






































POJASNILA  K  RAČUNOVODSKIM  IZKAZOM 

“RAČUNOVODSKE  INFORMACIJE” 
 
 
V skladu s 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil podajamo naslednja računovodska razkritja: 
 
1. Kot sodilo za delitev stroškov na dejavnost javne službe in trg smo upoštevali 17,67% delež poslovnih prihodkov 

doseženih na trgu v celotnih poslovnih prihodkih. To sodilo uporabljamo tudi pri izkazu prihodkov in odhodkov po 
načelu denarnega toka. Prihodki doseženi na trgu (nejavni prihodki) so v primerjavi z letom 2007 večji za 10% 
predvsem zaradi povečanja prihodkov medicine dela za 19,1%, doplačil za 12,6% ter drugih poslovnih prihodkov za 
21,1% (med njimi večjih refundacij plač pripravnikov in sekundarijev ter večjih prihodkov od prefakturiranih 
zdravstvenih storitev, ki jih zaračunamo naročnikom v medicini dela in jih za nas izvajajo zunanje institucije). Prihodki 
iz javnih sredstev so se povečali za 13% in sicer zaradi večjih prihodkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 
(OZZ) predvsem zaradi boljšega vrednotenja programov in zaradi boljše realizacije programov v glavarinsko-
količniških dejavnostih ter v nekaterih specialističnih dejavnostih (v mamografiji, ultrazvoku in rentgenski dejavnosti). 

 
2. Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali. 
 
3. Med dolgoročno razmejene prihodke prištevamo tudi prejete donacije, namenjene za nadomeščanje stroškov 

amortizacije.  Le-te znašajo 94.120,07 EUR. 
 
4. V izkazu prihodkov in odhodkov izkazujemo pozitivni rezultat in sicer znaša presežek prihodkov nad odhodki 

1.152.405 EUR, v bilanci stanja pa znaša skupni presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let in tekočega leta 
2.567.980 EUR. Iz presežka  prihodkov nad odhodki nismo nabavljali opredmetenih osnovnih sredstev, smo pa 
oblikovali rezervacijo v višini 15.970 EUR za delovno uspešnost vodstva zavoda. 

 
5. Nabava materiala poteka na osnovi sklenjenih pogodb po izvedenih postopkih javnih naročil enkrat mesečno direktno 

na stroškovno mesto uporabnika t.j. nosilca zdravstvene dejavnosti (zdravstveni tim) in ostalih izvajalcev. Zato v 
bilanci stanja ne izkazujemo zalog materiala. Imamo le za 6.441 EUR rezervnih delov za računalnike. 

 
6. Po stanju 31.12.2008 izkazujemo v bilanci stanja odprte terjatve do kupcev (vseh vrst) v znesku 1.506.870 EUR, od 

tega je že zapadlih 315.552 EUR, kar je 1,4% več v primerjavi s preteklim letom.  Za vse zapadle terjatve se redno 
opominja kupce, zaračunava zamudne obresti in pri večjih neizterjanih zneskih so podane izvršbe na sodišča, ki pa 
so največkrat neuspešne. Največji znesek že zapadlih terjatev po stanju na dan 31.12.2008 je bil od Vzajemne 
zdravstvene zavarovalnice in sicer 98.892 EUR, ki so v večini poravnane v januarju in februarju 2008. 

 
7. Na dan 31.12.2008 izkazujemo v bilanci stanja obveznosti do dobaviteljev v višini 1.352.212 EUR, od tega že 

zapadlih 59.565 EUR. Obveznosti do dobaviteljev se poravnava v roku zapadlosti, izjema so le neporavnane 
obveznosti, ki jih ni bilo mogoče pravočasno poravnati, ker so bili računi prepozno prejeti.  

 
8. Celotna vrednost naložb v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva je v letu 2008 

znašala 2.975.716 EUR (vključno z investicijami v teku). Vir za financiranje naložb so bila v celoti lastna 
amortizacijska sredstva iz tekočega leta in neporabljena amortizacija iz preteklih let, razen za osnovna sredstva 
nabavljena iz doniranih sredstev. 
Dolgoročnih kapitalskih naložb ZDL nima in tudi ne novih dolgoročnih posojil. Med dolgoročnimi posojili so le 
stanovanjska posojila iz preteklih let, ki se z odplačevanjem glavnic z leta v leto znižujejo in so po stanju 31.12.2008 
znašala 17.428 EUR. Med dolgoročnimi terjatvami iz poslovanja v znesku 19.948 EUR so stare terjatve do 
zaposlenih za dane blagovne kredite za odkupe stanovanj. 

 
9. Viške denarnih sredstev  kratkoročno plasiramo v depozite pri poslovnih bankah. 
 
10. Sedanja vrednost dolgoročnih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2008 povečala za 3%. 

V največji meri se je  povečala sedanja vrednost drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev, t.j. licenc (za 97,9%). 
Sedanja vrednost gradbenih objektov je večja za 4,9%. Sedanja vrednost opreme pa se je zmanjšala za 3,4% 
(amortizacijska stopnja za računalniško opremo je 50%, za laboratorijsko opremo in medicinske aparate 20%). Manj 
kot lani se je nabavilo pohištva in računalnikov, tudi medicinske in laboratorijske opreme je za 48,9% manj kot v letu 
2007. 

 



11. Izven bilančno vodimo prihodke iz naslova opravljenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (dejansko 
opravljeno delo - poročila izstavljena ZZZS).  

 
12. Od starejše opreme, ki je že v celoti amortizirana se še vedno uporablja: ultrazvočni aprarat Aloka letnik 1992, 

ultrazvočni aparat Aloka letnik 1993, RTG mamograf Senograph 800T letnik 1996, dva avtoklava letnik 1980 in 1981, 
zobozdravstvena stroja letnik 1990 in 1992, 8 zobozdravstvenih strojev letnik 1994, dva vlivalnika Fornax letnik 1989 
in 1990, oftalmometer z javal mizico letnik 1984, zobni RTG aparati letnik 1990, 1991, dva zobna RTG aparata letnik 
1994, ortopan RTG zobni letnik 1998. 

 
13. V medicinsko in laboratorijsko opremo smo v letu 2008 investirali 956.673 EUR, kar je za 48,9% manj kot v 

preteklem letu. Med večjimi naložbami je bilo dokončanje postopka nabave RTG digitalnega aparata za slikanje pljuč 
in skeleta za enoto Vič v znesku 214.440 EUR ter nakup radiološke diagnostične postaje za Vič v znesku 36.740 
EUR. Postopek nabave je bil pričet v letu 2007, postavitev in montaža je bila realizirana v začetku leta 2008, ko je 
bila končana adaptacija prostorov.  
Ostale večje naložbe v opremo v letu 2008 so bile: analizator hemoglobina v vrednosti 68.629 EUR za program 
SVIT, dograditev digitalnega mamografa v znesku 39.939 EUR, defibrilator za SNMP v znesku 21.060 EUR, 
analizator srčnih encimov za SNMP v znesku 12.480 EUR, fleksibilni fiberendoskop za SNMP v znesku 10.229 EUR, 
3 EKG aparati (za enoto Šentvid, Center in Fužine) v skupnem znesku 32.076 EUR, perimeter za okulistiko v Centru 
v znesku 25.140 EUR (skupaj z računalnikom, monitorjem in tiskalnikom), 3-je aparati za okulistiko v Centru: 
keratometer 10.380 EUR, tonometer nekontaktni 10.380 EUR in rodatest aparat za pregled oči 6.402 EUR, aparat za 
ORL v Centru v znesku 22.691 EUR, tiha kabina za avdiometrijo na Viču v znesku 9.912 EUR, klima naprava za Vič 
v znesku 9.300 EUR, kolposkop za Vič v znesku 6.808 EUR, aparat za okulistiko za Vič v znesku 6.145 EUR, 
hematološki analizator za lokacijo Fužine v znesku 20.562 EUR, video domofon za Center (lokacijo Metelkova) v 
znesku 8.378 EUR, vlivalnik za zobno tehniko v Bežigradu v znesku 10.211 EUR, 3-je osebni avtomobili (zaradi 
dotrajanosti in kraje), od tega 1 za Bežigrad in 2 za Šiško v skupnem znesku 30.358 EUR idr. 
Vse nabave so bile načrtovane in izvedene v skladu z Zakonom o javnih naročilih. 

 
14. Na kratkoročnih obveznostih za prejete predujme izkazujemo stanje 16.061 EUR, kar izhaja iz predplačila kupca za 

storitve, ki bodo opravljene v letu 2008.  
 
15. Pasivne časovne razmejitve so se v primerjavi s preteklim letom povečale zaradi kratkoročno razmejenih prihodkov 

za SVIT in nekaterih nedokončanih projektov CINDI. 
 

16. Iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je razvidno, da so celotni prihodki v primerjavi s preteklim 
letom večji za 12,4%, celotni odhodki pa za 10,4%. Prihodki od poslovanja so se v primerjavi z lanskim letom 
povečali za 12,4%,  finančni prihodki pa za 22,1% na račun prejetih obresti od kratkoročno vezanih depozitov.  

 
17. Med poslovnimi odhodki so se povečali stroški materiala za 10% (zdravila in ampulirana zdravila 35,4%, obvezilni 

material 19,8%, stroški energije 28%), stroški storitev za 10,5% (na račun večjih stroškov računalniških storitev, 
pogodbenega dela, zavarovalnih premij, telefonskih in poštnih storitev, čiščenja poslovnih prostorov in pranja), stroški 
amortizacije za 12,1% in stroški dela za 9,8%.  
Dosežen je pozitivni finančni rezultat, saj znaša presežek prihodkov nad odhodki 1.152.405 EUR, kar je za 544,5% 
več kot v letu 2007. Finančni načrt je bil na strani prihodkov  realiziran  v višini 107,2, na strani odhodkov v višini 
105,2%, kar ima za posledico veliko boljši rezultat v primerjavi s planiranim. 

 
18. Iz izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je razviden presežek odhodkov nad prihodki 789.979 

EUR. Pritok denarnih sredstev od prihodkov je bil realiziran v 10% večjem obsegu kot v preteklem letu in 4% večjem 
načrtovanim obsegom, odlivi za odhodke pa so se povečali za 6% in so bili večji od planiranih za 3%. Večji odlivi 
denarnih sredstev, kot v preteklem letu, so bili za: plače in druge izdatke zaposlenim za 9%, za enak procent tudi za 
prispevke, izdatki za blago in storitve so se povečali za 11%, med njimi najbolj izdatki za tekoče vzdrževanje za 32%, 
stroški najemnin za 25%, povečali so se drugi operativni odhodki, kot npr. avtorski honorarji, podjemne pogodbe, 
članarine združenjem (skupaj za 44%), večji odlivi so bili za materiale in storitve (za 11%), odlivi za pisarniški 
material, vključno s stroški čiščenja, računalniškimi storitvami, laboratorijskimi preiskavami (skupaj za 12%), stroški 
energije (za 11%). Odlivi za investicijske odhodke pa so se zmanjšali za 23%. 
Do manjšega presežka odhodkov nad prihodki od planiranega je prišlo zaradi tega, ker so bili skupni prihodki večji od 
planiranih za 4%, skupni odhodki pa le za 3%, kar je pri nekoliko višjih prilivih od planiranih pomenilo manjši 
presežek odhodkov nad prihodki od planiranega. 

 














































































































































































































































































































