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del 4002 Povra
del 4003 Sreds
del 4004 Sreds
del 4009 Drug
  B. Pr
del 4010 Prisp
del 4011 Prisp
del 4012 Prisp
del 4013 Prisp
del 4015 Prem
  C. Izd

del 4020 
Pisar
stor.,

del 4021 Pose
del 4022 Energ
del 4023 Prevo
del 4024 Izdat
del 4025 Teko
del 4026 Najem
del 4027 Kazn

del 4029 
Drug
izobr

  J. Inv
4200 Naku
4201 Naku
4202 Naku
4203 Naku
4204 Novo
4205 Inves
  2. OD
del 400 A. Pl
del 401 B. Pr
del 402 C. Izd
  III./1 
  III./2 
  Št.me

3: Izkaz prihodk
ocena 

a prihodkov in str

KUPAJ PRIHODKI 
RIHODKI  ZA IZVA
rihodki iz sredstev
ejeta sredstva iz dr
ejeta sredstva iz ob
ejeta sredstva iz sk
rugi prihodki za iz
od prodaje storitev 
ete obresti 
i tekoči prih.iz nasl
talski prihodki 
ete donacije 
RIHODKI OD PROD
od prodaje storitev 
ete obresti 
od najemnin, zakup
KUPAJ ODHODKI 
DHODKI  ZA IZVAJ
ače in drugi izdat
e in dodatki 
res za letni dopust 
ačila in nadomestila
stva za delovno us
stva za nadurno de
i izdatki zaposlenim
rispevki delodajal
p.za pokojn.in invali
p.za zdravstv.zavar
p.za zaposlovanje 
p.za porodniško var
mije kolek.dod.poko
datki za blago in s
rniški in splošni ma
 lab.preiskav, zava

ebni material in stor
gija, voda, komun.s
ozni stroški in storit
tki za službena poto
oče vzdrževanje 
mnine in zakupnine

ni in odškodnine 
i operat.odhodki 

raž., obresti) 
vesticijski odhodk
up zgradb in prosto
up prevoznih sredst
up opreme 
up drugih osnovnih 
ogradnje, rekonstru
stic.vzdržev. in obn
DHODKI IZ NASL.
ače in dr.izd.zapo
rispevki delodaj.za
datki za blago in s
 PRESEŽEK PRIHO
 PRESEŽEK ODHO
esecev poslovanja 

kov in odhodk
realizacije I.-X

oškov 
2 

AJANJE JAVNE SL
v javnih financ 
ržavnega proračun
bčinskih proračuno
kladov socialn.zava
zvajanje dej.javne 
 iz naslova izvaj.jav

ova izvaj.javne služ

DAJE STORITEV N
 na trgu 

pnin idr.prih.od pre
 
JANJE JAVNE SL
tki zaposlenim 

a (prehrana, prevoz
spešnost 
elo 
m 
cev za socialno v
id.zavarov. 
rov. 

rstvo 
oj.zavarovanja na p
storitve za izvaj.ja
aterial in storitve (

arov…) 
ritve (medicinski ma
stor. in komunikacij
tve 
ovanja 

e 

(avtor.hon.,sejnine

ki 
rov 
tev 

 sredstev 
kcije in adaptacije 
ove 
PRODAJE STOR. 

osl.iz naslova prod
a soc.varn.iz nasl
storitve iz nasl.pro
ODKOV NAD ODH
ODKOV NAD PRIH
 

kov določenih 
XII. 2018 v prim

LUŽBE 

a 
v 

arov. 
 službe 
vne službe 

žbe 

NA TRGU 

mož. 

LUŽBE 

z) 

arnost 

odlagi ZKDPZJU 
avne službe 
(tudi str.čišč., raču

ateriali,..) 
je 

e,podj.pogodbe,čla

 NA TRGU 
daje na trgu 
.prod.na trgu 
od.na trgu 
HODKI 
HODKI 
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 uporabnikov p
merjavi s spreje

Spreje
nač

nalniške 

anar.zdr., 

  

po načelu dena
etim finančnim

eti finančni 
črt 2018 

R
janu

3 
63.738.499 
58.403.690 
50.911.340 

689.040 
151.400 

50.070.900 
7.492.350 

96.253 
0 

7.332.451 
4.617 

59.029 
5.334.809 
5.269.258 

541 
65.010 

65.111.914 
59.819.193 
38.054.321 
31.992.446 

1.171.200 
2.058.750 

681.675 
1.674.450 

475.800 
5.836.406 
2.921.817 
2.326.617 

23.872 
33.400 

530.700 
13.083.855 

2.597.819 
4.399.403 
1.055.799 

54.991 
154.438 

1.454.904 
90.240 
9.098 

3.267.163 
2.844.611 

0 
0 

1.282.773 
7.238 

576.500 
192.100 

5.292.721 
3.535.101 

542.180 
1.215.440 

  
1.373.415 

12 

arnega toka v 
m načrtom za le

Realizacija 
uar- junij 2018 

O
j

4 
31.735.050 
28.831.386 
25.211.091 

248.876 
75.591 

24.886.624 
3.620.295 

69.840 
0 

3.511.324 
246 

38.884 
2.903.664 
2.864.746 

227 
38.690 

33.190.576 
30.216.238 
18.934.756 
15.181.485 

1.126.748 
1.060.023 

434.366 
935.729 
196.406 

2.919.728 
1.471.160 
1.178.018 

12.336 
16.608 

241.606 
7.187.730 

1.388.112 
2.319.303 

594.628 
41.923 
84.822 

899.622 
65.154 
1.067 

1.793.099 
1.174.024 

0 
0 

513.741 
1.518 

584.331 
49.996 

2.974.338 
1.939.190 

299.022 
736.126 

  
1.455.525 

12 

 prvem polletju
eto 2018 
Ocena realizacije 
januar-december 

2018 
5 

64.117.255
58.664.059
51.044.992

551.232
151.400

50.342.360
7.619.067

120.316
0

7.435.105
4.617

59.029
5.453.196
5.374.643

541
78.012

66.005.682
60.610.821
38.556.501
32.248.386

1.171.200
2.058.750

927.915
1.674.450

475.800
5.883.097
2.945.192
2.345.230

24.063
33.667

534.946
13.326.612

2.719.916
4.487.391
1.055.799

54.991
154.438

1.454.904
90.240
9.098

3.299.835
2.844.611

0
0

1.282.773
7.238

576.500
192.100

5.394.861
3.609.810

546.517
1.238.533

 
1.888.427

12

u 2018 ter 

 
 

% realizacije 
finančnega 
načrta 2018 

6 = 5/3 
5 100,6 
9 100,4 
2 100,3 
2 80,0 
0 100,0 
0 100,5 
7 101,7 
6 125,0 
0 0,0 
5 101,4 
7 100,0 
9 100,0 
6 102,2 
3 102,0 
 100,0 

2 120,0 
2 101,4 
 101,3 
 101,3 

6 100,8 
0 100,0 
0 100,0 
5 136,1 
0 100,0 
0 100,0 
7 100,8 
2 100,8 
0 100,8 
3 100,8 
7 100,8 
6 100,8 
2 101,9 

6 104,7 
 102,0 

9 100,0 
 100,0 

8 100,0 
4 100,0 
0 100,0 
8 100,0 

5 101,0 
 100,0 

0 0,0 
0 0,0 
3 100,0 
8 100,0 
0 100,0 
0 100,0 
 101,9 

0 102,1 
7 100,8 
3 101,9 

  
7 137,5 
2   



 

Tabela 4. 

Konto - v evr

1 

75 
IV. PR
DELEŽ

750 Prejeta

751 Prodaj

752 Kupnin

44 
V. DA
(440+4

440 Dana p

441 Poveča

442 Poraba

443 
Poveča
osebah

  
VI. P
KAPIT

Tabela 

Konto - v evr

1 

50 VII. ZA
500 Doma
501 Zadolž
55 VIII. O
550 Odpla
551 Odpla
  IX. NE

  
X. PO
(I.+IV.

  XI. NE

 A3.1
PO
P

 

3.1.1 
 
Kot je ra
odhodko
prihodko
19.285 E
 
Pri sesta
vplivala n
 

 Izkaz računa f

rih 

REJETA VRAČILA 
ŽEV (750+751+752

a vračila danih poso

a kapitalskih delež

ne iz naslova privat
ANA POSOJILA 
441+442+443) 

posojila 

anje kapitalskih del

a sredstev kupnin iz

anje namenskega 
h javnega prava, ki
PREJETA MINU
TALSKIH  DELEŽE

5. Izkaz računa

rih 

ADOLŽEVANJE
ače zadolževanje
ževanje v tujini 

ODPLAČILA DOL
ačila domačega d
ačila dolga v tujino
ETO ZADOLŽEV
OVEČANJE (ZM
.+VII.-II.-V.-VIII.) 
ETO FINANCRA

NALIZA RE
OSLOVANJ
RETEKLEG

Poslovni iz

azvidno iz po
ov nad priho
ov. Ocenjujem
EUR, kar je v

avi Finančneg
na realizacijo

finančnih terja
s

2 

 DANIH POSOJIL 
2) 

ojil 

ev 

tizacije 
IN POVEČANJE

ležev in finančnih n

z naslova privatiza

 premoženja v jav
 imajo premoženje

US DANA POS
EV (IV. - V.) 

a financiranja 

2 

  (500+501) 
 

LGA (550+551) 
dolga 
o 

VANJE (VII.-VIII.)
MANJŠANJE) S
 
NJE (VI.+VII.-VII

EZULTATA 
JA V PRVE

GA LETA IN

zid 

datkov v tab
odki v višin
mo, da bo v o
v okviru načrt

ga načrta ZD
o poslovnega

atev in naložb v
s sprejetim fin

 IN PRODAJA KA

E KAPITALSKIH 

naložb 

cije 

vnih skladih in dru
 v svoji lasti 

SOJILA IN SP

 v prvem polle
finančnim

 
SREDSTEV NA 

II.-X.=-III.) 

 POSLOVA
M POLLET

N PLANOM 

eli (Tabela 1
i 340.273 E
obdobju I.-X
tovanega rez

D Ljubljana z
a rezultata: 

20 

v prvem pollet
nančnim načrto

fina

APITALSKIH 

 DELEŽEV  

ugih pravnih 

PREMEMBE 

 
etju 2018 ter oc
m načrtom za 

fin

RAČUNIH  

NJA TER P
TJU 2018 V 
 TER OCEN

) je ZD Ljub
EUR. Ustvar
II. 2018 reali

zultata v Fina

za leto 2018 

tju 2018 ter oc
om za leto 201
Sprejeti 
ančni načrt 

2018 

Re
jan

3 

0 

0 

  

  

0 

  

  

  

  

0 

cena realizacije
 leto 2018 
Sprejeti 

nančni načrt 
2018 

Re
jan

3 

0 
  
  
0 
  
  
0 

-1.373.415 -1

1.373.415 1

PRIHODKOV
PRIMERJA

NA REALIZA

ljana v prvem
rjeni preseže
iziran presež

ančnem načrt

so bila upoš

ena realizacije
8 

ealizacija 
nuar-junij 

2018 

Ocen
janua

4 

300 

300 

  

  

0 

  

  

  

  

300 

e I.-XII. 2018 v 

ealizacija 
nuar-junij 

2018 

Ocena
janua

4 

0 
  
  
0 
  
  
0 

1.455.225 

1.455.825 

V IN ODHO
AVI Z ENAK
ACIJE I. - X

m polletju 20
ek odhodkov

žek prihodkov
tu za leto 201

števana nasle

e I.-XII. 2018 v 

na realizacije 
ar-december 

2018 
fin

5 

600 

600 

  

  

0 

  

  

  

  

600 

 primerjavi s s

a realizacije 
ar-december 

2018 
fin

5 

0 
  
  
0 
  
  
0 

-1.887.827 

1.889.027 

DKOV 
KIM OBDOB
XII. 2018 

018 realiziral 
ov predstavlj
v nad odhod
18. 

ednja izhodiš

primerjavi 

% realizacije 
nančnega načrta 

2018 

6 = 5/3 

- 

- 

  

  

- 

  

  

  

  

- 

prejetim 

% realizacije 
ančnega načrta 

2018 

6 = 5/3 

- 
  
  
- 
  
  
- 

137,5 

137,5 

BJEM 

presežek 
a 1,0 % 
ki v višini 

šča, ki so 



 

1. Mak
proiz
sekto
2,5 
1,9 %

 
2. V le

ukre
 z

s
n
2
a
i
s

 v
i
k

 z
 o
 u

d
 z

n
 

3. Neu
zago
zdra
izpla
 v

č
n
d
f

 v
u
s
1

 v
s

 Z
s
s

roekonomsk
zvoda 3,9 %
orju 4,1 %, re
%, nominaln
%, inflacija (p
 

etu 2018 ost
epov sprejete
znižanje cen
storitev s 1. 5
ni vrnjeno na
2015, ko so
ambulant v D
in dvigu cen
sredstev za p
v veljavi osta
iz 17,27 % n
kadra iz leta 
znižanje sred
ostaja znižan
ukinitev fina
duševno zdra
zaradi poviša
niso ustrezno

strezno fina
otovljeni prih
avstvenih sto
ačilo plač:  
v letu 2014 
četrtine, ki s
nesorazmerij
druga četrtin
financiran,  
v letu 2015 n
uveljavitve n
skupaj stroš
1,5 mio EUR
v letu 2016
sprostitve pla
ZZZS v letu 
sistemu plač
sektor, Kolek

a izhodišča 
, nominalna 
ealna rast po

na rast prisp
povprečje leta

tajajo še na
e v obdobju 2
n zdravstveni
5. 2012 za 3

a raven cen p
o bila name
DSO ter sred
 zdravstveni
pokrivanje st
aja znižanje 
a 16,77 % in
 2013 iz 16,7
dstev za dežu
nje standardo
nciranja soc
avje (MHO), 
anja stopenj 
o povečale. 

anciranje d
hodki za pok
oritev v skla

niso bila za
o v ZD Ljub
j je bila s pov
a, preostali d

niso bili zago
apredovanj v

ški napredov
R stroškov na

 niso bila z
ačne lestvice
 2017 ni za
č javnega se
ktivni pogodb

Jesenske na
rast povpreč

ovprečne bru
evne osnove
a) 1,6 %. 

prej v veljav
009-2013: 
h storitev s 

3 % ter ponov
pred znižanje
njena dodat

dstva za pove
h storitev za
roškov izplač
sredstev za 

n nadaljnje zn
77 % na 15,27
urstvo iz leta
ov za izvajanj
cialnih delavc
 
 davka na do

odatnih str
krivanje doda
du s 66. čle

agotovljena s
bljana znašal
večanjem ce
del stroškov 

otovljeni priho
v zdravstvu, 
vanj, ki niso 
 letni ravni, 
zagotovljena 

e s 1. 9. 2016
gotovil sreds

ektorja, ki so
bi za dejavno
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apovedi UMA
čne bruto pla
uto plače na z
e (mase pla

vi sprememb

1. 4. 2009 z
vno znižanje
em, kljub deln
tna sredstva
ečanje amor
a 2,12 % od 
čila ¾ plačnih
financiranje 

nižanje sreds
7 %,  

a 2012 se ni v
nje zdravstve
cev iz leta 

odano vredn

roškov dela
atnih stroško
enom ZZVZ

sredstva za 
le 2,46 mio 

en za 2,12 %
za izplačilo ¾

odki za finan
prav tako ne
 financirani 

 sredstva z
6, ki na letni r
stev za dod

o bile uveljav
ost zdravstva

AR za leto 2
ače na zapo
zaposlenega
č) 5,7 %, le

be financiran

za 2,5 %, na
 cen zdravst
nemu izboljša
 za program

rtizacije v cen
 1. 7. 2015 d
h nesorazme
administrativ

stev za financ

vrnilo na prej
nega varstva
2012 s stan

nost v letu 20

a od leta 20
ov dela, klju

ZZ zakonsko

izplačilo raz
EUR; četrtin

% zagotovljen
¾ plačnih ne

ciranje doda
e za napredo
v cenah zd

za pokrivanje
ravni znašajo
atne stroške
vljene z ane
a in socialne

2018: realna 
slenega 3,6 

a 2,0 %, od te
etna stopnja 

nja, ki so bil

adaljnje zniža
venih storitev
anju vrednote
m splošnih a
nah zdravstv
dalje, ko se 

erij, 
vno tehničneg
ciranje admin

šnjo raven,  
a v zaporih iz
ndardizacijo 

013 se cene 

014 dalje – 
b temu, da 
 zavezan za

like v plači 
a sredstev z
a v letu 2015

esorazmerij p

tnih stroškov
ovanja v letih
dravstvenih s

e dodatnih s
o 0,78 mio EU
e dela zarad
ksi k Kolekt

ega varstva S

 rast bruto d
%, od tega 

ega v javnem
inflacije (de

le zaradi va

anje cen zdra
v s 1. 1. 201
enja program
ambulant in 

venih storitev
 je zagotovila

ga kadra iz 
nistrativno te

z leta 2012,  
dejavnosti c

 zdravstveni

 s strani ZZ
 je ZZZS ko
agotoviti sre

zaradi odpra
za izplačilo ¾
5, nato v letu
pa s strani ZZ

v plač zaradi
h 2016, 2017
storitev, pre

stroškov de
UR,  
di odprave a
tivni pogodbi
Slovenije in K

omačega 
v javnem 

m sektorju 
ct/dect-1) 

arčevalnih 

avstvenih 
3 za 3 % 

mov v letu 
 splošnih 

v za 25 % 
a četrtina 

leta 2012 
ehničnega 

centra za 

h storitev 

ZZS niso 
ot plačnik 
edstva za 

ave tretje 
¾ plačnih 
u 2016 še 
ZZS ni bil 

 ponovne 
7 in 2018; 
dstavljajo 

la zaradi 

nomalij v 
i za javni 
Kolektivni 



 

p
p
o

 Z
A
k
s
l
s
p

 

4. Za l
dogo
dela 
velja
plače
delo
 r
 d

o
d
t

 n
v

 n
z

 z
j
 

5. Zara
višjih
 r

z
r
p
7
5

 v
o
p
p
k
l

 

pogodbi za z
povečale de
odprave plač
ZZZS v letu 
Aneksa k Po
katerim se je
specializanto
licenco in uve
specializacije
primerjavi s p

eto 2018 si
ovora, venda
 za leto 201

ajo določila v
e javnim uslu
m in izplačev
redna delovn
delovna usp
omejenem o
dela lahko po
tega naslova
napredovanja
višji plačni ra
nadomestilo 
zaradi bolezn
zaposlenemu
javnem sekto

adi sprostitve
h stroškov re
regres za let
znaša 842,7
regresa v let
plačnega ra
790,73 EUR,
500 EUR),  
višina zneska
odstavkom 2
pomeni, da s
premije pove
ker se poveč
letu 2018 v p

zaposlene v
lavcem do v
čnih nesorazm
2017 ni zago

osebnem tari
e s 1. 10. 201
ov, zdravniko
edlo novo de
e z licenco, 
preteklim leto

icer Vlada in
ar še veljajo n
17 in drugih 
v zvezi z de
užbencem za
vanjem jubile
na uspešnost
pešnost iz n
obsegu in sic
orabi največ 

a, pa lahko zn
a javnih uslu

azred, pridob
 plače v višin
ni ali poškodb
u pripada jub
orju. 

e ukrepov iz Z
egresa in prem
tni dopust za
9 EUR (skla
u 2018 za 15
zreda regre
, od 41. do 5

a vplačil prem
2. člena An
se v letu 2018
ečajo na 28,3
čajo tudi dod
primerjavi s p

 zdravstveni
vključno 26. 
merij višji za 
otovil sredste
fnem delu ko

17 spremenil 
ov specialist
elovno mesto
zaradi česa

om. 

n reprezenta
nekatere dolo
ukrepih v ja

elovno uspeš
a čas odsotn

ejnih nagrad: 
t se v letu 20
naslova pove
cer se za izp
 40 % sreds
naša največ 2
užbencev s 1
ili pravico do
ni 80 % osno
be, ki ni pove
bilejna nagra

ZUPPJS17 s
mij kolektivne
a leto 2018 
adno z 131. 
54.233 EUR 
s izplačan 

50. plačnega

mij kolektivne
eksa h Kole
8 premije vra
31 EUR (v let
datne premije
preteklim leto
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i negi Slove
 plačnega ra
 0,23 mio EU
ev za financir
olektivne pog
 sistem določ
tov in zdrav
o višji zdravn
ar bodo stroš

ativni sindika
očbe Zakona
avnem sekto
šnostjo, nap
nosti iz dela 
 

018 ne izplač
ečanega ob

plačilo delovn
tev iz prihran
20 % osnovn
1. 4. 2018, s
o plače iz nas
ove pripada j
ezana z delo
ada le v prim

se bodo stroš
ega zavarova
je bil izplača

 členom Zak
višji, kot so b
v višini 1.0

a razreda v v

ega zavarova
ektivni pogo
ačajo na poln
tu 2017 so zn
e na dopolnj
m višji za 35

nije, zaradi 
azreda; v let

UR v primerja
ranje dodatn
godbe za zd
čanja in vred
vnikov/ zobo
ik specialist i
ški dela v le

ati javnega 
a o ukrepih n
orju (ZUPPJS
redovanji v 
zaradi bolez

uje, 
sega dela s
ne uspešnos
nkov, višina 
ne plače javn
s tem, da bo
slova napredo
javnim usluž
m,  

meru, če je z

ški dela v letu
anja: 
an v višini m
kona o delov
bili v pretekle
00 EUR, od

višini 600 EU

anja je za leto
dbi za nego

no višino iz le
našale 8,03 E
jena leta del

55.691 EUR (

katerih so se
tu 2018 bod
vi s preteklim
ih stroškov d
ravnike in zo

dnotenja delo
ozdravnikov 
in višji zdravn
etu 2018 višj

sektorja niso
a področju p

S17). Tako v
višji plačni r

zni ali poškod

se tudi v le
ti iz naslova
dela plače ja
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.835 37.959 110,2 

0.926 67.366 60,8 

toritev za ZZZS in m
MOSTE-POLJE

REALIZ. PLAN 

368.151 172.250 

1.313 1.261 

366.838 170.990 

28.830 17.592 

111.996 54.470 

62.156 62.495 

44.233 21.000 

1.787 1.875 

42.446 19.125 

  

2.708 2.359 

  

13.426 13.646 

5.386 5.625 

18.812 19.271 

22.199 10.761 

0 11.427 

22.199 22.188 

12.774 10.409 

  

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
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medicino dela v obdo
E ŠIŠ

  IND. REALIZ. P

  

 100,0 318.366 131

 104,2 106 

 100,0 318.260 130

 163,9 15.259 13

 100,0 59.528 34

 99,5 38.814 41

 100,0 25.490 14

 95,3 1.011 1

 100,0 24.479 12

    

 114,8 2.542 2

    

 98,4 9.656 9

 95,8 3.729 3

 97,6 13.385 13

 206,3 24.775 21

 0,0 762 

 100,1 25.537 21

 122,7 17.713 23

   

 0,0 0 

 0,0 0 

 0,0 0 

 0,0 0 

obju januar–junij 201
KA V

PLAN  IND. REALIZ

  

1.235 100,0 270.291

326 32,6 1.963

0.910 100,0 268.328

3.881 109,9 39.631

4.190 100,0 98.935

1.504 93,5 72.247

4.250 100,0 26.719

1.321 76,6 1.182

2.930 100,0 25.537

   

2.371 107,2 2.305

   

9.788 98,7 9.708

3.713 100,4 3.328

3.500 99,1 13.036

1.522 115,1 19.467

0 0,0 7.076

1.522 118,7 26.543

3.160 76,5 18.655

  

0 0,0 0

0 0,0 27.062

0 0,0 0

0 0,0 32.910

18 v primerjavi s plan
VIČ-RUDNIK 

. PLAN  IND. RE

  

1 126.750 100,0 10

3 2.902 67,7 

8 123.849 100,0 10

1 28.862 137,3 

5 58.500 100,0 1

7 75.137 96,2 1

9 14.250 100,0 1

2 1.280 92,3 

7 12.970 100,0 1

    

5 2.064 111,7 

    

8 10.463 92,8 

8 4.050 82,2 

6 14.513 89,8 

7 26.903 72,4 

6 11.427 61,9 

3 38.329 69,3 

5 20.818 89,6 

   

0 0 0,0 

2 30.982 87,3 

0 0 0,0 

0 26.111 126,0 

nom  
ŠENTVID 

EALIZ. PLAN  IND

00.181 52.000 100,0

0 0 0,0

00.181 52.000 100,0

0 0 0,0

8.829 11.505 100,0

6.635 17.413 95,5

4.622 7.500 100,0

603 617 97,8

4.019 6.884 100,0

  

1.494 1.474 101,3

   

4.564 5.400 84,5

0 0 0,0

4.564 5.400 84,5

0 0 0,0

0 0 0,0

0 0 0,0

0 0 0,0

  

0 0 0,0

0 0 0,0

0 0 0,0

0 0 0,0

SNMP ZD

. REAL. REALIZ

     

0 11.356 1.409.339
0  6.445
0 11.356 1.402.894

0  130.265

0   433.181
5  297.850
0   154.790

8   6.313

0   148.477
    

3   13.670

  

5   55.771

0   15.774

5   71.545

0  154.551

0   38.319

0  192.871

0  71.230

  

0  45.852

0  55.641

0   41.835

0   114.824

DL SKUPAJ 

. PLAN  IND. 

    

9 647.985 100,0 
5 9.894 65,1 
4 638.091 100,0 

5 89.748 145,1 

 238.745 100,0 
0 295.539 100,8 
0 82.500 100,0 

3 7.325 86,2 

7 75.176 100,0 
    

0 12.101 113,0 

   

1 59.209 94,2 

4 17.100 92,2 

5 76.309 93,8 

1 150.654 102,6 

9 57.133 67,1 

1 207.787 92,8 

0 76.506 93,1 

   

2 40.845 112,3 

1 61.964 89,8 

5 37.959 110,2 

4 132.644 86,6 



 

OE 

Dejavnost 

224 242 Pedopsih
231 247 Rentgen 
RTG 
231 246 Ultrazvok
UZ 
231 211 
Mamografija 

206 210 Bolez. do

204 207 Fiziatrija 

249 216 Diabetolo
SKUP. SPEC. 
TOČKE 

PRIMERI 
511 031 E0436 
Mamog.slik.Dora 

ZOBOZDR. 
404 101+102 
Zobozdr. odrasli 

Delež protetike 
404 103+104 
Zobozdr. mladina 

401 110 Ortodonti
402 111 
Pedontolog. 

405 113 Stom.pro
403 112 
Paradontologija 

SKUPAJ ZOB. 
301 258 Medic.de

 
* 
S

BEŽIGRAD

REALIZ. PLAN 

h. 0 0
-

0 0
k - 

3.116 10.861

0 0

ojk 0 0

0 0

og. 35.554 29.929

79.658 79.957

  

    

    

150.805 146.751

63.966 73.375

 123.040 120.225

ija 92.472 62.275

0 0

ote. 46.085 45.565

27.204 17.587

439.605 392.402
ela 0 0

Opomba: upoštevan je 
D, Izvajanje obračuna v

D CE

 IND. REALIZ. 

0 0,0 0 

0 0,0 62.961 

1 28,7 58.383 

0 0,0 40.447 

0 0,0 38.411 

0 0,0 11.969 

9 118,8 11.645 

7 99,6 381.007 3

    

  2.088 

      

1 102,8 197.227 2

5 42,4% 88.483 1

5 102,3 134.546 1

5 148,5 30.950 

0 0,0 0 

5 101,1 0 

7 154,7 0 

2 112,0 362.723 4
0 0,0 189.193 1

znižani plan količnikov: 
v osnovni dejavnosti). V 

ENTER 

PLAN IND. REA

0 0,0 

55.045 114,4 

35.546 164,2 

33.733 119,9 

45.025 85,3 

8.417 142,2 

10.883 107,0 10

365.801 104,2 10

   

2.100 99,4   

    

236.695 83,3 361

18.348 44,9% 191

44.270 93,3 151

31.138 99,4 42

0 0,0 13

0 0,0 9

0 0,0 

412.103 88,0 578
23.828 152,8 130

 13.000 K na tim v sploš
 primeru, da je v teh dej

MOSTE-POLJE 

LIZ. PLAN IND

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0.967 8.162 134

0.967 8.162 134

   

    

    

.254 307.704 117

.209 153.852 52,9

.536 137.377 110

2.138 31.138 135

3.526 8.766 154

9.872 22.783 43

0 0 0

8.326 507.767 113
0.224 84.237 154

šni ambulanti, otroškem 
avnostih dosežen zniža

37 

ŠIŠKA 

D. REALIZ. PLAN 

0,0 10.539 16.500

0,0 0 0

0,0 0 12.343

0,0 0 0

0,0 0 0

0,0 0 0

4,4 17.051 19.046

4,4 27.590 47.888

  

    

    

7,4 204.538 236.695

% 75.984 118.348

0,3 105.595 80.150

5,3 20.689 27.401

4,3 8.555 17.533

3,3 0 0

0,0 13.118 17.587

3,9 352.496 379.365
4,6 46.582 34.201

 in šolskem disp. - kurat
ani plan, je indeks 100. 

VIČ-R

IND. REALIZ. P

 63,9 0 

 0,0 25.917 1

 0,0 18.983 1

 0,0 0 

 0,0 0 

 0,0 0 

 89,5 12.795 1

 57,6 117.668 10

    

      

      

 86,4 327.411 29

 37,1% 178.102 14

 131,7 102.679 9

 75,5 56.247 6

 48,8 9.562 

 0,0 0 

 74,6 0 

 92,9 495.899 46
 136,2 61.258 4

tiva in 15.000 K na tim v

RUDNIK 

PLAN IND. REAL

0 0,0 

17.337 149,5 

19.748 96,1 

0 0,0 

0 0,0 

0 0,0 

12.244 104,5 6.1

06.422 110,6 6.1

   

    

    

95.869 110,7 47.5

47.934 54,4% 20.8

96.180 106,8 36.4

60.718 92,6 

8.766 109,1 

0 0,0 

0 0,0 

61.533 107,4 83.9
47.318 129,5 

v dispanzerju za ženske

ŠENTVID 

IZ. PLAN IND. 

0 0 0,0 

0 0 0,0 

0 0 0,0 

0 0 0,0 

0 0 0,0 

0 0 0,0 

70 4.081 151,2 

70 4.081 151,2 

   

    

    

52 59.174 80,4 

02 29.587 43,7% 

13 32.060 113,6 

0 0 0,0 

0 0 0,0 

0 0 0,0 

0 0 0,0 

65 91.234 92,0 
0 0 0,0 

e (normativ  iz 9.,10. in 1

SNMP ZDL

REAL. REALIZ. 

  10.539 

  88.878 

  80.482 

  40.447 

  38.411 

  11.969 

 94.182 

 623.060 

   

  2.088 

    

 1.288.788 

  618.547 

  653.808 

  242.496 

  31.643 

  55.957 

  40.322 

 2.313.014 
  427.256 

1. tč. pogl.1 Priloge  III/

 SKUPAJ 

PLAN IND. 

16.500 63,9 

72.382 122,8 

78.498 102,5 

33.733 119,9 

45.025 85,3 

8.417 142,2 

84.345 111,7 

612.311 101,8 

   

2.100 99,4 

    

1.282.887 100,5 

641.443 48,0% 

610.262 107,1 

212.669 114,0 

35.065 90,2 

68.348 81,9 

35.173 114,6 

2.244.404 103,1 
289.584 147,5 

/a 



 

OE 

Dejavnost 
KOLIČNIKI 

302 001 Spl.ambu
302 001 Spl.ambu
prev. 
302 001 Spl.ambu
kurat. 
302 002 Spl.amb. 
soc.zav. 
327 009 Otr. in šo
disp.-kurat. 
327 011 Otr. in šo
disp.-prev. 
306 007 Disp.za 
ženske-K-sk. 
306 007 Disp.za 
ženske-K-prev. 
306 007 Disp.za 
ženske-K-kurat. 

UTEŽI 

507 028 Fizioterap

PRIMERI 

510 029 Patronaž

544 034 Nega na 

SK. PATR.+ NEGA
512 032 Disp.za 
ment.zdravje 
512 033 Klinični 
psiholog 

SK. MHO+KLIN.P

 

BEŽ

2018 
  

ul. - sk. 182.688 
ul. - 

2.091 
ul. - 

180.597 
 v 

21.530 
l. 

89.090 
l. 

61.882 

24.514 

1.062 

23.452 

 

pija 2.579 

   

a 13.059 

domu 846 

A 13.905 

21.344 

10.859 

PSIH. 32.203 

 

Tabela 8: Reali

IGRAD 

2017 IND. 20
    

178.269 102,5 158

3.721 56,2 

174.548 103,5 157

15.112 142,5 25

93.592 95,2 54

61.191 101,1 46

26.007 94,3 19

1.139 93,2 

24.868 94,3 18

   

2.653 97,2 2

     

15.895 82,2 5

773 109,4 2

16.668 83,4 7

13.631 156,6 66

10.917 99,5 19

24.548 131,2 86

zacija storitev za ZZ

CENTER 

018 2017 IND. 
    

8.306 144.467 109,6

972 1.457 66,7

7.334 143.010 110,0

5.015 26.181 95,5

4.804 55.277 99,1

6.115 45.863 100,6

9.212 24.286 79,1

668 834 80,1

8.544 23.452 79,1

  

2.042 2.376 85,9

   

5.358 5.995 89,4

2.485 2.840 87,5

7.843 8.835 88,8

6.766 82.410 81,0

9.621 9.902 198,2

6.388 92.312 93,6
 
 
 

ZZS in medicino dela

MOSTE-POLJ

 2018 2017 
     

6 368.151 363.096

7 1.313 3.019

0 366.838 360.077

5 28.830 26.988

1 111.996 115.503

6 62.156 61.798

1 44.233 38.326

1 1.787 1.413

1 42.446 36.913

   

9 2.708 1.733

   

4 13.426 13.731

5 5.386 5.453

8 18.812 19.184

0 22.199 13.271

2 0 7.346

6 22.199 20.617
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a v obdobju januar–j

JE ŠI

IND. 2018 2
     

 101,4 318.366 32

 43,5 106 

 101,9 318.260 31

 106,8 15.259 1

 97,0 59.528 6

 100,6 38.814 4

 115,4 25.490 3

 126,5 1.011 

 115,0 24.479 3

    

 156,3 2.542 

     

 97,8 9.656 

 98,8 3.729 

 98,1 13.385 1

 167,3 24.775 1

 0,0 762 

 107,7 25.537 1

 

junij 2018 v primerja

ŠKA 

2017 IND. 2018
    

20.316 99,4 270.29

7.298 1,5 1.96

13.018 101,7 268.32

15.567 98,0 39.63

63.741 93,4 98.93

42.533 91,3 72.24

31.685 80,4 26.7

1.461 69,2 1.18

30.224 81,0 25.53

   

2.423 104,9 2.30

    

9.078 106,4 9.70

4.103 90,9 3.32

13.181 101,5 13.03

14.682 168,7 19.46

3.604 21,1 7.07

18.286 139,7 26.54

avi s prvim polletjem

VIČ-RUDNIK 

8 2017 IND. 
      

91 256.606 105,3 

63 2.207 88,9 

28 254.399 105,5 

31 39.381 100,6 

35 99.908 99,0 

47 76.397 94,6 

19 25.435 105,0 

82 1.065 111,0 

37 24.370 104,8 

   

05 2.233 103,2 

   

08 9.764 99,4 

28 3.213 103,6 

36 12.977 100,5 

67 20.459 95,2 

76 3.828 184,9 

43 24.287 109,3 

 

m preteklega leta  

ŠENTVID 

2018 2017 
    

100.181 104.802 

0 0 

100.181 104.802 

0 0 

18.829 17.930 

16.635 16.623 

14.622 13.740 

603 553 

14.019 13.187 

   

1.494 2.074 

   

4.564 4.672 

0 0 

4.564 4.672 

21.344 13.631 

10.859 10.917 

32.203 24.548 

 

ZDL S

IND. 2018 
    

95,6 1.409.339 1

0,0 6.445 

95,6 1.402.894 1

0,0 130.265 

105,0 433.181 

100,1 297.850 

106,4 154.790 

109,0 6.313 

106,3 148.477 

   

72,0 13.670 

      

97,7 55.771 

0,0 15.774 

97,7 71.545 

156,6 154.551 

99,5 38.319 

131,2 192.871 

 

SKUPAJ 

2017 IND. 
    

.377.478 102,3 

17.702 36,4 

.359.776 103,2 

123.228 105,7 

445.951 97,1 

304.403 97,8 

159.479 97,1 

6.465 97,6 

153.014 97,0 

  

13.491 101,3 

  

59.135 94,3 

16.382 96,3 

75.517 94,7 

144.452 107,0 

35.596 107,7 

180.049 107,1 



 

OE 

Dejavnost 
302 004 
Antikoagulant

SPEC.DEJ. 

211 220 Kard

229 239 Pulm

223 232 ORL 

220 229 Okuli

224 242 Pedo

231 247 Rent

231 246 Ultra

231 211 Mam

206 210 Bolez

204 207 Fizia

249 216 Diabe

SKUP. SPEC
PRIMERI 
511 031 E043
Mamog.slik.D
ZOBOZDR. 

404 101+102 

Delež protetik

404 103+104 

401 110 Ortod

402 111 Pedo

405 113 Stom
403 112 
Paradontologi

SKUPAJ ZOB

301 258 Medi

BE

2018 

tna amb. 12.565 

  

iologija 0 

mologija 0 

 0 

istika 40.988 

opsihiat. 0 

gen -RTG 0 

zvok - UZ 3.116 

mografija 0 

zni dojk 0 

trija 0 

etologija 35.554 

C.TOČ. 79.658 

36 
Dora   

 Odrasli 150.805 

ke 63.966 

 Mladina 123.040 

dontija 92.472 

ontologija 0 

m.protet. 46.085 

ija 27.204 

B. 439.605 

cina dela 0 

EŽIGRAD 

2017 IND. 20

12.186 103,1 9

    

0 0,0 45

0 0,0 28

0 0,0 41

41.634 98,5 40

0 0,0 

0 0,0 62

829 0,0 58

0 0,0 40

0 0,0 38

0 0,0 11

37.293 95,3 11

79.755 99,9 381
  

    2
  

176.629 85,4 197

87.131 73,4 88

127.771 96,3 134

81.577 113,4 30

0 0,0 

30.741 149,9 

17.664 154,0 

434.381 101,2 362

0,00 0,0 189

CENTER 

018 2017 IND.

9.523 8.746 108,9

    

5.852 37.777 121,4

8.579 18.303 156,1

1.835 45.186 92,6

0.926 63.933 64,0

0 0 0,0

2.961 61.728 102,0

8.383 58.015 100,6

0.447 38.474 105,1

8.411 39.128 98,2

1.969 8.837 135,4

1.645 11.706 99,5

1.007 383.086 99,5
  

2.088 2.031 102,8
  

7.227 202.726 97,3

8.483 87.708 100,9

4.546 150.613 89,3

0.950 36.294 85,3

0 0 0,0

0 0 0,0

0 0 0,0

2.723 389.633 93,1

9.193 162.900 116,1

MOSTE 

. 2018 2017 

9 12.774 12.61

    

4 0 

1 0 

6 0 

0 0 

0 0 

0 0 

6 0 

1 0 

2 0 

4 0 

5 10.967 10.44

5 10.967 10.44

8     

3 361.254 376.26

9 191.209 216.30

3 151.536 125.51

3 42.138 41.92

0 13.526 15.84

0 9.872 42.69

0 0 

1 578.326 602.25

1 130.224 129.21

39 

Š

IND. 2018 

12 101,3 17.713 

      

0 0,0 0 

0 0,0 0 

0 0,0 0 

0 0,0 0 

0 0,0 10.539 

0 0,0 0 

0 0,0 0 

0 0,0 0 

0 0,0 0 

0 0,0 0 

40 105,1 17.051 

40 105,1 27.590 
  

     
  

68 96,0 204.538 

00 88,4 75.984 

16 120,7 105.595 

28 100,5 20.689 

46 85,4 8.555 

97 23,1 0 

0,0 13.118 

55 96,0 352.496 

12 100,8 46.582 

ŠIŠKA 

2017 IND. 20

17.125 103,4 18

    

0 0,0 

3.628 0,0 27

0 0,0 

0 0,0 32

10.004 105,3 

0 0,0 25

0 0,0 18

0 0,0 

0 0,0 

0 0,0 

17.934 95,1 12

31.566 87,4 117
  

      
  

222.445 92,0 327

86.813 87,5 178

104.387 101,2 102

22.214 93,1 56

8.385 102,0 9

0,0 

14.830 88,5 

372.261 94,7 495

47.325 98,4 61

VIČ-RUDNIK 

18 2017 IND. 

.655 18.888 98,8

     

0 0 0,0

.062 29.695 91,1

0 0 0,0

.910 32.372 101,7

0 0 0,0

.917 25.716 100,8

.983 18.673 101,7

0 0 0,0

0 0 0,0

0 0 0,0

.795 13.111 97,6

.668 119.567 98,4

    

.411 319.859 102,4

.102 183.919 96,8

.679 104.162 98,6

.247 59.213 95,0

.562 937 0,0

0 0 0,0

0 0 0,0

.899 484.171 102,4

.258 59.976 102,1

ŠENTVID 

2018 2017 

8 0 0 

      

0 0 0 

 0 0 

0 0 0 

7 0 0 

0 0 0 

8 0 0 

7 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

6 6.170 6.271 

4 6.170 6.271 
  

    
  

4 47.552 41.885 

8 20.802 15.125 

6 36.413 37.520 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

4 83.965 79.405 

 0 0 

ZDL S

IND. 2018 

0,0 71.230 

   

0,0 45.852 

0,0 55.641 

0,0 41.835 

0,0 114.824 

0,0 10.539 

0,0 88.878 

0,0 80.482 

0,0 40.447 

0,0 38.411 

0,0 11.969 

98,4 94.182 

98,4 623.060 
  

  2.088 
    

113,5 1.288.788 1

137,5 618.547 

97,0 653.808 

0,0 242.496 

0,0 31.643 

0,0 55.957 

0,0 40.322 

105,7 2.313.014 2

0,0 427.256 

SKUPAJ 

2017 IND. 

69.558 102,4 

  

37.777 121,4 

51.626 107,8 

45.186 92,6 

137.939 83,2 

10.004 105,3 

87.444 101,6 

77.517 103,8 

38.474 105,1 

39.128 98,2 

8.837 135,4 

96.755 97,3 

630.687 98,8 
  

2.031 102,8 
  

.339.812 96,2 

676.996 91,4 

649.969 100,6 

241.226 100,5 

25.168 125,7 

73.438 76,2 

32.494 124,1 

2.362.106 97,9 

399.413 107,0 



 

4.1.1 
 
V zdrav
100 %-n
iz 9. točk
izvajalce
sistema 
dosegan
Preostala
program 
planom j
program
preteklim
 
Plan pre
normativ
prvim po
 
V dejavn
45,1 % n
 
V zdravs
dejavnos
dispanze
obračuna
normativ
nižja. V 
realizacij
bil izpoln
 
V zdravs
je upošte
dejavnos
indeksom
ravni. P
dogovorj
preventi
normativ
preventiv
realizacij
bila v kur
 
V fiziote
realizacij

Realizacija

vstvenem va
o. Pri tem je
ke poglavja 

em ambulant
glavarine in 

nja količnikov
a sredstva d
 preventive. 
je v dejavno
a v zdravstv

m letom v ena

eventive v z
vom, ki je do
olletjem, ker s

nosti splošn
nad načrtova

stvenem var
sti združeni,
erju – kurat
a v osnovni 
va je bil prog
 otroškem in
je preventive

njen pogoj za

stvenem var
evan znižan 
sti, ki določa
m doseganja

Preostala sre
jeni program
ive v dispan
vom, ki je 70 
ve je bil izpol
ja v dispanze
rativi nižja za

erapiji je bil p
je za 1,3 %

 programov

arstvu odra
e upoštevan z
1 Priloge III/
te splošne 
 storitev zago
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