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UVOD 
 

Zdravstveni dom je glavni nosilec zdravstvenega sistema. Organizacija primarnega 
zdravstvenega varstva v zdravstvenem domu omogoča celotno oskrbo pacientov, z vso 
potrebno diagnostiko in terapijo na enem mestu. Tak model je za uporabnika najbolj 
dostopen in učinkovit, hkrati pa tudi finančno sprejemljiv in ugoden, tako da je napotitev 
na sekundarni nivo bistveno nižji. 

Zdravje je največja vrednota, enak dostop do zdravstvenega varstva pa eden 
najpomembnejših ciljev zdravstvene politike. Trudili se bomo, da bomo svoje poslanstvo v 
skladu z vrednotami opravljali uspešno. 

 

V Zdravstvenem domu Litija smo v letu 2020, glede na izredne razmere zaradi epidemije, 
kljub temu uspešno poslovali ter leto zaključili pozitivno. Prizadevali smo si doseči načrtovani 
obseg dela, kar najbolje izkoristiti prostorske, kadrovske in medicinske vire ter posodobiti naš 
zavod v smislu nabave nove medicinske opreme, novih prostorov ter povečevati ukrepe za 
doseganje boljše kakovosti.  

V letu 2020 smo bili uspešni pri širitvi programov in sicer:  

pridobili smo 1 tim v dejavnosti fizioterapije in  

2 tima specialista družinske medicine, ki smo ga pridobili na podlagi razpisa programa ZZZS 

 

Uspelo nam je opraviti  večino storitev in tako skoraj v celoti uresničili pogodbeno 
dogovorjeni program z ZZZS, glede na epidemijo v letu 2020. 

Z našim delom se ves čas trudimo dokazati, da zmoremo racionalno poslovati in uspešno 
zagotavljati vse storitve primarnega zdravstvenega varstva občankam in občanom občin 
Litija in Šmartna pri Litiji. 

Za dobro delo in uspeh zavoda gre zasluga vsem sodelavkam in sodelavcem, ki opravljajo 
svoje poslanstvo strokovno, profesionalno, z veliko mero empatije, pripadnosti in 
požrtvovalnosti, za  kar se kot direktorica iskreno zahvaljujem. 

 

S spoštovanjem,  

 

Jožefa Kežar, dr. med., spec. gin. in por. 
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OSEBNA IZKAZNIC ZAVODA 
 

IME: Zdravstveni dom Litija 
SEDEŽ: Partizanska pot 8a, 1270 Litija 
MATIČNA ŠTEVILKA:5056845000 
DAVČNA ŠTEVILKA: SI16823192 
ŠIFRA UPORABNIKA: 92169 
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: SI56 01100 0600 0070 057 
TELEFON: 01 8900 400 
SPLETNA STRAN: www.zd-litija.si 
USTANOVITELJ : Občina Litija, Občina Šmartno pri Litiji 
DATUM USTANOVITVE: 27.06.1991 
 

DEJAVNOSTI: 

Dejavnost v ZD Litija je v skladu s standardno klasifikacijsko dejavnostjo in je naslednja:  

 

Q 86 Zdravstvo –  

Q 86.210 Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost  

Q 86.220 Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost  

Q 86.230 Zobozdravstvena dejavnost  

C 32.500 Zobotehnika  

M 69.200 Računovodske in  knjigovodske  

L 68.200 Oddajanje lastnih nepremičnin v najem  

P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje  

P 85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje 

O 84.300 Dejavnost obvezne socialne varnosti (med katere spadajo 
pripravniki, sekundariji, specializanti in tolmači) in  

Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti – reševalni prevozi, fizioterapija 

 

ORGANI ZAVODA: 

 

- Svet zavoda 
- Direktor 
- Strokovni svet 
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PREDSTAVITEV ZAVODA 
 

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA 
 

 

VODSTVO ZAVODA 
Od 01. 01. 2019  dalje je direktorica ZD Litija  Jožefa Kežar, dr. med., spec. gin. in porod. za 
delovni čas krajši od polnega, za 20 ur tedensko. Pomočnica direktorice je od 01.01.2019 
Jožica Petrič, dms, zaposlena na mestu pomočnice za delovni čas krajši od polnega, 20 ur 
tedensko. 

Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje 9 članov in ga sestavljajo: 

trije predstavniki delavcev zavoda, dva predstavnika zavarovancev in drugih uporabnikov 
storitev zavoda in štirje predstavniki občin ustanoviteljic, od katerih so trije predstavniki 
občine Litija in eden iz občine Šmartno pri Litiji. 

Predsednik sveta zavoda je Barbara Jemec Zalar, dr. med., spec. druž.. med.. 

Strokovni svet zavoda pa sestavljajo direktorica zavoda, vodje služb in pomočnica 
direktorice. 

ZDRAVSTVENI DOM LITIJA

IZVENBOLNIŠNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST:

ZOBOZDRAVSTVENA SLUŽBA

SPECIALISTIČNA DEJAVNOST:

RTG+ UZ diagnostika

SPECIALISTIČNA AMBULANTA OKULISTIKA

SLUŽBA ZA URGENTNO MEDICINO

SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA OTROK IN MLADINE

SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽENSK

SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA NA DOMU

REŠEVALNA SLUŽBA

UPRAVNA SLUŽBA

RAČUNOVODSTVO

EKONOMAT

TEHNIČNA SLUŽBA

(osnovna zdravstvena dejavnost, zobozdravstvena 

dejavnost, specialistična dejavnost)

(upravna, nabavna, vzdrževalna in finančno -računovodska

dejavnost)

STROKOVNO ZDRAVSTVENI SEKTOR GOSPODARSKO-UPRAVNI IN RAČUNOVODSKI SEKTOR

OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST:

SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA SPLOŠNE MEDICINE

ORGANIZACIJSKA ENOTAORGANIZACIJSKA ENOTA

ZDRAVSTVENI DOM LITIJA
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POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 
 
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa 
državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih 
in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 
8/07, 102/10: 

 

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

2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in 
razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih 
programov; 

3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta 
posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela; 

4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in 
opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega 
uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih 
dejavnosti; 

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

6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz 
poročila preteklega leta ali več preteklih let; 

7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in 
merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje 
učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika; 

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ; 
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. 

Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje 
zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi; 

10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem 
pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora; 

11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o 
investicijskih vlaganjih. 
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1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE 
ZAVODA 
 

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 

‒ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 
‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 

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

‒ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 
40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – 
ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 
– ZFRO), 

‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-
ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19), 

‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi, 
‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z ZZZS. 

 

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

‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – 
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18  in 195/20 – odl. US), 

‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, 
št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122), 

‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 
‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 33/11), 
‒ Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

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

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

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

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

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

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

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

‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 
3/20), 
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‒ Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list 
RS, št. 97/09 in 41/12), 

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

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

 
c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti…) 

‒ Statut javnega zavoda, 
‒ Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest, 
‒ Pravilnik o računovodstvu, 
‒ Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev, 
‒ Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških storitev, 
‒ Pravilnik o službi NMP, 
‒ Pravilnik o izobraževanju, 
‒ Pravilnik o prepovedi uživanja alkohola in opojnih substanc ne delovnem mestu, 
‒ Pravilnik o prvi zahtevi, 
‒ Pravilnik o preprečevanju nadlegovanja na delovnem mestu, 
‒ Program promocije zdravja, 
‒ Plan strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja, 
‒ Register tveganj, 
‒ Načrt integritete, 
‒ Plan izobraževanja 2020. 
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2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 
 

Občini Litija in Šmartno pri Litiji sta ustanovili ZD Litija z namenom zagotavljati zdravstveno 
dejavnost za vse prebivalce obeh občin s poudarkom na zagotavljanju  visokega 
standarda celovite zdravstvene oskrbe.  

 

Usmeritve zavoda so:  

- ohraniti kakovostno in kvalitetno zdravstveno oskrbo, 
- izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev, 
- spremljati in obvladovati planirane stroške/odhodke poslovanja, 
- ohraniti oz. povečati prihodke iz tržne dejavnosti, 
- posodabljanje medicinske opreme, vzdrževati in obnavljati ambulante, vozni park  
- realizirati finančni načrt nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, v 

skladu z razpoložljivimi sredstvi – prioriteta, 
- cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja, 
- prizadevanje za skrajšanje čakalnih dob, 
- ohraniti sodelovanje z zaposlenimi, z ustanoviteljem in drugimi  zunanjimi institucijami, 
- izboljšati kazalnike kakovosti, 
- izpeljati potrebna javna naročila skladno z zakonodajo, 
- obvladovanje in izpopolnjevanje ISO standarda, vključno z notranjo in zunanjo 

presojo 
- merjenje klime, anketiranje - ohraniti zadovoljstvo pacientov, zaposlenih, 
- dvig komunikacije z javnostjo. 
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3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV 
 

V okviru programa dela in finančnega načrta, ki temelji na pogodbi z ZZZS za pogodbeno 
leto 2020, smo si zastavili naslednje cilje: 

- pozitivno poslovanje, 
- izpolnitev pogodbenih obveznosti določenih s pogodbo z ZZZS, 
- pridobivanje novih programov, 
- zagotovitev zadostnega števila strokovno usposobljenih kadrov, 
- ohraniti dobro sodelovanje z zaposlenimi, 
- 100% realizirati pogodbeno dogovorjen obseg zdravstvenih storitev skladno s 

pogodbo ZZZS - zadržanje obstoječih programov in širitev določenih obstoječih 
programov, in to  pridobitev 0,20 tima NRV,  0,40 tima psihologa, 0,70 tima logopeda 
(skupaj 1,10 programa ) in 0,41 tima ortodonta. 

 
 

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV 
 

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

Letni cilji Realizirane naloge Nerealizirane naloge Odstotek realizacije 

Realizacija storitev  

uspešno 

OD – kurativa, preventiva, 

dispanzer za žene, 

referenčna ambulanta, 

antikoagulantna amb., 

delavnice, zobozdravstvo za 

odrasle, za mladino 

fizioterapija, disp. za 

mentalno zdravje, sanitetni 

prevozi, rentgen, , okulistika 

v povprečju 79%-95% 

Pridobiti dodatne 

programe 

Uspešno  1 tim FTH, 2 tima spec. druž. med. 

 

Vzdrževanje sistema 

kakovosti 

Kontrola presoja  100% 

Izvajanje javnih 

naročil 

Obnova laboratorija  100% 

Prilagajanje 

poslovanja skladno z 

zakonodajo 

Realizirano  100% 

Izboljšanje dostopnosti 

do zdravstvenih 

storitev 

Realizirano  100% 

Skrajšanje čakalnih 

dob 

Skoraj v vseh ambul, kjer 

se vodi čakalni seznam 

 100% 

Ohraniti kakovostno in 

kvalitetno zdravstveno 

oskrbo 

realizirano  100% 

 

Letni cilji so bili v pretežnem delu poslovanja zadovoljivo realaizirani, kar je razvidno v 
nadaljevanju letnega poročila iz podatkov o realaizaciji delovnega programa. V letu 2020 
smo bili uspešni pri pridobivanju novih programov: 
1 tim v FTH 
2 tima specialista družinske medicine 
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4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA  
 

Obrazec 1: Delovni program 2020 - ZD 
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Glede na izredne razmere v letu 2020, smo na nivoju ZD Litija zadovoljivo realizirali 
pogodbeno dogovorjeni plan po pogodbi z ZZZS. 

V primerjavi z letom 2019 je realizacija delovnega programa v povprečju dosegla indeks 
79,9, brez upoštevanja delavnic, ki se jih pretežno skozi celo  leto 2020 ni smelo izvajati. 

Najnižji indeks v primerjavi z lani se pokaže pri otroškem in šolskem dispanzerju v kurativi in 
dispanzerju za mentalno zdravje, ki znaša okoli 60. 

 

Osnovna dejavnost: 

Pogodbeno dogovorjeni plan je realiziran v višini 137,49%. Storitve, opravljene v splošnih in 
otroško šolskih dispanzerjih, so s strani ZZZS plačane do 96% celotne vrednosti programa, 
korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če je opravljenih vsaj 13.000 
količnikov iz obiskov na leto na tim. Preostala sredstva do polne vrednosti programa pa bo 
zavod zagotovil izvajalcu, če bo v celoti opravil dogovorjeni program preventive.  

V povprečju so za 16,05 % več plana v primerjavi z lanskim letom dosegli v službah  

 Splošne medicine 
 Patronažni službi 
 UZ 
 Ortodontiji 

 
Presežen plan je bil tudi pri ne nujnih reševalnih prevozih s spremljevalcem in sanitetnih 
prevozih z/na dializo. 

Ostali programi kot so antikoagulantna ambulanta, dispanzer za ženske, OD OŠ preventiva, 
fizioterapija, logopedija in RTG so v povprečju dosegli za 10% manj programa v primerjavi z 
planiranim. 

Okulistika, zobozdravstvena in ostali sanitetni prevozi so v povprečju dosegli 25% manj od 
planiranega programa, vse ostale dejavnosti pa plana niso dosegle oz. so ga zaradi 
nezmožnosti izvajanja dosegle na minimalni ravni. 

Program v dispanzerju za žene ZZZS izvajalcu zagotovi plačilo 92% celotne vrednosti 
programa, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če je opravljeno vsaj 
15.000 količnikov  iz obiskov (preventiva in kurativa skupaj), korigiranih z indeksom doseganja 
količnikov iz glavarine in opravljenega najmanj 70% dogovorjenega plana preventive. 
Program preventive je bil dosežen za 25% več od najmanj 70% dogovorjenega plana. Se 
pravi je dosegel indeks 125. Na število količnikov 1.584 (100%) pa je bil preventivni program  
realiziran v višini 87,44% od 70% dogovorjenega, celotni program pa je bil realiziran 94,91%. 

V letu 2017 smo sklenili  pogodbo z genEplanet d.o.o., ki je distributer ne invazivnega 
prenatalnega testa na kromosomske trisomije. Preiskave Nifty se izvajajo samoplačniško. 

V letu 2020 se je opravilo 17 testov pri nosečnicah, ZD je pri tem zaslužil 6.290 EUR. 

Realizacija programa v dejavnosti fizioterapije, v dispanzerju za mentalno zdravje, v 
patronažni službi, zdravstveni negi in v antikoagulantni ambulanti, je plačana le do 
pogodbeno dogovorjenega plana storitev. 

V antikoagulantni ambulanti je bila realizacija 89,43. 



13 
 

NEDOSEGANJE POGODBENO DOGOVORJENIH PROGRAMOV 

Zaradi nedoseganja programa  nismo dobili  v celoti plačanih programov: 

OD ŠD kurativa - 58% programa 

Ostali sanitetni prevozi  - 21% programa 

Okulistika – 22% programa 

 

4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE 
 

Poročajte o vključevanju in uporabi storitev: 

 eNapotnica 
 eNaročanje 

 

Tabela 2: Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2020 

 Delež 

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

možnost, da ga na podlagi eNapotnice, ki ste jo izdali v eni od vaših ambulant, 

elektronsko naročite na nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k 

drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno). Za ustrezno se 

šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven ambulante za več 

ambulant, če ima pacient do nje dostop. 

Vse 

ambulante 

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

ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni 

register podatkov o pacientih. 

0 

 

4.4. POSLOVNI IZID 

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

 
LETO 2019 FN 2020 LETO 2020 

INDEKS 
Real. 2020 / 
Real. 2019 

INDEKS 
Real. 2020 
/ FN 2020 

CELOTNI PRIHODKI 4.739.385 4.826.052 5.820.753 122,82 120,61 
CELOTNI ODHODKI 4.455.242 4.824.662 5.501.097 123,47 114,02 
POSLOVNI IZID 284.143 1.390 319.656 112.50  
Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 458   
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM  
DAVKA OD DOHODKA 

284.143 1.390 319.197 112,34  

DELEŽ PRESEŽKA  
V CELOTNEM PRIHODKU 

6% 0,02% 5,48 %   

 
Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu v obrazcu 2 

- Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 - ZD. 
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5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH 
POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 
 

Realizacija pogodbenih obveznosti ZD Litija, vezanih na pogodbo z ZZZS je v večini 
realizirana manj kot 100%, kar je razvidno iz podatkov v nadaljevanju poročila. Do manjše 
realizacije so botrovale izredne razmere, ki so v letu 2020 zajele celotni svet in tudi našo 
državo. Stanje realizacije smo spremljali mesečno, se o realizaciji pogovarjali na strokovnih  
kolegijih in spodbujali službe, kjer je prišlo do izpada realizacije. S trudom in trdim delom  smo 
uspeli realizirati v povprečju 80% plan. 

Letni cilji so bili doseženi tudi na področju kadrov oz.so bili ti celo preseženi. 

 

Uspešnost doseganja pogodbenih obveznosti do ZZZS je bila pogojena s podpisom 
pogodbe z ZZZS v letu 2020, s katero so bili določeni dejanski okviri za izvajanje dejavnosti in 
določene opredelitve glede priznanih kadrov. 
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6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP  
 

Enota, na kateri izvajamo  NMP je dežurna služba 3A in mobilna enota nujnega reševalnega 
vozila 

 realizirana sredstva za: 

 usposabljanje zdravstvenih delavcev je bilo v letu 2020 precej omejeno zaradi 
izrednih razmer. Kljub temu se je zaposlenim, kolikor je bilo mogoče, omogočili 
usposabljali na izobraževanjih in sicer:  ALS, ITLS, tečaj NPK. 

 V letu 2020 smo nabavili naslednjo opremo:   
o oxylog VE 300, easy pulse, life pak+aspirator 
o namestili videonadzor pri vhodu in čakalnici, domofon ter elektronske 

ključavnice 
o pulzni oksimeter, jeklenke za kisik, otoskop 
o ter aparate za dezinfekcijo 
o dokupili smo tudi opremo v novem reševalnem vozilu 
o skupaj z zbranimi sredstvi iz sklada »Manj svečk za manj grobov« v 

sodelovanju z Rdečim križem Litija in Šmartno pri Litiji v višini 5.468 EUR, ter s 
prispevkom občine Litija v višini 1.000 EUR in s prispevkom občine Šmartno 
pri Litiji v višini 3.000 EUR smo uspeli kupiti Goseničarja za reševalno vozilo. 
Tako RK Litija in obema občinama se zahvaljujemo za uspešno 
sodelovanje. 

 

 število kadra za izvajanje službe in stroškov dela po delovnih mestih (št. zdravnikov, 

DMS, reševalcev,…): 

v ZD Litija se vključuje v NMP 8 zdravnikov  
- 3 višji zdravniki specialisti PPD2, 1višji zdravnik brez specializacije z 

licenco PPD1, 4 zdravniki specialisti PPD1 in 1 zdravnik specializant 
PPD3, ki so redno zaposleni v ZD Litija 

- v dežurstvo se vključujejo 2 višja zdravnika specialista PPD1, 4 
zdravniki specialisti PPD1 in 1 zdravnik specializant II PPD1, ki so redno 
zaposleni v ZD Litija, 1 zdravnik specializant, ki je zaposlen po 
tripartitni pogodbi 

- po podjemni pogodbi se v dežurstvo vključuje 1 zdravnik, zaposlen 
izven zavoda  

- v NRV se vključujejo 6 DMS v reševalnem vozilu, 8 zdravstvenih 
reševalcev, vsi se vključujejo tudi v dežurno službo, vsi redno 
zaposleni v ZD Litija 
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Tabela 4: Enota NMP in dežurna služba skupaj: 

  

REALIZACIJA prih. 
in odh. v 

kumulativnem 
obračunskem 

obdobju od 1. 1. do 
31. 12. 2019 

POGODBENA 
sredstva za NMP 
za kumulativno 

obračunsko 
obdobje od 1. 1. 
do 31.12. 2020 

REALIZACIJA 
prih. in odh. v 
kumulativnem 
obračunskem 

obdobju od 1. 1. 
do 31. 12. 2020 

PRIHODKI od pogodbenih sredstev z 
ZZZS za NMP 

902.490 940.518 972.002 

Prihodki od MZ,občin in donacij   77.316 

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP 835.628 940.518 1.029.395 

- Strošek dela  631.874 702.738 863.129 

- Materialni stroški 111.274 155.000 87.599 

    Od tega stroški za laboratorij 12.451 12.000 11.443 

- Stroški storitev 41.810 48.320 33.948 

    Od tega za stroške podjemnih pogodb    

    Od tega stroški za laboratorij    

- Amortizacija 35.537 32.000 42.000 

- Ostalo, vključno s sredstvi za 

informatizacijo 
2.450 2.460 2.450 

Drugi stroški (opis) 232. 0 269 

PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK 
ODHODKOV (-) 

66.862 0 19.923 

 

 

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  
 
Zastavljeni cilji so bili v pretežnem delu uspešno realizirani. Ohranili smo dobro sodelovanje z 
zaposlenimi, z občinama ustanoviteljicama in drugimi zunanjimi institucijami. 

Kljub izrednim razmeram v letu 2020 smo zaposlenim zagotovili pogoje za strokovni razvoj, 
nadaljevali smo s posodabljanjem medicinske opreme in informacijske tehnologije ter z 
vzdrževanjem in obnavljanjem ambulant. 

V letu 2020 smo si tekom celega leta prizadevali za čim bolj racionalno izrabo razpoložljivih 
sredstev in za širitev programov, pri katerem smo bili uspešni. 
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8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  
 

8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA  

Tabela 5: Finančni kazalniki poslovanja 

KAZALNIK LETO 2019 LETO 2020 

1. Kazalnik gospodarnosti 1,06 1,06 

2. Delež amortizacije v celotnem prihodku 4% 3% 

3. Stopnja odpisanosti opreme 78% 80% 

4. Dnevi vezave zalog materiala 27 26 

5. Delež terjatev v celotnem prihodku 7% 12% 

6. Koeficient plačilne sposobnosti 1 1 

7. Koeficient zapadlih obveznosti 0 0 

8. Kazalnik zadolženosti 0,11 0,21 

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z 
gibljivimi sredstvi 

5,04 2,96 

10. Prihodkovnost sredstev 0,96 0,82 

 
1. Kazalnik gospodarnosti =  (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887) je večji 

od 1 in znaša 1,06 za leto 2020. Je enak kot lansko leto. 
2.   Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 

870) se je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 spremenila za 1% nižje. 
3.   Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga 

opredmetena osnovna sredstva AOP 006) znaša v letu 2020 80% in je primerljiva s 
stanjem v celotni zdravstveni dejavnosti. 

4.   Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 
365). Dnevi vezave zalog zdravstvenega materiala trajajo 26 dni in so se zmanjšali za 1 
dan v primerjavi z letom 2019.  

5.   Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / 
celotni prihodki AOP 870 )  je višji kot v letu 2019 in to za 5%. 

6.  Koeficient plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št.   
        dogovorjenih dni za plačilo) ostaja enak. 

7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni 
promet do dobavit. AOP 871 / 12) ) Ciljna vrednost koeficienta je 0. ZD je v letu 2020 
prav tako dosegel koeficient zapadlih obveznosti 0, kar pomeni, da zdravstveni dom 
vse obveznosti poravna v roku. 

8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov 
sredstev AOP 060) je 0,21, kaže da zdravstveni dom ni zadolžen. 

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ( (AOP 012+AOP 023) / AOP 
034). Podatek kaže, da se je pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 
znižal za 2,08 točke glede na leto 2019 vendar še vedno kaže na dobro likvidnostno 
stanje. Ustrezen indeks je okoli 1.  

10. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva 
po nabavni vrednosti AOP 002+004+006) se je nekoliko znižala v primerjavi z letom 2019. 
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9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
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10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI 
DOSEŽENI 
 

Tabela 6: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje 

NEDOSEŽENI CILJI UKREPI TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE 

Nedoseganje  program v OD ŠD – 
kurativa in preventiva 

Ni ukrepov - epidemija Leto 2020 

Nedoseganje programa – 
zobozdravstvo za mladino in 
odrasle 

Ni ukrepov - epidemija Leto 2020 

Nedoseganje programa – 
sanitetni prevozi 

Ni ukrepov -  epidemija Leto 2020 

 

1. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA  
 

V ZD Litija poskušamo čim bolj vzajemno sodelovati z okoljem. Pri izvajanju zdravstvenih 
storitev, predvsem v okviru zdravstveno vzgojnih programov, si prizadevamo za 
izobraževanje in osveščanje okolja o pomembnosti zdravja ter o skrbi za preventivno 
zdravstveno varstvo. 

V lokalnem okolju veliko sodeluje patronažna služba, ki je posebna oblika zdravstvenega 
varstva, ki opravlja aktivno zdravstveno in socialno varovanje posameznika, družine in 
lokalne skupnosti. 

Z dostopnostjo zdravnika pri vsakemu pacientu vplivamo na socialne razmere. Sodelujemo 
s socialno službo, s šolami, RK pri načrtovanju letovanj in drugimi organizacijami. 
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ZD Litija je močno vpet v lokalno okolje. Aktivno smo prisotni v vseh vrtcih, na osnovnih in 
srednji šoli, kjer se izvajajo dejavnosti zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje. V letu 2020 so 
bili obiski vrtcev in OŠ precej zmanjšani, saj so bile šole in vrtci, zaradi epidemije zaprti. 
Oktobra je bilo v mesecu boja proti raku - rožnati oktober organizirano UZ pregledi dojk, kjer 
smo sodelovali z Rdečim križem Litija. 
Kljub epidemiji se je izvedla tudi krvodajalska akcija v sodelovanju z RK Litija. 

Skrbimo za  varovanje okolja. Zdravstveni dom ima načrt gospodarjenja z odpadki, v 
katerem je opredeljen način delovanja in uničenja odpadkov. Za izvajanje  imamo 
sklenjene  pogodbe s pooblaščenimi podjetji, ki imajo koncesijo za odvoz in uničenje. 

 

12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN 
KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 
 

12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA   

12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike 
 

Število zaposlenih na dan  31.12.2020 je bilo 106 delavcev, kar predstavlja 5 zaposlenih 
več kot leto 2019. 
Za nedoločen čas je zaposlenih 98 delavcev in 8 delavcev za določen čas, od tega 2 
specializanta in 1 pripravnik – določen čas. 
Struktura zaposlenih se je v primerjavi s preteklim letom nekoliko spremenila. 
 
Tekom leta smo na novo zaposlili: 
 

1 diplomirano medicinsko sestro v patronažno službo. S 1.09.2020 smo zaposlili 1 pripravnika 
za določen čas 6 mesecev – logoped. 
 
Za nadomeščanje pa smo zaposlili: 
 
4 srednje medicinske sestre, 1 inž. laboratorijske  biomedicine,1 laboratorijskega tehnika III  - 
vse za nadomeščanje delavk na porodniškem dopustu  
 
Organizacijo so  zapustili naslednji delavci: 
 
1 čistilka (upokojitev), 1 višji zdravnik specialist 
 
 
Po 147.členu  ZDR-1 delo opravljajo: 
 
Zaposlene imamo tudi 4 delavce po 147. členu Zakona o delovnih razmerjih, ki v ZD Litija 
delo opravljajo s soglasjem delovnih organizacij in dovoljenja Zavoda za zaposlovanje kot 
deficitaren kader in sicer 0,10% specialist medicine dela, prometa in športa, 0,10 % 
medicinski biokemik specialist in 0,10%, višji zdravnik specialist II PPD1, 0,15% zdravnik 
specialist ginekologije. 
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Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020 - ZD 

Obrazec izpolnite v pripeti excelovi datoteki »Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020 - ZD«. 
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Po pogodbi med javnim zavodom ZD Litija in ZZZS, imamo na dan 31.12.2020, iz ur priznanih 
90,58 delavcev. 

Na dan 31.12.2020 smo imeli zaposlene 2 specializanta družinske medicine in enega 
specializanta iz pediatrije. 

12.1.2. Ostale oblike dela 
 

Konec leta 2020 smo imeli po podjemni pogodbi za programe, sklenjene z ZZZS zaposlene 
naslednje kadre: 

- pediatra (0,30 programa),  
- ortodonta (0,59 programa),  
- logopeda (0,30 programa),  
- zdravnika v splošni ambulanti (0,26 programa),  
- spec. radiologije (0,37 programa),  
- 1 zdravnika za delo v dežurstvu, 
- 2 ing. radiologije, 
- 1 oftalmolog (0,30 programa). 
- 1 spec. ginekologije (0,30 tima) 
- zdravniki v splošnih in otroških ambulantah - dodatek po sklepu Vlade RS za 

preseganje glavarinskih količnikov – več kot 1.895 
- 1 spec. pediater (12 ur tedensko) 
- 1 spec. ginekologije (0,13 programa) 

 
Za samoplačniške storitve smo imeli sklenjeni 2 podjemni pogodbi, od tega 1 specialista 
medicine dela  in 1 specialista ortopedije. 
Z lastnimi delavci imamo sklenjeno samo 1  podjemno pogodbo in to za  posebni program  
- presejalni program (presejanje nuhalne svetline (NS) in (DHT) ali  (ČHT), pri ženskah do 35 
leta in od 37 leta dalje), na podlagi  Sklepa o posebnih programi, izdanega s strani 
Ministrstva za zdravje. 
Delo sta opravljala preko študentskega servisa tudi 2 študenta visoke šole za zdravje. 
Zdravstveni dom Litija je izdal 10 soglasij lastnim delavcem za delo pri drugem izvajalcu v 
letu 2020, odobrenih s strani direktorice zavoda. 
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12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva 

 

Ker je izobraževanje pomemben sestavni  del zavoda, smo tudi v letu 2020 zaposlenim 
omogočili strokovno izobraževanje v skladu z letnim načrtom izobraževanja, s kolektivnimi 
pogodbami in  s finančnimi sredstvi, ki so določena za posamezne profile delavce. Zaposleni 
so se udeleževali tudi brezplačnih seminarjev, posvetov s posameznih področij. Žal pa je bilo 
tudi izobraževanje v letu 2020 precej oteženo zaradi epidemije, oz. so se le ta izvajala na 
daljavo. 

 

Graf I: Prikaz porabe sredstev za izobraževanja po posameznih enotah 

Na podlagi Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati zavod za izvajanje praktičnega 
pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov kot baza, smo tudi v letu 
2020 omogočili izvajanje praktičnega pouka dijakom izobraževalnega programa tehnik 
zdravstvene nege in visokošolskega študijskega programa zdravstvena nega. Praktični pouk 
pa je bil zaradi razglašene epidemije v dveh valih precej onemogočen, zato je bil le ta 
precej okrnjen. 
 
V ZD Litija smo imeli v letu 2020 zaposlenih 4 specializantov družinske medicine, ki so delo 
opravljali v matičnem zdravstvenem domu in v drugih ustanovah na kroženju, po razporedu 
Zdravniške zbornice. V oktobru in novembru sta 2 specializantki uspešno končali s 
specializacijo in jih nato takoj zaposlili, obe na delovno mesto zdravnika družinske medicine. 
 
V letu 2020 smo prejeli tudi 22 pritožb in 5 pohval. Pritožbe smo analizirali in jih uspešno rešili. 
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Čakalne dobe 
 
Povprečna čakalna doba se je nekoliko zvišala v vseh dejavnostih. 
Najbolj pa se je čakalna doba povečala v ortodontiji in je trenutno za prvi pregled hitro 540 
dni. 
 
Število opredeljenih 
 
Celotni sistem financiranja temelji na glavarini – številu opredeljenih pacientov in opravljenih 
storitvah. Izračun temelji na številu opredeljenih v posameznem okolju. Ker število 
prebivalcev iz leta v leto raste, program zdravstvenih storitev pa ostaja enak, ostaja problem 
zdravnikov prevelika obremenjenost.  
4x letno se preverja število opredeljenih za posameznega zdravnika v izpostavi in v 
dejavnosti in se izračunajo količniki za glavarino. Na dejansko število količnikov za glavarino 
vpliva starostna struktura prebivalcev. Število količnikov iz glavarine se letno določa, v 
Sklepu o načrtovanju, beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev.  
Nad limitom so količniki plačani le v primeru, ko je izvajalec na področju posamezne 
izpostave edini izvajalec, ali ko je na območju posamezne izpostave več izvajalcev v 
dejavnosti in vsi presegajo index iz glavarine 110 %. 
 
Število opredeljenih v splošnih ambulantah in v dispanzerju za otroke in šolarje na 1.1.2020 

 
 
Število opredeljenih v dispanzerju za žene na 1.1.2020 

 
 
Število opredeljenih v zobozdravstvu na 1.1.2020 
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12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem 
 
Z zunanjim podjetjem Blumis d.o.o. imamo do leta 2021 sklenjeno pogodbo  za ne nujne 
prevoze dializnih in drugih sanitetnih prevozov bolnikov. 

V tej dejavnosti imamo zaposlenih 5 zdravstvenih reševalcev, 2 zdravstvenega tehnika v 
reševalnem vozilu in 1 voznika reševalca I.  

12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2020 
 

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020 - ZD 
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V letu 2020 je ZD Litija realiziral investicije v opredmetena osnovna sredstva in 
neopredmetena sredstva v višini 293.135 EUR. Viri sredstev uporabljeni za vlaganja so bili: 

- Občina Šmartno pri Litiji 3.000  EUR, 
- Občina Litija 1.000 EUR 
- amortizacija všteta v ceni 184.845 EUR in 
- lastna sredstva v višini 104.290 EUR. 
 

V letu 2020 smo nabavili neopredmetena sredstva (licence, programska oprema) v višini 
5.149 EUR, z javnim razpisom smo uspeli prenoviti prostore laboratorija, tako smo vlaganje v  
zgradbe vložili v višini 82.586 EUR, v medicinsko opremo v višini 205.400, posodobitev 
računalniške in strojne opreme v višini 14.482 EUR ter v nemedicinsko opremo v višini 70.512 
EUR. 

Investicijska vlaganja v letu 2020 je ZD Litija zaradi epidemije in nekaterih nepredvidenih 

stroškov vložil več kot se je sprva načrtovalo. Največje odstopanje zasledimo pri obnovi oz 

vlaganja v nepremičnine, saj smo uspeli adaptirati 2 ambulanti in laboratorij. 

 

12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020 
   

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2020 - ZD 

 

Vzdrževalna dela v letu 2020 so bila realizirana nekoliko manj kot je bilo predvideno  s 

planom. 
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ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM LITIJA 

 

Naslov: PARTIZANSKA POT 8A, 1270  LITIJA 

 

 
 

 

 

 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO 
ZA  

LETO 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

  Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:  

Nika Zavrl, dipl. ekon. 

 

Odgovorna oseba zavoda: Jožefa Kežar, dr. med.,spec. gin. in por. 
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RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE  PRILOGE: 
 

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

a) Bilanca stanja (priloga 1) 
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev (priloga 1/A) 
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B) 
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3) 
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 

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

3/A-1) 
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2) 
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

(priloga 3/B) 
Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJPES s kopijo potrdila o oddaji. 

 

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov: 
- Obrazec 1: Delovni program 2020 - ZD 
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 - ZD 
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020 - ZD 
- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020 - ZD 
- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2020 - ZD 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja 
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 
  2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76) 

  2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46) 

2.3. Analiza poslovnega izida 

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

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

   2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 

   2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 
po    vrstah dejavnosti 

3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2019 in preteklih let 

4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2020. 
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1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K 
BILANCI STANJA  
 

1.1. SREDSTVA 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena  sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve (AOP 002 in 003) 

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:                                                         
            v EUR, brez centov 

 
 
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih 
razmejitev so se v letu 2020 povečala za 5.150 EUR,  sedanja vrednost znaša 9,675 EUR. 

 
Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)  
                                                        v EUR, brez centov 

 
 
Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2020 povečala za 76.619 EUR  in znaša 
2.374.184 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 1.170.207 EUR, sedanja vrednost 

znaša 1.215.668 EUR. 

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine: 
- zgradbe – po naslovih oziroma ZK parcelah – spremembe v letu 2017 ni, stanje 31. 

12. 2017: ko Litija (1838), parcele 366/1, 366/3, 367, 368/1, 369/1, 369/4, 370/1, 371, 
372/1, 372/2. 

Za nepremičnine imamo, zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v 
računovodski dokumentaciji in original v dokumentaciji ZD Litija.  
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Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 
007) 

                                                v EUR, brez centov 

 

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2020 
povečala za 196.562 EUR in znaša 2.766.120 EUR. Odpisana vrednost znaša 2.200.703 
EUR, sedanja vrednost znaša 565.417 EUR. 

 

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008) 

Dolgoročnih finančnih naložb v letu 2020 ZD Litija nima. 

 

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

Dolgoročno danih posojil in depozitov v letu 2020 ZD Litija nima. 

 

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

Dolgoročnih terjatev iz poslovanja v letu 2020 ZD Litija nima.  

 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

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

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2020 
139 EUR. 
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Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014) 

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2020 skupaj 2.008.814 EUR, od tega 
po posameznih bankah in drugih finančnih ustanovah: 

 podračun UJP………………………………………………………………2.007.833 EUR, 
 prehodni konto………………………………………………………………….....981 EUR. 

 

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 86.644 EUR.  

 

VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, D.V.Z. ………….…………………..35.857 EUR 

TRIGLAV, ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, D.D.  ………..……………………18.478 EUR 

ADRIATIC SLOVENICA ZAVAROVALNA DRUŽBA D.D.  ………………………………9.048 EUR 

LANTANA - ZDRAVSTVENE STORITVE D.O.O.  ………………………………8.072 EUR 

VERBOTEN KOPRIVA RENATA-ORDINACIJA INT.MEDICINE …………..…………………..3.045 EUR 

Stanje terjatev predstavlja 1,5% celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavajo v 
skladu s pogodbenimi  roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda. Neplačane terjatve 
ne ogrožajo likvidnost zavoda. 

 

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

Na dan 31.12.2020 ZD Litija ne izkazuje stanja na kontu danih predujmov in varščin.  

 

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 
2020 520.395 EUR.  

 

OBČINA LITIJA …..……………………………….261.799 EUR 

ZZZS OE LJUBLJANA OBVEZNO ZAVAROVANJE          …………………………..……….222.651 EUR 

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE           .…………………………..……….18.954 EUR 

ZZZS OE LJUBLJANA KONVENCIJE           ...…………………………………...4.672 EUR 

ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE           ……………………………………....2.847 EUR 

Izkazane terjatve še niso bile poravnane v celoti do oddaje letnega poročila. 
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Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) 

Kratkoročne finančne naložbe znašajo na dan 31. 12. 2020 100.000 EUR in so naslednje: 
                                                        v EUR, brez centov 

 
 
Zaradi evropske denarne politike in izjemno nizkih (tudi negativnih) ravni EURIBOR-ja, so 
obrestne mere izredno nizke. Nekatere poslovne banke ne nudijo več storitve nočnega 
deponiranja oziroma uvajajo minimalne ali celo negativne obrestne mere. Zaradi 
uvedbe plačila ležarnine smo v letu 2019 depozit zmanjšali na 100,000 EUR, do katere 
vrednosti imamo tudi jamstvo vloge. V letu 2020 stroškov z depozitom nismo imeli, prejeli 
pa smo 10 EUR obresti. 

 

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

ZD Litija nima kratkoročnih finančnih terjatve iz financiranja  v letu 2020. 

 

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) 

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2020 16.350 EUR in so naslednje 

                                                       v EUR, brez centov 

 

 

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) 

Aktivnih časovnih razmejitev ZD Litija  v letu  2020 nima. 
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C) ZALOGE  

Stanje zalog na dan 31. 12. 2020 znaša 40.994 EUR in so naslednje: 

Zaloge  

- kurilnega olja zadoščajo za 120 dnevno poslovanje, 
- zobozdravstveni material 20 dni,  
- ostali zdravstveni material  in ne zdravstveni material 10 dni,  
- sanitetni material 15 dni. 

 
Zaloge materiala se izkazujejo po nabavni vrednosti, ki vsebuje nakupno ceno, 
morebitne uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve in neposredne stroške nabave. 
Nabavna vrednost je zmanjšana za odbitni delež davka na dodano vrednost v skladu s 
predpisi o davku na dodano vrednost.  

Kot material se lahko šteje tudi drobni inventar z dobo koristnosti do enega leta, lahko pa 
tudi tisti z dobo koristnosti več kot leto dni, če njegova posamična nabavna cena ne 
presega vrednosti 500 EUR. 

Pri izkazovanju zalog in porabe materiala zavod uporablja metodo drsečih povprečnih 
cen. 

                                                         v EUR, brez centov 

 

 

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035) 

ZD Litija v letu 2020 nima prejetih predujmov niti varščin. 

 

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2020 347.763 EUR in se 
nanašajo na: 

 obveznosti za izplačilo plač za mesec december .………………………..180.976 EUR 

 obveznosti za čista nadomestila plač za december ………………………18.853 EUR 

 obveznosti za prispevke iz plač in nadomestil plač ……………….……….74.479 EUR 

 obveznosti za davke iz plač in nadomestil plač ………………….…………59.967 EUR 

 druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih.………...………….…….......13.487 EUR 

 
Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 8 januarja 2021 in 12 februarja 2021. 



35 
 

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2020 168.757 EUR. 

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 8 do 30 dni oziroma v skladu s 
pogodbeno dogovorjenimi roki.  

 

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2020 94.401 EUR in se 
nanašajo na naslednje obveznosti: 

                                                        v EUR, brez centov 

 

 

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 
12. 2020 326.297 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti: 

                                                         v EUR, brez centov 

 

 

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

ZD Litija nima kratkoročnih obveznosti do financerja v letu 2020. 

 

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

ZD Litija nima kratkoročnih obveznosti iz financiranja v letu 2020. 
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Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) 

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki 

ZD Litija nima pasivnih časovnih razmejitev v letu 2020. 

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki 

V letu 2020 ZD Litija ne izkazuje stanja na kontu kratkoročnih odloženih odhodkov. 

 

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite  

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki 

ZD Litija v letu 2020 nima dolgoročno odloženih prihodkov.     

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov 
amortizacije 

          v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA         Znesek  
stanje na dan 31. 12. 2019 5.439 

  
  
  
  

stanje na dan 31. 12. 2019 5.439 

 

Donacije v znesku 5.439 EUR se nanašajo na že pridobljena opredmetena osnovna 
sredstva v prejšnjih letih. 

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije 

Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih 

odhodkov 

ZD Litija ne izkazuje dolgoročnih rezervacije iz naslova dolgoročnih vnaprej vračunanih 
odhodkov v letu 2020. 

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije 

ZD Litija ne izkazuje drugih dolgoročnih rezervacije v letu 2020. 

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti  

ZD Litija ne izkazuje stanj  na kontu podskupine 960 in 961 - dolgoročni krediti v letu 2020.  

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti  

ZD Litija ne izkazuje stanj dolgoročnih obveznosti v letu 2020. 
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Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva  

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša 
na dan 31. 12. 2020 3.621.429 EUR. 

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja: 

          v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 
stanje na dan 31. 12. 2019       3.389.156   

  
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja                        
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine                  4.000  
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja                               
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev                       
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za 
izveden nakup osnovnih sredstev 

         319.656          

- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti 
do virov sredstev (konto 4629) 

91.373                        

  
  

stanje na dan 31. 12. 2020        3.621.439                  

 

Obveznosti za neopredmetena  sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri 
so za 1.830.679 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju.  

 

Konti podskupine  981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 

ZD Litija v letu 2020 nima obveznosti za dolgoročne finančne naložbe. 

 

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki   

V letu 2020 je ZD Litija ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini 319.197,46 EUR. 
Sredstva so se konec leta porazdelila na obe ustanoviteljici in sicer na konto 980: 

- Občini Šmartno pri Litiji ………………………………………83.502,06 EUR 
- Občini Litiji …………………………………………………….235.695,40 EUR. 

 

Izven bilančno izkazujemo vrednost prejetih bančnih garancij z različnimi roki zapadlosti, 
v višini 2.906 EUR. 
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2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

DOLOČENIH UPORABNIKOV   

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 - ZD 
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2.1. ANALIZA PRIHODKOV  

Celotni prihodki doseženi v letu 2020 so znašali 5.820.753 EUR in so bili za 22,81% višji od 
doseženih v letu 2019 in 20,61 % višji od načrtovanih.  

Prihodki od poslovanja predstavljajo 100%, finančni prihodki, drugi prihodki in 
prevrednotovalni poslovni prihodki pa predstavljajo manj kot 1% glede na celotne 
prihodke za leto 2020. 

Finančni prihodki so znašali 11.229 EUR in predstavljajo manj kot 1% deleža v celotnih 
prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za  vezan depozit prostih sredstev v 
višini 10 EUR, 10.702 EUR iz naslova prejetih nadomestil za škode, preostalo pa so bili ostali 
prihodki. 

Neplačani prihodki znašajo 607.039 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek 
tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 10,43%, kar pomeni, da se plačila 
realizirajo v enomesečnem roku. Ugotovimo lahko, da se terjatve redno poravnavajo. 

                                                         v EUR, brez centov 

 

Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij za leto 2020 znašajo 
160.754 EUR , kar predstavlja 3% od celotnih prihodkov in so nekoliko manjši od lanskih, 
zaradi končanih specializacij in pripravnikov med letom 2020. 

Prihodki  se razčlenjujejo na  prihodke od prodaje, finančne prihodke, in druge prihodke. 

Višina prihodkov iz obveznega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja ima odločilen 
vpliv na  poslovanje ZD Litija in so bili v letu 2020 za 14,74% višji od lanskih in za 15,15% višji 
od planiranih. S strani ZZZS smo v času prvega vala epidemije prejeli 201.488 EUR dodatnih 
sredstev zaradi 20% izpada programa, 24.034 EUR pa za povračilo nakupa dodatne 
zaščitne opreme zaradi epidemije. 
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2.2. ANALIZA ODHODKOV 

 

Celotni odhodki doseženi v letu 2020  so znašali 5.501.097 EUR in so bili za 23,47% višji od 
doseženih v letu 2019 in 14,02 % višji od načrtovanih.  

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 100 % delež, finančnih odhodkov v letu 2020 ni. 

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji: 

 

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV  (AOP 871) so v letu 2020 znašali 1.811.507 EUR 
in so bili za 24,22% višji od doseženih v letu 2019 in za 16,80% višji od načrtovanih. Delež v 
celotnih odhodkih znaša 32,93%.  

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2020 znašali 582.386 
EUR in so bili za 11,78% višji od doseženih v letu 2019 in za 1,29% nižji od načrtovanih. Delež 
glede na celotne odhodke zavoda znaša 10,59%.  

Zaradi izrednih razmer-epidemije v letu 2020 so bili stroški materiala primerljivi s planiranimi. 
Iz spodnje tabele lahko razberemo, da so se načeloma skoraj vsi stroški materiala glede 
na predhodno leto znižali, povečali so se stroški ostalega zdravstvenega materiala – 
epidemije, pod katerega spada predvsem OVO oprema in razkužila, ki so bila potrebna 
za obvladovanje epidemije. 
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Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2020 znašali 1.229.121 
EUR in so bili za 31,13% višji od doseženih v letu 2019 in za 27,91% višji od načrtovanih. Delež 
glede na celotne odhodke zavoda znaša 22,34%. 

Iz spodnje tabele je razvidno, da so se zaradi epidemije zvišali tudi stroški storitev iz naslova 
plačila zunanjih sodelavcev, prevoza bolnikov, odvoza odpadkov in predvsem 
laboratorijski storitev.  

Omeniti velja, da smo s strani države prejeli povrnjene laboratorijske storitve odvzema 
brisov PCR (Covid -19). Znesek plačila vseh brisov v letu 2020 je znašal 310.022,11 EUR. 
Odvzetih PCR testov je bilo 5.252. V letu 2020 smo iz proračuna prejeli vračilo brisov v 
znesku 397.974,31 EUR. Razlika med plačanimi in prejetimi brisi predstavlja povračilo 
stroškov storitve odvzema brisov. 

Zaradi epidemije so se zmanjšali stroški letovanja, vzdrževanja vozil in kotizacij.  

Stroški čiščenja so se zelo zmanjšali, saj smo že konec leta 2019 zaposlili lastne delavke za 
čiščenje prostorov. Iz tega naslova smo za delo in material čiščenja v letu porabili 83.000 
EUR, kar predstavlja enako strošku čistilnega servisa iz prejšnjih letih. V kolikor bi ponovno 
najeli zunanji čistilni servis, pa bi letni strošek čiščenja znašal okoli 126.000 EUR. Če 
ostanemo pri lastnem kadru, privarčujemo cca. 40.000 EUR na leto za čiščenje. 
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Izvajalci 
zdravstvenih storitev 

Vrste zdravstvenih storitev  Strošek v letu 2020 
Število 

izvajalcev 
PODJEMNE POGODBE    
lastni zaposleni Nuhalna svetlina 7.640 1 

    
zunanji izvajalci Ortodontske storitve 44.317 1 

 Pediatri  10.681 2 
 Medicina dela                        3.527 1 
 RTG  4.105 2 
 Okulist 13.952 1 
 Tajništvo 16.178 1 
 Logoped 1.840 1 
 Ortoped 833 1 
 Splošna medicina 18.574 1 
 NMP                        5.722 1 
 UZ 21.503 1 
 Ginekologija 24.548 2 
 Zobozdravstvo 7.792 1 
 SKUPAJ 181.212 17 
    

ZUNANJI  IZVAJALCI    
D.O.O.  Prevoz dializnih bolnikov  245.586 1 

 Zobni rentgen-telerentgen 966 1 
S.P. Odčitki slik 4.836 1 

 SKUPAJ 251.388  3 

 

53.č. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti, določa, da mora direktor javnega 

zdravstvenega zavoda poročati svetu javnega zdravstvenega zavoda in ministru, 

pristojnemu za zdravje, o izdanih soglasjih in o sklenjenih podjemnih pogodbah v 

preteklem letu, in sicer do 28. februarja ob pripravi letnih poročil. 

 

Zunanji izvajalci 
nezdravstvenih storitev  

Vrste storitev 
Strošek 
v letu 
2020 

Število zunanjih 
izvajalcev 

Zunanji izvajalci 
 D.O.O. IN  S.P. 

   

SRC Infonet d.o.o. Kranj  Vzdrževanje programske opreme 35.370 1 
AVR Računalniške stor. 
Rozina Tomaž s.p. 

Vzdrževanje računalnikov in 
dobava rač. nad. delov 

27.140 1 

Avtousluga Soklič Anton, 
s.p. Šmartno pri Litiji 

Vzdrževanje avtomobilov 22.423 1 

Poslovno svetovanje, 
Anej Jovanovič s.p. 

Dobava pisarniškega material 19.757 1 

BARJANS d.o.o. Čistilna sred, material 19.227 1 
Montaža pohištva Nejc 
Meke s.p. 

      Vzdrževalna dela 17.400 1 

DZS, zal. In trgovina 
d.o.o. 

Dobava pisarniškega materiala 11.455 1 

ŠPENCA d.o.o. Dobava avtom. Gum 8.807 1 
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2.) STROŠKI DELA so v letu 2020 znašali 3.456.811 EUR in so bili za 24,49% višji od doseženih 
v letu 2019 in za 13,26% višji od načrtovanih, zaradi epidemije, saj se je v nekaterih službah 
povečal obseg dela oz. delo preko rednega delovnega časa ter novih zaposlitev. Delež 
v celotnih odhodkih znaša 62,84%. Posredno s strani občine Litija smo v letu 2019 dobili 
povrnjeno za dodatke zaradi epidemije Sars Covid-19 znesek v višini 288.541,73 EUR, 
zahtevki, ki so bili posredovani v začetku leta 2021 za mesece 10.,11. in 12.2020 pa so 
znašali v višini 260.860,01 EUR. Sredstev do oddaje Lp še nismo prejeli. 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2020 je znašalo 90,58 
zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2019 povečalo za 1,11 zaposlenih oz. za 1%. 

Povprečna bruto plača je znašala 2.472 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim 
letom za 25%, predvsem na račun izplačila dodatkov v času epidemije. 

V preteklem letu je bilo izplačano 940,58 EUR regresa za letni dopust na delavca, 7 
delavcev je prejelo regres v višini 1.050.  

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 9.621 
delovnih ur, v breme ZZZS 9.542 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 1.048 delovnih ur. Boleznine 
skupaj predstavljajo 5,06% obračunanih delovnih ur. 

 

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2020 znašali 
188.572 EUR in so bili za 1,35% višji od doseženih v letu 2019 in za 0,3% višji od načrtovanih.  

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,42%.  

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 279.946 EUR:  

‒ del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 188.572 EUR (končni rezultat 
skupine 462), od tega znaša tržni del amortizacija 3.727  EUR, 

‒ del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v 
upravljanje znaša 91.373 EUR (podskupina 980) in  
 

Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po 
dobaviteljevem  obračunu ne presega vrednosti 500 EUR, se lahko izkazuje skupinsko kot 
drobni inventar. Stvari drobnega inventarja, katerih posamična nabavna vrednost po 
dobaviteljevem obračunu ne presega vrednosti 500 EUR, pa se lahko razporedijo med 
material. 
Znesek drobnega inventarja, ki se 100% odpiše med letom je znašal 16.612 EUR in 
prestavlja 8,9% vseh sredstev amortizacije. 

V letu 2020 se je izvedla izločitev nemedicinske opreme in drobnega inventarja. Šlo je 
predvsem za zastarelo pohištvo pri obnovah, ter računalniška in ostala oprema, zaradi 
zastarelosti v skupnem znesku 8.838 EUR. Vsa sredstva so bila v celoti amortizirana.  

Delež izločenih sredstev predstavlja 4,69% celotnih sredstev amortizacije. 

4.) REZERVACIJE v letu 2020 niso bile obračunane. 

5.) DRUGI STROŠKI so bili v letu 2020 obračunani v znesku 42.701 EUR, največji strošek 
predstavljajo plačila za sklad invalidov, ki je zakonsko opredeljen in znaša v letu 2020 
24.826 EUR. Ostali stroški so stroški stavbnega zemljišča, prispevki raznim zbornicam, 
prispevki za uporabo cest in druge članarine. 
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6.) FINANČNI ODHODKI v letu 2020 ni bilo. 

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2020 znašali 1.307 EUR, od tega 414 EUR zaradi kazni pri 
nadzorih. 

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2020 znašali 197 EUR in so nastali 
zaradi manjka oz. kala v zalogah. 

2.3. POSLOVNI IZID 

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb 
izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 319.656 EUR.  

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2020 obračunan v znesku 458 EUR, kar 
pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 
319.197 EUR.  

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za  12 % večji od doseženega v preteklem 
letu. 

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu 
poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985 oz. 986.  
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2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 
načelu denarnega toka 

 

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

 

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 348.819 EUR in se od 
ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – 
obračunski tok) razlikuje za 29.166 EUR. Razlika predstavlja neplačane terjatve in 
obveznosti. Zavod vse svoje terjatve in obveznosti prejema/plačuje v skladu z 
dogovorjenimi roki. 

 

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

ZD Litija v letu 2020 ne izkazuje finančnih terjatev in naložb. 

 

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov  

V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov izkazujemo povečanje na računih 
za  348.819 EUR. 

 

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 
dejavnosti  

 

v EUR, brez centov 

 

 

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 313.798 EUR, iz naslova izvajanja 
tržne dejavnosti pa 5.399 EUR. 

Davčna osnova v letu 2020 je 6.516 EUR med priznanimi prihodki in odhodki. Z 
upoštevanjem 63% max. olajšave investiranega zneska v opremo, ki se še prenaša iz 
preteklih let pa je davčna osnova za plačilo davka v višini 4.105 EUR.  

Z  letom 2020 vsi javni zavodi plačujejo davek od dobička v višini 19%. od davčne osnove. 
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ZD Litija mora za leto 2020 doplačati davek  od dobička v višini 458 EUR, za leto 2021 pa 
bo plačeval mesečne akontacije davka od dobička v višini 38 EUR. 

Pojasnila k izkazu za leto 2020 v primerjavi z letom 2019. 

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

a) samoplačniške storitve, 
b) medicine dela, 
c) laboratorijske storitve. 

 

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno 
v skladu z naslednjimi sodili:  

- prihodke iz tržne dejavnosti vodimo ločeno, 

- odhodkov pa ne ločimo. V letu 2020 je bil uporabljen sorazmeren delež 2,027%, 
glede na delež ustvarjenih prihodkov. 

V letu 2020 delovna uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ni bila 
izplačana. 

 

2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV 

 

V letu 2020 nismo prejeli sredstev v skladu z 2. odstavkom 4. člena Zakona o preglednosti 
finančnih odnosov in ločenega evidentiranja dejavnosti. 
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3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S 

SKLEPI SVETA ZAVODA 

 

Svet zavoda je v okviru obravnave letnega poročila za poslovno leto 2019  na 1 redni seji, 
dne 26.02.2020 sprejel sklep, da se del sredstev neporabljenega poslovnega izida iz leta 
2019 in iz preteklih let, v višini 264.726 EUR nameni prioritetno za nabavo novih osnovnih 
sredstev in investicijskih vlaganj V primeru izrednih okvar in potreb po nabavi novih oz. 
potrebnih sredstev pa se lahko porabijo še sredstva iz amortizacije oz. presežkov iz 
preteklih let.  

Iz tega naslova smo v letu 2020 nabavili osnovna sredstva, ki so bila prioritetno 
načrtovana in kupljena v višini 240.305 EUR, nenačrtovana pa v višini 54.427 EUR, skupaj 
torej 294.732 EUR, oz. z odštetim 1% odbitnim deležem DDV znaša znesek porabe 293.135 
EUR. Potrjeni plan smo presegli za 30.006 EUR z DDV. Predvsem za novo pohištvo pri 
prenovi laboratorija.  

S strani Ministrstva za zdravje smo prejeli tudi pogodbo, s katero lahko uveljavljamo 
povračilo stroškov opreme, ki smo jo kupili zaradi epidemije. Za leto 2020 bomo na 
ministrstvo izdali zahtevek v višini 11.207 EUR. Preostali znesek sredstev, ki ga je ministrstvo 
odobril ZD Litiji, pa se bo porabil tekom naslednjega leta. 

V EUR, brez centov 

OSNOVNA SREDSTVA VREDNOST 
Medicinska oprema  120.405 
Nemedicinska oprema  90.144 
Ostalo 82.586 
  
  
  
  

SKUPAJ 293.135 
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4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA 
PRIHODKOV V LETU 2020 

 

4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi Zakona o 
javnih financah  

 

Presežek, izračunan po denarnem toku za leto 2020 znaša 348.819 EUR. Presežek 
izračunan po denarnem toku in zmanjšan za neplačane obveznosti, neporabljena 
namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki 
so evidentirana na kontih časovnih razmejitev (AOP 034) 399.883 EUR je -588.395 EUR. 

 

Izračunani primanjkljaj  se ne  evidentira na posebnem podkontu znotraj podskupine 
kontov 985 oziroma podkontu 985800 – presežek po Zakonu o fiskalnem pravilu 

Vlada RS zahteva vplačilo presežkov v državni proračun, če ugotovi, da javni zavod ni 

zadolžen, ob predhodnem soglasju financerja oz. sofinancerja, ki več kot 50-odstotno 

sofinancira javni zavod, če ustanovitelj in financer nista ista oseba. 

 

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU 

Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2020 znaša 319.656 EUR in je razlika 
med celotnimi prihodki ZD Litija v višini 5.820.213 EUR in celotnimi odhodki v višini 5.501.097 
EUR in se ne  zmanjšuje za presežek, izračunan v skladu z ZJF. 

 

 

 

 

 

 

5.820.753  5.501.097  

319.656  

Poslovanje ZD Litija 2020
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4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2020 

 

Svet zavoda ZD Litija bo na podlagi zgoraj navedenih pravil, obravnaval na seji, 
24.02.2020 in sprejel sklep 

1. Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2020 znaša 319.656 EUR oz. z 
odštetim davkom 319.197 EUR. 

 

2. V skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda se presežek iz prejšnje točke nameni 
za: 

‒ neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva…..:……………………319.197 EUR 

 

 

    

 

 

 


