni delavci Zdravstveni delavci Zdravstveni delavci in sodelavci skupajin sodelavci skupajin sodelavci skupajin sodelavci skupaj    134134134134    106106106106    1111    8888    115115115115    2222    1111    85,8285,8285,8285,82    9 Psiholog 3 1     1     33,33 10 Pedagog / Specialni pedagog 2 2     2     100,00 11 Logoped         0       12 Fizioterapevt 16 17     17     106,25 13 Delovni terapevt 1 1     1     100,00 14 Analitik v laboratorijski medicini 1       0     0,00 15 Inženir laboratorijske biomedicine  8 7     7     87,50 16 Sanitarni tehnik         0       17 Zobotehnik 20 17     17     85,00 18 Laboratorijski tehnik 19 19     19     100,00 19 Voznik reševalec 8 8     8     100,00 20 Pripravnik 2 2     2 2   100,00 21 Ostali 16 7   8 15     93,75 IV.IV.IV.IV.    Ostali delavci iz drugih Ostali delavci iz drugih Ostali delavci iz drugih Ostali delavci iz drugih plačnih skupinplačnih skupinplačnih skupinplačnih skupin        3 3 0 0 3 0 0 100,00 1 Ostali 3 3     3     100,00 V.V.V.V.    J J J J ----    Nezdravstveni delavci Nezdravstveni delavci Nezdravstveni delavci Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj po področjih dela skupaj po področjih dela skupaj po področjih dela skupaj     148 145 3 0 148 0 5 100,00 1 Administracija (J2) 29 28     28   1 96,55 2 Področje informatike 10 10     10     100,00 3 Ekonomsko področje 19 20     20     105,26 4 Kadrovsko-pravno in splošno področje 9 9     9     100,00 5 Področje nabave 7 7     7     100,00 6 Področje tehničnega vzdrževanja 7 8     8   1 114,29 7 Področje prehrane         0       8 Oskrbovalne službe 59 56 3   59   3 100,00 9 Ostalo  8 7     7     87,50 VI.VI.VI.VI.    Skupaj (I. + II. + III. + IV. Skupaj (I. + II. + III. + IV. Skupaj (I. + II. + III. + IV. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)+ V.)+ V.)+ V.)    855 820 8 18 846 55 16 98,95                                            
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Tabela 8: Stanje kadra na dan 31. 12. 2011 po organizacijskih enotah v primerjavi z letom 2010Tabela 8: Stanje kadra na dan 31. 12. 2011 po organizacijskih enotah v primerjavi z letom 2010Tabela 8: Stanje kadra na dan 31. 12. 2011 po organizacijskih enotah v primerjavi z letom 2010Tabela 8: Stanje kadra na dan 31. 12. 2011 po organizacijskih enotah v primerjavi z letom 2010    
OE NČ DČ 

SPECIALIZ. 
ZA DČ 

PRIPR. ZA 
DČ 

stanje 
31.12.2011 

STANJE 
31.12.2010 RAZLIKA 

                

SZV 175 11 15 9 210 208 2 

NMP 81 4 7 4 96 95 1 

MDPŠ 44 4   2 50 49 1 

ZV 144 2 2 3 151 160 -9 

VŽ 20 5 0 5 30 30 0 

VOM 73 3 0 6 82 84 -2 

PV 68 1     69 70 -1 

UPRAVA  135 5   0 140 139 1 

SKUPAJ 740 35 24 29 828 835 -7 
SKUPAJ -  brez 
pripravnikov 740 35 24   799     

 

 

 Tabela 9: Tabela 9: Tabela 9: Tabela 9: Število zaposlenih v zavodu, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi o dopolnilnem delu (delo do največ  8 ur Število zaposlenih v zavodu, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi o dopolnilnem delu (delo do največ  8 ur Število zaposlenih v zavodu, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi o dopolnilnem delu (delo do največ  8 ur Število zaposlenih v zavodu, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi o dopolnilnem delu (delo do največ  8 ur na teden)na teden)na teden)na teden)    
OE DČ ZDRAVNIK SPECIALIST ZDRAVSTVENI SODELAVCI DIPL.M.S. 

SREDNJA  
MED. SESTRA 

            
SZV 8 0 8 0 0 
MDPŠ 10 7 0 1 2 
SKUPAJ  18 7 8 1 2 
 

 Zaradi pomanjkanja zdravnikov so bila v  letu 2011 objavljena  delovna mesta zdravnikov naslednjih specialnosti:  - zdravnika specialista družinske medicine, - zdravnika specialista pediatrije, - zdravnika specialista radiologije, - zdravnika specialista interne medicine. 
 Graf 1: Graf 1: Graf 1: Graf 1: Primerjava gibanja števila zaposlenih v letih 2009, 2010 in 2011  po mesecihPrimerjava gibanja števila zaposlenih v letih 2009, 2010 in 2011  po mesecihPrimerjava gibanja števila zaposlenih v letih 2009, 2010 in 2011  po mesecihPrimerjava gibanja števila zaposlenih v letih 2009, 2010 in 2011  po mesecih    
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 Graf 2: Delež zaposlenih po organizacijskih enotah v % na dan 31. 12. Graf 2: Delež zaposlenih po organizacijskih enotah v % na dan 31. 12. Graf 2: Delež zaposlenih po organizacijskih enotah v % na dan 31. 12. Graf 2: Delež zaposlenih po organizacijskih enotah v % na dan 31. 12. 2011201120112011  
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               Graf 3: Graf 3: Graf 3: Graf 3: Stanje kadra na dan 31. 12. 2011Stanje kadra na dan 31. 12. 2011Stanje kadra na dan 31. 12. 2011Stanje kadra na dan 31. 12. 2011    po organizacijskih enotah v primerjavi z letom 20po organizacijskih enotah v primerjavi z letom 20po organizacijskih enotah v primerjavi z letom 20po organizacijskih enotah v primerjavi z letom 2010101010    V grafu ni zajetih 18 delavcev, ki imajo v zavodu sklenjeno pogodbo o zaposlitvi o dopolnilnem delu (delo do največ  8 ur na teden).  
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 Iz grafa  je razvidno, da se je stanje kadra v letu 2011 v primerjavi z letom 2010  zmanjšalo za sedem zaposlenih.      
 

 



Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: Letno poročilo 2011 
          
________________________________________________________________________________________________ 

41 

Graf 4: Graf 4: Graf 4: Graf 4: Stanje zaposlenih po poklicnih skupinah na dan 31. 12. 2011Stanje zaposlenih po poklicnih skupinah na dan 31. 12. 2011Stanje zaposlenih po poklicnih skupinah na dan 31. 12. 2011Stanje zaposlenih po poklicnih skupinah na dan 31. 12. 2011    
Stanje zaposlenih po poklicnih skupinah 2011

184; 22%

395; 48%

102; 12%

147; 18%
Zdravniki

Nega

Ostali zdr.del.

Nezdr.del.

            VSTOPI  v letu 2011VSTOPI  v letu 2011VSTOPI  v letu 2011VSTOPI  v letu 2011     V letu 2010 je bilo skupaj 74 novih vstopov, 5 vstopov za nedoločen čas in 69 za določen čas.  Tabela Tabela Tabela Tabela 10101010:  Vstop:  Vstop:  Vstop:  Vstopi  za nedoločen čas v letu 2011 po poklicnih skupinahi  za nedoločen čas v letu 2011 po poklicnih skupinahi  za nedoločen čas v letu 2011 po poklicnih skupinahi  za nedoločen čas v letu 2011 po poklicnih skupinah    NEDOLOČEN ČASNEDOLOČEN ČASNEDOLOČEN ČASNEDOLOČEN ČAS 2011201120112011    - zdravnik specialist 1 - fizioterapevt 1 SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    2222     TabelaTabelaTabelaTabela    11111111:  Vs:  Vs:  Vs:  Vstopi  za določen čas v letu 2011 po poklicnih stopi  za določen čas v letu 2011 po poklicnih stopi  za določen čas v letu 2011 po poklicnih stopi  za določen čas v letu 2011 po poklicnih skupinahkupinahkupinahkupinah    DOLOČEN ČASDOLOČEN ČASDOLOČEN ČASDOLOČEN ČAS 2011201120112011    - zdravnik specializant  6 - zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco 4 - zdravstveni tehnik 5 - fizioterapevt 2 - reaktivirani delavci 4 - čistilec ambulantnih prostorov  2 - ostalo (vzdrževalec, pis. ref.) 2 - pripravniki v zdravstveni negi 33 - zobozdravnik pripravnik 3 - ostali pripravniki (social.del. ,  radiol.. Inž.) 2 SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    63636363                    
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IZSTOPI v letu 2010IZSTOPI v letu 2010IZSTOPI v letu 2010IZSTOPI v letu 2010        Tabela 12Tabela 12Tabela 12Tabela 12:  Izstopi v letu 2010:  Izstopi v letu 2010:  Izstopi v letu 2010:  Izstopi v letu 2010    RAZLOG PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJARAZLOG PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJARAZLOG PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJARAZLOG PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJA    2011201120112011    - starostna upokojitev 11 - invalidska upokojitev 3 - sporazumna prekinitev zaradi podelitve koncesije 4 - prekinitev na željo delavca 12 - potek pogodbe o zaposlitvi za določen čas 3 - redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov 5 - zdravnik specializant (kroženje) 2 - potek pripravništva 34 - drugi razlogi prenehanja (smrt) 1 SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    75757575            PRIPRAVNIŠTVOPRIPRAVNIŠTVOPRIPRAVNIŠTVOPRIPRAVNIŠTVO        V preteklem letu je v zavodu s strokovnim izpitom zaključilo pripravništvo naslednje število pripravnikov po poklicnih skupinah: 
- 5 zobozdravnikov, 
- 3 diplomirane medicinske sestre  -      22 tehnikov zdravstvene nege. 
- 1 psiholog 
- 1 dipl. sanitarni inženir   Tabela 13Tabela 13Tabela 13Tabela 13: Stanje pripravnikov na dan: Stanje pripravnikov na dan: Stanje pripravnikov na dan: Stanje pripravnikov na dan    31. 12. 2011 po poklicnih skupinah31. 12. 2011 po poklicnih skupinah31. 12. 2011 po poklicnih skupinah31. 12. 2011 po poklicnih skupinah    PRIPRAVNIKIPRIPRAVNIKIPRIPRAVNIKIPRIPRAVNIKI    2011201120112011    - zobozdravnik 2 - tehnik zdravstvene nege                 23 - univ. dipl. soc. del. 1 - zdravnik 2 - dipl. inž.radiol.                   1 SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ                                                                29292929                                            
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SPECIALIZACIJESPECIALIZACIJESPECIALIZACIJESPECIALIZACIJE        Tabela 14Tabela 14Tabela 14Tabela 14: Stanje specializantov v zavodu na dan 31. 12. 2011 po področjih specializacij: Stanje specializantov v zavodu na dan 31. 12. 2011 po področjih specializacij: Stanje specializantov v zavodu na dan 31. 12. 2011 po področjih specializacij: Stanje specializantov v zavodu na dan 31. 12. 2011 po področjih specializacij        PODROČJE  SPECIALIZACIJEPODROČJE  SPECIALIZACIJEPODROČJE  SPECIALIZACIJEPODROČJE  SPECIALIZACIJE Število  sŠtevilo  sŠtevilo  sŠtevilo  specializantovpecializantovpecializantovpecializantov    na dan 31.12. 2011na dan 31.12. 2011na dan 31.12. 2011na dan 31.12. 2011 splošna medicina 1 družinska medicina                               15 Pediatrija 1 zobne bolezni in endodontija 1 Urgentna medicina 7 Fizikalna in medicinska rehabilitacija 1 SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ                                                                                                                        26262626                    Tabela 15Tabela 15Tabela 15Tabela 15: : : : Prikaz števila  specializantov po drugih področjih specializacij na dan 31. 12. 2011 Prikaz števila  specializantov po drugih področjih specializacij na dan 31. 12. 2011 Prikaz števila  specializantov po drugih področjih specializacij na dan 31. 12. 2011 Prikaz števila  specializantov po drugih področjih specializacij na dan 31. 12. 2011         PODROČJE  SPECIALIZACIJEPODROČJE  SPECIALIZACIJEPODROČJE  SPECIALIZACIJEPODROČJE  SPECIALIZACIJE Število  specializantovŠtevilo  specializantovŠtevilo  specializantovŠtevilo  specializantov    na dan 31.12. 2011na dan 31.12. 2011na dan 31.12. 2011na dan 31.12. 2011 Klinična psihologija 1 Področje laboratorijske medicine                                 1 SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ                                                                                                                                2222                    Tabela 16Tabela 16Tabela 16Tabela 16: Prikaz števila zaključenih specializacij po  področjih specializacije v letu 2011: : Prikaz števila zaključenih specializacij po  področjih specializacije v letu 2011: : Prikaz števila zaključenih specializacij po  področjih specializacije v letu 2011: : Prikaz števila zaključenih specializacij po  področjih specializacije v letu 2011:     PODROČJE SPECIALIZACIJEPODROČJE SPECIALIZACIJEPODROČJE SPECIALIZACIJEPODROČJE SPECIALIZACIJE    Število zaključenih specializacij v letu 2011Število zaključenih specializacij v letu 2011Število zaključenih specializacij v letu 2011Število zaključenih specializacij v letu 2011    Pediatrija 1 Družinska medicina 2 Paradontologija 1 Čeljustna in zobna ortopedija 1 Urgentna medicina 1 SKUPAJ 6666                                                
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        ŠTUDIJ OB DELUŠTUDIJ OB DELUŠTUDIJ OB DELUŠTUDIJ OB DELU        Prikaz števila zaposlenih, ki so končali študij ob delu:  Tabela 17Tabela 17Tabela 17Tabela 17: : : : Število zaposlenih in področje zaključenega študija ob delu v  letu 2011Število zaposlenih in področje zaključenega študija ob delu v  letu 2011Število zaposlenih in področje zaključenega študija ob delu v  letu 2011Število zaposlenih in področje zaključenega študija ob delu v  letu 2011    PODRPODRPODRPODROČJE IZOBRAŽEVANJAOČJE IZOBRAŽEVANJAOČJE IZOBRAŽEVANJAOČJE IZOBRAŽEVANJA    Število zaposlenih, ki so zaključili študij ob delu  Število zaposlenih, ki so zaključili študij ob delu  Število zaposlenih, ki so zaključili študij ob delu  Število zaposlenih, ki so zaključili študij ob delu  v letu 2011v letu 2011v letu 2011v letu 2011    Ekonomsko poslovna fakulteta 1 Podiplomski specialistični študij na Fakulteti za zdravstvene vede 1 Doktorski študij 1 SKUPAJ 3333            NAPREDOVANJANAPREDOVANJANAPREDOVANJANAPREDOVANJA     Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih (Ur.l.RS, št.: 94/10) ter Dogovora u ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 (Ur.l.RS, št.: 89/2010) javni uslužbenci in funkcionarji, ki so izpolnili pogoje za napredovanje v letu 2011 niso napredovali v višji plačni razred.          STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJESTROKOVNO IZPOPOLNJEVANJESTROKOVNO IZPOPOLNJEVANJESTROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE     V letu 2011 so se zaposleni strokovno izpopolnjevali 1569 dni1569 dni1569 dni1569 dni, kar  je v povprečju  1,81,81,81,89999 dneva na zaposlenega.   V zavodu je bilo organiziranih  9999    internih strokovnih izobraževanj, katerih se je skupaj  udeležilo 1111111111111111 zaposlenih, od tega 209209209209    zdravnikov, 752752752752 zaposlenih s področja zdravstvene nege ter 150150150150 ostalih zdravstvenih delavcev in sodelavcev.   Prav tako je bilo organiziranih 5555 učnih delavnic, katerih se je udeležilo 127127127127 udeležencev, od tega 30 30 30 30 zdravnikov in 97979797 zaposlenih s področja zdravstvene nege.  S področja varnosti in zdravja pri delu je bilo izvedeno 1111 usposabljanje s preizkusom znanja iz Varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti, ki se ga je udeležilo  66666666 udeležencev.  Tečaja usposabljanja s preizkusom znanja za Varno ravnanje z elektro napravami sta se udeležila 2222 zaposlena.  Obnovitvenega seminarja s preizkusom znanja iz Varstva pred ionizirajočimi sevanji sta se udeležila 2222 zaposlena.       
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11.211.211.211.2 Poročilo o investicijskih vlaganjiPoročilo o investicijskih vlaganjiPoročilo o investicijskih vlaganjiPoročilo o investicijskih vlaganjihhhh        11.2.111.2.111.2.111.2.1 Vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT)Vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT)Vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT)Vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT)     Na področju informatike smo v preteklem letu nadaljevali s posodobitvijo Informacijskega okolja glede na smernice nacionalne strategije informatizacije zdravstva eeee----ZdravjeZdravjeZdravjeZdravje2010201020102010.  Končuje se implementacija poslovno informacijskega sistema PIS-iScala Epicor. Implementirali smo elektronsko naročanje med zdravstvenim in laboratorijskim sistemom. Nadgradili smo podatkovne kapacitete podatkovnih skladišč, tako da bodo zadovoljevale potrebe celotnega informacijskega in RIS/PACS sistema vsaj za obdobje 3 let. Izvedli smo implementacijo RIS/PACS sistema, kakor tudi integracija z zdravstvenim sistemom.      Nadgradnja podatkovnih skladišč, strežniške infrastrukture in nabava omrežnih stikal Nadgradnja podatkovnih skladišč, strežniške infrastrukture in nabava omrežnih stikal Nadgradnja podatkovnih skladišč, strežniške infrastrukture in nabava omrežnih stikal Nadgradnja podatkovnih skladišč, strežniške infrastrukture in nabava omrežnih stikal ––––    DDDD----objektobjektobjektobjekt    Zaradi vse večjega števila elektronskih podatkov se povečuje zahteva po dodatnih diskovnih kapacitetah. Ker je slednja potreba sledila tudi nakupu digitalnega mamografa in RTG aparata ter posledično vpeljavi RIS/PACS sistema, ki za shranjevanje slik potrebuje zadostne količine diskovnih kapacitet, smo se odločili nadgraditi obstoječe okolje. Tako smo dokupili dva diskovna predala in povečali zmogljivost pretoka podatkov. Trenutna razpoložljiva kapaciteta diskovnega prostora je 17 TB podatkov, kar bi naj po naših predvidevanjih zadostovalo za naslednja tri leta. Nadgradili smo SQL gručo, kjer bosta sedaj v active-active načinu delovala dva zmogljiva strežnika. Za poslovno informacijski sistem smo dokupili dodaten strežnik, ki bo bistveno pohitril delovanje aplikacije in hkrati povečal varnost in razpoložljivost podatkov v aplikaciji. V sklopu prenove D-objekta  smo za omrežna vozlišča, ki so bila predvidena po obnovi objekta, nabavili in vgradili omrežna stikala, ki smo jih povezali na lansko leto zgrajeno optično omrežje.     Implementacija RIS/PACS sistemaImplementacija RIS/PACS sistemaImplementacija RIS/PACS sistemaImplementacija RIS/PACS sistema    Z implementacijo RIS/PACS sistema omogočamo oddelku radiologije prehod iz analogne na digitalno radiologijo. Celoten oddelek radiologije smo opremili z najnovejšimi inkvizicijskimi delovnimi postajami, ki omogočajo kvaliteten in hiter pregled radioloških slik. V zavodu smo integrirali rešitev z obstoječim ponudnikom zdravstvene aplikacije, kar posledično pomeni, da je mogoče na oddelek radiologije elektronsko naročati paciente na določeno preiskavo. Na oddelku radiologije  pacienta razvrstijo v čakalno listo upoštevaje vsa pravila, ki nam jih postavlja pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah in o načinu vodenja čakalnih seznamov. Zaposlenim v radiologiji je omogočeno, da nato elektronsko prenesejo seznam pacientov za določen dan na določen aparat.   PPPPosodobitev poslovnega informacijskega sistema osodobitev poslovnega informacijskega sistema osodobitev poslovnega informacijskega sistema osodobitev poslovnega informacijskega sistema (PIS) ZAKLJUČEK(PIS) ZAKLJUČEK(PIS) ZAKLJUČEK(PIS) ZAKLJUČEK    V letu 2011 smo v zaključni fazi obsežne prenove poslovno informacijskega sistema. V tem letu so bile izvedene številne posodobitve PIS, ki nam jih je narekovala zakonodaja, kakor tudi spremembe na željo uporabnikov za lažje in hitrejše upravljanje s podatki. Zmanjšanje števila zaposlenih je naredilo »luknje« v  metodologiji dela in s tem seveda posledično tudi manjše spremembe funkcionalnosti v programskih rešitvah. Ostane nam še tretja faza, v kateri bomo definirali »direktorski« oz. odločitveni sistem, ki bo vodstvu nudil ustrezno podporo pri analizah in načrtovanju poslovanja zavoda.   NADGRADNJE NADGRADNJE NADGRADNJE NADGRADNJE zdravstvenega informacijskega sistema zdravstvenega informacijskega sistema zdravstvenega informacijskega sistema zdravstvenega informacijskega sistema (ZIS)(ZIS)(ZIS)(ZIS)    Vse leto 2011 se je ZIS prilagajal in dopolnjeval s številnimi spremembami in dopolnitvami bodisi na zahtevo uporabnikov programskega paketa oz. drugih zakonsko predpisanih dopolnitev. V letu 2011 je bilo implementiranih 27 novih verzij programa Promedica in preko 230 popravkov in dograditev. Naj naštejem najbolj pomembne dograditve: 23 zakonskih dopolnitev, dopolnitve modula NAČAS – čakalne vrste, nov modul za podporo referenčnih ambulant, spremljanje prehrane dojenčkov v patronažni  službi, dopolnitve obstoječih povezav z zunanjimi aplikacijami, vzpostavitev HL7 
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povezav z RIS/PACS sistemom, prikaz seznama nezaključenih obiskov za določeno obdobje, implementacija zahtev informacijske pooblaščenke (dodatne pogodbe, obvezna sprememba gesla, zaklepanje aplikacije pri nedelovanju), kategorizacija pacientov in preračunavanje delovne obremenitve izvajalcev zdravstvene nege,…  Tabela 18Tabela 18Tabela 18Tabela 18: : : : Posodobitve in prenova informacijske infrastrukture v številkah (brez DDV)Posodobitve in prenova informacijske infrastrukture v številkah (brez DDV)Posodobitve in prenova informacijske infrastrukture v številkah (brez DDV)Posodobitve in prenova informacijske infrastrukture v številkah (brez DDV)    Nakup omrežnih stikal in ostala opremaNakup omrežnih stikal in ostala opremaNakup omrežnih stikal in ostala opremaNakup omrežnih stikal in ostala oprema    53.000,0053.000,0053.000,0053.000,00€€€€    Nadgradnja podatkovnih skladišč, strežniške Nadgradnja podatkovnih skladišč, strežniške Nadgradnja podatkovnih skladišč, strežniške Nadgradnja podatkovnih skladišč, strežniške infrastruktureinfrastruktureinfrastruktureinfrastrukture    72.00072.00072.00072.000,00,00,00,00€€€€    Nakup PACS/RIS sistema in računalniške opremeNakup PACS/RIS sistema in računalniške opremeNakup PACS/RIS sistema in računalniške opremeNakup PACS/RIS sistema in računalniške opreme    133.000,00133.000,00133.000,00133.000,00€€€€    Skupaj Skupaj Skupaj Skupaj     258.000,00258.000,00258.000,00258.000,00€€€€      Razvojni projekti v letu 2011 Razvojni projekti v letu 2011 Razvojni projekti v letu 2011 Razvojni projekti v letu 2011 ----    ccccilji razvojnih IKT projektovilji razvojnih IKT projektovilji razvojnih IKT projektovilji razvojnih IKT projektov    
- Izgradnja podatkovnega skladišča ter sistema poslovne inteligence, 
- Priključitev v omrežje ZNet 
- Nakup podvojenih sekundarnih komponent strežniške in omrežne infrastrukture, v primeru odpovedi prevzame delo druga komponenta, pri tem pa se ne prekine delovni proces, 
- Vzpostavitev sistema varnostne politike in rešitev za povečanje informacijske in podatkovne varnosti. 
- Integracija čakalni seznami 

 

11.2.2.    Poročilo o investicijskem in tekočem vzdrževanju Poročilo o investicijskem in tekočem vzdrževanju Poročilo o investicijskem in tekočem vzdrževanju Poročilo o investicijskem in tekočem vzdrževanju      VVVVečja vzdrževalna in investicijsko vzdrževaečja vzdrževalna in investicijsko vzdrževaečja vzdrževalna in investicijsko vzdrževaečja vzdrževalna in investicijsko vzdrževalna dela na objektih in opremilna dela na objektih in opremilna dela na objektih in opremilna dela na objektih in opremi    
- demontaža klim v PTD Tyrševa 19 in montaža na druge lokacije, 
- demontaža dveh klim v dispanzerju  medicine dela in montaža na drugi lokaciji, 
- demontaža zunanjih enot klimatskih naprav v Sodni ulici in ponovna montaža po dokončanju fasade, 
- izvedba elektroinštalacijskih del v dispanzerju za ženske - »A« objekt, 
- dobava in montaža soltis roloja v »A« objekt, 
- prestavitev inštalacij klimatskih naprav – izvedba pod strop v Sodni ulici, 
- popravilo dvigala št.1 v Vošnjakovi 2-4, po zapisniku IVD, 
- slikopleskarska dela v II. nadstropju »D« objekta, 
- ureditev prostorov sterilizacije v Ulici Kneza Koclja 10, montaža kovinskih polic in selitev opreme iz Sodne 13, 
- zamenjava keramike in umivalnikov v ušesni ambulanti in šolskem dispanzerju, 
- slikopleskarska dela v čakalnicah ušesne ambulante in šolskega dispanzerja, 
- slikopleskarska dela v SA dispanzer za študente, 
- montaža oken v dispanzerju za ženske in šolskem dispanzerju  - »A« objekt, 
- ureditev čakalnic v OE VŽ - »A« objekt, 
- izvedba instalacije za UPS, 
- popravilo mamografa, 
- dobava in montaža lamelnih zaves v metadonski ambulanti, 
- slikopleskarska dela, menjava luči in montaža lamelnih zaves v SA DU Tabor, 
- letni pregled plinske inštalacije po objektih in popravilo instalacije v ZT Ulica Kneza Koclja 10, 
- ureditev luči ob dvigalu v Sodni ulici, 
- letni servis strojev v pralnici, 
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- sanacija stene zaradi zamakanja v dispanzerju  medicine dela, 
- dobava in montaža 2 klim v ERGO II, 
- letni pregled gasilnikov in hidrantov, 
- čiščenje in dezinfekcija bojlerjev v Ulici talcev 9 in Ulici kneza Koclja 10, 
- izvedba strojnih instalacij v zobni ambulanti Hoče, 
- ureditev skupnega prostora v upravi,  
- odstranitev anten s strehe v Ulici talcev 9, 
- ureditev strelovodne ozemljitve v Ulici talcev 9, 
- asfaltiranje dvorišča, 
- revizija projektne dokumentacije – klet Ulica talcev 9, 
- zamenjava sonde za aparat MYOROM v kineziološkem kabinetu, 
- sanacija prostora po zamakanju v skupnem prostoru fizikalne terapije, 
- popravilo UZ aparata v dispanzerju za ženske Šentilj, 
- vgradnja fotozavese na vhodu v dvigalo 1, 
- izvedba zasilne razsvetljave v »D« objektu, 
- dobava in montaža steklenega nadstreška – vhod v pralnico, 
- obnova prostorov fizikalne terapije – klet, 
- menjava bojlerjev v Vošnjakovi 2-4, 
- zamenjava vrat v avtoparku, 
- odstranitev ograje Vošnjakova, 
- obnova prostorov blagajne, 
- zamenjava talne obloge v psihohigieni, 
- izvedba inštalacije za nove RTG prostore v Sodni ulica 13, 
- barvanje ograje ter brušenje stopnic v Sodni ulici 13, 
- slikopleskarska dela v laboratoriju Ob parku 5, 
- dobava in montaža steklene pregradne stene v dispanzerju medicine  dela v Sodni ulici 13, 
- barvanje fasade, vrat, oken v avtoparku  Manjša vzdrževalnaManjša vzdrževalnaManjša vzdrževalnaManjša vzdrževalna    deldeldeldelaaaa    
- popravilo in servis dvigal, 
- popravilo in servisi medicinskih aparatov, 
- popravilo fotokopirnih strojev, 
- prediranje kanalizacije, črpanje greznic, 
- polnjenje jeklenk, 
- izdelava napisov, 
- servisi in popravilo klimatskih naprav, 
- servis gorilnikov, 
- zamenjava stekla, 
- mizarska popravila, 
- tapetniška dela, 
- popravilo ALU oken, 
- popravilo dentalne opreme, 
- čiščenje oblačil, 
- razne selitve in odvoz odpisane opreme         



Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: Letno poročilo 2011 
          
________________________________________________________________________________________________ 

48 

Avtoservisna enota Avtoservisna enota Avtoservisna enota Avtoservisna enota ----        sssstanje vozil na dan 31.12.2011tanje vozil na dan 31.12.2011tanje vozil na dan 31.12.2011tanje vozil na dan 31.12.2011    ---- UPRAVA: 12 vozil ---- OE PATRONAŽNO VASTVO: 30 vozil ---- OE NMP: 16 vozil in 3 motorna kolesa  ---- odjava vozil v letu 2011: 6 vozil ---- nova prijava vozil v letu 2011: 6 vozil ---- skupaj  prevoženi  km v letu 2011: 1.174.004 km ---- strošek vzdrževanja vozil v l. 2011: 151.756,95 EUR ---- povprečna starost vozila l. 2011: 7,5 let.     
 

11.2.3.    Poročilo o zavarovalninahPoročilo o zavarovalninahPoročilo o zavarovalninahPoročilo o zavarovalninah  Odškodnine iz strojelomnega zavarovanja, zavarovanja stekla, vloma in požarnega zavarovanja so v letu 2011 znašale 65.913,45 EUR. .   Tabela 1Tabela 1Tabela 1Tabela 19999::::    Zavarovalnine v letu 201Zavarovalnine v letu 201Zavarovalnine v letu 201Zavarovalnine v letu 2011111    ZavarovalnineZavarovalnineZavarovalnineZavarovalnine    Št. prijav škodeŠt. prijav škodeŠt. prijav škodeŠt. prijav škode    Odškodnina v EUROdškodnina v EUROdškodnina v EUROdškodnina v EUR    Iz strojelomnega zavarovanja je bilo posredovanih 80 58.581,42 EUR Zavarovanje stekla                                                      6 731,11 EUR Vlomsko zavarovanje                                                            3 888,44 EUR        Požarno zavarovanje – izlitje vode                             3 5.712,48 EUR Odškodnine iz avtomobilskega zavarovanja Od tega so iz naslova  - tuje vozilo je poškodovalo naše vozilo  26.039,79 EUR  13.829,68 EUR                    
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 12121212 NABAVNE AKTIVNOSTI V NABAVNE AKTIVNOSTI V NABAVNE AKTIVNOSTI V NABAVNE AKTIVNOSTI V LETU 20LETU 20LETU 20LETU 2011111111    IN KONČNO POROČILO O IZVAJANJU JAVNIH IN KONČNO POROČILO O IZVAJANJU JAVNIH IN KONČNO POROČILO O IZVAJANJU JAVNIH IN KONČNO POROČILO O IZVAJANJU JAVNIH NAROČIL V LETU 201NAROČIL V LETU 201NAROČIL V LETU 201NAROČIL V LETU 2011111     Nabavne aktivnosti potekajo v skladu s predpisi, ki veljajo za področje javnega naročanja ter z notranjimi organizacijskimi predpisi in navodili.   Racionalizacija in ekonomičnost poslovanja, definicija nabavnih poti in pristojnosti, vzpostavitev kontrolnih mehanizmov, analiza upravičenosti zahtevkov glede na poslovno in programsko politiko, usklajenost s finančno politiko in investicijskimi vlaganji ter izkoriščanje tržnih možnosti so stalna naloga na področju nabave. Za dosego čim boljših rezultatov je potrebna temeljita raziskava trga, skrbno načrtovanje materialnih potreb, poglobljena priprava planov, sprotno  naročanje,  koncept partnerstva med poslovnim subjektom in dobaviteljem, celovito obvladovanje kakovosti, racionalizacija stroškov in zmanjševanje zalog.  
 Naloga nabavne službe že dolgo ni več zgolj nabava materiala, temveč celota zgoraj omenjenih nabavnih aktivnosti, zato je v skladu s tem  potrebno organizirati delo.           Tabela Tabela Tabela Tabela 20202020: Realizacija 2011: Realizacija 2011: Realizacija 2011: Realizacija 2011    Izvedba/Izvedba/Izvedba/Izvedba/    Vrsta razpisaVrsta razpisaVrsta razpisaVrsta razpisa    Lasten razpisLasten razpisLasten razpisLasten razpis    Razpis ZdrZZS Razpis ZdrZZS Razpis ZdrZZS Razpis ZdrZZS             Razpis ZZZS Razpis ZZZS Razpis ZZZS Razpis ZZZS     Razpis MZ Razpis MZ Razpis MZ Razpis MZ     Razpis IVZRazpis IVZRazpis IVZRazpis IVZ    Javno naročilo BLAGO 32 2 3 1 1 Javno naročilo STORITEV 14     Javno naročilo GRADNJA 2     Male vrednosti BLAGO 12     Male vrednosti STORITEV 9     Male vrednosti GRADNJA 1     Javno naročilo -ZD izvajaleczvajaleczvajaleczvajalec 18      ---- 39 javnih razpisov za blago (potrošni material: zdravstveni material, razkužila, RTG material, laboratorijski material, zobozdravstveni material, pisarniški material, zaščitna sredstva, obvezilni material, kurivo – bencin in kurilno olje, papirna konfekcija in osnovna sredstva: oprema prostorov, vozila, medicinska oprema; prenova strežniške infrastrukture in računalniške opreme, posodobitev poslovnega informacijskega sistema), od tega je sedem razpisov v okviru skupnih javnih naročil in sicer: z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Ministrstvo za zdravje in IVZ (električna energija, čitalniki, obrazci, reševalna vozila in cepiva)  ---- 14 javnih razpisov za storitve (finančni leasingi, vzdrževanje računalniške sistemske strojne, programske in periferne opreme v obdobju 2010 - 2013, citološke preiskave v ginekologiji, posodobitev zdravstvenega informacijskega sistema – ZIS, vzdrževanje in servisiranje avtomobilov, zavarovalne storitve za zavarovanje premoženja in premoženjskih pravic, tisk, odvoz odpadkov, RIS/PACS sistem) ---- 2 javna razpisa za gradnje (adaptacija laboratorija z nadzidavo II. in III. nadstropja ob Ulici talcev in Sodni ulici v Mariboru in dodatna gradbena dela)  ---- 12 javnih razpisov malih vrednosti za blago (potrošni material, osnovna sredstva, drobni inventar,…) 
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---- 9 javnih razpisov malih vrednosti za storitev (vzdrževanja, najem, varovanje, računalništvo, ISO, tisk, odvoz odpadkov,…) ---- 1 javni razpis malih vrednosti za gradnjo (GOI dela). ---- 18 Javnih razpisov, kjer sodelujemo kot izvajalec za izvajanje zdravstvenih storitev, neurgentnih prevozov,… ---- Priprava planov osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter njih realizacija v skladu s finančnimi sredstvi je ena izmed najbolj občutljivih nalog, saj plani s strani OE znatno presegajo zagotovljena sredstva, zato je potrebno veliko usklajevanja in priprave prioritet, ki so v skladu s politiko zavoda.   ---- Vpeti smo bili v humanitarno akcijo Veliko srce za mamograf. ---- Veliko aktivnosti je bilo tudi v letu 2011 usmerjenih v gradnjo:   - 18. 1. 2011 je bil izveden tehnični pregled (I. faza) prenovljenih prostorov II. in III. nadstropja z nadgradnjo. Prostore smo opremili z novo opremo in po tehničnem pregledu v II. nadstropje preselili celotno laboratorijsko dejavnost. V III. nadstropje pa del OE MDPŠ in Službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino.  - V laboratoriju je bila uvedena cevna pošta, ki je prispevala k racionalizaciji in znatno skrajšala pot med centralnim laboratorijem in Vošnjakovo.  - 20. 6. 2011 je bil izveden tehnični pregled rekonstruiranega in nadzidanega severnega dvoriščnega zdravstvenega objekta (II. faza) – pritličja in I. nadstropja. - 18. 7. 2011 je bilo izdano uporabno dovoljenje za nadzidani severni dvoriščni zdravstveni objekt.  - vsi prostori od pritličja do III. nadstropja so bili opremljeni z novo pohištveno, komunikacijsko in medicinsko opremo, kot je razvidno iz 2. točke.  - otvoritev novih prostorov je bila 22. 12. 2011.  ---- v letu 2011 smo imeli obsežno notranjo revizijo delovanja službe za javna naročila in nabavo. Večjih odstopanj ni bilo. Priporočila revizorja bodo pri nadaljnjem delu upoštevana.  ---- V letu 2011 je bi podan 1 zahtevek za revizijo postopkov javnega naročanja – za javni razpis za  nabavo blaga Žlahtne zlitine.   VEČJE NABAVE V LETU 2011:VEČJE NABAVE V LETU 2011:VEČJE NABAVE V LETU 2011:VEČJE NABAVE V LETU 2011:     MEDICINSKI OPREMAMEDICINSKI OPREMAMEDICINSKI OPREMAMEDICINSKI OPREMA    OE SZV OE SZV OE SZV OE SZV     otoskopi, aparati za merjenje krvnega pritiska, tehtnice osebne z višinomerom, mize pregledne, pulzni oksimetri, grelci za toplotno oblogo, EKG aparat z vakumskimi elektrodami, vozički za instrumente, pomivalni stroj za laboratoijsko steklovino in centrifuga OE MDPŠOE MDPŠOE MDPŠOE MDPŠ    oftalmoskop, lupe, probni set leč v kovčku, probni okvirji, dioptometer, merilo zeničnega razmaka, leče, aparat za merjenje pritiska, audiološka kabina, EKG aparat z vakumskimi elektrodami in vozičkom, spirometer, aparat za pregled vida, mize pregledne in vozički za instrumente OE ZVOE ZVOE ZVOE ZV    ročnik za variosurg, voziček za avtoklav, aparat za dubliranje OE NMPOE NMPOE NMPOE NMP    aparat za merjenje pritiska, oprema za reševalni vozili – injekcijske infuzijske črpalke, laringoskopi, nosila s podvozjem, stol transportni, aspiratorja prenosna, monitorja CO2/SPO2, ventilatorja avtomatska, seti za ustavitev krvavitve pri amputacijah 
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OE VŽOE VŽOE VŽOE VŽ    RTG aparat, dopplex, mizi pregledni, jeklenka za kisik z vozičkom, vozički za instrumente OE VOMOE VOMOE VOMOE VOM    otoskopi in medicinska svetilka OE PVOE PVOE PVOE PV    tehtnice otroške - prenosne  POHIŠTVO IN PISARNIŠKA OPREMAPOHIŠTVO IN PISARNIŠKA OPREMAPOHIŠTVO IN PISARNIŠKA OPREMAPOHIŠTVO IN PISARNIŠKA OPREMA    OE SZVOE SZVOE SZVOE SZV    oprema za nove prostore laboratorija in pnevmoftiziološkega dispanzerja ter oprema posameznih prostorov OE MDPŠOE MDPŠOE MDPŠOE MDPŠ    oprema za nove prostore v III. nadstropju OE VŽOE VŽOE VŽOE VŽ    oprema za nove prostore oddelka za radiologijo s CBD OE VOMOE VOMOE VOMOE VOM    oprema za čakalnice OE PVOE PVOE PVOE PV    oprema skupnega prostora UPRAVAUPRAVAUPRAVAUPRAVA    oprema arhiva z arhivskimi regali, posamična oprema prostorov RAČUNALNIŠKA OPREMARAČUNALNIŠKA OPREMARAČUNALNIŠKA OPREMARAČUNALNIŠKA OPREMA    OE SZVOE SZVOE SZVOE SZV    tiskalnik in UPS OE MDPŠOE MDPŠOE MDPŠOE MDPŠ    računalnik, tiskalniki in USB ključ OE ZVOE ZVOE ZVOE ZV    Tiskalnik OE VŽOE VŽOE VŽOE VŽ    računalniška in programska oprema RIS/PACS UPRAVAUPRAVAUPRAVAUPRAVA    čitalci zdravstvenih kartic, računalniška oprema, strežniki TRANSPORTNA OPRTRANSPORTNA OPRTRANSPORTNA OPRTRANSPORTNA OPREMAEMAEMAEMA    OE NMPOE NMPOE NMPOE NMP    reševalni vozili VW OE PVOE PVOE PVOE PV    tri vozila DRUGA OPREMADRUGA OPREMADRUGA OPREMADRUGA OPREMA    OE SZVOE SZVOE SZVOE SZV    cevna pošta, hladilniki, dataloggerji in diktafoni OE MDPŠOE MDPŠOE MDPŠOE MDPŠ    hladilniki, mobiteli, električni radiator in diktafona OE NMPOE NMPOE NMPOE NMP    zaščitne čelade, mobiteli, torbi motoristični, datalogger, in navigacijska naprava OE VŽOE VŽOE VŽOE VŽ    mobitel OE VOMOE VOMOE VOMOE VOM    
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diktafoni  in mobitel OE PVOE PVOE PVOE PV    mobiteli UPRAVAUPRAVAUPRAVAUPRAVA    mobiteli in projekcijsko platno     DONACIJADONACIJADONACIJADONACIJA    OE SZVOE SZVOE SZVOE SZV    aparati za merjenje krvnega sladkorja v krvi in pulzni oksimetri OE VOMOE VOMOE VOMOE VOM    radio in delovne klopi  Vrednosti nabavljene opreme ter materiala so razvidne iz računovodskega poročila.  VRAČILA DOBAVNIC IN VRAČILA DOBAVNIC IN VRAČILA DOBAVNIC IN VRAČILA DOBAVNIC IN IZDAJNICIZDAJNICIZDAJNICIZDAJNIC  Stalna naloga vseh udeležencev v procesu nabave! Za vsako prejeto blago je potrebno v službi za javna naročila in nabavo pripraviti prevzemnico in izdajnico. Podlaga za izvedbo postopka je dobavnica materiala, ki mora biti podpisana s strani prevzemnikov blaga (prevzemniki blaga na posameznih deloviščih). Podpisane dobavnice in izdajnice potujejo v službo za javna naročila preko kurirske službe in prispejo iz nekaterih delovišč šele v 7 dneh. Zaradi velikega zamika v prispetju dokumentov ali pa v nekaterih primerih sploh neprispetja je bilo izdano opozorilo glede vračila dobavnic in izdajnic s strani prevzemnikov blaga na posameznih lokacijah. Ker so ti dokumenti osnova za nadaljnje delo v službi za javna naročila in nabavo, morajo biti vrnjeni takoj po povzetju.  STROKOVNE PODLAGE, STANDARDI IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJESTROKOVNE PODLAGE, STANDARDI IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJESTROKOVNE PODLAGE, STANDARDI IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJESTROKOVNE PODLAGE, STANDARDI IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE    Naloga strokovnih komisij je, da za vsak posamezni razpis pripravijo dobre strokovne podlage s standardi in natančno tehnično specifikacijo, da bo pri izvedbi in izpeljavi razpisov ter pri končni izbiri ponudb čim manj težav.      
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    13 13 13 13             PPPPOROČILO SPREJEMNE PISARNE VARSTVA PACIENTOVIH PRAVICOROČILO SPREJEMNE PISARNE VARSTVA PACIENTOVIH PRAVICOROČILO SPREJEMNE PISARNE VARSTVA PACIENTOVIH PRAVICOROČILO SPREJEMNE PISARNE VARSTVA PACIENTOVIH PRAVIC     Poročilo za področje varstva pacientovih pravic za leto 2011 je izdelano v skladu z določili  Organizacijskega predpisa sistem varstva pacientovih pravic.  Organizacijski predpis je bil izdelan  na podlagi Zakona o pacientovih pravicah  (Ur. list RS štev. 15/08), ki je  uvedel bistveno novost  - obveznost ustne obravnave pri izvajalcu zdravstvenih storitev, v kolikor ni prišlo do rešitve domnevne kršitve pacientovih pravic z dodatnim pojasnjevanjem  že na kraju kršitve oz. v primeru, da njegova zahteva ni bila ugodno rešena.  Podlaga za razpis ustne obravnave je pravočasna vložitev pritožbe  oz. Zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic, ki mora vsebovati bistvene podatke, ki jih zahteva zakon. V čakalnicah zavoda so  izobešena Obvestila o vložitvi in reševanju prve zahteve za obravnavo kršitve pacientovih pravic in Obvestila o delovanju Zastopnikov pacientovih pravic.  Za sprejem, evidentiranje  in  obravnavo pritožb je pooblaščena strokovna delavka, ki evidentira in vodi  postopke  za  vse organizacijske enote in Upravo.     Predstojniki organizacijskih enot so  kot pristojne osebe za njihove organizacijske enote aktivno vključene k  reševanju nastalih sporov.  EVIDENTIRANE ZAHTEVEEVIDENTIRANE ZAHTEVEEVIDENTIRANE ZAHTEVEEVIDENTIRANE ZAHTEVE    ZA PRVO OBRAVNAVO KRZA PRVO OBRAVNAVO KRZA PRVO OBRAVNAVO KRZA PRVO OBRAVNAVO KRŠITŠITŠITŠITEEEEV PACIENTOVIH PRAVICV PACIENTOVIH PRAVICV PACIENTOVIH PRAVICV PACIENTOVIH PRAVIC     Tabela 21Tabela 21Tabela 21Tabela 21: : : : EEEEvidentirane  Zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravividentirane  Zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravividentirane  Zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravividentirane  Zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravicccc/ pritožb / pritožb / pritožb / pritožb v letu v letu v letu v letu 2009, 2009, 2009, 2009, 2020202011110000        in 2011in 2011in 2011in 2011    Leto primerjaveLeto primerjaveLeto primerjaveLeto primerjave    2002002002009999    2020202011110000    2011201120112011    
• OE Splošno zdravstveno varstvo  33 23 18 
• OE Medicina dela, prometa in športa 3 2 2 
• OE Zobozdravstveno varstvo  11 7 10 
• OE Varstvo otrok in mladine 2 3 3 
• OE Patronažno varstvo 0 0 0 
• OE Varstvo žensk 11 2 1 
• OE Nujna medicinska pomoč 5 2 5 
• Uprava  0 0 0 SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    65656565    39393939    39393939                                     
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    Tabela 22: Upravičenost pritožbTabela 22: Upravičenost pritožbTabela 22: Upravičenost pritožbTabela 22: Upravičenost pritožb    Upravičenost vloženih pritožb:Upravičenost vloženih pritožb:Upravičenost vloženih pritožb:Upravičenost vloženih pritožb:        2020202011111111    upravičene upravičene upravičene upravičene ––––    neupravičeneneupravičeneneupravičeneneupravičene    
• OE Splošno zdravstveno varstvo  18 10                 8 
• OE Medicina dela, prometa in športa 2 0                   2 
• OE Zobozdravstveno varstvo  10 2                   8 
• OE Varstvo otrok in mladine 3 1                   2 
• OE Patronažno varstvo 0 0                   0 
• OE Varstvo žensk 1 0                   1 
• OE Nujna medicinska pomoč 5 2                   3 
• Uprava – Oddelek za promocijo zdravja 0 0                   0 SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    39393939    15               2415               2415               2415               24         Graf 5: Zahteve za obravnavo pravic/pritožb 2009/2011Graf 5: Zahteve za obravnavo pravic/pritožb 2009/2011Graf 5: Zahteve za obravnavo pravic/pritožb 2009/2011Graf 5: Zahteve za obravnavo pravic/pritožb 2009/2011                           Tabela 23: Tabela 23: Tabela 23: Tabela 23: Način podaje Način podaje Način podaje Način podaje Zahteve za pZahteve za pZahteve za pZahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic rvo obravnavo kršitve pacientovih pravic rvo obravnavo kršitve pacientovih pravic rvo obravnavo kršitve pacientovih pravic ::::        2020202011111111    

• Pisno, od tega:        -  e-pošta:        25       -  po pošti:        14 
• ustno na zapisnik          0                             S K U P A JS K U P A JS K U P A JS K U P A J                        39393939    

Zahteve za obrav. pravic/pritožb 2009 - 2011
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 Posredovanih je bilo 6 anonimnih pritožb6 anonimnih pritožb6 anonimnih pritožb6 anonimnih pritožb, ki se v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah niso obravnavale. Zahteve so bile podane v s strani pacientov, v posameznih primerih tudi s strani njihovih svojcev.  Tabela 24: Tabela 24: Tabela 24: Tabela 24: Pritožbe oz. informacije o domnevni kršitvi pravic podane po telefonu in osebno v Sprejemni pisarni za Pritožbe oz. informacije o domnevni kršitvi pravic podane po telefonu in osebno v Sprejemni pisarni za Pritožbe oz. informacije o domnevni kršitvi pravic podane po telefonu in osebno v Sprejemni pisarni za Pritožbe oz. informacije o domnevni kršitvi pravic podane po telefonu in osebno v Sprejemni pisarni za varsvarsvarsvarstvo pacientovih pravic: tvo pacientovih pravic: tvo pacientovih pravic: tvo pacientovih pravic:         2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    
• po telefonu 83 95 57 
• osebno 60 59 27                             SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    143143143143    154154154154    84848484      Tabela 25: Pritožbe po posameznih OETabela 25: Pritožbe po posameznih OETabela 25: Pritožbe po posameznih OETabela 25: Pritožbe po posameznih OE    PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH:PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH:PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH:PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH:    2011201120112011    2020202011111111     po telefonu Osebno 
• OE Splošno zdravstveno varstvo  42 17 
• OE Medicina dela, prometa in športa 3 2 
• OE Zobozdravstveno varstvo  2 3 
• OE Varstvo otrok in mladine 3 0 
• OE Patronažno varstvo 0 0 
• OE Varstvo žensk 5 4 
• OE Nujna medicinska pomoč 2 1 
• Uprava  0 0                             SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    57575757    27272727     V Sprejemni pisarni za varstvo pacientovih pravic se je pri pooblaščeni strokovni delavki v letu 2011 zglasilo 27272727    pacientov. Po telefonu  je poklicalo 57575757 pacientov.   Pooblaščena strokovna delavka je ob vložitvi zahtev v izogib nadaljnjim obravnavam, sporne situacije skušala  reševati z dodatnimi pojasnili.  V mnogih primerih so bili pacienti s pojasnili zadovoljni, saj je velikokrat spor nastal, zaradi nepoznavanja zdravstvenih predpisov s strani pacientov in s tem posledično tudi njihovih pravic po Zakonu o pacientovih pravicah.  Večje  število  pacientov, ki so pooblaščeno strokovno delavko poklicali oz., ki so se osebno zglasili v Sprejemni pisarni za varstvo pacientovih pravic, je želelo le opozoriti na določene  nepravilnosti,  vendar so odstopili od nadaljnjih postopkov obravnave . V posameznih primerih je strokovna sodelavka pacientom podala ustrezno obrazložitev in jih  usmerila za rešitev spora v drugo ustanovo .           
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    KRŠITVE PACIENTOVIH KRŠITVE PACIENTOVIH KRŠITVE PACIENTOVIH KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC IN DRUGI RAZLPRAVIC IN DRUGI RAZLPRAVIC IN DRUGI RAZLPRAVIC IN DRUGI RAZLOGI:OGI:OGI:OGI:         Tabela 26:Tabela 26:Tabela 26:Tabela 26:    Vložitev Zahtev za prvo obravnavVložitev Zahtev za prvo obravnavVložitev Zahtev za prvo obravnavVložitev Zahtev za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic o kršitve pacientovih pravic o kršitve pacientovih pravic o kršitve pacientovih pravic     KršKršKršKršitev pravic (itev pravic (itev pravic (itev pravic (    5. člen ZPacP5. člen ZPacP5. člen ZPacP5. člen ZPacP    ----    seznam pravic seznam pravic seznam pravic seznam pravic )  za vložitev  Zahtev)  za vložitev  Zahtev)  za vložitev  Zahtev)  za vložitev  Zahtev    2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    
• pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev 13 7 / 
• pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi 14 4 / 
• pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev  3 2 3 
• pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe 1 10    17 
• pravica do spoštovanja pacientovega časa 6 2 1 
• pravica do drugega mnenja 1 / / 
• pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 4 / / 
• neprimeren odnos, izguba kartoteke 28 23    24   S strani vodstva zavoda je za kvalitetnejši odnos zaposlenih do pacienta bila sprejeta odločitev,  da se za kvalitetnejšo komunikacijo izvedejo delavnice za vse zaposlene in sicer na temo »Interno komuniciranje in komuniciranje z uporabniki naših storitev«. Delavnic se je udeležilo veliko število zaposlenih. Uspešnost teh delavnic se je potrdila z zmanjšanim številom pritožb in povečanim številom pohval nad odnosom zaposlenih do pacientov v letu 2011 v primerjavi z drugimi leti.         EVIDENTIRANE POHVALEEVIDENTIRANE POHVALEEVIDENTIRANE POHVALEEVIDENTIRANE POHVALE        Tabela 27:Tabela 27:Tabela 27:Tabela 27:    Skupno evidentirane pohvaleSkupno evidentirane pohvaleSkupno evidentirane pohvaleSkupno evidentirane pohvale    v zavodu v zavodu v zavodu v zavodu     Leto primerjaveLeto primerjaveLeto primerjaveLeto primerjave    2009200920092009    2020202011110000    2011201120112011    

• OE Splošno zdravstveno varstvo  11 13 17 
• OE Medicina dela, prometa in športa  0 1  1 
• OE Zobozdravstveno varstvo  2 4 3 
• OE Varstvo otrok in mladine 1 0 1 
• OE Patronažno varstvo  13 9       11 
• OE Varstvo žensk 0 15 9 
• OE Nujna medicinska pomoč 4 4       11 
• Uprava  4 1 7                             SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ    35353535    47474747    60606060                                        
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    Graf 6: Evidentirane pohvale od leta 2009 do 2011Graf 6: Evidentirane pohvale od leta 2009 do 2011Graf 6: Evidentirane pohvale od leta 2009 do 2011Graf 6: Evidentirane pohvale od leta 2009 do 2011                                                                                                Tabela 27:Tabela 27:Tabela 27:Tabela 27:    PohvalePohvalePohvalePohvale    so bile v letu 20so bile v letu 20so bile v letu 20so bile v letu 2011 11 11 11 podane na naslednji način:podane na naslednji način:podane na naslednji način:podane na naslednji način:    
• pisno          49       - e-pošta:  4       - na portalu:         - skrinjica:  4 
• telefonsko  3 
• osebno   
• anonimno                              SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ                                60606060      V letu 2011 je v primerjavi s preteklimi leti bilo evidentiranih več pohval, kar je nedvomno razveseljivo  dejstvo.  Pohvale so se nanašale predvsem na kvalitetno strokovno obravnavo, kakor tudi na primeren in  human  odnos  zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev.  Pohvale so dobrodošle, saj dokazujejo, da se zaposleni trudijo delo opraviti  v obojestransko zadovoljstvo.    NAČIN REŠEVANJA ZAHTNAČIN REŠEVANJA ZAHTNAČIN REŠEVANJA ZAHTNAČIN REŠEVANJA ZAHTEV ZA PRVO OBRAVNAVOEV ZA PRVO OBRAVNAVOEV ZA PRVO OBRAVNAVOEV ZA PRVO OBRAVNAVO    KRŠITEV PACIENTOVIH KRŠITEV PACIENTOVIH KRŠITEV PACIENTOVIH KRŠITEV PACIENTOVIH PRAVIC  PRAVIC  PRAVIC  PRAVIC          Postopki v zvezi s  pacientovimi pravicami so bili pretežno rešeni v okviru  zakonsko določenih postopkov. V posameznih primerih so bili postopki rešeni z manjšim časovnim zamikom, zaradi potrebe po širši proučitvi zadeve. V primeru negativne rešitve so bili pozvani, da v kolikor z rešitvijo niso zadovoljni  se lahko postopek nadaljuje na  ustni obravnavi. 

Evidentirane pohvale od 2009 - 2011
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    Ustne obravnaveUstne obravnaveUstne obravnaveUstne obravnave     Izvedene so bile 3333 ustne obravnave in sicer v OE Splošno zdravstveno varstvo,  OE Zobozdravstveno varstvo in OE Varstvo otrok in mladine.     V letu 2011 s strani pacientov zoper odločitev na prvi obravnavi ni bila vložena pritožba na II. stopnjo, ki jo vodi Komisija Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic.        INTERNI STROKOVNI NADZORINTERNI STROKOVNI NADZORINTERNI STROKOVNI NADZORINTERNI STROKOVNI NADZOR     V zvezi s podani zahtevami za obravnavo kršitev pacientovih pravic so bili izvedeni  3333 strokovni nadzori  in sicer 1, ki se je nanašal na področje dela zdravnika  in  2222  primera s področja zdravstvene nege.      ZZZZASTOPNIKI PACIENTOVIH PRAVICASTOPNIKI PACIENTOVIH PRAVICASTOPNIKI PACIENTOVIH PRAVICASTOPNIKI PACIENTOVIH PRAVIC     V 3    primerih se je v reševanje Zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic v zavodu, vključil tudi  Zastopnik pacientovih pravic, ki je bil pooblaščen s strani pacientov. Sporne zadeve so bile zaključene z odstopom pacientov od nadaljnjega reševanja, saj so bili zadovoljni z rešitvijo oz. je prišlo do sklenitve dogovora.  Zastopnik pacientovih pravic je v 4    primerih pritožbe pacientov zaključil že s samim neformalnim posredovanjem.   Kot izvajalci zdravstvenih storitev je zavod dolžan seznanjati Zastopnika pacientovih pravic o obravnavanih pritožbah, zato se mu  mesečno posredujejo poročila o vloženih in rešenih pritožbah.        VARUH BOLNIKOVIH PRAVICVARUH BOLNIKOVIH PRAVICVARUH BOLNIKOVIH PRAVICVARUH BOLNIKOVIH PRAVIC     V Mariboru nudi pomoč pacientom pri uveljavljanju raznih pravic tudi Varuh bolnikovih pravic. Z njegove strani je na zavod  naslovil     8888 posredovanj.  Od tega je bilo 6666 pisnih in 2222 po telefonu.  Vsi primeri so bili zaključeni  z neformalnim posredovanjem. Pacienti so bili zadovoljni z odgovori, saj niso izrazili potrebe po nadaljevanju postopkov.    OCENA DELOVANJA SISTOCENA DELOVANJA SISTOCENA DELOVANJA SISTOCENA DELOVANJA SISTEMA VARSTVA PACIENTOEMA VARSTVA PACIENTOEMA VARSTVA PACIENTOEMA VARSTVA PACIENTOVIH PRAVICVIH PRAVICVIH PRAVICVIH PRAVIC     Ugotavljamo, da je  varstvo pacientovih pravic v preteklem letu potekalo v skladu z določili Organizacijskega predpisa Sistem varstva pacientovih pravic. Preteklo je tretje leto od uporabe Zakona o pacientovih pravicah v R Sloveniji, zato na tem področju še ni bilo ustvarjene  pravne prakse, ki bi pomagala pri reševanju posameznih, konkretnih primerov.  Ugotavlja se zmanjšanje števila vloženih pritožb, prav tako število klicev po telefonu in osebnih obiskov v Sprejemni pisarni. Vsi napori so usmerjeni v reševanje nesporazuma na kraju , kjer je le -ta nastal. Prav tako je za reševanje sporov pomembno, da s strani strokovne delavke v Sprejemni pisarni za varstvo pacientovih pravic, pacienti dobijo pravilno, strokovno obrazložitev, predvsem pa občutek razumevanja za njihove težave.    
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Odgovorni za reševanje pritožb  ter udeleženci v spornih zadevah so se v preteklem letu zavzemali za hitro in učinkovito izvedbo postopkov .  Reševanje pritožb je bilo v zavodu postopkovno uvedeno že od leta 2000, s tem, da se je sistem reševanja pritožb nadgradil in izboljšal v letu 2008 s sprejemom Zakona o varstvu pacientovih pravic.  S strani zunanjih presojevalcev sistema vodenja kakovosti je pritožbeni sistem deležen pohval, kar pomeni, da  je  na tem področju dosežen visoki nivo reševanja postopkov pacientovih pravic na prvi stopnji. Navedena ugotovitev je nedvomno priznanje vodstvu zavoda, ki je sprejelo ustrezne ukrepe, za objektivno in učinkovito  reševanje teh postopkov.                                                                               
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                                                                PRIPRAVILI: PRIPRAVILI: PRIPRAVILI: PRIPRAVILI: Odgovorne osebe za posamezna področjaOdgovorne osebe za posamezna področjaOdgovorne osebe za posamezna področjaOdgovorne osebe za posamezna področja     
- Andrejka Žula, ekon., vodja računovodsko finančne službe 
- Entruda Markuš, mag. ekon. in posl. ved ., vodja službe za načrtovanje in analize 
- Zdenka Čretnik, prav., vodja službe za pravne in kadrovske zadeve 
- Irena Mihelič, univ.dipl.ekon., vodja službe za javna naročila in nabavo 
- Janko Petek, sistemski inženir, vodja službe za informatiko 
- Borut Kancler, univ.dipl.ekon., vodja splošne službe 
- Cvetka Hajdinjak, univ.dipl.prav., poslovna sekretarka pisarne za varstvo pacientovih pravic 

    Direktor zavodaDirektor zavodaDirektor zavodaDirektor zavoda: : : : prim. prim. prim. prim. asist.asist.asist.asist.    mag. Jernej Završnik, dr.mag. Jernej Završnik, dr.mag. Jernej Završnik, dr.mag. Jernej Završnik, dr.    medmedmedmed....    spec. spec. spec. spec.         
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    Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca MariborZdravstveni dom dr. Adolfa Drolca MariborZdravstveni dom dr. Adolfa Drolca MariborZdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor    Ulica talcev 9, 2000 MariborUlica talcev 9, 2000 MariborUlica talcev 9, 2000 MariborUlica talcev 9, 2000 Maribor    
         RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 20RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 20RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 20RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2011111111        

         ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO RAČUNOVODSKEGA POROČILA:   Vodja računovodsko finančne službeVodja računovodsko finančne službeVodja računovodsko finančne službeVodja računovodsko finančne službe: : : : Andrejka ŽULA, ekonAndrejka ŽULA, ekonAndrejka ŽULA, ekonAndrejka ŽULA, ekon.          ODGOVORNA OSEBA ZAVODA:   Direktor zavodaDirektor zavodaDirektor zavodaDirektor zavoda: : : : prim. prim. prim. prim. asist.asist.asist.asist.    mag. Jernej Završnik, dr.mag. Jernej Završnik, dr.mag. Jernej Završnik, dr.mag. Jernej Završnik, dr.    med.med.med.med.    spec. spec. spec. spec.         
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    1.1.1.1.         UVODUVODUVODUVOD    
 Računovodsko finančno poslovanje Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, ki je posredni proračunski uporabnik, temelji na določilih: 

- Zakona o računovodstvu1, 
- Zakona o javnih financah2, 
- Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava3, 
- Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava4, 
- Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu5, 
- Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava6, 
- Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 7, 
- Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava8 , 
- Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 9, 
- Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti10, 
- Zakona o davku na dodano vrednost11  
- Slovenskih računovodskih standardov12  ter 
- drugih zakonskih in podzakonskih aktov, izvedbenih podzakonskih predpisov, statuta, internih pravilnikov ter delovnih in organizacijskih predpisov 
-  2.2.2.2.         RAČUNOVODSKO POROČILO S PRILOGAMI IN POJASNILIRAČUNOVODSKO POROČILO S PRILOGAMI IN POJASNILIRAČUNOVODSKO POROČILO S PRILOGAMI IN POJASNILIRAČUNOVODSKO POROČILO S PRILOGAMI IN POJASNILI        Računovodsko poročilo vsebuje naslednje računovodske izkaze s prilogami: a) bilanca stanja (priloga 1) b) stanje in gibanje neopredmetenih  sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A) c) stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B) d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3) e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A) f) izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B) g) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1) h) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/A-2) 

                                                 
1
 Uradni list RS, štev. 23/99 

2
 Uradni list RS, štev. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo 

3
 Uradni list RS, štev. 112/09, 58/10 

4
 Uradni list RS, štev. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09,  58/10 

5
 Uradni list RS, štev. 117/02, 134/03 

6
 Uradni list RS, štev. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08, 104/10 

7
 Uradni list RS, štev. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 

8
 Uradni list RS, štev. 14/09, 109/10 

9
 Uradni kist RS,štev. 117/06 

10
Uradni list RS, štev. 119/07, 68/2009 

11
 Uradni list RS,štev. 117/06, 33/09, 85/09, 85/10,18/11, 78/11  

12
 Uradni list RS, štev. 119/08 
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 Računovodsko poročilo kot del letnega poročila poslovanja v letu 2011 je bilo skladno z Navodilom o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS štev. 109/10) 29. februarja 2012 predloženo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).  Računovodsko poročilo vsebuje naslednja pojasnila: 
⋅ Pojasnila k postavkam bilance stanja in k njenim prilogam, 
⋅ Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov z analizo prihodkov in odhodkov,  
⋅ Poslovni izid, 
⋅ Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 
⋅ Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, 
⋅ Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov.   2. 1 Bilanca stanja2. 1 Bilanca stanja2. 1 Bilanca stanja2. 1 Bilanca stanja    

    Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov po stanju na dan 31. december 2011. Knjigovodska stanja so usklajena na osnovi opravljenega letnega popisa.      2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanjuDolgoročna sredstva in sredstva v upravljanjuDolgoročna sredstva in sredstva v upravljanjuDolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju        2.1.1.1   2.1.1.1   2.1.1.1   2.1.1.1   Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitveNeopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitveNeopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitveNeopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve        Tabela 1: NeopredTabela 1: NeopredTabela 1: NeopredTabela 1: Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitvemetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitvemetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitvemetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve    kontokontokontokonto    naziv kontanaziv kontanaziv kontanaziv konta    1.1.2011.1.2011.1.2011.1.2011111    31.12.201131.12.201131.12.201131.12.2011    003 premoženjske pravice 283.599,44 360.721,30 010 popravek vrednosti -71.824,83 -119.059,97 sedanja vrednostsedanja vrednostsedanja vrednostsedanja vrednost        211.774,61211.774,61211.774,61211.774,61    241.661,34241.661,34241.661,34241.661,34    007 terjatve za predujme iz      naslova vlaganj v neopredmetena     sredstva in naložbe v pripravi 135.520,56 141.632,76 Bilanca stanja AOPBilanca stanja AOPBilanca stanja AOPBilanca stanja AOP    002 manj 003002 manj 003002 manj 003002 manj 003    135.520,56135.520,56135.520,56135.520,56    141.632,76141.632,76141.632,76141.632,76        Nabavna vrednost premoženjskih pravic se je v letu 2011 povečala za 77.121,86 EUR in predstavlja vlaganja v nadgradnjo  računalniških programov za zdravstveno informatiko. Večja postavka je programska oprema za mamografijo (72.098,00 EUR).    Terjatve za predujme iz naslova vlaganj v neopredmetena sredstva in naložbe v izdelavi so vlaganja v prenovo integriranega poslovno informacijskega sistema, ki bo zaključen  v letu 2012.    
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Aktivnih časovnih razmejitev v bilanci stanja ne izkazujemo.         2.1.1.2 Nepremičnine2.1.1.2 Nepremičnine2.1.1.2 Nepremičnine2.1.1.2 Nepremičnine    
 Tabela 2: NepremičnineTabela 2: NepremičnineTabela 2: NepremičnineTabela 2: Nepremičnine    vrsta sredstvavrsta sredstvavrsta sredstvavrsta sredstva    nabavna vrednostnabavna vrednostnabavna vrednostnabavna vrednost    popravek vrednostipopravek vrednostipopravek vrednostipopravek vrednosti    sedanja vrednostsedanja vrednostsedanja vrednostsedanja vrednost    zemljišča 675.076,43   675.076,43 zgradbe 12.422.590,65 5.869.275,39 6.553.315,26 skupajskupajskupajskupaj    13.097.667,0813.097.667,0813.097.667,0813.097.667,08    5.869.275,395.869.275,395.869.275,395.869.275,39    7.228.391,697.228.391,697.228.391,697.228.391,69    vrednost na začetku leta 10.827.630,51 5.626.614,27 5.201.016,24 povečanje vrednosti v letu 2011 2.270.036,57 242.661,12 2.027.375,45   Povečanje vrednosti nepremičnin predstavlja zaključeno investicijo  adaptacije laboratorija in preselitev pneumoftiziološkega dispanzerja z nadzidavo II. in III. nadstropja ob Ulici talcev in Sodni ulici v Mariboru. Sredstva za izgradnjo so zagotavljale občine ustanoviteljice v medsebojno dogovorjenih deležih. 835.000,00 EUR vloženih sredstev je bilo plačnih iz sredstev kupnine od prodaje stavbe v Tyrševi ulici že v letu 2010. Skupna vrednost investicije je bila 2.213.316,04 EUR.  Vrednost nepremičnin prejetih v upravljanje se je v letu 2011 zmanjšalo zaradi vrnitev sredstev v upravljanju občini Ruše.       2.1.1.3 Oprema2.1.1.3 Oprema2.1.1.3 Oprema2.1.1.3 Oprema    
    Tabela 3: OpremaTabela 3: OpremaTabela 3: OpremaTabela 3: Oprema    vrsta opremevrsta opremevrsta opremevrsta opreme    nabavna vrednostnabavna vrednostnabavna vrednostnabavna vrednost    popravek vrednosti popravek vrednosti popravek vrednosti popravek vrednosti     sedanja vrednostsedanja vrednostsedanja vrednostsedanja vrednost    %         odpisanostiodpisanostiodpisanostiodpisanosti    medicinski aparati 6.391.648,04 5.348.634,91 1.043.013,13 83,68 pohištvo in pisarniška oprema 2.231.288,29 2.014.581,85 216.706,44 90,29 klimatske naprave 393.255,40 304.845,26 88.410,14 77,52 računalniška oprema 1.821.631,05 1.551.413,48 270.217,57 85,17 transportna oprema 1.778.958,98 1.244.671,67 534.287,31 69,97 druga oprema 171.301,40 164.912,66 6.388,74 96,27 skupajskupajskupajskupaj    12.788.083,1612.788.083,1612.788.083,1612.788.083,16    10.629.059,8310.629.059,8310.629.059,8310.629.059,83    2.159.023,332.159.023,332.159.023,332.159.023,33    83,12   Med opremo in druga opredmetena osnovna sredstva uvrščamo osnovna sredstva in drobni inventar. Izkazane nabavne vrednosti opreme predstavljajo obračunsko vrednost na dobaviteljevem računu, zmanjšane za delež vstopnega davka na dodano vrednost (v našem zavodu se je bil v letu 2011  odbitni delež DDV 1 %). Amortizacijo smo obračunali po predpisanih amortizacijskih stopnjah. Med opremo vodimo tudi drobni inventar, ki ga 100 % odpišemo.       



Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: Letno poročilo 2011 
          
________________________________________________________________________________________________ 

65 

  Tabela 3 a: Vrednost opreme, ki je bila dana v uporabo v letu 2011 Tabela 3 a: Vrednost opreme, ki je bila dana v uporabo v letu 2011 Tabela 3 a: Vrednost opreme, ki je bila dana v uporabo v letu 2011 Tabela 3 a: Vrednost opreme, ki je bila dana v uporabo v letu 2011     vrsta opremevrsta opremevrsta opremevrsta opreme    vrednostvrednostvrednostvrednost    deleždeleždeleždelež    medicinska oprema 648.476,95 45 pohištvo in pisarniška oprema 253.261,40 18 klimatske naprave 18.203,02 1 računalniška oprema 237.241,99 17 transportna oprema 265.141,07 18 druga oprema 16.646,15 1 skupajskupajskupajskupaj    1.438.970,581.438.970,581.438.970,581.438.970,58    100,00100,00100,00100,00      Graf 1: Delež posameznih vrst investirane opreme v letu 2011Graf 1: Delež posameznih vrst investirane opreme v letu 2011Graf 1: Delež posameznih vrst investirane opreme v letu 2011Graf 1: Delež posameznih vrst investirane opreme v letu 2011    
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druga oprema   Med nabavljeno medicinsko opremo je bila najvišja postavka nakup RTG aparata -  442.886,22 EUR  Nabava pohištvene in pisarniške opreme je bila  v pretežni meri namenjena opremljenosti novozgrajenim in adaptiranim prostorom.   2.1.1.4 Dolgoročne finančne naložbe2.1.1.4 Dolgoročne finančne naložbe2.1.1.4 Dolgoročne finančne naložbe2.1.1.4 Dolgoročne finančne naložbe    
    Dolgoročne finančne naložbe so naložbe v delnice Marles Holding v znesku 1.097,40. Njihova vrednost se  v letu 2011 ni spremenila. Lastnik delnic je zavod postal leta 1990 na osnovi konverzije terjatev ob stečaju podjetja.  Vrednost delnic KRS Rotovž se je v letu 2011 zvišala za 352,56 EUR in je bilo njihovo stanje konec leta 2011 4.552,02 EUR.  
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Med dolgoročnimi finančnimi naložbami beležimo še družbeniške deleže v Gradis Novi (6.781,23 EUR) in Bodočnosti,d.do. (85,07 EUR), ki predstavljajo preoblikovanje terjatev v času sanacije v kapitalske deleže teh podjetij.  2.1.1.5 Dolgoročno dana posojila in depoziti2.1.1.5 Dolgoročno dana posojila in depoziti2.1.1.5 Dolgoročno dana posojila in depoziti2.1.1.5 Dolgoročno dana posojila in depoziti    
    V bilanci stanja zaradi načela ročnosti ne izkazujemo stanja, čeprav med neodplačanimi posojili izkazujemo terjatev iz le še ene pogodbe od posojilojemalke, katere obročno odplačevanje na osnovi sodne prepovedi vplačuje izplačevalec njenih dohodkov. Neodplačana vrednost posojila je bila ob koncu leta 2011 837,08 EUR in se je med letom z vplačanimi obroki zmanjšala v primerjavi z začetnim stanjem za 733,26 EUR.  2.1.1.6 Do2.1.1.6 Do2.1.1.6 Do2.1.1.6 Dolgoročne terjatve iz poslovanjalgoročne terjatve iz poslovanjalgoročne terjatve iz poslovanjalgoročne terjatve iz poslovanja  Med dolgoročnimi terjatvami iz poslovanja izkazujemo terjatve od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu v neodplačanem znesku konec leta 2011 upoštevajoč njihovo oslabitev  10.552,40 EUR. V bilanci stanja smo tisti del dolgoročnih terjatev, ki zapadejo v plačilo v letu 2012  po načelu ročnosti uvrstili med kratkoročne terjatve iz poslovanja, upoštevali pa smo tudi popravek vrednosti. V letu 2011 je bil znesek plačanih obrokov 5.130,30 EUR.  2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2. Kratkoročna sredstva (konti skuKratkoročna sredstva (konti skuKratkoročna sredstva (konti skuKratkoročna sredstva (konti skupine 1)pine 1)pine 1)pine 1)        2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1. Denarna sredstva v blagajni Denarna sredstva v blagajni Denarna sredstva v blagajni Denarna sredstva v blagajni     
    so gotovina v blagajni zavoda in ambulantah zavoda do višine določenega blagajniškega maksimuma. Stanje gotovine je po stanju na dan 31.12. 2011 popisala popisna komisija in ni ugotovila razlik med dejanskim in knjigovodskim stanjem. V blagajni je bilo na dan 31.12.2011   971,00 EUR.  2.1.2.2.2.1.2.2.2.1.2.2.2.1.2.2. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijahDobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijahDobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijahDobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah    
    so sredstva na podračunu zavoda na dan 31.12.2011. Finančno poslovanje zavoda poteka preko podračuna pri Upravi Republike Slovenije  za javna plačila Območna enota Slovenska Bistrica v elektronski obliki. Drugih računov pri finančnih institucijah zavod nima, razen računa za polaganje dnevnih iztržkov in dviga gotovine pri Novi kreditni banki Maribor. Stanje na podračunu, izkazano v bilanci stanja v znesku 57.002,31 EUR je usklajeno z izpisom stanja pri upravi za javna plačila.  2.1.2.3.2.1.2.3.2.1.2.3.2.1.2.3. Kratkoročne terjatve do kupcevKratkoročne terjatve do kupcevKratkoročne terjatve do kupcevKratkoročne terjatve do kupcev    
    so terjatve, izkazane na obračunski dan 31.12.2011 do kupcev, ki niso proračunski uporabniki. Stanje kratkoročnih terjatev je bilo 764.166,78 EUR. Pri terjatvah smo oblikovali oslabitev vrednosti terjatev v znesku v višini 15.392,33 EUR za terjatve, pri katerih  smo v postopkih izterjave  ugotovili neizterljivost.  Visok znesek izkazanih terjatev do kupcev je posledica načina zaračunavanja storitev. Račune izstavljamo v pretežni meri kupcem v naslednjem mesecu po preteku obračunskega meseca (za mesec december 2011 so bili računi izstavljeni v januarju 2012) in bodo poravnane v letu 2012. Najvišji znesek so zaračunane storitve zavarovalnicam za dopolnilna zdravstvena zavarovanja (445.899,20 EUR), ki račune poravnavajo v pogodbeno dogovorjenih rokih. 
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Nad dolžniki, ki nepravočasno poravnavajo obveznosti, vršimo izterjavo po predpisanih postopkih in v primeru neuspešnosti predlagamo sodno izvršbo.    2.1.2.4.2.1.2.4.2.1.2.4.2.1.2.4. Dani predujmiDani predujmiDani predujmiDani predujmi     v  skupnem znesku 7.662,48 EUR so vnaprej plačane kotizacije in drugi stroški  za strokovna izpopolnjevanja ter vnaprej plačana strokovna literatura.  2.1.2.5.2.1.2.5.2.1.2.5.2.1.2.5. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKNKratkoročne terjatve do uporabnikov EKNKratkoročne terjatve do uporabnikov EKNKratkoročne terjatve do uporabnikov EKN    
    so terjatve do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (države, občin, posrednih proračunskih uporabnikov, do ZZZS in ZPIZ) v skupnem znesku 1.178.692,06 EUR. Najvišji znesek teh terjatev je terjatev do ZZZS v znesku 734.128,20 EUR. Terjatev je sestavljena iz neplačane tretje akontacije za mesec december 2011 v letu 2011 v znesku 626.587 EUR in končnega poračuna medsebojnih obveznosti za leto 2011 v znesku 107.541,20 EUR. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN se nanašajo na terjatve, katerih rok plačila je v letu 2012.  2.1.2.6.2.1.2.6.2.1.2.6.2.1.2.6. KratkoročneKratkoročneKratkoročneKratkoročne    finančne naložbefinančne naložbefinančne naložbefinančne naložbe    
    Med kratkoročnimi finančnimi naložbami izkazujemo po načelu ročnosti tisti del dolgoročnih finančnih naložb, ki zapadejo v plačilo v letu 2012  (5.427,00 EUR). Kratkoročne finančne naložbe so tudi sredstva depozita vezana  pri poslovni banki v skupnem znesku 886.826,64 EUR. Kratkoročno smo vezali sredstva prejetih donacij za nakup digitalnega mamografa, katerega plačilo zapade v letu 2012 in presežek sredstev na računu zaradi zagotovitve izplačila plač v januarju 2012 zaradi negotovih prilivov ZZZS.         2.1.2.7.2.1.2.7.2.1.2.7.2.1.2.7. Kratkoročne terjatve iz financiranjaKratkoročne terjatve iz financiranjaKratkoročne terjatve iz financiranjaKratkoročne terjatve iz financiranja    
    so terjatve za obračunane pogodbene in zamudne obresti in njihova oslabitev na dan 31.12.2011 in je njihova vrednost 5.103,94 EUR.  2.1.2.8.2.1.2.8.2.1.2.8.2.1.2.8. Druge kratkoročne terjatveDruge kratkoročne terjatveDruge kratkoročne terjatveDruge kratkoročne terjatve    Tabela 4: Pregled drugih kratkoročnih tTabela 4: Pregled drugih kratkoročnih tTabela 4: Pregled drugih kratkoročnih tTabela 4: Pregled drugih kratkoročnih terjateverjateverjateverjatev    vrste terjatevvrste terjatevvrste terjatevvrste terjatev    2011201120112011    2010201020102010    terjatve iz naslova nadomestil plač.     invalidnin in boleznin 60.099,94 80.264,92 terjatve za vstopni DDV 1.373,19 344,93 terjatve do delavcev za akontacije     potnih stroškov, uporabe mobilnih telefonov 1.940,73 2.606,47 terjatve za vračilo štipendije, neizpolnitev pogodbe 11.567,75 12.259,96 odškodninski zahtevki do zavarovalnic 4.038,81 312,87 terjatve do ambulant za prejeto gotovino 1.890,35   terjatve za plačila s kreditnimi karticami 342,45 599,88 skupajskupajskupajskupaj    88881.253,221.253,221.253,221.253,22    96.389,0396.389,0396.389,0396.389,03    
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        2.1.2.9.2.1.2.9.2.1.2.9.2.1.2.9. Aktivne časovne razmejitveAktivne časovne razmejitveAktivne časovne razmejitveAktivne časovne razmejitve    
    ki jih izkazujemo na dan 31.12.2011 v znesku 19.337,99 EUR so  vnaprej plačane šolnine, ki jih razmejujemo v obračunskih obdobjih, na katera se nanašajo vnaprej plačani stroški, ki se razmejujejo. Med njimi izkazujemo tudi vnaprej plačane naročnine in druga plačila , ki se razmejujejo v obdobju 12 mesecev.    2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3. Zaloge (konti skupine 3)Zaloge (konti skupine 3)Zaloge (konti skupine 3)Zaloge (konti skupine 3)    
    Tabela 5: Zaloge po vrstahTabela 5: Zaloge po vrstahTabela 5: Zaloge po vrstahTabela 5: Zaloge po vrstah    vrsta zalogevrsta zalogevrsta zalogevrsta zaloge    2011201120112011    2010201020102010    zaloge papirja, obrazcev, pisarniškega     materiala, rezervnih delov, tehničnega     materiala 14.954,42 15.917,41 zobozdravstveni material 20.755,92 16.973,00 cepiva 39.779,10 5.282,67 zdravstveni material 2.001,66 11.083,32 skupajskupajskupajskupaj    77.491,1077.491,1077.491,1077.491,10    49.256,4049.256,4049.256,4049.256,40         Graf 2: Primerjava deleža zalog po vrstah v letih 2011 in 2010Graf 2: Primerjava deleža zalog po vrstah v letih 2011 in 2010Graf 2: Primerjava deleža zalog po vrstah v letih 2011 in 2010Graf 2: Primerjava deleža zalog po vrstah v letih 2011 in 2010    
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 Zaloge vrednotimo po nabavnih cenah, zmanjšanih  za delež vstopnega davka na dodano vrednost, povečanih za odvisne stroške ter zmanjšane za dane popuste. Za obračun vrednosti porabljenih zalog uporabljamo metodo povprečnih cen. Razlog povišane vrednosti zaloge cepiv je priznani popust dobavitelja ob naročilu večje količine cepiva Rotarix. Zalogo bomo zmanjšali v prvi polovici leta 2012.    
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 2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.4. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve (konti skupine 2)Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve (konti skupine 2)Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve (konti skupine 2)Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve (konti skupine 2)        2.1.4.1.2.1.4.1.2.1.4.1.2.1.4.1. Kratkoročne obveznosti za prejete predujme iKratkoročne obveznosti za prejete predujme iKratkoročne obveznosti za prejete predujme iKratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščinen varščinen varščinen varščine        stanje kratkoročnih obveznosti za prejete predujme je bilo na dan 31.12.2011 7.131,06 EUR in se nanaša na predujme za samoplačniške zobozdravstvene storitve.  2.1.4.2.2.1.4.2.2.1.4.2.2.1.4.2. Kratkoročne obveznosti do zaposlenihKratkoročne obveznosti do zaposlenihKratkoročne obveznosti do zaposlenihKratkoročne obveznosti do zaposlenih    
    znašajo na zadnji obračunski dan leta 2011 1.644.977,13 EUR in se nanašajo na obračunane plače in druge prejemke z obračunanimi dajatvami zaposlenih ter nadomestila stroškov zaposlenih, ki so bili obračunani za mesec december 2011 in izplačani v januarju 2012.   2.1.4.3.2.1.4.3.2.1.4.3.2.1.4.3. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljevKratkoročne obveznosti do dobaviteljevKratkoročne obveznosti do dobaviteljevKratkoročne obveznosti do dobaviteljev    
    so znašale na dan 31.12.2011 1.163.027,39 EUR. Obveznosti do dobaviteljev plačujemo v dogovorjenih plačilnih rokih na osnovi sklenjenih pogodb. Izkazane obveznosti zapadejo v plačilo v letu 2012.  2.1.4.4.2.1.4.4.2.1.4.4.2.1.4.4. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanjaDruge kratkoročne obveznosti iz poslovanjaDruge kratkoročne obveznosti iz poslovanjaDruge kratkoročne obveznosti iz poslovanja    
    v znesku 556.950,83 EUR so:  

⋅ obveznosti za dajatve na obračunane plače in druge prejemke  za mesec december 2011 v znesku   302.075,60 EUR,  
⋅ obveznost za vplačilo v Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote zaposlenih invalidov (v zdravstvu 6 % vseh zaposlenih) v znesku 10.473,40 EUR, 
⋅ obveznost za DDV v znesku 12.378,68 EUR ,  
⋅ druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku  232.023,15 EUR (obračunane podjemne pogodbe za mesec december 2011, dodatno pokojninsko zavarovanje, odtegljaji zaposlenih, davčni odtegljaj, obveznosti na podlagi asignacijskih pogodb in podobno), ki zapadejo v plačilo v letu 2012.     2.1.4.5.2.1.4.5.2.1.4.5.2.1.4.5. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrtaKratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrtaKratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrtaKratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta    

    so znašale na dan 31.12.2011 147.038,13 EUR. Obveznosti zapadejo v plačilo v letu 2012.    
 2.1.4.6.2.1.4.6.2.1.4.6.2.1.4.6. Kratkoročne obveznosti do financerjevKratkoročne obveznosti do financerjevKratkoročne obveznosti do financerjevKratkoročne obveznosti do financerjev    
    so tisti del dolgoročnih obveznosti iz naslova finančnega najema, ki zapadejo v plačilo v letu 2012 in smo jih v bilanci stanja po načelu ročnosti uvrstili med kratkoročne obveznosti do financerjev v znesku 319.146,00 EUR in jih sicer evidentiramo na kontih podskupine 97 .   
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 2.1.4.7.2.1.4.7.2.1.4.7.2.1.4.7. Kratkoročne obveznosti iz financiranjaKratkoročne obveznosti iz financiranjaKratkoročne obveznosti iz financiranjaKratkoročne obveznosti iz financiranja    
    v znesku 104,33 EUR je stanje še neplačanih zamudnih obresti, obračunanih pred poslovnim letom 2009.    2.1.4.8.2.1.4.8.2.1.4.8.2.1.4.8. Pasivne časovne razmejitPasivne časovne razmejitPasivne časovne razmejitPasivne časovne razmejitveveveve    
    so kratkoročno odloženi prihodki za vnaprej plačane storitve za izdelavo ocene tveganja in neporabljena sredstva donacij   
    

    2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1.5. Lastni viri in dolgoročne obveznosti (konti skupine 9)Lastni viri in dolgoročne obveznosti (konti skupine 9)Lastni viri in dolgoročne obveznosti (konti skupine 9)Lastni viri in dolgoročne obveznosti (konti skupine 9)    
    2.1.5.1.2.1.5.1.2.1.5.1.2.1.5.1. Dolgoročne pasivne časovne razmejitveDolgoročne pasivne časovne razmejitveDolgoročne pasivne časovne razmejitveDolgoročne pasivne časovne razmejitve    
    Dolgoročne pasivne časovne razmejitve v znesku 1.112.412,08 EUR so sredstva, ki smo jih oblikovali do leta 2010 skladno s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov EKN in predstavljajo višino neporabljenih sredstev amortizacije, ki je bila vračunana v cene zdravstvenih storitev. V letu 2010 je bil Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov uporabnikov EKN v členu, ki je določal oblikovanje pasivnih časovnih razmejitev iz naslova neporabljene amortizacije, spremenjen in to določilo ukinjeno. Zato je stanje  dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev konec leta 2011 enako kot je bilo na začetku leta 2011. Na tej kontni postavki vodimo tudi namenska sredstva za informatizacijo, ki smo jo med letom znižali za obračunano amortizacijo računalnikov (začetno stanje: 202.997,11 EUR; stanje na koncu leta: 191.227,39 EUR. Med dolgoročnimi časovnimi razmejitvami beležimo tudi donatorska sredstva za namenska vlaganja v osnovna sredstva ali brezplačno pridobljena osnovna sredstva. Iz tega vira nadomeščamo stroške obračunane amortizacije za osnovna sredstva, pridobljena iz tega vira sredstev. Stanje teh sredstev je bilo 31.12.2011 265.147,17 EUR. Sredstva so se med letom povečala za donacije za nakup digitalnega mamografa, urinskih analizatorjev v laboratoriju, sredstva na nakup računalnika v splošni ambulanti in pulznega oksymetra.            2.1.5.2.2.1.5.2.2.1.5.2.2.1.5.2. Dolgoročne rezervacijeDolgoročne rezervacijeDolgoročne rezervacijeDolgoročne rezervacije        V letu 2011 smo oblikovali dolgoročne rezervacije v višini 99.760,38 EUR. Dolgoročne rezervacije so zadržana sredstva neplačanih računov za gradbena dela izvajalcu Konstruktor VGR, d.o.o. zaradi odprave napak v garancijski dobi. Za Konstruktor VGR, d.o.o. je bil v letu 2011 uveden stečajni postopek, zaradi česar ni mogel zagotoviti bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi za novozgrajene in adaptirane prostore ob Ulici talcev in Sodni ulici v Mariboru.  Sredstva so rezervirana za obdobje treh let.  
 2.1.5.32.1.5.32.1.5.32.1.5.3 Druge dolgoročne obveznostiDruge dolgoročne obveznostiDruge dolgoročne obveznostiDruge dolgoročne obveznosti    
 Med drugimi dolgoročnimi obveznostmi evidentiramo stanje neodplačanih dolgoročnih finančnih najemov  (leasing) v neodplačanem znesku 894.744,08 (del, ki zapade v plačilo v letu 2012, smo v bilanci stanja uvrstili med kratkoročne 
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obveznosti, v kateri izkazujemo znesek 575.598,08). Za finančni najem smo pridobili soglasje mestnega sveta Mestne občine Maribor.  2.1.5.4 Obveznosti za sr2.1.5.4 Obveznosti za sr2.1.5.4 Obveznosti za sr2.1.5.4 Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanjeedstva prejeta v upravljanjeedstva prejeta v upravljanjeedstva prejeta v upravljanje        so sredstva, prejeta iz državnega proračuna v sedanji vrednosti 361.068,50 EUR. Stanje obveznosti na začetku leta v znesku 381.758,06 EUR je bilo med letom zmanjšano za nadomeščanje stroškov amortizacije v breme vira (20.689,56 EUR) in sedanja vrednost sredstev prejetih v upravljanje od občin ustanoviteljic v znesku 10.169.829,20 EUR. Stanje na začetku leta je bilo 9.357.445,04 EUR. Sprememba vrednosti je posledica  pokrivanja stroškov amortizacije iz tega vira (zmanjšanje sredstev v upravljanju za 296.421,78 EUR) in vlaganj v adaptacijo laboratorija in preselitve pneumoftiziološkega dispanzerja z nadzidavo II. In III. nadstropja ob Ulici talcev in Sodni ulici (povečanje za 1.108.805,94 EUR) Po 1.1.2000 vodimo stanje obveznosti za sredstva v upravljanju ločeno po posameznih občinah ustanoviteljicah, razen  obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje pred 1.1.2000, ki ga občine ustanoviteljice s posebnimi pogodbami, ki bi podrobneje uredila premoženjska razmerja med njimi, še niso uredila (42. člen Statuta). Vrednost teh sredstev je bila na dan 31.12.2011 6.068.091,63 EUR.  2.1.5.52.1.5.52.1.5.52.1.5.5 Obveznosti za dolgoročne finančne naložbeObveznosti za dolgoročne finančne naložbeObveznosti za dolgoročne finančne naložbeObveznosti za dolgoročne finančne naložbe    
    so vir sredstev dolgoročnih kapitalskih naložb in dolgoročno danih posojil v državi v znesku 13.352,80 EUR, ki jih opisujemo v poglavju 2.1.1 pod 2.1.1.4 in 2.1.1.5. 
 2.1.5.62.1.5.62.1.5.62.1.5.6 Presežek odhodkov nad prihodkiPresežek odhodkov nad prihodkiPresežek odhodkov nad prihodkiPresežek odhodkov nad prihodki    
    Je kumulativni presežek odhodkov nad prihodki preteklih  let, zmanjšan za znesek odplačanih posojil in presežka prihodkov nad odhodki tekočega leta.        Tabeli 6 in 7: KumulTabeli 6 in 7: KumulTabeli 6 in 7: KumulTabeli 6 in 7: Kumulativni presežek odhodkov nad prihodki v bilanci stanjaativni presežek odhodkov nad prihodki v bilanci stanjaativni presežek odhodkov nad prihodki v bilanci stanjaativni presežek odhodkov nad prihodki v bilanci stanja    Tabela 6Tabela 6Tabela 6Tabela 6    stanje presežka odhodkov nad prihodki 1.1.2011 4.321.214,35 stanje presežka odhodkov nad prihodki 31.12.2011 3.799.267,18  Tabela 7Tabela 7Tabela 7Tabela 7     delež kumulativnega presežka odhodkov nad prihodki v celotnem prihodku leta 20111    3.799.267,18 kumulativni presežek odhodkov na d prihodki 33.776.479,25 prihodek 2010 11,2 delež 2011 12,8 delež 2010 11,3 delež 2009   
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Na 3. redni seji sveta zavoda v letu 2011 smo članom sveta predstavili analizo gibanja kumulativnega presežka odhodkov nad prihodki s stanjem na dan 1.1. 2000 in v zadnjih desetih letih (od konca leta 2000 – konca leta 2010). Analiza je temeljila na ugotavljanju pokritosti sredstev z viri sredstev. V analizi smo ugotovili, da so viri sredstev višji od sredstev ter, da je zavod v teh letih pokrival tudi vzdrževanje zgradb iz tekočega poslovanja. Zato smo svetu zavoda predlagali, da s presežkov virov sredstev v višini 3.170.406,53 EUR zmanjšamo kumulativni presežek odhodkov na prihodki v letu 2011, s čemer bi nepokriti znesek presežka odhodkov nad prihodki zmanjšali na 1.234.015,69 EUR. Svet zavoda je sklep potrdil. O sprejetem sklepu smo obvestili Mestno občino Maribor, s katero usklajujemo tisti del obveznosti do sredstev v upravljanju, ki še niso razdeljena po občinah, ki pa na sprejeti sklep še  ni podala dokončnega soglasja, zato v bilanci stanja nismo opravili preknjižbe oziroma zmanjšanja kumulativnega presežka odhodkov nad prihodki. Sklep sveta zavoda bomo skušali realizirati v letu 2012 na osnovi nadaljnjih dogovarjanj  z Mestno občino Maribor in ostalimi občinami ustanoviteljicami.         2.1.5.42.1.5.42.1.5.42.1.5.4 Izvenbilančna evidencaIzvenbilančna evidencaIzvenbilančna evidencaIzvenbilančna evidenca     V  izvenbilančni evidenci beležimo  brezplačno dobljena cepiva in njihovo porabo s stanjem konec leta 2011 16.857,81 EUR, deponirane slike, ki niso bile prodane na avkciji (knjigovodska vrednost 18.942,22 EUR), osebne zadolžitev za drobni inventar (potrošni material -618.387,55 EUR), jamstvene menice in drugo.     2.2. Izkaz prihodkov in odhodkov   2.2. Izkaz prihodkov in odhodkov   2.2. Izkaz prihodkov in odhodkov   2.2. Izkaz prihodkov in odhodkov        2.2.1 Prihodki2.2.1 Prihodki2.2.1 Prihodki2.2.1 Prihodki    Tabela 8: PrihTabela 8: PrihTabela 8: PrihTabela 8: Prihodkiodkiodkiodki      1111    2222    3333    INDEKS INDEKS   IIII----XII/2011XII/2011XII/2011XII/2011    IIII----XII/2010XII/2010XII/2010XII/2010    FN 2011FN 2011FN 2011FN 2011    1/21/21/21/2    1/31/31/31/3    PRIHODKIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKI    33.776.479,2533.776.479,2533.776.479,2533.776.479,25    33.695.843,1933.695.843,1933.695.843,1933.695.843,19    33.763.000,0033.763.000,0033.763.000,0033.763.000,00    100100100100    100100100100    PRIHODKI OZZPRIHODKI OZZPRIHODKI OZZPRIHODKI OZZ    26.861.672,8826.861.672,8826.861.672,8826.861.672,88    26.579.393,0326.579.393,0326.579.393,0326.579.393,03    26.586.000,0026.586.000,0026.586.000,0026.586.000,00    101101101101    101101101101    obračun ZZZS 25.863.834,24 25.652.273,00 25.676.000,00 101101101101    101101101101    pripravniki, specializanti, sofinanciranje 997.838,64 927.120,03 910.000,00 108108108108    110110110110    DOPOLNILNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJADOPOLNILNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJADOPOLNILNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJADOPOLNILNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJA    3.229.691,793.229.691,793.229.691,793.229.691,79    3.286.641,633.286.641,633.286.641,633.286.641,63    3.294.000,003.294.000,003.294.000,003.294.000,00    98989898    98989898    VZZ 2.321.567,90 2.365.033,48 2.370.000,00 98989898    98989898    Adriatic Slovenica 667.848,94 691.821,43 693.000,00 97979797    96969696    ZZ Triglav 240.274,95 229.786,72 231.000,00 105105105105    104104104104    DOPLAČILADOPLAČILADOPLAČILADOPLAČILA    24.773,5924.773,5924.773,5924.773,59    20.138,9020.138,9020.138,9020.138,90    21.000,0021.000,0021.000,0021.000,00    123123123123    118118118118    KONVENCIJSKA ZAVAROVANJAKONVENCIJSKA ZAVAROVANJAKONVENCIJSKA ZAVAROVANJAKONVENCIJSKA ZAVAROVANJA    134.663,76134.663,76134.663,76134.663,76    104.900,36104.900,36104.900,36104.900,36    105.000,00105.000,00105.000,00105.000,00    128128128128    128128128128    SOF.IN DOPL. NOČNE DEŽ.ZOB.SLUŽBE SOF.IN DOPL. NOČNE DEŽ.ZOB.SLUŽBE SOF.IN DOPL. NOČNE DEŽ.ZOB.SLUŽBE SOF.IN DOPL. NOČNE DEŽ.ZOB.SLUŽBE     161.906,69161.906,69161.906,69161.906,69    157.477,00157.477,00157.477,00157.477,00    160.000,00160.000,00160.000,00160.000,00    103103103103    101101101101    DRUGI PRIHODKI JAVNE SLUŽBEDRUGI PRIHODKI JAVNE SLUŽBEDRUGI PRIHODKI JAVNE SLUŽBEDRUGI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE    835.244,87835.244,87835.244,87835.244,87    775.667,69775.667,69775.667,69775.667,69    778.000,00778.000,00778.000,00778.000,00    108108108108    107107107107        SAMOPLAČNIKI IN NADSTANDARDSAMOPLAČNIKI IN NADSTANDARDSAMOPLAČNIKI IN NADSTANDARDSAMOPLAČNIKI IN NADSTANDARD    845.363,20845.363,20845.363,20845.363,20    945.711,56945.711,56945.711,56945.711,56    963.000,00963.000,00963.000,00963.000,00    89898989    88888888    ZDRAVSTVENE STORITVE NA TRGUZDRAVSTVENE STORITVE NA TRGUZDRAVSTVENE STORITVE NA TRGUZDRAVSTVENE STORITVE NA TRGU    1.166.362,071.166.362,071.166.362,071.166.362,07    1.222.418,411.222.418,411.222.418,411.222.418,41    1.250.000,001.250.000,001.250.000,001.250.000,00    95959595    93939393    DONACIJEDONACIJEDONACIJEDONACIJE    72.695,0872.695,0872.695,0872.695,08    92.474,5792.474,5792.474,5792.474,57    95.95.95.95.000,00000,00000,00000,00    79797979    77777777    NAJEMNINENAJEMNINENAJEMNINENAJEMNINE    31.416,1531.416,1531.416,1531.416,15    50.365,1050.365,1050.365,1050.365,10    51.000,0051.000,0051.000,0051.000,00    62626262    62626262    DRUGI PRIHODKI TRGADRUGI PRIHODKI TRGADRUGI PRIHODKI TRGADRUGI PRIHODKI TRGA    277.984,69277.984,69277.984,69277.984,69    339.871,87339.871,87339.871,87339.871,87    345.000,00345.000,00345.000,00345.000,00    82828282    81818181    FINANČNI PRIHODKI (OBRESTI)FINANČNI PRIHODKI (OBRESTI)FINANČNI PRIHODKI (OBRESTI)FINANČNI PRIHODKI (OBRESTI)    10.045,5410.045,5410.045,5410.045,54    8.086,708.086,708.086,708.086,70    10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00    124124124124    100100100100    IZREDNI PRIHODKIIZREDNI PRIHODKIIZREDNI PRIHODKIIZREDNI PRIHODKI    26.198,0626.198,0626.198,0626.198,06    30.874,4630.874,4630.874,4630.874,46    20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00    85858585    131131131131    PREVREDNOTOVALPREVREDNOTOVALPREVREDNOTOVALPREVREDNOTOVALNI PRIHODKINI PRIHODKINI PRIHODKINI PRIHODKI    98.460,8898.460,8898.460,8898.460,88    81.821,9181.821,9181.821,9181.821,91    85.000,0085.000,0085.000,0085.000,00    120120120120    116116116116             
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V letu  2011 smo ustvarili skupne prihodke  v višini 33.33.776.479,25 EUR, kar je na ravni leta  2010 in  načrtovanih za leto 2011.  Prihodki iz poslovanja se delijo na prihodke iz poslovanja izvajanja javne službe in tržne dejavnosti v razmerju  92,6 % : 7,4 %. V letu 2010 je bilo razmerje 91,9 : 8,1.  Tržni prihodki so prihodki, ki jih dosegamo z opravljanjem nadstandardnih storitev, storitev samoplačnikom, storitev medicine dela, oddajanjem prostorov in opreme v najem, organizacijo strokovnih srečanj, strokovnih izpitov, čiščenjem zunanjim naročnikom, ogrevanjem, provizije zavarovalnic,  dežurstva na prireditvah         Med prihodki so najvišja postavka prihodki, ki smo jih dosegli na osnovi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljanje zdravstvenih storitev ter za sofinanciranje stroškov pripravnikov in specializantov. Ti prihodki so bili v letu 2011 doseženi v višini 26.861.672,88 EUR pri čemer smo prihodke iz tega naslova povišali za prihodke iz preteklih let za nadomeščanje stroškov amortizacije računalniške opreme, ki smo jih evidentirali na kontu dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, oblikovanih v preteklih letih.    Prihodki iz naslova dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, ki  so bili v letu 2011  izkazani  v višini 3.229.691,79 EUR so 2 % nižji  od preteklega leta in so 2 % nižji  od načrtovanih za leto 2011.   Tabela 9: Delež prihodkov zdravstvenih zavarovalnic pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju Tabela 9: Delež prihodkov zdravstvenih zavarovalnic pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju Tabela 9: Delež prihodkov zdravstvenih zavarovalnic pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju Tabela 9: Delež prihodkov zdravstvenih zavarovalnic pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju     zavarovalnicazavarovalnicazavarovalnicazavarovalnica    2012012012011111    deleždeleždeleždelež    2010201020102010    deleždeleždeleždelež    Vzajemna zdravstvena zavarovalnica 2.321.567,90 72 2.365.033,48 72 Adriatic Slovenica 667.848,94 21 691.821,43 21 ZZ Triglav 240.274,95 7 229.786,72 7 skupajskupajskupajskupaj    3.229.691,793.229.691,793.229.691,793.229.691,79    100100100100    3.286.641,633.286.641,633.286.641,633.286.641,63    100100100100     Višja kot v preteklem letu in od načrtovanih so doplačila do polne cene zdravstvenih storitev in sicer  v primerjavi z letom 2010 za 23 % in v primerjavi z načrtovanimi za 18 %.  Prihodki za nočno zobozdravstveno službo, ki smo jo uvedli 1. julija 2009 in jo financirajo občine ustanoviteljice, znašajo 161.906,69  EUR. Znesek sofinanciranja  občin ustanoviteljic je bil  131.312,00 EUR. Prihodek iz pavšalnih prispevkov občanov občin ustanoviteljic je bil 16.695,00 EUR, občanov drugih občin 8.595,00 EUR in samoplačnikov 5.304,69 EUR. V nočni dežurni službi smo nudili pomoč 2.221 pacientom, od tega 1.846 občanom občin ustanoviteljic in 375 občanom iz drugih občin. Med pacienti je bilo 285 predšolskih in šolskih otrok .  Drugi prihodki iz izvajanja dejavnosti javne službe so prihodki od opravljanja zdravstvenih storitev proračunskim uporabnikom, laboratorijskih storitev za koncesionarje,  zobotehničnih  storitev, rentgena, mrliško pregledna služba, sofinanciranje iz državnega proračuna doplačil do polne cene zdravstvenih storitev za socialno ogrožene ter obsojencev in pripornikov.   V primerjavi z letom 2011 in glede na načrtovane so se znižali prihodki samoplačnikov in nadstandardnih storitev. Znesek nadstandardnih storitev v zobozdravstvu je bil 416.703,93, kar je v primerjavi z letom 2010 nižje za 16 %.     



Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: Letno poročilo 2011 
          
________________________________________________________________________________________________ 

74 

V primerjavi z letom 2010 so se za 5 % znižali prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev na trgu, kjer evidentiramo prihodke medicine dela za zdravstvene preglede, katerih plačnik so delodajalci.     Znesek prejetih donacij je bil 21 % nižji kot v preteklem letu in 23 % nižji od načrtovanega.  Med donacijami njimi so najvišja postavka postavka donacije za pokrivanje stroškov strokovnih izpopolnjevanj (59.758,17 EUR). Donacije so bile namenjene še za aktivnosti kolaborativnega  centra svetovne zdravstvene organizacije za primarno zdravstveno nego (5.693,56 EUR) in sofinanciranje projektov.    Med najemninami evidentiramo prihodke od oddaje v najem poslovnih prostorov (28.476,92 EUR) in opreme (izposoja tensov 2.358,90 EUR) in najem vozil (422,89 EUR).  Ti prihodki so se v primerjavi  z letom 2010 znižali za 38 %.  Med drugimi tržnimi prihodki evidentiramo prihodke od strokovnih izpitov pripravnikov, ki jih organiziramo v zavodu, kotizacij za strokovna srečanja, za oglaševanje, provizijo zavarovalnic, pranja perila zunanjim naročnikom, čiščenja zunanjim naročnikom, prihodke od ogrevanja, delo pri optikih, dežuranja na prireditvah in podobno.   Finančni prihodki so prihodki od obresti začasno deponiranih finančnih sredstev 935,41 EUR , sredstvih na podračunu (2.084,51 EUR) in zaračunanih zamudnih obresti (3.911,53 EUR).   Izredni prihodki so prihodki vračila sodnih stroškov, vračilo stroškov pripravništva  in specializacij .  Prevrednotovalni prihodki so prihodki od povračila škod zavarovalnic (79.962,34 EUR) in odpisane obveznosti iz preteklih let po dobi zastaranja (6.826,87 EUR), prodaja osnovnih sredstev (11.671,67 EUR).              2.2.2 Odhodki2.2.2 Odhodki2.2.2 Odhodki2.2.2 Odhodki    
    Tabela10: OdhodkiTabela10: OdhodkiTabela10: OdhodkiTabela10: Odhodki      1111    2222    3333    INDEKS INDEKS   IIII----XII/2011XII/2011XII/2011XII/2011    IIII----XII/2010XII/2010XII/2010XII/2010    FN 2011FN 2011FN 2011FN 2011    1/2 1/3 ODHODKIODHODKIODHODKIODHODKI    33.255.265,3433.255.265,3433.255.265,3433.255.265,34    34.134.134.134.193.305,8493.305,8493.305,8493.305,84    33.763.000,0033.763.000,0033.763.000,0033.763.000,00    97 98 stroški materiala 3.084.601,04 2.961.619,22 3.073.000,00 104 100 zdravila 216.977,16 186.808,47 190.000,00 116 114 laboratorijski material 494.127,10 472.842,26 473.000,00 105 104 zobozdravstveni material 457.001,49 469.375,43 476.000,00 97 96 drugi zdravstveni material 689.976,96 630.155,27 650.000,00 109 106 elektrika 176.263,13 193.694,65 210.000,00 91 84 stroški ogrevanja 454.733,91 417.320,77 450.000,00 109 101 gorivo 156.622,76 151.811,09 170.000,00 103 92 drugi material (voda,čistilni material,      pisarniški material, obrazci)  438.898,53 439.611,28 454.000,00 100 97 stroški storitev 4.471.232,40 3.913.424,74 4.363.000,00 114 102 podjemne pogodbe, sejnine, AH 1.167.340,91 1.187.551,54 1.200.000,00 98 97 
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  1111    2222    3333    INDEKS INDEKS   IIII----XII/2011XII/2011XII/2011XII/2011    IIII----XII/2010XII/2010XII/2010XII/2010    FN 2011FN 2011FN 2011FN 2011    1/2 1/3 stroški vzdrževanja 978.531,43 702.650,96 1.132.000,00 139 86 zdravstvene storitve 1.152.675,58 889.125,82 900.000,00 130 128 reprezentanca iz lastnih sredstev 6.093,15 12.800,95 13.000,00 48 47 strokovna izpopolnjevnja 211.379,57 178.045,90 178.000,00 119 119 druge storitve (zavarovanje,najemnine,           plačilni promet,vzdrževanje računallniških           programov, komunalne storitve,registracije,           stavbno zemljišče, prisp. za kvoto invalidov) 801.723,83 777.778,85 773.000,00 103 104 amortizacija 811.189,86 946.990,33 975.000,00 86 83 drugi odhodki 172.744,69 163.289,86 167.000,00 106 103 obresti 24.220,30 7.773,87 21.000,00 312 115 izredni  odhodki  54.119,27 24.128,72 25.000,00 224 216 prevrednotovalni odhodki 23.612,47 36.038,53 36.000,00 66 66 stroški dela 24.613.545,31 26.140.040,57 25.103.000,00 94 98 bruto plače 19.144.804,42 19.904.689,15 19.447.000,00 96 98 dajatve delodajalca od plač 3.090.964,68 3.241.887,66 3.164.000,00 95 98 dodatno pokojninsko zavarovanje JU 350.184,55 367.350,81 360.000,00 95 97 regres za letni dopust, jubilejne nagrade          socialne pomoči,  625.416,25 658.081,28 650.000,00 95 96 prevoz na delo  622.319,34 646.838,96 652.000,00 96 95 prehrana med delovnim časom 663.868,67 682.407,61 670.000,00 97 99 odpravnine 111.402,10 621.860,89 160.000,00 18 70 drugi stroški dela 4.585,30 16.924,21   27       Odhodke vodimo po naslednjih vrstah: 
- stroški materiala  
- stroški storitev    
- amortizacija    
- stroški dela    
- drugi stroški    
- finančni odhodki    
- drugi odhodki in prevrednotovalni odhodki     Stroški materiala   Stroški materiala   Stroški materiala   Stroški materiala   so bili nižji kot v letu 2011 za 4 % in  na ravni načrtovanih    
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Tabela 11: deleži stroškov materiala po vrstahTabela 11: deleži stroškov materiala po vrstahTabela 11: deleži stroškov materiala po vrstahTabela 11: deleži stroškov materiala po vrstah    MaterialMaterialMaterialMaterial    2011201120112011    deleždeleždeleždelež    2010201020102010    deleždeleždeleždelež    FN 20FN 20FN 20FN 2011111111    deleždeleždeleždelež    zdravstveni material 1.858.082,71 60 1.759.181,43 59 1.789.000,00 58 Energenti 787.619,80 26 762.826,51 26 830.000,00 27 nezdravstveni material 438.898,53 14 439.611,28 15 454.000,00 15 SkupajSkupajSkupajSkupaj    3.084.601,043.084.601,043.084.601,043.084.601,04    100100100100    2.961.619,222.961.619,222.961.619,222.961.619,22    100100100100    3.073.000,003.073.000,003.073.000,003.073.000,00    100100100100                                                                                                                                          Graf 3: deleži stroškov materiala po vrstahGraf 3: deleži stroškov materiala po vrstahGraf 3: deleži stroškov materiala po vrstahGraf 3: deleži stroškov materiala po vrstah    
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  Stroški storitev Stroški storitev Stroški storitev Stroški storitev so se v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 zvišali  za 14 % in v primerjavi z načrtovani  za 2 %. Med storitvami so višje postavke: 
- stroški storitev opravljenih na osnovi podjemnih pogodb, kateri znesek je bil z upoštevanimi prispevki in davki 1.153.567,32  EUR. Dela po podjemnih pogodbah smo izplačali v bruto zneskih za dežurstva (5.343,53 EUR), nadomeščanje zdravnikov, drugih zdravstvenih delavcev, zobozdravnikov (367.534,62 EUR), za opravljena dežurstva NMP na prireditvah (22.106,96 EUR), za opravljene samoplačniške in nadstandardne storitve (412.828,33 EUR) ter druga občasna dela – delo v komisijah, predavanja, svetovanja, supervizija (56.719,29 EUR), sodelovanje pri projektih (10.882,39 EUR); 
- zdravstvene storitve: 1.152.675,58 EUR 
- stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja stavb in opreme                 Tabela 12: stroški vzdrževanja v primerjavi z letom 2010Tabela 12: stroški vzdrževanja v primerjavi z letom 2010Tabela 12: stroški vzdrževanja v primerjavi z letom 2010Tabela 12: stroški vzdrževanja v primerjavi z letom 2010      2011 2010 vzdrževanje zgradb 455.211,44 273.461,58 vzdrževanje vozil 151.756,95 146.830,22 vzdrževanje opreme 321.995,07 239.849,06 vzdrževanje računalnikov 49.567,97 42.510,10     skupajskupajskupajskupaj    978.531,43978.531,43978.531,43978.531,43    702.650,96702.650,96702.650,96702.650,96     
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Strošek zdravstvenih storitev v znesku 1.152.675,58 EUR je bil 30 % višji kot v letu 2010 in 28 % nad načrtovanim.  Strošek reprezentance v znesku 6.093,15 EUR iz  sredstev tekočega poslovanja zavoda je razpolovljen v primerjavi s preteklim letom in je 47 % nižji od  načrtovanega. V poslovnih prihodkih predstavljajo delež 0,02 %.  Drugi stroški storitev so: stroški plačilnega prometa, stroški službenih potovanj, svetovalne storitve, vzdrževanje računalniških programov, zavarovanja komunalne storitve in podobno.      Med stroški strokovnih izpopolnjevanj v znesku 211.379,57 EUR izkazujemo povračila stroškov : 
- šolnine (29.499,68 EUR) 
- stroške specializacij (42.787,92 brez stroškov dela) 
- tekoča strokovna izpopolnjevanja na strokovnih srečanjih, seminarjih, kongresih in podobno v znesku  139.091,97EUR (stroški kotizacij in drugih povračil udeležencem - stroški so bili v višini 59.758,17  EUR financirani iz prejetih dotacij za ta namen).  Amortizacijo Amortizacijo Amortizacijo Amortizacijo smo obračunali po stopnjah rednega odpisa, ki ga določa Pravilnik o stopnjah odpisa neopredeljenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Odhodke smo bremenili z obračunano amortizacijo zmanjšano za tisti del, ki se pokriva iz namensko oblikovanih virov za pridobitev osnovnih sredstev ali kot brezplačno pridobljenih osnovnih sredstev ali nabavljeno iz sredstev donatorjev oziroma drugih namenskih virov. Znesek obračunane amortizacije je bil v letu 2011 1.154.322,29 EUR, od tega je bil znesek v višini 343.132,43 EUR pokrit iz namenskih virov in ne bremeni stroškov tekočega poslovanja.   Drugi stroški Drugi stroški Drugi stroški Drugi stroški so stroški: 
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (21.917,25 EUR) 
- članarina Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije (16.553,74 EUR) 
- prispevek Skladu RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi nedoseganja kvote zaposlenih invalidov – 101.591,98 EUR 
- okoljske dajatve (19.468,27 EUR) 
- nadomestilo za uporabo cest (10.026,27 
- in drugi stroški  Finančni odhodki Finančni odhodki Finančni odhodki Finančni odhodki so bili  3 krat višji kot v letu 2010 in 15 % nad načrtovanimi zaradi koriščenja okvirnega likvidnostnega kredita za začasno premostitev manjka likvidnih sredstev za poravnavo obveznosti in obresti finančnega najema pogodbe.   Drugi in prevrednotovalni odhodki Drugi in prevrednotovalni odhodki Drugi in prevrednotovalni odhodki Drugi in prevrednotovalni odhodki so odhodki zaračunanih pogodbenih kazni ZZZS,  prevrednotenja terjatev,  dokončnega odpisa kot posledici neizterljivosti, obveznosti preteklih obračunskih obdobij in podobno.  Stroški dela Stroški dela Stroški dela Stroški dela so z deležem 74 % v strukturi odhodkov najvišja stroškovna postavka. V letu 2011 so bili višji kot v letu 2010 za 1 % in na ravni načrtovanih.   Stroški dela so se v primerjavi z letom 2010 znižali za 6 % in so bili nižji od načrtovanih za 2 %. Bruto plače so bile nižje kot v letu 2010 za 2 % (v znesku 1.075.9884,73 EUR) in 2 % pod načrtovanimi (v znesku: 302.195,58 EUR). Zaradi znižanja  števila zaposlenih so bili nižji tudi drugi stroški dela.     
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Tabela 13: Delež stroškov dela v odhodkih in posameznih vrst stroTabela 13: Delež stroškov dela v odhodkih in posameznih vrst stroTabela 13: Delež stroškov dela v odhodkih in posameznih vrst stroTabela 13: Delež stroškov dela v odhodkih in posameznih vrst stroškov dela med temi odhodkiškov dela med temi odhodkiškov dela med temi odhodkiškov dela med temi odhodki    
stroški dela 1 2 

  I-XII/2011 I-XII/2010 

bruto plače 19.144.804,42 19.904.689,15 

dajatve delodajalca od plač 3.090.964,68 3.241.887,66 

dodatno pokojninsko zavarovanje JU 350.184,55 367.350,81 

regres za letni dopust, jubilejne nagrade     

socialne pomoči,  625.416,25 658.081,28 

prevoz na delo  622.319,34 646.838,96 

prehrana med delovnim časom 663.868,67 682.407,61 

odpravnine 111.402,10 621.860,89 

drugi stroški dela 4.585,30 16.924,21 

skupaj 24.613.545,31 26.140.040,57 

skupaj odhodki 33.255.265,34 34.193.305,84 

delež stroškov dela v odhodkih  74,01 76,45 

delež bruto plač v stroških dela 77,78 76,15              Tabela 14Tabela 14Tabela 14Tabela 14: bruto plače po vrstah plačila: bruto plače po vrstah plačila: bruto plače po vrstah plačila: bruto plače po vrstah plačila    leto 2011leto 2011leto 2011leto 2011                    štev. zaposlenih štev. zaposlenih štev. zaposlenih štev. zaposlenih     oblika delaoblika delaoblika delaoblika dela    bruto znesekbruto znesekbruto znesekbruto znesek    strukturastrukturastrukturastruktura    na podlagna podlagna podlagna podlagi del. uri del. uri del. uri del. ur    redno delo 17.543.692,52 92         dopolnilno delo 1.198.822,97 6         boleznine 402.288,93 2         skupajskupajskupajskupaj    19.144.804,4219.144.804,4219.144.804,4219.144.804,42    100 821821821821           leto 2010leto 2010leto 2010leto 2010                    štev. zaposlenih štev. zaposlenih štev. zaposlenih štev. zaposlenih     oblika delaoblika delaoblika delaoblika dela    bruto znesekbruto znesekbruto znesekbruto znesek    strukturastrukturastrukturastruktura    na podlagi del. urna podlagi del. urna podlagi del. urna podlagi del. ur    redno delo 18.100.535,45 91         dopolnilno delo 1.405.373,58 7         boleznine 398.780,12 2         skupajskupajskupajskupaj    19.904.689,1519.904.689,1519.904.689,1519.904.689,15    100 860860860860        indeks bruto plače 2011/2010indeks bruto plače 2011/2010indeks bruto plače 2011/2010indeks bruto plače 2011/2010              redno delo 96,9   dopolnilno delo 85,3   boleznine 100,9   skupajskupajskupajskupaj    96,2                        
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2.2.3 Poslovni rezultat2.2.3 Poslovni rezultat2.2.3 Poslovni rezultat2.2.3 Poslovni rezultat    
    Razlika med prihodki in odhodki izkazuje v letu 2011 pozitivni poslovni rezultat, oziroma presežek prihodkov nad odhodki 521.213,91 EUR.   Tabela 15Tabela 15Tabela 15Tabela 153333: Poslovni rezultat 2011 : Poslovni rezultat 2011 : Poslovni rezultat 2011 : Poslovni rezultat 2011       2012012012011111    2020202010101010    FN 201FN 201FN 201FN 2011111    CELOTNI PRIHODKI 33.776.479,25 33.695.843,19 33.763.000,00 CELOTNI ODHODKI 33.255.265,34 34.193.305,84 33.763.000,00 PRESEŽEK ODHODKPRESEŽEK ODHODKPRESEŽEK ODHODKPRESEŽEK ODHODKOVOVOVOV    NAD PRIHODKINAD PRIHODKINAD PRIHODKINAD PRIHODKI        497.462,65497.462,65497.462,65497.462,65    0,000,000,000,00    PRESEPRESEPRESEPRESEŽEK ŽEK ŽEK ŽEK PRIHODKOVPRIHODKOVPRIHODKOVPRIHODKOV    NAD NAD NAD NAD ODHODKIODHODKIODHODKIODHODKI    521521521521....213,91213,91213,91213,91                                                                         2.3. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka2.3. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka2.3. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka2.3. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka    
    Izkaz Prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka izdelujemo na osnovi medletnih knjiženj zaradi primerljivosti podatkov, potrebnih za spremljanje gibanja sredstev javnih financ. Med letom vzporedno knjižimo podatke tako po načelu nastanka poslovnega dogodka kot po načelu plačane realizacije v skladu s pravili, ki veljajo za druge uporabnike enotnega kontnega načrta.  Presežek prihodkov nad odhodki  je bil v tem računovodskem izkazu 147.136  EUR, medtem ko smo leta 2010 izkazovali presežek odhodkov nad prihodki 1.088.054 EUR.   2.3.1  Izkaza računa f2.3.1  Izkaza računa f2.3.1  Izkaza računa f2.3.1  Izkaza računa financiranja določenih uporabnikov in Izkaz računa finančnih terjatev in naložb inanciranja določenih uporabnikov in Izkaz računa finančnih terjatev in naložb inanciranja določenih uporabnikov in Izkaz računa finančnih terjatev in naložb inanciranja določenih uporabnikov in Izkaz računa finančnih terjatev in naložb         sta sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, ki izkazujeta stanje prejetih vračil danih posojil v letu 2011 in zmanjšanje sredstev na računih.    2.2.2.2.4 4 4 4     Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti         je računovodski izkaz, v katerem izkazujemo prihodke in odhodke glede na vrsto dejavnosti: dejavnost opravljanja javne službe in  tržno dejavnost. Dejavnost opravljanja javne službe je med poslovnimi prihodki zastopana v deležu 93,06 %. Le 6,94 % poslovnih prihodkov je posledica tržne dejavnosti. Med tržno dejavnostjo evidentiramo prihodke: 

- samoplačniških storitev 
- nadstandardnh storitev 
- najemnin 
- strokovnih izpitov 
- organizacije strokovnih srečanj in predavanj 
- oglaševanj 
- čiščenja 
- dežuranja na prireditvah 
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- provizije zavarovalnic 
- storitev sterilizacije 
- prodaje priročnikov 
- in podobne storitve, ki ne sodijo v obseg dejavnosti javne službe. Kot sodilo za razmejevanje odhodkov med dejavnostjo opravljanja javne službe in tržno dejavnostjo uporabljamo razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti. Presežek prihodkov nad odhodki tržne dejavnosti je bil v letu 2011  88.102 EUR.                                                                                             PRILOGEPRILOGEPRILOGEPRILOGE 

- Priloga 1: Priloga 1: Priloga 1: Priloga 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2011 
- Priloga 2: Priloga 2: Priloga 2: Priloga 2: Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev    
- Priloga 3: Priloga 3: Priloga 3: Priloga 3: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 
- Priloga 4: Priloga 4: Priloga 4: Priloga 4: Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov 
- Priloga 5:Priloga 5:Priloga 5:Priloga 5: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
- Priloga 6:Priloga 6:Priloga 6:Priloga 6: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 
- Priloga 7:Priloga 7:Priloga 7:Priloga 7: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 
- Priloga 8:Priloga 8:Priloga 8:Priloga 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti                
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IME UPORABNIKA:  ŠIFRA UPORABNIKA*: 92231 

ZD MARIBOR    

SEDEŽ UPORABNIKA:  ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210 

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor     

   MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095000 

     

BILANCA STANJA 

na dan 31.12.2011 
 
 
     

    (v eurih, brez centov) 

ČLENITEV   
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
    

SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV     
KONTOV   Tekoče leto Predhodno leto     

1 2 3 4 5     

  SREDSTVA           

  
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 001 9.895.299 8.368.611     

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 502.354 419.120     
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 119.060 71.825     
02 NEPREMIČNINE 004 13.203.779 12.086.717     
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 5.869.275 5.626.614     
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 12.788.083 11.793.297     

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 
SREDSTEV 

007 10.629.060 10.253.454     
06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 12.516 12.163     
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0     
08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 5.962 9.207     
09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0     

 
 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 012 2.923.799 2.722.111 

    
10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 1.810 1.534     
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  SREDSTVA           

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 57.002 1.066.081     
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 680.684 740.357     
13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 7.662 3.435     
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 1.178.692 790.324     
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 892.254 6.160     
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 5.104 3.845     
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 81.253 96.389     
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0     
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 19.338 13.986     

  
C) ZALOGE 
(024+025+026+027+028+029+030+031) 023 77.494 49.256 

    
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0     
31 ZALOGE MATERIALA 025 77.494 49.256     
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0     
33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0     
34 PROIZVODI 028 0 0     
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0     
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0     
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0     

  
I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 032 12.896.592 11.139.978 

    
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 660.836 569.711     
  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV           

  
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 034 3.907.464 4.135.177     

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 7.131 4.484     
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 1.644.977 2.068.109     
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 1.163.027 1.073.166     
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 556.949 748.905     
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 147.038 125.926     
25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 319.146 63.621     
26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 104 104     
28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0     
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 69.092 50.862     
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E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) 044 8.989.128 7.004.801 

    
90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0     
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0     
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 1.568.787 1.470.842     
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 99.760 0     
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0     

9410 
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 
NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

050 0 0 

    

9411 
SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 
NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 051 0 0 

    
9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0     
9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0     
96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0     
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 575.597 102.237     

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 056 10.530.898 9.739.203 

    
981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 13.353 13.733     
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0     
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 3.799.267 4.321.214     

  
I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 060 12.896.592 11.139.978 

    
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 660.836 569.711     

        

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju 
letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.     

Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).               Andrejka Žula, ekon.                                                                                                        prim. asist. mag. Jernej Završnik, dr. med. spec. 
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IME UPORABNIKA:      
ŠIFRA 

UPORABNIKA*: 92231     

ZD MARIBOR            

SEDEŽ UPORABNIKA:      ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210     

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor             

      MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095000    

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

           
(v eurih, brez 

centov) 

NAZIV Oznaka za 
AOP 

 Z N E S E K 

Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
vrednost 

(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

Amortizacija  Neodpisana 
vrednost (31.12.) 

 
Prevrednotenje 

zaradi 
okrepitve  

Prevrednotenje 
zaradi oslabitve 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-6-7+8-
9) 

11 12 

 I. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena  
osnovna sredstva v upravljanju 
(701+702+703+704+705+706+707) 

700 24.124.621 15.934.222 1.876.383 14.688 508.766 502.343 1.016.019 9.029.652 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 419.120 71.825 83.234 0 0 0 47.235 383.294 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 704 681.363 0 0 0 6.286 0 0 675.077 0 0 

E. Zgradbe 705 11.405.354 5.626.614 1.181.644 12.767 58.296 58.296 288.190 6.659.427 0 0 

F. Oprema 706 11.615.992 10.235.783 611.505 1.921 444.047 444.047 680.594 1.309.199 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 2.792 0 0 0 137 0 0 2.655 0 0 

II.  Neopredmetena sredstva in  
opredmetena osnovna sredstva v lasti 
(709+710+711+712+713+714+715) 

708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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NAZIV Oznaka za 
AOP 

 Z N E S E K 

Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
vrednost 

(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

Amortizacija 
 Neodpisana 

vrednost (31.12.) 

 
Prevrednotenje 

zaradi 
okrepitve  

Prevrednotenje 
zaradi oslabitve 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-6-7+8-
9) 

11 12 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena  
osnovna sredstva v finančnem najemu 
(717+718+719+720+721+722+723) 

716 174.512 17.672 827.466 0 0 0 137.137 847.169 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. Oprema 722 174.512 17.672 827.466 0 0 0 137.137 847.169 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

            

            

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna 
številka).   Andrejka Žula, ekon.                                                                                                     prim. asist. mag. Jernej Završnik, dr. med. spec. 
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IME UPORABNIKA:     

ŠIFRA 
UPORABNIKA*: 92231      

ZD MARIBOR            

SEDEŽ UPORABNIKA:     
ŠIFRA 

DEJAVNOSTI: 86.210      

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor             

     
MATIČNA 

ŠTEVILKA: 5054095000      

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL 

           
(v eurih, brez 

centov) 

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL Oznaka 
za AOP 

 Z N E S E K 

Znesek 
naložb in 

danih 
posojil  
(1.1.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih posojil 
(1.1.) 

Znesek 
povečanja 
naložb in 

danih posojil 

Znesek povečanj 
popravkov naložb in 

danih posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
naložb in 

danih posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
popravkov 
naložb in 

danih posojil 

Znesek 
naložb in 

danih posojil 
(31.12.) 

Znesek 
popravkov 

naložb in danih 
posojil (31.12.) 

Knjigovodska 
vrednost 
naložb in 

danih posojil 
(31.12.) 

Znesek 
odpisanih naložb 
in danih posojil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12 

 I. Dolgoročne finančne naložbe 
(801+806+813+814) 800 12.163 0 352 0 0 0 12.515 0 12.515 0 

 A. Naložbe v delnice (802+803+804+805) 801 5.297 0 352 0 0 0 5.649 0 5.649 0 

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 5.297 0 352 0 0 0 5.649 0 5.649 0 

2. Naložbe v delnice v finančne institucije 803   0   0 0 0   0   0 

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 B. Naložbe v deleže 807+808+809+810+811+812) 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko 
d.d. 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko 
d.o.o. 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, 
umetniška dela in podobno 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 
(815+816+817+818) 814 6.866 0 0 0 0 0 6.866 0 6.866 0 
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VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL 
Oznaka 
za AOP 

 Z N E S E K 

Znesek 
naložb in 

danih 
posojil  
(1.1.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih posojil 
(1.1.) 

Znesek 
povečanja 
naložb in 

danih posojil 

Znesek povečanj 
popravkov naložb in 

danih posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
naložb in 

danih posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
popravkov 
naložb in 

danih posojil 

Znesek 
naložb in 

danih posojil 
(31.12.) 

Znesek 
popravkov 

naložb in danih 
posojil (31.12.) 

Knjigovodska 
vrednost 
naložb in 

danih posojil 
(31.12.) 

Znesek 
odpisanih naložb 
in danih posojil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12 

1. Namensko premoženje, preneseno javnim 
skladom 

815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim 
osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji 
lasti 

816 6.866 0 0 0 0 0 6.866 0 6.866 0 

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. Dolgoročno dana posojila in depoziti 
(820+829+832+835) 819 1.570 0 0 0 733 0 837 0 837 0 

A. Dolgoročno dana posojila 
(821+822+823+824+825+826+827+828) 820 1.570 0 0 0 733 0 837 0 837 0 

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 1.570 0 0 0 733 0 837 0 837 0 

2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročno dana posojila z odkupom 
vrednostnih papirjev 
(830+831) 

829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Dolgoročno dani depoziti 
(833+834) 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL Oznaka 
za AOP 

 Z N E S E K 

Znesek 
naložb in 

danih 
posojil  
(1.1.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih posojil 
(1.1.) 

Znesek 
povečanja 
naložb in 

danih posojil 

Znesek povečanj 
popravkov naložb in 

danih posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
naložb in 

danih posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
popravkov 
naložb in 

danih posojil 

Znesek 
naložb in 

danih posojil 
(31.12.) 

Znesek 
popravkov 

naložb in danih 
posojil (31.12.) 

Knjigovodska 
vrednost 
naložb in 

danih posojil 
(31.12.) 

Znesek 
odpisanih naložb 
in danih posojil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12 

III. Skupaj  
(800+819) 836 13.733 0 352 0 733 0 13.352 0 13.352 0 

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna 
številka).   Andrejka Žula, ekon.                                                                                                        prim. asist. mag. Jernej Završnik, dr. med. spec. 
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IME UPORABNIKA:  ŠIFRA UPORABNIKA*: 92231 

ZD MARIBOR     

SEDEŽ UPORABNIKA:  ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210 

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor     

   MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095000 
          

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV 

od 1. januarja do 31.12.2011 

    
(v eurih, brez 

centov) 

ČLENITEV   

Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV 

KONTOV   Tekoče leto Predhodno 
leto 

1 2 3 4 5 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA  (861+862-863+864) 860 33.641.775 33.575.060 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 33.641.775 33.575.060 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 0 0 

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  864 0 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 10.046 8.087 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 26.198 30.874 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869) 867 98.461 81.822 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 11.672 5.150 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 86.789 76.672 

  D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) 870 33.776.480 33.695.843 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874) 871 7.555.833 6.875.044 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  872 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 873 3.084.601 2.961.619 

461 STROŠKI STORITEV 874 4.471.232 3.913.425 

  F) STROŠKI DELA (876+877+878) 875 24.613.547 26.140.040 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 19.144.805 19.904.688 
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ČLENITEV   

Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV 

KONTOV   Tekoče leto Predhodno 
leto 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 3.090.965 3.241.888 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 2.377.777 2.993.464 

462 G) AMORTIZACIJA 879 811.190 946.990 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 

465,00  J) DRUGI STROŠKI 881 172.745 163.290 

467 K) FINANČNI ODHODKI  882 24.220 7.774 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 54.119 24.129 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886) 884 23.613 36.039 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 2.055 2.376 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 21.558 33.663 

  N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884) 887 33.255.267 34.193.306 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887) 888 521.213 0 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870) 889   497.463 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0 

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890) 891 521.213 0 

del 80 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 
(889+890) oz. (890-888) 892   497.463 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja 893 0 0 

  Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) 894 821 860 

  Število mesecev poslovanja 895 12 12 

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).  Andrejka Žula, ekon.                                                                                                        prim. asist. mag. Jernej Završnik, dr. med. spec. 
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IME UPORABNIKA:  ŠIFRA UPORABNIKA*: 92231 

ZD MARIBOR     

SEDEŽ UPORABNIKA:  ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210 

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor     

   MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095000 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

od 1. januarja do  31.12.2010 

    (v eurih, brez centov) 

ČLENITEV KONTOV 

  

Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
NAZIV KONTA 

  Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

  I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) 401 34.843.359 34.074.587 

  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) 402 32.473.732 31.532.414 

  A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419) 403 28.065.083 27.573.046 

  a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406) 404 155.605 112.974 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo  405 155.605 112.974 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije  406 0 0 

  
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  
(408+409) 407 

1.612.459 985.424 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 231.023 219.113 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 1.381.436 766.311 

  
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 
(411+412) 410 

26.297.019 26.474.648 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 25.189.504 25.401.805 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 1.107.515 1.072.843 

  
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 
(414+415+416+417) 413 

0 0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 
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ČLENITEV KONTOV 

  

Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
NAZIV KONTA 

  Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0 

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije  419 
0 0 

  
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) 420 

4.408.649 3.959.368 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 730.609 599.504 

del 7102 Prejete obresti 422 2.582 2.352 

del 7100  Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 0 0 

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 3.476.264 3.232.963 

72 Kapitalski prihodki 425 20.763 8.687 

730  Prejete donacije iz domačih virov 426 173.431 105.088 

731 Prejete donacije iz tujine 427 5.000 10.774 

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0 

  
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
(432+433+434+435+436) 431 

2.369.627 2.542.173 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 2.323.077 2.485.031 

del 7102 Prejete obresti 433 6.350 3.310 

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 32.283 41.539 

del 7100  Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 435 0 0 

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe  436 7.917 12.293 

  
II. SKUPAJ ODHODKI  
(438+481) 437 

34.696.223 35.162.641 

  1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 438 32.446.180 32.666.532 

  A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446) 439 20.128.909 20.574.478 

del 4000 Plače in dodatki 440 16.706.156 17.133.887 

del 4001 Regres za letni dopust 441 531.535 557.193 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 1.245.786 1.267.099 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 0 0 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 1.113.429 1.352.069 
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ČLENITEV KONTOV 

  

Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
NAZIV KONTA 

  Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 532.003 264.230 

  
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
(448+449+450+451+452) 447 

3.225.216 3.329.519 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 1.593.673 1.643.414 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 1.276.483 1.315.965 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 10.793 11.136 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 18.006 18.562 

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 326.261 340.442 

  
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 453 

6.817.213 6.314.287 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  454 1.793.114 1.451.518 

del 4021 Posebni material in storitve 455 1.857.645 1.806.777 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 849.447 838.079 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 309.795 322.273 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 24.104 20.461 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 536.212 418.037 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  460 115.005 107.280 

del 4027 Kazni in odškodnine 461 7.994 2.286 

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 1.323.897 1.347.576 

403 D. Plačila domačih obresti 464 10.729 5.351 

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 

410 F. Subvencije 466 0 0 

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 4.101 

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 2.331 6.698 

  
J. Investicijski odhodki 
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 470 

2.261.782 2.432.098 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 165.167 169.935 

4202 Nakup opreme 473 358.863 1.205.919 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 13 
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ČLENITEV KONTOV 

  

Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
NAZIV KONTA 

  Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475              1.354.751 517.065 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 291.133 155.475 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 14.778 85.380 

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 479 77.090 298.311 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 

  
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
(482+483+484) 481 

2.250.043 2.496.109 

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482 
1.501.124 1.699.505 

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483 
240.522 275.027 

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 508.397 521.577 

  
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
(401-437) 485 

147.136 0 

  
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
(437-401) 486 

0 1.088.054 

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava. 

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega 
uporabnika + kontrolna številka).  

 Andrejka Žula, ekon.                                                                                                       prim. asist. mag. Jernej Završnik, dr. med. spec. 
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IME UPORABNIKA:  ŠIFRA UPORABNIKA*: 92231 

ZD MARIBOR     

SEDEŽ UPORABNIKA:  ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210 

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor     

   MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095000 
          

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV 

od 1. januarja do 31.12.2011 

    (v eurih, brez centov) 

ČLENITEV 
KONTOV 

  

Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
NAZIV KONTA 

  Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

750 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 500 733 999 

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 733 999 

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0 

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin 503 0 0 

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0 

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0 

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0 

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0 

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 

440 
V. DANA POSOJILA 
(513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523) 512 0 0 

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0 
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ČLENITEV 
KONTOV 

  

Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
NAZIV KONTA 

  Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 515 0 0 

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 

4404 Dana posojila privatnim podjetjem  517 0 0 

4405 Dana posojila občinam 518 0 0 

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0 

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0 

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 

  

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
(500-512) 524 733 999 

  

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 
(512-500) 525   0 

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike 
in druge osebe javnega prava. 

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna 
šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).  Andrejka Žula, ekon.                                                                                                        prim. asist. mag. Jernej Završnik, dr. med. spec. 
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IME UPORABNIKA:  ŠIFRA UPORABNIKA*: 92231 

ZD MARIBOR     

SEDEŽ UPORABNIKA:  ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210 

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor     

   MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095000 
          

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV 

od 1. januarja do  31.12.2011 

    (v eurih, brez centov) 

ČLENITEV 
KONTOV 

  
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
NAZIV KONTA 

  Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

50 
VII. ZADOLŽEVANJE 
(551+559) 550 2.890.000 0 

500 
Domače zadolževanje 
(552+553+554+555+556+557+558) 551 2.890.000 0 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 2.890.000 0 

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0 

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0 

55 
VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(561+569) 560 2.890.000 0 

550 Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568) 561 2.890.000 0 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 2.890.000 0 

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0 
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ČLENITEV 
KONTOV 

  
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
NAZIV KONTA 

  Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 

  
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 
(550-560) 570 0 0 

  
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 
(560-550) 571 0 0 

  
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(485+524+570)-(486+525+571) 572 147.869 0 

  
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(486+525+571)-(485+524+570) 573 0 1.087.055 

     

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike 
in druge osebe javnega prava. 

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna 
šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).  Andrejka Žula, ekon.                                                                                                        prim. asist. mag. Jernej Završnik, dr. med. spec. 
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IME UPORABNIKA:  ŠIFRA UPORABNIKA*: 92231 

ZD MARIBOR    

SEDEŽ UPORABNIKA:  ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210 

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor     

   MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095000 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  
PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

od 1. januarja do  31.12.2010 

    (v eurih, brez centov) 

ČLENITEV 
PODSKUPIN 

KONTOV 

  

Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
NAZIV PODSKUPINE KONTOV 

  Prihodki in odhodki za 
izvajanje javne službe 

Prihodki in odhodki od 
prodaje blaga in 
storitev na trgu 

1 2 3 4 5 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664) 660 31.306.750 2.335.025 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 31.306.750 2.335.025 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 662 0 0 

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 663 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  664 0 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 2.085 7.961 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 26.198 0 

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(668+669) 667 

91.634 6.827 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 11.672 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 79.962 6.827 

  D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667) 670 31.426.667 2.349.813 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674) 671 7.069.435 486.398 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  672 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 673 2.870.530 214.071 

461 STROŠKI STORITEV 674 4.198.905 272.327 

  
F) STROŠKI DELA 
(676+677+678) 675 

22.974.617 1.638.930 
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ČLENITEV 
PODSKUPIN 

KONTOV 

  

Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
NAZIV PODSKUPINE KONTOV 

  Prihodki in odhodki za 
izvajanje javne službe 

Prihodki in odhodki od 
prodaje blaga in 
storitev na trgu 

1 2 3 4 5 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 17.885.406 1.259.399 
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 2.876.452 214.513 
del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 2.212.759 165.018 

462 G) AMORTIZACIJA 679 724.190 87.000 
463 H) REZERVACIJE 680 0 0 

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 682 160.757 11.988 
467 K) FINANČNI ODHODKI  683 24.220 0 
468 L) DRUGI ODHODKI 684 16.724 37.395 

 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (688+686) 685 23.613 0 
del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 686 2.055 0 
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 687 21.558 0 

  N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684) 688 30.993.556 2.261.711 
  O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687) 689 433.111 88.102 
  P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670) 690     

del 80 
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (688-
690) 691 0 0 

del 80 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. 
(690-688) 892 0 0 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja 893 0 0 

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike 
in druge osebe javnega prava. 

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna 
šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka). Andrejka Žula, ekon.                                                                                                        prim. asist. mag. Jernej Završnik, dr. med. spec. 
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 Maribor, 28.02.2012         Uredniški odborUredniški odborUredniški odborUredniški odbor    letnega poročilaletnega poročilaletnega poročilaletnega poročila:  :  :  :      
- prim. asist. mag. Jernej Završnik, dr. med. spec. 
- Andrejka Žula, ekon.  
- Tamara Lubi, dipl.m.s , univ.dipl.org.  
- Vesna Rečnik Šiško, dipl. org.         Glavni urednikGlavni urednikGlavni urednikGlavni urednik    letnegaletnegaletnegaletnega    poročilaporočilaporočilaporočila::::  
- prim. asist. mag. Jernej Završnik, dr. med. spec.      Strokovni odborStrokovni odborStrokovni odborStrokovni odbor    letnega poročilaletnega poročilaletnega poročilaletnega poročila:::: 
- prim. asist. mag. Jernej Završnik, dr. med. spec. 
- Andrejka Žula, ekon. 
- Entruda Markuš, mag. ekon. in posl. ved., vodja službe za načrtovanje in analize 
- Zdenka Čretnik, prav.  
- Irena Mihelič, univ. dipl. ekon. 
- Borut Kancler, univ. dipl. ekon. 
- Janko Petek, sistemski inženir  
- Cvetka Hajdinjak, univ. dipl. prav.      Tehnični uredniki:Tehnični uredniki:Tehnični uredniki:Tehnični uredniki:    
- Marko Hršak, inž.inf. 
- Tamara Lubi, dipl.m.s , univ.dipl.org.  
- Vesna Rečnik Šiško, dipl. org.         Tisk in vezava poročila:Tisk in vezava poročila:Tisk in vezava poročila:Tisk in vezava poročila:    Tiskarna Saje 


