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1. UVOD IN PREDSTAVITEV ZD LAŠKO
1.1. PREDSTAVITEV ZD
Zdravstveni dom Laško (ZD Laško) je javni zavod, ki izvaja zdravstveno dejavnost na primarni ravni na območju
občine Laško. Ustanovljen je bil na osnovi odloka o izločitvi organizacijske enote ZD Laško iz Javnega zavoda
Zdravstveni center Celje, ki ga je izdala Občina Laško dne 1. 1. 1993 in je s tem odlokom pridobila ustanoviteljske
pravice in dolžnosti.
Sedež zavoda je v Laškem, Kidričeva ulica 5/b. ZD Laško izvaja zdravstveno dejavnost na območju občine Laško,
ki meri 197 km2 in ima približno 14.100 prebivalcev.
Po definiciji je zdravstveni dom medicinski javni zavod primarnega zdravstvenega nivoja za vse prebivalce lokalne
skupnosti, ki imajo v njem izbrane osebne zdravnike.
Temeljno poslanstvo ZD Laško je izvajanje in zagotavljanje strokovnih storitev iz dejavnosti osnovnega
zdravstvenega varstva na primarni ravni vsem prebivalcem občine Laško. Ob tem zdravstveni dom ohranja
funkcijsko enotnost preventivnih in kurativnih dejavnosti.
Nujno medicinsko pomoč in reševalno službo izvaja ZD Laško tudi za prebivalce občine Radeče, za oskrbovance
Doma starejših občanov, za paciente Thermane d.d. in vse ostale, ki se nahajajo na območju občin Laško in
Radeče.
Delo v ZD Laško je organizirano tako, da je zagotovljeno neprekinjeno zdravstveno varstvo občanom. Medsebojno
sodelovanje med zaposlenimi, nadomeščanje in seznanjanje s problematiko zdravstvenega stanja vodi v
kakovostno zagotavljanje zdravstvenega varstva tudi ob odsotnostih zdravnikov in drugih zaposlenih.

1.2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE
Zakonske in druge podlage za pripravo finančnega načrta ZD Laško za leto 2012 so sledeče:
Zakonske podlage:
1. Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 79/99, 124/2000, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08,
49/09, 38/10, 107/10);
2. Zakon o računovodstvu – ZR (Ur.l. RS št. 23/99, 30/02, 114/06);
3. Slovenski računovodski standardi – SRS (Ur. l. RS št. 107/01, 118/05);
4. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l.
RS št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03,34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09,
58/10, 104/10);
5. Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS št.
91/00, 122/00);
6. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS št. 56/02, 110/02, 72/03, 126/03, 70/04, 53/05, 14/06,
27/06, 68/06, 121/06, 1/07, 57/07, 10/08, 17/08, 58/08, 69/08, 80/08, 120/08, 48/09, 91/09, 108/09, 13/10,
59/10, 85/10,107/10);
7. Določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2011 in 2012;
8. Navodilo Ministrstva za zdravje za pripravo finančnih načrtov zdravstvenih domov za leto 2012 št.: 41023/2012-1
9. Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 Ur. L. RS 110/11)
10. Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011in 2012 (Ur. l. RS
89/10).
Druge podlage:
1. Letno poročilo ZD Laško za leto 2011;
2. Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2010 z aneksi, sklenjenimi med ZZZS in ZD Laško;
3. Splošni dogovor s sprejetimi aneksi za leto 2011;
4. Izhodišča za izračun cen od 1. januarja 2012 dalje;
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1.3. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA
Finančni načrt za leto 2012 je pripravljen na osnovah iz pogodbe za leto 2010 in Aneksov k pogodbi. Ker ZZZS še
ni sprejel finančnega načrta za leto 2012, nam je bilo izhodišče finančni načrt ZZZS za ZD Laško za mesec januar
2012, upoštevaje zmanjšanje za 0,8 tima v dejavnosti zobozdravstva za odrasle od meseca februarja dalje.
V letu 2012 Ministrstvo za zdravje in ZZZS nadaljujeta z izvajanjem ukrepov za finančno vzdržnost sistema
obveznega zdravstvenega zavarovanja in ukrepov racionalnega vodenja in upravljanja v javnih zdravstvenih
zavodih.
Makroekonomska izhodišča za leto 2012 povzeta iz Zimske napovedi gospodarskih gibanj UMAR 2011/2012 so :
- realna rast BDP
0,2%
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,7 %; od tega v javnem sektorju -0,1%
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega -0,1 %; od tega v javnem sektorju -1,9%
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 0,1 %
- letna stopnja inflacije 1,8%
- povprečna letna rast cen-inflacija 1,8%
V kolikor se bodo pogoji financiranja zdravstvenih programov v letu 2012 spremenili, je mogoče predvideti, da bo
prišlo do prestrukturiranja programov med dejavnostmi, ki jih izvajajo posamezni izvajalci. V večji meri bodo
pomembni procesi regulacije dostopnosti ob upoštevanju še sprejemljivih čakalnih dob, opredeljenih v Pravilniku o
najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov
(UR. L. RS, št .63/10), prestrukturiranje programa iz bolnišnične v ambulantno dejavnost ali dnevno obravnavo.
Spremembe v določitvi obsega programov ali vrednotenja bodo uveljavljene z aneksi k Splošnemu dogovoru za
leto 2012. Če bodo spremembe pri financiranju programov v letu 2012 občutnejše, da bi vplivale na prvotno
pripravljen in sprejet program dela in finančni načrt zavoda,bo potrebno pristopiti k rebalansu finančnega načrta
zavoda.
Posebej pa Ministrstvo za zdravje opozarja na sprejeta izhodišča za organizacijo, vodenje in združevanje javnih
zdravstvenih zavodov, ki jih je sprejela Vlada RS dne 28.7.2011, z namenom optimizacije delovnih procesov,
boljše organizacije in zniževanja stroškov.
Tudi v letu 2012 bomo morali glavne sile usmeriti v obvladovanje stroškov svojega poslovanja. Uspešnost in
učinkovitost se bo kazala v sposobnosti obvladovanja stroškov in racionalizaciji poslovanja.
Kot izhodišče za pridobivanje sredstev s strani ZZZS je upoštevan Splošni dogovor za leto 2011 in aneksi.
Proti krizni ukrepi in ukrepi za zagotavljanje finančne vzdržnosti, ki so bili sprejeti v SD za leto 2011 in vseh treh
Aneksih, ostajajo še naprej v veljavi.
Tudi na področju stroškov dela vlada že sprejetim restriktivnim ukrepom podaljšuje veljavnost v leto 2012. Ukrepi
so sledeči:
1.
2.
3.

Ohranjeno je zmanjšanje prihodkov za vse dejavnosti za 2,5%.
Zmanjšanje sredstev za dejavnosti NMP.
Znižanje sredstev za administrativno tehnični kader od 17,27% na 16,77%
z veljavnostjo od 1.11.2011 dalje

2. POSLANSTVO, VIZIJA IN CILJI
Poslanstvo ZD Laško je izvajanje primarnega zdravstvenega varstva na vseh področjih v skladu z Zakonom o
zdravstveni dejavnosti, ki je usklajeno z optimalno obliko in vsebino zdravstvenega varstva v danem okolju.
Zajema tudi vsebine preventivnega zdravstvenega varstva in zdravstvene vzgoje. Poudarek je na celovitosti
procesov, ustrezni komunikaciji in stroškovni učinkovitosti. Poslovna filozofija ZD Laško temelji na spoštovanju
bolnikov, timskemu delu pri obravnavi bolnikov, prijaznem odnosu in dobremu sodelovanju s sodelavci v ZD in
izven.
Pomembnost javnega zavoda kot institucije se kljub zakonskim določilom vse bolj zamegljuje. Javni zavod ima
kulturno in zgodovinsko tradicijo na področju obvladovanja in zagotavljanja celovite zdravstvene oskrbe ter izvaja
takšno tradicijo v organizacijskem smislu, ki zagotavlja kontinuiteto vseh področij, potrebnih za zdravje
posameznika in populacije ter so dosegljive na enem mestu. Ta temeljna prednost je tisti segment, ki mora
javnemu zavodu zagotoviti "preživetje" in ravno celovitost oskrbe je naša prednost. Prepoznavnost zavoda naj
temelji na pripadnosti in dobri organiziranosti vseh dejavnosti v zavodu. Strokovnost, usposobljenost in
motiviranost izvajalcev delovnih procesov bodo zagotovili vizijo zavoda. Želimo ohraniti in okrepiti vlogo ZD in pri
tem upoštevati družbeno, socialno in ekonomsko okolje.
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Poglavitni cilj ZD Laško v letu 2012 je ohranitev obstoječega obsega vseh dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene
dejavnosti v občini. Na ohranitev obstoječega obsega v največji meri vplivajo spremembe v družbeno političnem in
ekonomskem okolju, na katere pa ZD nima neposrednega vpliva. ZD naj bi v letu 2012 v vseh dejavnostih ohranil
vsebino in obseg dela, ki mu jih zakon nalaga in ki omogoča uspešno poslovanje.
Cilj vsakega podjetja ali zavoda je doseči čim boljšo kakovost izdelkov ali opravljenih storitev. Javni zavodi pri tem
nismo izjema; še več, pri nas je doseganje kakovosti še bolj pomembno, saj opravljamo storitve za vso populacijo,
in to na področju zdravja, ki ga večina ljudi uvršča na najvišje mesto, ko ocenjujejo pomembnost življenjskih
vrednot.
V ZD Laško je prizadevanje za dobro kakovost naših storitev ena od osnovnih nalog in pogoj za normalno delo in
razvoj stroke ZD. Vsi zdravstveni delavci in sodelavci se zavedajo, da le s stalnim dopolnjevanjem svojega znanja,
sledenjem novim doktrinam lahko nudijo pacientom kakovostne in strokovno pravilne storitve.
Zavedamo se, da bo v prihodnjih letih potrebno v zagotavljanju kakovosti narediti še korak naprej. V nekaj letih
načrtujemo v ZD Laško uveljaviti enega od mednarodno priznanih standardov kakovosti, s čimer bomo še povečali
kakovost naših storitev in poslovanja. Žal je ta projekt povezan s precejšnjimi stroški, zato v letu 2012 uvedbe
standarda kakovosti še ne načrtujemo.
Vsekakor pa bomo nadaljevali z dejavnostmi za zagotavljanje dobre kakovosti naših storitev, ki smo jih izvajali že v
preteklih letih:
- Strokovno izobraževanje: za strokovno izobraževanje smo v letu 2011 porabili precej več sredstev kot v letu
2010 in verjetno se bo ta rast sredstev še nadaljevala, saj je ponujenih kakovostnih izobraževanj vedno več, hkrati
pa vse težje pridobimo sponzorska sredstva za plačilo kotizacij.
- Interni strokovni nadzori
Interne strokovne nadzore bomo v letu 2012 opravljali po potrebi, v primeru suma ali prijave
strokovne,
organizacijske ali finančne nepravilnosti.
Kadrovsko bomo kljub splošnemu pomanjkanju zdravnikov v letu 2012 ustrezno preskrbljeni, če ne bo prišlo do
nenačrtovanih daljših odsotnosti zaposlenih.
Iz materialno tehničnega vidika (prostori in oprema) opredeljujemo sedanje obstoječe stanje glede prostorov kot
komaj zadovoljivo za obseg dejavnosti, ki zagotavlja nemoteno in neprekinjeno organizacijo zdravstvenega
varstva. Glede opreme pa menimo, da smo ustrezno opremljeni.
Na podlagi zdravstvenega stanja prebivalstva ter njegovih demografskih značilnosti, pa tudi ob upoštevanju
družbenega in socialnega stanja v državi lahko pričakujemo povečane zahteve po zdravstvenih storitvah.
Spreminjajo se tudi socialno ekonomske značilnosti prebivalcev, vse več je nezaposlenih, pa tudi takšnih
zaposlenih, ki težko prenašajo povečane obremenitve na delu, kar vpliva na povečanje zahtev po zdravstvenih
storitvah v primarni zdravstveni dejavnosti. Sloju prebivalcev z omejenimi finančnimi sredstvi samoplačniške
zdravstvene storitve niso dostopne. S tem postaja kršeno načelo solidarnosti in enakopravnosti pri pravicah do
zdravstvenih storitev, zato je eden od ciljev, da vsaj v javni zdravstveni mreži zagotovimo pravično dostopnost do
zdravstvenih storitev vsem prebivalcem.
Poglavitni dolgoročni cilji ZD Laško so sledeči (strategija razvoja):
ohraniti mrežo in povezanost izvajalcev;
zagotoviti optimalno kvaliteto storitev ob racionalni porabi virov;
strokovna in organizacijska učinkovitost;
upoštevanje doktrinarnih in strokovnih stališč;
zagotoviti dostopnost vsem uporabnikom v ambulantah splošne medicine, otroški ambulanti in
zobozdravstvenih ambulantah;
upoštevanje pacientovih pravic, še posebej ko gre za naročanje in čakalne dobe;
krepitev preventivne zdravstvene dejavnosti in varovanje zdravja prebivalstva;
zagotavljanje ustreznih materialno tehničnih pogojev za delo;
sodelovanje z zavodi in institucijami s področja zdravstva;
sodelovanje s poslovnimi partnerji (ZZZS, zavarovalnice prostovoljnega zavarovanja…);
sodelovanje z občino;
trženje zdravstvenih storitev;
zagotavljanje kadrovske, strokovne in organizacijske stabilnosti.
Poglavitni kratkoročni cilji za leto 2012:
realizirati pogodbeno dogovorjen program storitev in si s tem zagotoviti popolno plačilo s strani
ZZZS in zavarovalnic prostovoljnega zavarovanja;
realizacija finančnega načrta za leto 2012: v letu 2012 se s porodniškega dopusta vrnejo delavke,
za katere nismo imeli nadomestila, kar bo sicer razbremenilo nekatere zaposlene, a povečalo odhodke.
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-

-

-

-

Prav tako bo povečala odhodke zaposlitev ginekologinje in zobotehnika v letu 2011. Načrtujemo pa
zmanjšanje odhodkov v primerjavi z letom 2011 na strani plačevanja zdravstvenih storitev (zobotehnična
dejavnost, ginekologinja);
na kadrovskem področju želi ZD ohraniti obstoječo raven zaposlenega kadra;
izobraževanje, stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih:
in ustrezna kadrovska
politika:
ZD mora stalno zasledovati in vpeljevati sodobna spoznanja zdravstvene stroke, vzgajati in izobraževati
vse zaposlene za visoko profesionalnost in kakovost storitev. Izobraževanje zaposlenih mora biti stalna
naloga in obveza tako vodstva kot zaposlenih.
vzdrževanje dobrega delovnega okolja, vzdrževanje dobrih medsebojnih odnosov in
povečanje motiviranosti zaposlenih: cilj je ohraniti obstoječo prostorsko razporeditev tako in z
manjšimi posegi prispevati k dobremu počutju zaposlenih in pacientov.
izpolnitev plana investicij in investicijskega vzdrževanja ter plana nabave osnovnih
sredstev:
ZD si bo prizadeval izpolniti plan nabave osnovnih sredstev in plan investicijskega vzdrževanja.
izboljšanje energijske učinkovitosti: poskušali bomo izboljšati toplotne izgube pri oknih in zmanjšati
stroške pri ogrevanju tople vode v nekurilni sezoni.

6

3. ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI
V nadaljevanju so podrobneje prikazane vsebine posameznih programov po dejavnostih iz letne pogodbe z ZZZS,
dejavnosti medicine dela, prometa in športa in samoplačniških ambulant.

Dejavnost

SPLOŠNA MEDICINA

Vsebina dela

Dejavnost splošne medicine pokriva izvajanje primarnega zdravstvenega varstva. To je delo v ambulantah
splošne medicine in antikoagulantni ambulanti, patronažna služba, reševalni prevozi, zdravstvena vzgoja, služba
nujne medicinske pomoči z dežurno službo, laboratorijska dejavnost in specialistična dejavnost: ginekološka
ambulanta in medicina dela, prometa in športa.
Dejavnost je v obliki splošnih ambulant prostorsko organizirana na področju, ki ga pokriva ZD Laško, to je
Zdravstveni dom Laško in Zdravstvena postaja Rimske Toplice. Ambulante splošne medicine so namenjene
predvsem odrasli populaciji, vendar si lahko v tej dejavnosti izberejo osebnega zdravnika tudi mlajše osebe.
Dejavnost je organizirana tako, da zagotavlja 24 urni dostop do zdravstvenih storitev.
Vsaka ambulanta zagotavlja pet ur ordinacijskega časa dnevno, po zaključku ordinacijskega časa v ambulantah pa
zdravniki opravljajo obiske na pacientovem domu.
Vsi zdravniki se poleg rednega dela dopoldne ali popoldne vključujejo tudi v dežurno službo (ponoči, sobote,
nedelje in prazniki).
Ministrstvo za zdravje je z objavo Navodila za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva odraslih za
področje bolezni srca in ožilja na primarni ravni razširilo kurativno dejavnost splošnih ambulant še s
preventivnimi pregledi ogrožene populacije moških v obdobju od 35 do 65 let in žensk od 45 do 70 let.
Zdravstveni dom Laško ima status zdravstveno vzgojnega centra. V njegovem okviru se izvajajo zdravstveno
vzgojne delavnice za odraslo populacijo v obliki individualnega in skupinskega svetovanja.
V letu 2011 smo uspeli pridobiti referenčno ambulanto.
Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010
Kombinirano :
količniki iz glavarine
količniki iz obiskov

Program dela
Evidentiranje in
merila za
vrednotenje
programa
Standardi za delo

101 01 SM

Število nosilcev
Letni normativ

4,43
121.772 količnikov iz obiskov

Obračunavanje
zdravstvenih
storitev

Računi in poročila
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Dejavnost

Vsebina dela

ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH IN ŠOLSKIH OTROK PREVENTIVA IN KURATIVA
Od 1.1.2012 ZZZS združuje dejavnost preventive na zdravstvenem varstvu
predšolskih in šolskih otrok, prav tako tudi kurativo.
Dejavnost zdravstvenega varstva za predšolsko mladino obsega preventivno in kurativno
zdravstveno varstvo predšolskih otrok od rojstva do vstopa v šolo. Delo poteka po
dispanzerskih načelih dela z aktivnim pristopom za izboljšanje zdravstvenega stanja
otroške populacije.
V otroški ambulanti ZD Laško se opravlja tudi kurativno in preventivno zdravstveno
varstvo in zdravstveno vzgojno delo za šolarje in mladino. Pregledi se opravljajo v
kurativnih in preventivnih ambulantah v ZD Laško in ZP Rimske Toplice. Večji del
preventivne dejavnosti poteka po šolah – zdravstveno vzgojno delo.
Kurativna dejavnost pomeni obravnavo akutno in kronično bolnih otrok, ki prihajajo v
ambulanto za bolne otroke, kjer se izvajajo diagnostični in terapevtski postopki.
Organizirana je tako, da zagotavlja vsem predšolskim otrokom, šolarjem, študentom in
mladostnikom celodnevni dostop do zdravstvenih storitev v otroški ambulanti ali pa v
ambulantah splošne medicine.
Preventivna dejavnost predšolskih otrok je opredeljena v Pravilih obveznega
zdravstvenega zavarovanja in Navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva
na primarni ravni. Opredeljuje 5 sistematskih preventivnih pregledov dojenčkov v 1. letu
starosti. Sistematično so pregledani še otroci, ko so stari 18 mesecev, 3 leta in 5 let. Na
sistematskih pregledih se spremlja rast in razvoj otrok, tako telesni kot psihomotorični
razvoj. V preventivno dejavnost sodi tudi izvajanje obveznih cepljenj ter izvajanje
individualne zdravstvene vzgoje in opravljanje namenskih pregledov.
Preventivna zdravstvena dejavnost šolarjev se izvaja v obliki:
- sistematskih pregledov šolarjev, študentov, otrok s posebnimi zahtevami
- pregledov otrok pred vstopom v šolo
- obveznega cepljenja, ki je predpisano za vsako šolsko leto posebej
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010

Program dela
Evidentiranje in merila
Kombinirano :
za vrednotenje
količniki iz glavarine
programa
količniki iz obiskov
Standardi za delo
Število nosilcev
Letni normativ
Obračunavanje
zdravstvenih storitev

101 02 kurativa otroški in šolski dispanzer
101 55 preventiva otroški in šolski dispanzer
0,38 tima – preventiva; 1,52 tima kurativa
18.128 količnikov iz obiskov – preventiva
42.726 količnikov iz obiskov - kurativa
Računi in poročila
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Dejavnost

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

Vsebina dela

V antikoagulantni ambulanti se opravlja vodenje antikoagulantne terapije za bolnike z
atrijsko fibrilacijo, po menjavi srčnih zaklopk, po venski trombozi, pljučni emboliji in
za druge, kjer obstaja povečana nevarnost nastajanja strdkov v ožilju. Ocenjujemo, da
je takšnih bolnikov na našem območju okoli 250.
Določanje antikoagulantne terapije so dolga leta opravljali le v Splošni bolnišnici
Celje. Ker pa se te storitve lahko opravljajo tudi na primarni ravni, smo v letu 2005
kupili potrebno laboratorijsko opremo, opravili potrebne začetne primerjalne meritve in
poslali na izobraževanje dve zdravnici in dve medicinski sestri. V novembru 2006 smo
začeli z rednim delom v antikoagulantni ambulanti – dvakrat tedensko.
V letu 2007 sta izobraževanje za delo v antikoagulantni ambulanti opravili še dve
zdravnici in dve medicinski sestri.

Program dela
Evidentiranje in merila
za vrednotenje
programa
Standardi za delo
Število nosilcev
Letni normativ

Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev – pogodbeno leto 2010
količniki
101123 Antikoagulantna ambulanta
0,17
8.848 količnikov

Dejavnost

SPECIALISTIČNE SAMOPLAČNIŠKE AMBULANTE

Vsebina dela

Samoplačniške ambulante omogočajo pacientom hiter dostop do specialističnih
storitev, na katere bi zaradi zasedenosti javne specialistične mreže morali dolgo čakati.
Z namenom, da ustrežemo željam pacientov po hitrem dostopu do specialističnih
storitev, razširimo našo dejavnost in pridobimo dodatna sredstva, smo v letu 2005
odprli samoplačniško ambulanto za diagnostiko srca in ožilja, v začetku leta 2006
samoplačniško ambulanto za žilna obolenja, aprila 2007 pa ambulanto za ultrazvočno
diagnostiko. Za vse tri ambulante se pacienti naročajo, čakalna doba je en teden do
enega meseca.
V letu 2011 smo zaradi preslabega interesa pacientov zaprli samoplačniško ambulanto
za žilna obolenja.
Specialistična ambulanta za diagnostiko srca in ožilja:
V njej dela po pogodbi specialist – kardiolog iz Splošne bolnišnice Celje. V njej
opravljamo sledeče storitve:
specialistični internistični pregled s svetovanjem in končnim mnenjem
standardni EKG
24 – urna meritev krvnega tlaka
ultrazvok srca, vratnih arterij in arterij in ven okončin
obremenilno testiranje srca

Specialistična ambulanta za ultrazvočno diagnostiko
V njej dela po pogodbi specialist – radiolog iz Splošne bolnišnice Celje. V njej
opravljamo UZ dojk, trebuha, ščitnice, testisov in drugih organov.

9

Dejavnost

VARSTVO ŽENA

Vsebina dela

Ginekološka ambulanta v ZD Laško izvaja preventivno in kurativno zdravstveno
varstvo žensk za območje občine Laško.
Preventivno varstvo obsega:
preventivne preglede nosečnic – vsaj 10 pregledov v času nosečnosti,
UZ preventivne preglede nosečnic,
preventivne preglede in svetovanje po porodu, spontani in dovoljeni prekinitvi
nosečnosti ter izvenmaternične nosečnosti,
preventivne preglede in svetovanja za načrtovanje družine, za rabo kontracepcije,
proti spolno prenosljivim okužbam in posledični neplodnosti,
preventivne preglede za preprečevanje raka materničnega vratu za ženske stare od
20 – 64 let,
zgodnje odkrivanje raka dojk – navodila za pregledovanje dojk,
predpisovanje hormonskega nadomestnega zdravljenja v perimenopavzi in
pomenopavzi,
predporodno zdravstveno vzgojo – ŠOLA ZA STARŠE.
S temi programi želimo imeti nadzor nad žensko populacijo v rodni dobi s ciljem
varovanja njihovega zdravja in zdravja otrok. Želimo vzpodbuditi mladostniško
populacijo v smislu zmanjševanja nezdravih življenjskih navad.

Program dela
Evidentiranje in merila
za vrednotenje
programa
Standardi za delo
Število nosilcev
Letni normativ
Obračunavanje
zdravstvenih storitev

Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev – pogodbeno leto 2010
količniki iz obiskov
količniki iz glavarine
101 04 dispanzer za ženske
0,80
23.355 količnikov iz obiskov
Računi in poročila
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Dejavnost

PATRONAŽNA DEJAVNOST Z NEGO NA DOMU

Vsebina dela

Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva in izvaja aktivni nadzor nad
zdravo in bolno populacijo. Namen delovanja patronažnega varstva je pospeševati
napredek vsega prebivalstva s ciljem preprečiti bolezen in ohraniti zdravje. Poudarek je
na nudenju pomoči družini pri aktiviranju varovanca v domačem okolju.
V smislu preventivnega dela lahko patronažna medicinska sestra v svojem programu v
tekočem letu obišče:
enkrat nosečnico;
osemkrat družino z novorojenčkom;
enkrat družino z dveletnim otrokom;
enkrat družino s triletnim otrokom;
dva obiska pri kroničnih bolnikih;
dva obiska pri bolniku s TBC-jem.
Kurativno delo v smislu izvajanja zdravstvene nege na domu je odrejeno in opredeljeno v
delovnem nalogu, ki ga naroči in določi osebni izbrani zdravnik.
Patronažna služba JZ ZD Laško skrbi za patronažno varstvo vseh občanov na območju
občine Laško.

Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010
Program dela
Evidentiranje in merila
Točke
za vrednotenje
programa
101 07 patronaža
Standardi za delo
101 51 nega na domu
5,58
Število nosilcev
62.537 točk - patronaža
Letni normativ
22.652 točk - nega na domu
Računi in poročila
Obračunavanje
zdravstvenih storitev
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Dejavnost

ZDRAVSTVENA VZGOJA

Vsebina dela

V sistemu zdravstvenega varstva je zdravstvena vzgoja interdisciplinarna dejavnost, ki
je usmerjena v kakovostno spremembo odnosa do zdravja in bolezni. Zdravstvena
vzgoja je proces, ki oblikuje človekovo miselnost in odnos do zdravja, življenjskega
okolja, zdravega načina življenja. Cilj zdravstvene vzgoje je doseči preobrazbo v
miselnosti posameznika in družbe, da je zdravje največja naložba za kvalitetno
življenje, razviti odnos do kvalitetnega zdravja, ga krepiti in ohranjati, se naučiti živeti
z boleznijo, invalidnostjo in drugačnostjo.
Zdravstveno vzgojni programi vključujejo: predšolske otroke in starše, šolarje,
študente, mladostnike, ženske, aktivno populacijo prebivalstva,
ogroženo populacijo za srčno – žilne in druge kronične bolezni ter starostnike.
ZV se izvaja v prostorih zdravstvenega zavoda, vzgojno – varstvenih ustanovah, šolah,
krajevnih skupnostih, društvih... Oblike ZV so: predavanje, učne delavnice, delo v
malih ali večjih skupinah, posvetovalnice, razstave, okrogle mize, individualna ZV.
Zdravstvena vzgoja je načrtovana na osnovi analiz zdravstvenega stanja preteklih let in
trenutnih potreb populacije.
ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO SE OPRAVLJA:
- po planu za naslednje šolsko leto v šolah in vrtcih;
- v okviru sistematskih pregledov v ZD Laško;
- v obliki predavanj in razstav ob svetovnih dnevih na določeno temo;
- v obliki skupinskih zdravstveno vzgojnih delavnic CINDI: šola hujšanja, zdrava
prehrana, telesna dejavnost, test hoje, da-opuščam kajenje,dejavniki tveganja in
promocija zdravja;
- v sklopu šole za starše;
- v obliki individualnih svetovanj.
Smernice za zdravstvenovzgojno delo so podane v Navodilih za izvajanje
preventivnega ZV na primarni ravni, objavljene v Ur. listu št. 19, letnik 1998.

Program dela
Evidentiranje in
merila za
vrednotenje
programa
Standardi za delo
Število nosilcev
Letni normativ
Obračunavanje
zdravstvenih
storitev

Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010
Storitve Enotnega seznama zdravstvenih storitev - pavšal

101 16 zdravstvena vzgoja
0,42
Predložen program
Pavšal
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Dejavnost
Vsebina dela

NUJNA MEDICINSKA POMOČ IN DEŽURNA SLUŽBA
S službo nujne medicinske pomoči zagotavljamo neprekinjeno zdravstveno pomoč na
območju občin Laško in Radeče. V skladu z mrežo NMP imamo priznano ekipo I.b, ki
obsega zdravnika, zdravstvenega tehnika in voznika reševalnega vozila.
Nujna medicinska pomoč je zagotovljena neprekinjeno 24 ur dnevno, ob delavnikih od
7. do 20. ure ob rednem delu, ponoči, ob sobotah popoldan ter ob nedeljah in praznikih
pa kot dežurna služba.
NMP izvajamo v prostoru za nujne medicinske posege, v dežurni ambulanti in na terenu.
Za dostop do bolnih in poškodovanih na terenu v okviru NMP uporabljamo dve urgentni
vozili s popolno opremo in eno terensko vozilo za intervencije na težje dostopnem
terenu.
Ob delavnikih se preko dneva v okviru ordinacijskega časa za pripadajoče območje
(Rimske Toplice) dejavnost nujne medicinske pomoči izvaja tudi v ZP Rimske Toplice.
Pri dežurstvu sodelujejo v ZD Laško tudi zdravniki iz ZD Radeče in pogodbeni
zdravniki.
Sedež in izvajanje službe je skladno s pogodbo z ZZZS v Zdravstvenem domu Laško za
območja občine Laško in Radeče.
V delo NMP so vključeni vsi zdravniki družinske medicine, otroške in šolske medicine
in MDPŠ.

Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010
Program dela
Evidentiranje in merila Pavšali
za vrednotenje
programa
105 15 dežurna služba
Standardi za delo
101 56 nujna medicinska pomoč
2,18 dežurna + 1,00 nujna medicinska pomoč
Število nosilcev
Letni normativ
Pavšal
Obračunavanje
zdravstvenih storitev
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Dejavnost

MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Dejavnost medicine dela, prometa in športa obsega:
- opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev;
- sodelovanje pri ocenjevanju tveganja na delovnih mestih;
- seznanjanje delavcev s tveganji na delovnem mestu z zdravstveno vzgojo delavcev individualno in skupinsko;
- ugotavljanje in preučevanje vzrokov za nastanek poklicnih bolezni v zvezi z delom;
- sodelovanje z izbranimi zdravniki pri obravnavi poklicno obolelih delavcev;
- ugotavljanje vzrokov za nastanek delovne invalidnosti in predlaganje ukrepov za
njihovo obvladovanje;
- sodelovanje z delodajalci pri ukrepih za utrjevanje zdravja delavcev;
- opravljanje cepljenja proti nalezljivim boleznim za ogrožene skupine delavcev;
- svetovanje delodajalcem pri iskanju primernih delovnih mest za delavce z
omejitvami pri delu;
- sodelovanje pri pripravi delovne dokumentacije in izdelava mnenja o trajni
delazmožnosti v sklopu predstavitve delavcev na invalidsko komisijo;
- opravljanje zdravstvenih pregledov poklicnih in amaterskih voznikov;
- opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov športnikov;
- opravljanje pregledov za izdajo potrdil za posest in uporabo strelnega orožja.
Sklenjene pogodbe s podjetji in prosti trg
Program dela
Evidentiranje in merila Točke
za vrednotenje
programa
0,6 tima
Število nosilcev
Vsebina dela
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Dejavnost

LABORATORIJSKA DEJAVNOST

Vsebina dela

Dejavnost je organizirana kot medicinski laboratorij. Namen preiskav je pridobivanje
podatkov za:
postavitev diagnoze;
zdravljenje;
preprečevanje bolezni ali
- oceno zdravstvenega stanja preiskovanca za potrebe osnovnega zdravstvenega
varstva, medicine dela, specialističnih ambulant v okviru Zdravstvenega doma
Laško ter samoplačnikov.
Laboratorij izvaja preiskave s področja:
hematologije (10 preiskav)
biokemije (19 preiskav)
strjevanja krvi (koagulacije)
preiskave urina
preiskave blata.
Delovni proces v laboratoriju zajema:
sprejem pacientov;
materiala in možnih
- svetovanje bolnikom glede pravilnega odvzema biološkega
predanalitskih vplivov;
odvzem biološkega materiala (kri, urin, blato, brisi);
priprava vzorcev, konzerviranje, shranjevanje, transportiranje;
analize vzorcev;
izdajanje izvidov in zdravstvena statistika;
vzdrževanje aparatur;
nabava reagentov in laboratorijskega pribora.
Laboratorij dnevno opravlja analize kontrolnih vzorcev, s katerimi zagotavlja kontrolo
kakovosti svojih rezultatov.
Poleg notranjega nadzora je vključen tudi v zunanjo kontrolo kvalitete na ravni države
ter na mednarodni ravni (RIQAS) za hematološke in biokemične preiskave.

Program dela

Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010

Evidentiranje in merila Evidenčno – za storitve, ki so vezane na pogodbo z ZZZS
Točke – za storitve na trgu
za vrednotenje
programa
Standardi za delo
Število nosilcev
Letni normativ
Obračunano v storitvah dejavnosti, ki je laboratorijsko storitev naročila
Obračunavanje
zdravstvenih storitev
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Dejavnost

ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ZA ODRASLE

Vsebina dela

Dejavnost zobozdravstvenega varstva odraslih zajema populacijo od 19. leta starosti dalje.
Namenjena je odrasli in starejši populaciji v občini Laško. Delo poteka v obliki dopoldanskih in
popoldanskih ambulant, vključno z dopoldansko ambulanto v soboto. Vsi zobozdravniki so tudi
vključeni v službo nujne zobozdravstvene pomoči v ZD Celje ob nedeljah in praznikih.
Program zobozdravstvene dejavnosti se realizira na odraslem zobozdravstvu v razmerju 50%
zdravljenje in 50% protetične storitve. Ker na razmerje vpliva starostna struktura pacientov in ker je
med našimi občani večji del starejše populacije, narašča potreba po zvišanju odstotka protetičnih
storitev.
Kurativni del zajema skladno s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja področje zdravljenja
zob in ustnih bolezni, pregled ustne votline enkrat letno, zdravljenje zob, RTG diagnostiko zobovja
in čeljustnic, zdravljenje vnetnih sprememb ter oralno kirurške posege; kontrolni pregled po
končanem konzervativnem ali zobnoprotetičnem zdravljenju.
Protetični del zajema protetične nadomestke, opredeljene s Pravili zdravstvenega zavarovanja in
potrjena s strani ZZZS.
Pri odraslih osebah so z zakonom določena doplačila v odstotnem deležu od vrednosti storitve, ki je
pri storitvah zdravljenja zob 15% in pri protetičnih nadomestkih 75%.
Za nadstandardne storitve pacienti doplačajo razliko.

Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010
Program dela
Evidentiranje in merila Točke iz storitev
za vrednotenje
programa
102 08 zobozdravstvo za odrasle – zdravljenje
Standardi za delo
102 09 zobozdravstvo za odrasle – protetika
1,67 – od 1.2.2012
Število nosilcev
88.706 točk
Letni normativ
Računi in poročila
Obračunavanje
zdravstvenih storitev
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Dejavnost

PEDONTOLOGIJA – MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO

Vsebina dela

Program dela v specialistični ambulanti otroškega in preventivnega zobozdravstva zajema:
1. Dejavnost osnovnega otroškega in mladinskega zobozdravstva
Obravnavamo otroke od 1. do 19. leta starosti in študente s stalnim prebivališčem v občini.

V preventivnem programu vršimo po pogodbi z ZZZS v 35 % pavšalu:
serijske preglede ustne votline otrokom, ki so stari 1, 2, 3, in 6 let;
serijske preglede ustne votline vsem otrokom od 1. do 8. razreda osnovnih šol ter šole s
prilagojenim programom. Ob pregledih ugotavljamo obolevnost zob, obzobnih tkiv,
medčeljustnične odnose, ortodontske nepravilnosti in z njimi povezane razvade, ugotavljamo
čistost zob,…
zobozdravstveno vzgojo otrok in njihovih staršev ob pregledih samih,
obdelavo pridobljenih podatkov ob serijskih pregledih ustne votline,
zalitja fisur mlečnih in stalnih kočnikov (poudarek je na prvih stalnih kočnikih),
individualno zaščito stalnih zob s fluorovimi preparati (topikalna aplikacija fluora).
V kurativnem delu našega programa saniramo bolezenska stanja zob in obzobnih tkiv ter vršimo
protetično rehabilitacijo poškodovanih in manjkajočih zob. S pravočasnimi interceptivnimi posegi
preprečujemo razvoj porajajočih ortodontskih anomalij.
2. Specialistična pedontološka dejavnost
Obravnavamo otroke z napotnicami, ki jih pošiljajo drugi zobozdravniki ali zdravniki drugih
medicinskih strok. Po konsultacijah z raznimi specialisti in eventuelnih napotitvah k njim,
omogočimo otrokom celostno in tudi zaključeno obravnavo v zvezi z razvojem njihovega
orofacialnega sistema. Zaradi smrti pedontologinje začasno specialistično pedontološko dejavnost
opravljamo s pogodbenima pedontologinjama iz ZD Celje.
Zobozdravstveno vzgojno prosvetno delo v materinski šoli
Bodoče starše seznanimo z razvojem zob bodočega otroka, razložimo vse možne preventivne
pristope za ohranitev zdravih zob ter pravilen razvoj mlečnih in stalnih zob.
Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010
Program dela
Evidentiranje in merila Točke iz storitev
za vrednotenje
programa
102 13 pedontologija
Standardi za delo
0,65
Število nosilcev
22.792 točk
Letni normativ
Računi in poročila
Obračunavanje
Pavšal
zdravstvenih storitev
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Dejavnost

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

Vsebina dela

Zobozdravstveno vzgojo izvajamo v vseh VVZ, dveh matičnih šolah ter vseh
podružničnih šolah v občini Laško.
Z zdravstveno vzgojo pričnemo pri 3-letnih otrocih z obiskom v VVZ, kjer si skozi igro
pridobivajo znanje rednega in pravilnega umivanja zob. Ob sistematskem pregledu tri
letnih otrok pa dajemo predvsem navodila staršem, ki so individualna, glede na
ugotovljeno stanje zob pri sistematskem pregledu otroka.
Otroci, ki obiskujejo malo šolo, si redno dnevno čistijo zobe po zajtrku, saj imajo vsi
oddelki urejene higienske kotičke z zobnimi ščetkami.
Učenci nižje stopnje (torej od 1. do 4. razreda) prav tako redno izvajajo čiščenje zob po
malici. Da bi učence čim bolj motivirali za dosledno čiščenje zob, že dolga leta
sodelujemo v republiški akciji »Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani«. Otroci
radi sodelujejo v tej akciji, saj na koncu šolskega leta najboljše učence in razrede
nagradimo z zaključno zabavno prireditvijo in z individualnim priznanjem ter darilom.
Šole in VVZ organizirajo predavanje za starše, kjer se aktivno vključujemo in
seznanjamo starše, kako s skupnimi močmi ohraniti zdravje zob njihovih otrok.
Pri izvajanju preventivnega programa še posebej dajemo poudarek otrokom s
psihofizičnimi motnjami v razvoju. S šolo s prilagojenim programom sodelujemo še
bolj pogosto in se poskušamo učencem individualno posvečati.
Sodelujemo tudi z vodji šolskih kuhinj pri svetovanju za čim bolj zdravo prehrano.
Aktivno sodelujemo z vzgojitelji in pedagoškim osebjem pri izvajanju vzgojno
zobozdravstvenih aktivnosti.
Cilj naše zobozdravstvene vzgoje pa je predvsem razvijati pozitiven odnos in
odgovornost otroka do zdravja svojih zob.

Program dela
Evidentiranje in merila
za vrednotenje
programa
Standardi za delo
Število nosilcev
Letni normativ
Obračunavanje
zdravstvenih storitev

Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010
Storitve Enotnega seznama zdravstvenih storitev – pavšal

102 16 zobozdravstvena vzgoja
0,50
Po predloženem programu
Pavšal
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Dejavnost

REŠEVALNA SLUŽBA

Vsebina dela

Reševalna služba izvaja nujne in nenujne reševalne prevoze na območju občin Laško in
Radeče in prevoz pacientov v druge zdravstvene ustanove po Sloveniji po naročilu
zdravnika.
Dejavnost se zagotavlja neprekinjeno 24 ur dnevno, kot redno izmensko delo med
tednom in v obliki dežurstev čez vikende in praznike. V to službo so vključeni vozniki
reševalci, pri izvajanju nujnih prevozov pa se vključujejo tudi urgentni zdravstveni
tehniki. Vozniki reševalci so vključeni v tim NMP v primeru urgentne intervencije.
Voznik reševalec strokovno izvaja naročene prevoze, ureja predpisano dokumentacijo,
skrbi za opremljenost vozila in pravilno delovanje vseh aparatur v reševalnem vozilu.
Prav tako skrbi za higiensko vzdrževanje notranjosti vozila in čistost zunanjosti.
Za sprejem in naročanje prevozov so odgovorni urgentni zdravstveni tehniki v urgentni
ambulanti po dnevnem razporedu.
Reševalna služba uporablja za komunikacijo UKW postaje in mobilne telefone.
Za izvajanje nenujnih reševalnih prevozov uporabljamo dve večji reševalni vozili z
ležišči, eno osebno vozilo za prevoz večjega števila pacientov, eno urgentno vozilo za
NMP in eno terensko vozilo za dežurnega zdravnika.
Reševalna služba izvaja tudi dokumentiranje in arhiviranje opravljenih storitev.
Zaradi naraščanja števila obolelih in poškodovanih oseb, diagnostičnih preiskav ter
posledično povečanega števila uporabnikov naših storitev, se je obremenjenost
voznikov reševalcev postaji znatno povečala, še zlasti ob reševalnih prevozih
nepokretnih bolnikov in poškodovancev. Močno se je povečalo tudi število prepeljanih
bolnikov na daljše relacije (Ljubljana – sploh na Onkološki inštitut, Maribor,
Valdoltra).

Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010
Program dela
Evidentiranje in merila Točke
4. Pavšal
za vrednotenje
programa
106 153 nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem
Standardi za delo
106 154 sanitetni prevozi
0,80 nenujni prevozi
Število nosilcev
93.492 točk – nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem
Letni normativ
99.460točk – sanitetni prevozi
Računi in poročila
Obračunavanje
Pavšal
zdravstvenih storitev

4. PROSTORI IN LOKACIJE
Zdravstveni dom Laško izvaja svojo dejavnost na treh lokacijah:
− na sedežu zavoda v Laškem, Kidričeva 5b se nahajajo 4 ambulante splošne medicine, ambulanta za
predšolske in šolske otroke in mladino, zobozdravstvene ambulante za odrasle, pedontološka ambulanta,
ginekološka ambulanta, ambulanta medicine dela, prometa in športa, patronažna služba, laboratorij,
prostori dežurne službe, ambulanta nujne medicinske pomoči, reševalna služba, tehnične službe in
uprava;
− v Zdravstveni postaji Rimske Toplice izvajamo dejavnost splošne medicine, preventivno varstvo
predšolskih otrok in šolarjev in patronažno službo;
− v Ambulanti Jurklošter enkrat tedensko izvajamo dejavnost splošne medicine.
Ocenjujemo, da so naši prostori dobro vzdrževani, tako da s področja investicijskega vzdrževanja v letu 2012
načrtujemo le nekaj manjših del. Potrebna bi bila zamenjava oken v obeh stavbah, saj obstoječa zelo slabo
tesnijo, zaradi česar porabimo občutno preveč sredstev za kurjavo. Ker v občinskem proračunu za leto 2012
za vzdrževanje nimamo zagotovljenih dovolj sredstev za tako obsežen projekt, bomo samo obnovili tesnila na
obstoječih oknih.
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5. KADROVSKA POLITIKA ZD
Okviri za izvajanje dolgoročne kadrovske politike so določeni s pogodbo z ZZZS. Kadrovska politika ZD bo
usmerjena predvsem v izpolnjevanje delovnega programa in zastavljenih ciljev. Ustrezne kadre pridobiva ZD
z razpisi, izkoriščamo pa tudi status učnega zavoda in na ta način spoznavamo mlade, perspektivne kadre.
V ZD Laško v letu 2012 ne načrtujemo novih zaposlitev, prav tako ne pričakujemo odhodov zaposlenih.
V letu 2012 bo zaključila specializacijo s področja družinske medicine ena zdravnica.
Zaradi zagotavljanja obsega storitev s področja zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti bo ZD tudi v letu
2012 nadaljeval pogodbeno sodelovanje s sklepanjem podjemnih pogodb in pogodb o sodelovanju z
zdravniki, ki imajo veljavno licenco za opravljanje zdravniške dejavnosti s področja družinske medicine,
dentalne medicine, pedontologije in za občasno vključevanje v dežurno službo.
Zaradi pomanjkanja zdravnikov štipendiramo dva študenta splošne medicine (4. in 5. letnik) in študentko
stomatologije (5. letnik).
V letu 2012 bomo nadaljevali z izvajanjem pripravništva in praktičnega usposabljanja za poklic tehnik
zdravstvene nege.

Število zaposlenih 31.12.2011 in predvideno število zaposlenih 31.12.2012

STRUKTURA,PODROČJE DELA

ŠTEVILO ZAPOSLENIH
31.12.2011

PLANIRANO ŠTEVILO
ZAPOSLENIH
31.12.2012

11

11

30

29

5

5

2

2

6

6

54

53

E1 zdravniki in zobozdravniki (zdravniki
specialisti, zdravniki brez specializacije z
licenco, zobozdravniki, specializanti…)
E3 zdravstvena nega
(srednje med. sestre, dipl.med. sestre)
E4 zdravstveni delavci in sodelavci:
fizioterapevti,laboratorijski tehniki,
psihologi,zobotehniki,vozniki reševalci
Ostali delavci iz drugih plačnih skupin –
skupina B (direktorji,pomočniki direktorjev)
J –nezdravstveni delavci (administrativno
tehnični delavci, področje tehničnega
vzdrževanja, ekonomsko področje…)
SKUPAJ

Načrt strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja, specializacij
Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje je nujno za razvoj stroke in izpolnjevanje pogojev za opravljanje
zdravniške dejavnosti. Zavedamo se, kako pomembno je znanje in nenehno izobraževanje, zato se bo z
vlaganjem v znanje zaposlenih nadaljevalo kot v prejšnjih letih. Vsem zdravstvenim delavcem omogočamo
selekcionirano udeležbo na podiplomskih seminarjih, kongresih in drugih strokovnih srečanjih. Pri odločanju
o udeležbi na izobraževanjih skušamo zagotoviti enakomerno porazdelitev izobraževanj med vse zaposlene.
Prioriteta je kontinuirano strokovno izobraževanje, ki ga zdravniki in medicinske sestre potrebujejo za
vzdrževanje licenc in ohranjanje ter izpolnjevanje pogojev za mentorja. Zaposlenim, ki se izobražujejo v
lastnem interesu, se v največji možni meri ugodi odsotnost na delu zaradi nemotenega izobraževanja. Pri
udeležbi na strokovnih srečanjih doma in v tujini bodo imeli prednost aktivni udeleženci srečanj. Pogoj za
udeležbo na srečanjih je doseganje letnih delovnih normativov. Nadaljevali bomo tudi z izobraževanjem
zdravstvenega kadra za zdravstveno vzgojno delo. Za financiranje izobraževanj bomo še naprej nadaljevali z
iskanjem donatorskih sredstev.
Strokovno izobraževanje bo potekalo v večini primerov izven zavoda v obliki seminarjev, učnih delavnic,
simpozijev in kongresov, katerih organizatorji so medicinske in druge izobraževalne institucije.
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Nakup strokovne literature in revij bo ostal na ravni preteklega leta, v skladu s strokovnimi potrebami.

6. SODELOVANJE Z ZASEBNIKI
V naši občini delujeta dve zasebni zobozdravstveni ambulanti za odrasle (BenedekJanez,dr.dent.med. in
Gamberger Nada, dr.dent.med.). Oba imata ordinaciji v naših prostorih, za kar plačujeta najemnino. V letu
2012 bomo z njima še nadalje sodelovali tudi v izvajanju sobotne zobozdravstvene nujne službe.
V februarju 2012 bo v ambulanti v dvorani Tri lilije pričel z delom zobozdravnik Leljak Boris,dr.dent.med., ki
se bo tudi vključeval v zagotavljanje sobotne zobozdravstvene ambulante.

7. PRITOŽBENI POSTOPKI
Pritožbe bomo sprejemali in reševali po zakonsko predpisanem postopku in načinu skladno z Zkonom o
pacientovih pravicah. Pacienti so preko obvestil na oglasnih deskah in v ambulantah obveščeni, kakšen je
postopek pritožbe.

8. NOTRANJE KONTROLE IN REVIZIJE
ZD Laško bo izvajal notranje nadzore po potrebi ob sumu nepravilnosti pri strokovnem delu kot tudi
finančnem, kot smo to izvajali v preteklih letih. Tako kot vsako leto bomo s pomočjo zunanje revizijske hiše
izvedli revizijo tistega dela področja poslovanja, ki se nam bo zdelo najbolj potrebno.

9. DELOVNI NAČRT
Delovni načrt je zajet v 3. ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI.

10. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKI IN ODHODKI TER REZULTAT
POSLOVANJA V LETU 2012
10.1. Kvantitativna izhodišča za sestavo finančnega načrta
Kot izhodišče za sestavo finančnega načrta zavoda za leto 2012 smo upoštevali globalne kvantitativne okvire, ki so
upoštevani v izhodiščih ZZZS za izračun cen od 1. januarja 2012 dalje in so sledeči:
•
Zmanjšanje za 0,8 tima v zobozdravstvu za odrasle;
•
predvidena povprečna letna rast cen 1,8 %;
•
letni kalkulativni znesek za skupno porabo na delavca 999,39 €;
•
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na delavca 389,50 €;
•
dodatki za posebne pogoje v skladu s Splošnim dogovorom 2012;
•
materialni stroški in amortizacija so revalorizirani v višini 1,8 %;
•
ostale prihodke na podlagi pogodb in dogovorjenega financiranja v letu 2012.
•
dodatek za delovno dobo v višini 6,44 %
•
prispevki na plače v višini 16,1 %,;
Finančni načrt za leto 2012 vsebuje naslednje računovodske izkaze:
načrt prihodkov in odhodkov za izvajanje zdravstvenih storitev v osnovni zdravstveni dejavnosti,
zobozdravstveni dejavnosti in reševalni službi, ki se financirajo iz Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih
storitev, sklenjene z ZZZS, in prihodkov in odhodov iz opravljanja storitev na trgu – rezultat poslovanja
(načelo fakturirane realizacije).
-

načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.

-

načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, ki zajema vse predvidene prejemke in izdatke, ki
bodo plačani v letu 2012.
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10.2. Splošni del finančnega načrta
Po zakonu je potrebno ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih
sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu. Po tolmačenju Ministrstva za zdravje je potrebno vse prihodke za izvajanje javne službe prikazati
kot sredstva javne službe, ne glede na to, ali gre za prihodke iz proračunov, sredstev Zavoda za zdravstveno
zavarovanje ali drugih javnih sredstev, kakor tudi za plačila ali doplačila iz zasebnih sredstev za storitve za
izvajanje javne službe.
Javni zdravstveni zavodi kot določeni uporabniki enotnega kontnega načrta ugotavljajo prihodke in odhodke v
skladu z Slovenskimi računovodskimi standardi, kar pomeni, da zanje velja glede priznavanja prihodkov in
odhodkov načelo nastanka poslovnega dogodka – fakturirane realizacije. Poleg tega pa morajo v skladu s
Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu nekatere poslovne dogodke izkazovati tudi evidenčno, kar pomeni, da se
prihodki spremljajo tudi po načelu denarnega toka. Takšno evidenčno izkazovanje naj bi zagotavljalo primerljive
podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni občin in države. Poenostavljeno
povedano, potrebno je voditi dvojno knjigovodstvo in sicer po načelu fakturirane realizacije in po načelu plačane
realizacije.
Zaradi tega morajo Zdravstveni domovi načrtovati prihodke in odhodke po načelu nastanka poslovnega dohodka
(zaračunana realizacija) in po načelu denarnega toka in iz tega izhajajoč izid poslovanja za izvajanje javne službe
in za prodajo blaga in storitev na trgu.

Za leto 2012 načrtujemo, da bodo prihodki iz javne službe dosegli 92,9 % delež v vseh prihodkih, 7,1 % vseh
prihodkov pa bodo predstavljali prihodki tržne dejavnosti. V letu 2011 je bil realiziran delež tržne dejavnosti v višini
6,5 %.

Javna služba
Tržna dejavnost

92,9 %
7,1 %

10.3. Načrt izkaza prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije
V načrtu izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov načrtujemo prihodke in odhodke v skladu s
Slovenskimi računovodskimi standardi in Zakonom o računovodstvu po načelu nastanka poslovnega dogodka
(fakturirane realizacije). Načrt prihodkov in odhodkov vsebuje plan prihodkov in odhodkov za leto 2011,
realizacijo prihodkov in odhodkov za leto 2011 in načrt prihodkov in odhodkov za leto 2012.

Prihodki
V ZD Laško v letu 2012 načrtujemo realizacijo prihodkov v višini 2.579.000 €, kar je za 0,5 % več kot so bili
realizirani prihodki v letu 2011.
Osnova za planirani prihodek iz naslova obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ter
doplačil za zdravstvene storitve je Pogodba z ZZZS za leto 2010 in aneksi korigirano za zmanjšanje 0,8 tima
v zobozdravstveni dejavnosti za odrasle ter izhodišča za izračun cen od 1. 1. 2012 dalje. Postavljeni načrt celotnih
prihodkov temelji na predpostavki, da bo v celoti izpolnjen pogodbeni program v vseh dejavnostih. Načrtujemo za
1.978.000 € prihodkov iz obveznega zavarovanja in 344.000 € prihodkov iz prostovoljnega zavarovanja.
Iz naslova sofinanciranja specializacij in pripravništva načrtujemo prihodek v višini 43.000 €, kar je za
14,5 % manj kot so bili realizirani v letu 2011. Število pripravnikov je enako kot v letu 2011, niso pa več zaradi
končanja specializacije zdravnice načrtovana sredstva iz tega naslova.
Iz naslova doplačil do polne cene zdravstvenih storitev in nadstandardnih storitev načrtujemo 50.000 €
prihodka in iz naslova prodaje blaga in storitev za 144.000 €, kjer načrtujemo večji obseg teh storitev.
Finančne prihodke so prihodki od obresti, ki jih načrtujemo v višini 1.000 €.
Prevrednotovalni prihodki so načrtovani v višini 19.000 € in indeks 142,9 gre na račun povečanja sredstev
občine od 5.000 € v letu 2011 na 10.000 € v letu 2012.
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Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije
v EUR
Vrste prihodka oziroma odhodka

Realizacija
1-12 2011

1.

2.

Plan

Indeks

1-12 2012

3:2

3

5.

PRIHODKI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prihodki iz obveznega zavarovanja
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in special.
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja
Prihodki od doplačil, samoplačnikov in nadst.stor.
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev
'Finančni prihodki
Prevrednotovalni in drugi prihodki

1.981.271
50.287
341.007
46.219
132.918
1.046
13.296

1.978.000
43.000
344.000
50.000
144.000
1.000
19.000

99,8
85,5
100,9
108,2
108,3
95,6
142,9

SKUPAJ PRIHODKI

2.566.044

2.579.000

100,5

810.430
298.654
64.584
88.865
168.381
24.356
121.239
23.216
21.135

746.165
295.000
57.100
90.000
113.000
25.350
122.000
22.015
21.700

92,1
98,8
88,4
101,3
67,1
104,1
100,6
94,8
102,7

95.738

95.000

99,2

1.634.593
1.266.463
38.291
204.133
125.706

1.700.520
1.320.000
40.000
212.520
128.000

104,0
104,2
104,5
104,1
101,8

36.436

37.000

2.577.197

2.578.685

-11.153

315

ODHODKI:
I.

II.

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
1. Poraba materiala, DI in energije
2. Storitve vzdrževanja
3. Storitve skupnosti zavodov O Z D
4. Zdravstvene storitve
5. Prevozne, komunalne in storitve komunikacij
6. Pogodbe o delu in avtor.pogodb
7. Stroški v zvezi z delom in izobraževanja
8. Stroški drugih storitev

AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV

III. STROŠKI DELA
1. Plače in nadomestila
2. Regres za letni dopust
3. Prispevki in davki od plač
4. Drugi stroški dela

IV. DRUGI ODHODKI
SKUPAJ ODHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

100,1

Odhodki
V načrtu odhodkov predpostavljamo, da bodo skupni odhodki v letu 2012 znašali 2.578.685 €, kar je za 0,1 %
več kot so bili realizirani odhodki v letu 2011.
Tako načrtujemo stroške materiala v višini 295.000 € , kar je 1,2 % nižje od realizacije teh stroškov v letu
2011 in stroške storitev v višini 451.165 €, kjer je zmanjšanje posledica zaposlitve ginekologinje v mesecu
novembru 2011 in zaposlitve zobotehnika, kar smo prej plačevali in je bilo zajeto v zobozdravstvenih storitvah, v
letu 2012 pa se odraža v povečanih stroških dela.
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Stroške dela načrtujemo v višini 1.700.520 €, kar je za 4,2 % več kot so bili realizirani v letu 2011 iz prej
navedenih razlogov in pa vrnitve s porodnega dopusta DMS, ki je v preteklem letu nismo nadomeščali. Dejansko
število timov v splošni medicini, na otroški in šolski dejavnosti je večje kot nam plačuje ZZZS in čeprav imamo
indeks glavarine 103, bomo poskušali doseči z ZZZS povečanje priznanih timov.
Amortizacija je planirana vvišini 95.000 € in zaradi odpisanosti obstoječih osnovnih sredstev ne predstavlja
povečanja.
Med drugimi, finančnimi in izrednimi odhodki načrtujemo odhodke za obvezno in prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje zaposlenih (KAD - ZVPSJU in Prva pokojninska družba), nadomestila za stavbno
zemljišče, štipendije, plačila kazni. Skupaj načrtujemo 37.000 € finančnih in drugih stroškov.
Ob tako planiranih prihodkih in odhodkih po načelu fakturirane realizacije predvidevamo, da bo ZD Laško v letu
2012 ustvaril 315 € presežka prihodkov nad odhodki, kar bo izvedljivo le, če bodo realizirani vsi odhodki le v
načrtovani višini

10.4. Načrt izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti po načelu fakturirane realizacije
V načrtu tega izkaza planiramo odhodke in prihodke po vrstah dejavnosti in sicer :
•
92,9 % prihodki javne službe
•
7,1 % prihodki tržne dejavnosti

Načrtovani delež prihodkov iz tržne dejavnosti smo upoštevali kot sodilo pri delitvi odhodkov na odhodke javne
službe in odhodke tržne dejavnosti razen pri postavki stroškov dela, kjer gre izključno za povečanje na javni službi.
Po vrstah dejavnosti načrtujemo 4.785 € presežka odhodkov nad prihodki iz javne službe in 5.100 € presežka
prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti zaradi povečanega obsega.
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Načrt prihodkov in odhodkov ZD Laško po vrstah dejavnosti po načelu fakturirane dejavnosti
R e a l i z a c i j a 2011
Vrsta prihodka oziroma odhodka

Finančni
n a č r t 2012

Javna
služba

Tržna
dejavnost

Javna
služba

Tržna
dejavnost

2.383.878

167.824

2.376.000

183.000

2. Finančni in prevrednotevalni prihodki

7.322

-

7.400

3. Drugi prihodki

7.020

-

12.600

2.398.220

167.824

2.396.000

183.000

757.428

53.002

693.165

53.000

1. Stroški materiala

279.122

19.532

274.000

21.000

2. Stroški storitev

478.306

33.470

419.165

32.000

1.527.691

106.902

1.585.020

115.500

1.219.423

85.331

1.268.000

92.000

2. Prispevki za socialno varnost delod.

190.783

13.350

198.120

14.400

3. Drugi stroški dela

117.485

8.221

118.900

9.100

89.477

6.261

88.200

6.800

34.053

2.383

34.400

2.600

2.408.649

168.548

2.400.785

177.900

1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev

SKUPAJ PRIHODKI

I. Stroški blaga, materiala in storitev

II. Stroški dela
1. Plače in nadomestila plač

III. Amortizacija
IV. Drugi poslovni odh., finančni in drugi
odhodki

SKUPAJ ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

10.429

724

4.785
5.100

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

10.5. Načrt izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
V načrtu izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka prikazujemo prihodke in odhodke na osnovi
enotnega kontnega načrta, ki velja za neposredne uporabnike proračuna. V tem izkazu načrtujemo vse prejemke
in izdatke, ki bodo vplačani in izplačani v letu 2012. Z načrtovanjem denarnega izida poslovanja zagotavljamo
primerljive podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni občine in države.
Na presežek prilivov nad odlivi vpliva v največji meri nakazilo zadnjega dela avansa za leto 2011 v leto 2012 zaradi
likvidnostne situacije ZZZS ( cca. 58.000 € ).
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Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je razviden iz tabele v nadaljevanju:

.
Načrt prihodkov in odhodkov ZD Laško po načelu denarnega toka
Indeks

Vrsta

Realizacija
leto 2011

p r i h o d k a o z. o d h o d k a

Finan. načrt
leto 2012

načrt12/
real.11

1. Prihodki iz sredstev javnih financ
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
b. Prejeta sred. iz proračunov lokalnih skupnosti
c. Prejeta sred. iz skladov socialnega zavarovanja

2.366.356
2.001.295
485
10.679
1.990.131

2.431.200
2.066.200
500
15.700
2.050.000

102,7
103,24
103,09
147,02
103,01

2. Drugi prihodki za izvajanje dejav. javne službe
a. Prihodki iz naslova prostov zdrav.zavarovanja
b. Prejete obresti in dividende
c. Drugi prihodki za izvajanje dejav. javne službe

365.061
342.862
1.294
20.905

365.000
343.000
1.000
21.000

99,98
100,04
77,28
100,45

163.211
106.822
25.150
31.239

177.000
119.000
26.000
32.000

108,45
111,40
103,38
102,44

2.529.567

2.608.200

103,11

2.447.350
1.315.315
209.705
787.493
134.837

2.426.540
1.368.000
219.000
725.000
114.540

134.837

104.940

99,15
104,01
104,43
92,06
84,95
77,83

I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

II. PRIH. OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
2. Prihodki od najemnin
3. Drugi tekoči prihodki

SKUPAJ PRIHODKI
I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

1. Plače in drugi izdatki zaposlenim,
2. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
3. Izdatki za blago in storitve
4. Investicijski odhodki
- nakup opreme prevoznih sredstev in novogradnje
- investicijsko vzdrževanje in obnove

9.600

II. ODH. IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STOR. NA
TRGU

1. Plače in drugi izdatki
2. Prispevki od plač
3. Izdatki za blago in storitve

SKUPAJ ODHODKI
PRESEŽEK ODLIVOV NAD PRILIVI
PRESEŽEK PRILIVOV NAD ODLIVI

162.575
92.795
14.674
55.106

165.800
99.000
14.800
52.000

101,98
106,69
100,86
94,36

2.609.925

2.592.340

99,33

80.358
15.860
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11. NAČRT INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA
11.1 Načrt nabave osnovnih sredstev za leto 2012
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije nam je v zadnjih letih skrčil sredstva za
amortizacijo za 20%, oprema, ki jo potrebujemo za strokovno neoporečno delo in prijazno
delovno okolje, pa je vedno dražja. V Zdravstvenem domu Laško zato poskušamo skrbno
načrtovati nabavo osnovnih sredstev. V letu 2012 načrtujemo nakup novih osnovnih sredstev v
okviru priznane amortizacije, pričakujemo pa tudi nekaj donatorskih sredstev. Največji nakup v
letu 2012 bo novi ultrazvočni aparat, ki je potreben za redno delo v ginekološki ambulanti, pa
tudi za delo samoplačniške kardiološke in ultrazvočne ambulante. Kupili bomo tudi novo osebno
vozilo za prevoze na strokovna izobraževanja.

NAČRT INVESTICIJ
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Vrsta osnovnega sredstva oz. inventarja
Likalnik
Sesalec za sesanje vode
ADG komora
Aparat za preiskavo vida
CTG aparat
UZ aparat s sondami (Gin.amb., samopl.amb.)
Ogrevalna mizica za spekule (Gin.amb.)
Apexlokator
EVA glava za brušenje plomb
Sklopka za turbino lux
Polimerizator - zobotehnika
Brezžična polimerizacijska lučka
Kartotečne omare za zobozdravstvo
Pisarniški stol (zobotehnika)
Polavtomatski defibrilator za vozila za nenujne prevoze
Avtomatski analizator za SR eritrocitov
Centrifuga
Hladilnik (Laboratorij, skladišče)
Stropni projektor za predavalnico
Merilec krvnega tlaka
Pulzni oksimeter
Osebno vozilo za prevoze na strokovna izobraževanja
Peč in gorilec za ogrevanja sanitarne vode v nekurilni sezoni
Strežnik z operacijskim sistemom
Enota za arhiviranje
Delovne postaje z Windows
Tiskalniki
Komunikacijska oprema
Antivirusni program

Kosov
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1

Vrednost
EUR
320
550
9.000
4.000
6.000
40.000
2.200
900
300
250
1700
1000
800
150
3.600
2.800
3.000
300
500
150
400
12.000
2.520
7.000
1.100
2.400
400
1000
600
104.940

SKUPAJ

Vir sredstev za financiranje vlaganj v osnovna sredstva so amortizacijska sredstva in neporabljena amortizacija
iz prejšnjih let.
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11.2 Načrt investicijsko vzdrževalnih del za leto 2012
V letu 2012 načrtujemo manjša vzdrževalna dela v obeh stavbah v Laškem. Polovico sredstev
bomo porabili za beljenje prostorov. Za vzdrževanje imamo v proračunu občine Laško
zagotovljenih 10.000 EUR sredstev.

Načrt o vzdrževalnih delih v letu 2012
Celotna vred.
vzdrževalnih
del v letu 2012

Namen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Realizirana so naslednja vlaganja:
SKUPAJ:
Ureditev vhoda v zobne ambulante
Pregradna stena v čakalnici zobnih ambulant
Pregradna stena v laboratoriju za ločen odvzem
Ureditev odtočnega kanala parkirnega prostora
Menjava radiatorjev v zobni ambulanti
Ureditev tesnenja oken
Pleskanje
Vzdrževanje in popravilo vodovodnih napeljav
Vzdrževanje klima naprav
Vzdrževanje in servis elektro naprav
Popravilo pohištva
Tekoče vzdrževanje računalniške opreme
Tekoče vzdrževanje in popravila vozil
Tekoče vzdrževanje medicinske opreme
Vzdrževanje nemedicinske opreme

Tekoče
vzdrževanje

Investicijsko
vzdrževanje

2
46.300

3
9.600
2.300
500
500
2.000
1.500
2.800

1=2+3
55.900
2.300
500
500
2.000
1.500
2.800
5.000
7.000
1.000
1.300
1.000
11.000
10.000
5.000
5.000

5.000
7.000
1.000
1.300
1.000
11.000
10.000
5.000
5.000

12. ZAKLJUČEK
Finančni načrt za leto 2012 zajema predvidene prihodke in odhodke v naši dejavnosti. V letu 2011 smo
uspeli zmanjšati velik presežek odhodkov nad prihodki, ki smo ga imeli v prejšnjih dveh letih. V letu 2012
načrtujemo da bomo poslovali pozitivno, razen če ne bo med letom dodatnih intervencijskih ukrepov, ki bi
nam zmanjšali priliv sredstev s strani ZZZS.
Finančni načrt ZD Laško sprejme Svet zavoda in ga posreduje v nadaljnjo obravnavo ustanovitelju.
Neposredno odgovornost za učinkovito in gospodarno rabo načrtovanih sredstev javnih financ v finančnem
načrtu za leto 2012 nosijo izvajalci oz. nosilci javne zdravstvene službe v okviru svojih odločitev v procesu
zdravljenja. Posredno pa so zanjo odgovorni vsi ostali zdravstveni in nezdravstveni delavci ZD Laško.

Direktor ZD Laško
Ratej Marko, dr.med.
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