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1 UVOD 

Naročnik te revizije je Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Slovenija, revidiranec pa je javni zavod 

Zdravstveni dom Izola, Ulica oktobrske revolucije 11, 6310 Izola, katerega ustanovitelj je naročnik. 

Pravna podlaga za izvedbo te revizije je Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema 

notranjega nadzora javnih financ1, ki določa, da so proračunski uporabniki, katerih letni proračun 

presega 2.086.463,03 €, dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto, ostali 

proračunski uporabniki pa najmanj enkrat v obdobju vsakih treh let.  

Glede na obseg prihodkov mora zavod zagotoviti notranjo revizijo poslovanja vsako leto. 

1.1 O naročniku  

Občina Izola je ena od občin v Republiki Sloveniji. Izola je sredozemsko mesto in središče občine. Leži 

na skrajnem jugozahodnem delu Slovenije, med mestoma Piran in Koper, razprostira pa se na 

površini 28,6 km². Po podatkih Statističnega urada RS je v občini leta 2017 živelo 16.015 prebivalcev. 

Organi občine so župan, ki mu pri delu pomagajo trije podžupani (od tega en poklicno), Občinski svet, 

ki šteje 23 članov in Nadzorni odbor, ki šteje 10 članov. 

OSNOVNI PODATKI O NAROČNIKU: 

Naziv  Občina Izola 

Sedež  Sončno nabrežje 8, 6310 Izola 

Telefon 05 660 01 00 

Odgovorna oseba na dan 31. 12. 2017 Igor Kolenc, župan 

Šifra posrednega uporabnika 75396 

Matična številka 5874190000 

Davčna številka SI 16510801 

Transakcijski računi pri UJP 
IBAN SI56 0124 0010 0006 381 
IBAN SI56 0124 0777 7000 086 

Skupaj prihodki v letu 2017 16.908.266,00 € 

Skupaj odhodki v letu 2017 15.567.330,00 € 

Presežek prihodkov nad odhodki 2017 1.340.936,00 € 

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017 68 

Vir: AJPES, podatki iz leta 2017. 

Na področju zdravstva in socialnega varstva v občini delujejo naslednji zavodi: 

 Zdravstveni dom Izola, 

 Splošna bolnišnica Izola, 

 Obalne lekarne Koper – Lekarna Izola, 

 Lekarna San Simon, 

 Dom dva topola Izola. 

                                                           
1  Uradni list RS, št. 72/02. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
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1.2 O revidirancu 

Ustanovitelj Zdravstvenega doma je Občina Izola, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršujeta 

občinski svet in župan. Občina Izola je ta javni zavod ustanovila z odlokom leta 1991, z Odlokom o 

ustanovitvi, št. 501- 4/96, z dne 27. 10. 1997, pa je bil odlok iz leta 1991 usklajen z veljavno 

zakonodajo na področju zdravstvene dejavnosti.  

Zdravstveni dom je samostojna pravna oseba. Ustanovljen je bil z namenom opravljanja osnovne in 

specialistične zdravstvene dejavnosti, skladno s sprejeto mrežo javne zdravstvene službe na primarni 

ravni na območju občine Izola, in sicer za osnovno zdravstveno dejavnost, specialistično ambulantno 

dejavnost in druge zdravstvene storitve ter storitve v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti. 

OSNOVNI PODATKI O REVIDIRANCU: 

Naziv  Zdravstveni dom Izola 

Sedež  Ulica oktobrske revolucije 11, 6310 Izola 

Telefon 05 663 50 00 

Odgovorna oseba na dan 31. 12. 2017 Evgenij Komljanec, direktor 

Šifra posrednega uporabnika 92070 

Matična številka 5748569000 

Davčna številka 98216007 

Transakcijski računi pri UJP IBAN SI56 0124 0603 0920 740 

Dejavnost Q 86.210 splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 

Sektor 13133 Druge enote lokalne države 

Skupaj prihodki v letu 2017 4.258.005,00 € 

Skupaj odhodki v letu 2017 4.408.600,00 € 

Presežek odhodkov nad prihodki 2017 -150.595,00 € 

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017 99 

Vir: AJPES, podatki iz leta 2017. 

1.3 O izvajalcu notranje revizije 

Revizijo je izvedel Inštitut za javno finančno pravo, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana (v 

nadaljevanju: izvajalec), ki je vpisan na seznam izvajalcev državnega revidiranja, ki ga vodi Ministrstvo 

za finance, Urad za nadzor proračuna.  

1.4 Področja revidiranja 

Predmet revizije poslovanja javnega zavoda Zdravstveni dom Izola v letu 2017 bo pregled naslednjih 

področij poslovanja, ki jih je določil naročnik revizije: 

 pregled oddajanja premoženja v najem ter poraba sredstev najemnin; 

 obračunavanje in porabljanje sredstev amortizacije; 

 verodostojnost izkazanega poslovnega rezultata ter morebitni še neporabljeni viri za investicije. 

http://www.zd-izola.si/zdravstvene_dejavnosti.html
http://www.zd-izola.si/zdravstvene_dejavnosti.html
http://www.zd-izola.si/zdravstvene_dejavnosti.html
http://www.zd-izola.si/zdravstvene_dejavnosti.html
https://www.ajpes.si/fipo/rezultati.asp?saveParams=false&fo_ime=Evgenij&fo_priimek=Komljanec&fo_VrstaIdentifikatorja=3&fo_Identifikator_3=Cesta+v+Pregavor+3A%2C+Izola%2C+6310+Izola+%2D+Isola
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1.5 Revizijske metode 

Uporabljena je bila metoda pregledovanja listinske dokumentacije in vzorčenje podatkov. Opravljenih 

je bilo tudi več razgovorov z odgovornimi osebami. Tako zbrani podatki so se primerjali z normativno 

ureditvijo, z dejanskim stanjem in z vzpostavljenim sistemom notranjih kontrol.   

1.6 Revizijska dokumentacija in navedbe v poročilu 

To poročilo se nanaša na pregledane dokumente in evidence in ne more biti razširjeno na vse 

poslovne dogodke ali na poslovanje zavoda kot celote. Dopuščamo možnost, da v teku našega 

poizvedovanja niso bile odkrite vse zadeve, ki bi jih pri izvajanju naših postopkov smatrali kot 

bistvene ali s katerimi morda nismo bili seznanjeni, a bi lahko vplivale na naše poročilo. 

Vse ugotovitve temeljijo na dokumentaciji, ki je bila pridobljena na sedežu ter s strani zavoda in na 

sedežu zavoda. V poročilu so navedeni le tisti podatki, ki so nujno potrebni za razumevanje obsega 

izvedbe revizije in namena tega poročila.  

To revizijsko poročilo je last naročnika, ki z njim prosto razpolaga. Ne glede na navedeno pa tega 

poročila ni dovoljeno povzemati na način, ki izkrivlja, ali bi lahko izkrivljal ugotovitve, podane v njem.  

1.7 Ocena tveganja 

Pred pričetkom revizije je bilo potrebno določiti oceno tveganja, ki se določa kot rezultat objektivnih 

dejavnikov, ocene vgrajenega tveganja in ocene tveganja kontrolnega sistema.  

Izhajajoč iz dejstva, da: 

 je na revidiranem področju v primerljivih zavodih praviloma ugotovljenih več pomanjkljivosti; 

 so naloge in odgovornosti uslužbencev jasne in razmejene; 

 je bilo na področju računovodstva v zadnjih dveh letih več kadrovskih sprememb in odhodov ter 

sodnih sporov (redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov in odpoved pogodbe o 

zaposlitvi s ponudbo nove), izvajanje računovodstva pa izvajajo tudi zunanji izvajalci – za izkaze za 

leto 2017 je odgovorna oseba za pripravo računovodskega poročila zunanja izvajalka; 

 so se evidence, vezane na finančno poslovanje in javno naročanje, izkazale za deloma zanesljive in 

popolne, 

 zavod izvaja notranje revizije svojega poslovanja redno in skladno s področno zakonodajo; 

 zavod redno in verodostojno izpolnjuje Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ;  

 je zavod v večini zadev sledil priporočilom zadnjih dveh notranjih revizij, vendar ne v celoti;  

smo ocenili, da je tveganje za napake srednje do srednje visoko ter nekoliko višje kot v drugih 

primerljivih zavodih. 
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2 UGOTOVITVE 

Vse ugotovitve, predstavljene v tem poročilu, temeljijo na uporabi standardov notranjega revidiranja, 

ki so določeni oz. predstavljeni v okviru Usmeritev za državno notranje revidiranje – poglavje 6. 

Predzadnje notranjerevizijsko poročilo za zavod je bilo izdano junija 2016, in sicer za področje 

računovodskega poročanja za leto 2015. Revizijo je izvedel samostojni podjetnik Državna revizija, Vid 

Plohl s. p. Izdanih je bilo več priporočil, od katerih je zavod večino odpravil, razen napačnih letnih 

stopenj odpisov osnovnih sredstev ter odpisa neustrezno izkazanih terjatev, ki v letu 2017 še niso bile 

v celoti izvedene (zavod še ni odpisal posameznih neizterljivih terjatev do kupcev in nepravilno 

izkazanih terjatev za refundacije za leto 2015).   

V letu 2017 je bila za zavod opravljena notranja revizija na področju stroškov dela oz. določitve plač 

javnih uslužbencev, ki jo je aprila 2017 izvedla družba Proconsilio storitve d. o. o. Izdanih je bilo več 

priporočil, tudi glede upoštevanja 3. a člena ZSPJS za izvedbo obračunov preveč izplačanih plač.  

2.1 Uvodna pojasnila o poslovanju javnega zavoda 

Pri izvedbi revizije smo izhajali iz določil naslednjih zunanjih predpisov: 

 Zakon o računovodstvu2 – ZR; 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 20183 – ZIPRS1718; 

 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti4; 

 Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin5; 

 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava6; 

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava7; 

 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev8; 

 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava9; 

 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 

pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 

proračuna10; 

 in drugi predpisi, omenjeni v tem poročilu. 

 

 

                                                           
2  Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE. 
3  Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819. 
4    Uradni list RS, št. 86/10, s spremembami.  
5    Uradni list RS, št. 50/06, 87/11, 40/12 – ZUJF, 22/14 – odl. US in 77/17 – ZMVN-1. 
6    Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15. 
7    Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16. 
8    Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13, 100/15. 
9  Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 (60/2010 popr.), 104/10, 104/11. 
10  Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2126
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0832
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3730
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Podatki o poslovanju Zdravstvenega doma Izola iz nerevidiranih izkazov prihodkov in odhodkov za 

obdobje 2012-2017 so prikazani v naslednji preglednici.  

Preglednica 1: Podatki o prihodkih in odhodkih ZD Izola za obdobje 2012-2017 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Mediana

3.554.367 3.549.136 3.555.468 3.806.795 4.138.420 4.241.586 3.681.132

3.554.367 3.549.136 3.555.468 3.806.795 4138420 4.241.586 3.681.132

0 0 0 0 0 0

2.009 981 403 59 0 0 403

62.332 51.232 85.471 102.888 32.805 13.582 56.782

255 21.069 1.561 2.908 75.654 2.837 2.873

0 2520 1561 0 2000 2626

255 18.549 0 2.908 73.654 211 1.582

3.618.963 3.622.418 3.642.903 3.912.650 4.246.879 4.258.005 3.777.777

1.167.872 1.034.530 1.105.010 1.140.271 1.255.263 1.295.021 1.154.072

0 0 0 0 0 0 0

475.590 395.529 407.187 422.561 438.858 385.495 414.874

692.282 639.001 697.823 717.710 816.405 909.526 707.767

2.379.938 2.397.854 2.430.005 2.504.692 2.642.173 2.824.554 2.467.349

1.849.856 1.848.837 1.914.294 1.949.663 2.031.137 2.149.494 1.931.979

296.130 295.066 307.012 315.632 329.041 350.791 311.322

233.952 253.951 208.699 239.397 281.995 324.269 246.674

173.739 153.533 147.847 149.819 212.411 244.241 163.636

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

16.648 12.126 12.655 20.545 28.480 14.257 15.453

381 243 4.367 881 1.857 1.759 1.320

85.092 7 1 855 8.923 2.653 1.754

0 20.316 2.173 36.543 93.562 26.115 23.216

3.823.670 3.618.609 3.702.058 3.853.606 4.242.669 4.408.600 3.838.638

3.809 59.044 4.210 4.210

204.707 59.155 150.595 150.595

0 0 0 0 0 0 0

42.576 42.121 41.397 42.529 45.180 43.010 42.552

-2.408 44 -672 -642 45 -1.521 -657

85 86 88 92 94 99 90

Čisti dobiček (izguba) na zaposlenega

Ostali podatki

Stroški  materia la

Stroški  s tori tev

Stroški dela

Plače in nadomesti la  plač

Ostali drugi stroški

Presežek prih. iz prejšnjih let, namenjen pokritju odh. obrač. obdobja

Finančni prihodki

Drugi prihodki

Prevrednotevalni poslovni prihodki

Prihodki  od prodaje osnovnih s redstev

Drugi  prevrednotevalni  pos lovni  prihodki

Celotni prihodki

Izkaz poslovnega izida   vse v EUR, razen š t. zap.

Prihodki od poslovanja

Prihodki  od prodaje proizvodov in s tori tev

Povprečno št. zaposlencev na podlagi del. ur v obrač. obdobju

Prihodki  od prodaje blaga  in materia la

Finančni odhodki

Drugi odhodki

Prevrednotevalni poslovni odhodki

Celotni odhodki

Presežek prihodkov

Presežek odhodkov

Prispevki  za  socia lno varnost delodaja lcev

Drugi  s troški  dela

Amortizacija

Rezervacije

Davek od dobička

Stroški blaga, materiala in storitev

Nabavna vrednost prodanega materia la  in blaga

Skupni prihodki na zaposlenega

 

Vir: https://bonitete.bisnode.si, Letno poročilo zavoda za leto 2017, lasten izračun. 

Poslovanje zavoda je pri večini prihodkov in odhodkov enakomerno, so pa odstopanja pri 

prevrednotovalnih poslovnih prihodkih in odhodkih, pri drugih odhodkih ter pri stroških amortizacije. 

V obdobju 2012-2017 je zavod realiziral večjo vrednost odhodkov nad prihodki kot prihodkov nad 

odhodki.    

V nadaljevanju smo preverili, ali letno poročilo vsebuje vse podatke, ki jih predpisujeta Pravilnik o 

sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava11 (v 

nadaljevanju: Pravilnik) in Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna 

                                                           
11  Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 (60/2010 popr.), 104/10, 104/11. 

https://bonitete.bisnode.si/
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ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 

uporabnikov proračuna12 (v nadaljevanju: Navodilo).  

Letno poročilo v skladu s 4. členom Pravilnika sestavljata: 

 poslovno poročilo, ki ga pripravi vodstvo zavoda; 

 računovodsko poročilo, ki ga pripravi oseba, pristojna za računovodstvo.  

V  skladu z metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 

uporabnikov proračuna, mora poročilo o doseženih ciljih in rezultatih posrednih uporabnikov, v 

skladu s 16. členom navodila, v delu poslovnega poročila vsebovati naslednje podatke: 

OPIS 

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

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

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

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

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

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

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

8 Oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora posrednega uporabnika. 

9 
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, ter zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo 
vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, 
če zastavljeni cilji niso izvedljivi. 

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

11 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike ter poročilo o investicijskih vlaganjih. 

Pregledali smo letno poročilo, ki je bilo oddano na AJPES in ugotovili, da je poslovno poročilo s 

formalnega vidika v celoti popolno in da vsebuje vse podatke iz zgornje tabele.   

Ob pregledu smo prav tako ugotovili, da poslovno poročilo vsebuje poročila o doseženih ciljih in 

rezultatih s področja svoje pristojnosti, kot to opredeljuje 62. člen Zakona o javnih financah13.  

Nadalje smo preverili še popolnost računovodskega poročila.  

V skladu s 26. členom Pravilnika morajo uporabniki enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju: EKN), 

v okviru pojasnil podati tudi pisne računovodske informacije, ki se nanašajo na razkrivanje podatkov, 

izkazanih v bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov, ter v prilogah k izkazom.  

 

                                                           
12  Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10. 
13  Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0544
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26. člen Pravilnika določa, da je v računovodskih informacijah potrebno razkriti zlasti: 

OPIS 

1 
Sodila, če so bila ta uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost 
prodaje blaga in storitev na trgu. 

2 
Namene, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in porabo dolgoročnih rezervacij po 
namenih14. 

3 Vzroke za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov. 

4 Metodo vrednotenja zalog gotovih izdelkov ter zalog nedokončane proizvodnje. 

5 Podatke o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njih poravnavo oziroma razlogih neplačila. 

6 Podatke o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, ter o vzrokih neplačila. 

7 
Vire sredstev, uporabljenih za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva ter 
dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila). 

8 Naložbe prostih denarnih sredstev. 

9 Razloge za pomembnejše spremembe stalnih sredstev. 

10 Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izven bilančne evidence. 

11 
Podatke o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ki so že v 
celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti. 

12 
Drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja uporabnikov enotnega 
kontnega načrta. 

Ob pregledu  smo ugotovili, da je z vidika določb 26. člena Pravilnika računovodsko poročilo za leto 

2017 ustrezno pripravljeno, saj vključuje informacije, ki jih določa navedeni predpis. V letnem 

poročilu je na strani 30 izračunan tudi presežek po fiskalnem pravilu, izračunan skladno s 5. točko15 

77. člena ZIPRS171816, ki izkazuje negativen rezultat, zato presežek po fiskalnem pravilu v letu 2017 ni 

nastal. 

Skladno s 6. členom Pravilnika računovodsko poročilo obsega še bilanco stanja, izkaz prihodkov in 

odhodkov ter pojasnila k obema računovodskima izkazoma17. Tako morajo torej v okviru letnega 

poročila, in sicer v delu računovodskega poročila, javni zavodi priložiti tudi sledečih 8 obrazcev (ki so v 

prilogah v Pravilniku): 

 
OPIS PRILOGA 

1 Bilanca stanja  Priloga 1 

2 Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih OS Priloga 1A 

3 Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil Priloga 1B 

                                                           
14   Iz izkaza bilance stanja je razvidno, da ZDI nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij, zato v računovodskem delu poročila 

ni razkritij, vezanih na 2. točko 26. člena Pravilnika. 
15  »… javne agencije in javni zavodi izračunavajo zbrane presežke preteklih let po denarnem toku, in jih zmanjšajo za 

neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju 
in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije.« 

16  Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819. 
17 V 2. členu Pravilnika je določeno (cit.): »Pojasnila k izkazom so dopolnilni računovodski izkazi oziroma preglednice 

določene s tem pravilnikom kot priloge k bilanci stanja oziroma Izkazu prihodkov in odhodkov, ki dodatno razčlenjujejo ali 
pojasnjujejo posamezne vrste podatkov o sredstvih, obveznostih do virov sredstev, prihodkih in odhodkih izkazanih v 
bilanci stanja oziroma izkazu prihodkov in odhodkov ter druge računovodske informacije določene s tem pravilnikom ali 
drugim predpisom ter tiste računovodske informacije, ki jih določi sam uporabnik enotnega kontnega načrta«. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3386
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1811
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2769
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3415
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4 Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov Priloga 3 

5 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka Priloga 3A 

6 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov Priloga 3A1 

7 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov Priloga 3A2 

8 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Priloga 3B 

Zavod je navedenih 8 obrazcev ustrezno priložil k letnemu poročilu.  

Navodilo v 8. točki 16. člena kot obvezno prilogo določa še Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih 

financ. Javni zavod izjave k letnemu poročilu, ki ga je oddal na AJPES, ni priložil, čeprav je v točki 9 v 

poslovnem poročilu zapisal, da je izjava v prilogi.  

Ne glede na to, da je letno poročilo v delu računovodskega poročila s formalnega vidika ustrezno, 

zavodu podajamo naslednje priporočilo: 

Številka priporočila NRev 023 / 2018 – 1 

Poslovno področje Letno poročilo  

Stopnja tveganja Majhna 

VSEBINA PRIPOROČILA 

Zavod naj za leto 2018 vsebino letnega poročila v delu, ki se nanaša na računovodsko poročilo, 

pojasnjuje skladno s 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 

uporabnike in druge osebe javnega prava. Letnemu poročilu naj zavod priloži tudi izjavo o oceni 

notranjega nadzora javnih financ. 

2.2 Oddajanje premoženja v najem  

Preverili smo: 

 Ali ima javni zavod z občino ustanoviteljico sklenjeno ustrezno pogodbo o upravljanju oz. sklep 

občine ustanoviteljice, kot določa 9. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti18? 

 Ali ima javni zavod z najemniki sklenjene pogodbe o najemu? 

 Ali je javni zavod o najemnih pogodbah poročal Geodetski upravi RS, kot to zahteva 22. člen 

Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin19?  

 Ali ima javni zavod s strani občinskega sveta sprejet cenik za najemnine? 

 Ali ima javni zavod narejeno kalkulacijo za ceno najema? 

 Ali so bili vsi računi, izstavljeni za najemnine v letu 2017, plačani v roku? 

 Ali je zavod prihodke od najemnin ustrezno izkazal kot tržne prihodke? 

Ugotovili smo:  

Občina Izola in javni zavod Zdravstveni dom Izola imata sklenjeno Pogodbo o upravljanju poslovnih 

prostorov v Zdravstvenem domu Izola, z dne 1. 6. 2015, številka 361-01-34/2005. Upravljanje po tej 

pogodbi zajema uporabo, vzdrževanje in oddajo poslovnih prostorov in skupnih delov v najem.  

                                                           
18  Uradni list RS, št. 86/10, s spremembami.  
19  Uradni list RS, št. 50/06, 87/11, 40/12 – ZUJF, 22/14 – odl. US in 77/17 – ZMVN-1. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2126
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0832
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3730
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Pri tem ugotavljamo, da Občina Izola Zdravstvenega doma Izola ni vpisala v razvid upravljalcev 

nepremičnin, kot to določa 4. člen Uredbe o načinu vpisa upravljalcev nepremičnin v zemljiški 

kataster in kataster stavb20, objavljen na spletni strani Geodetske uprave RS. Ker to ni urejeno, 

podajamo naslednje priporočilo: 

Številka priporočila NRev 023 / 2018 – 2 

Poslovno področje Vpis v razvid upravljalcev nepremičnin pri GURS-u 

Stopnja tveganja Nizka 

VSEBINA PRIPOROČILA 

Zdravstveni dom Izola naj Občino Izola opozori, da mora biti javni zavod vpisan v razvid 

upravljalcev nepremičnin, kot to določa 4. člen Uredbe o načinu vpisa upravljalcev nepremičnin v 

zemljiški kataster in kataster stavb 

Javni zavod je imel v letu 2017 sedem najemnikov. Z vsemi je imel sklenjeno pogodbo, kar je razvidno 

iz preglednice v nadaljevanju:  

NAJEMNIK LOKACIJA POVRŠINA 
NAJEMNINA 

(€/m2) 
DATUM SKLENITVE 

POGODBE 
ŠTEVILKA  
POGODBE 

UGOTOVITVE 

Psihiatrična 
bolnišnica Idrija 

1. nad. 50,93 9,63 
3. 9. 2012 

(za čas veljavnosti 
koncesijske pog.) 

35-RP/2012,  
24. 10. 2012  
sklep občine,  

št. 3528-
74/2011. 

V pogodbi ni določena 
višina najemnine, v 5. členu 
zapisano, da so osnova za 

obračun najemnine 
dejansko koriščene ure iz 

mesečnega fonda ur. 

Zdravstveni zavod 
Celjenje Koper 

1. nad. 50,93 9,63 
12. 10. 2011 

(za čas veljavnosti 
koncesijske pog.) 

1/2011-C,  
27. 10. 2011  
sklep občine 

V pogodbi ni določena 
višina najemnine, v 5. členu 
zapisano, da so osnova za 

obračun najemnine 
dejansko koriščene ure iz 

mesečnega fonda ur. 

Zasebna 
dermatološka 

ambulanta Marko 
Vok, dr. med. 

1. nad. 45,75 9,63 
23. 12. 2002 

(za čas veljavnosti 
koncesijske pog.) 

40/2002,  
konc. pog.  
št. 230-99,  

18. 5. 1999. 

V pogodbi vrednost 
najemnine  

63.236,10 SIT. 

Zasebna ordinacija 
splošne medicine, 
Andrej Dernikovič, 

dr. med. 

1. nad. 50,93 9,63 
30. 10. 2002 

(za čas veljavnosti 
koncesijske pog.) 

33/2002,  
konc. pog. št. 

501-1/97,  
25. 9. 1997. 

V pogodbi vrednost 
najemnine  

70.426,51 SIT. 

Zasebna zobna 
ordinacija  

Mirjam Brajnik,  
dr. stom. 

1. nad. 12,89 9,63 
29. 8. 2002 

(za čas veljavnosti 
koncesijske pog.) 

32/2002,  
konc. pog. št. 

141-03-
1/2002,  

5. 7. 2002. 

V pogodbi vrednost 
najemnine  

17.824,42 SIT. 

Zdravstveni  
zavod  

Orthodontio 
1. nad. 

19,44 in 
11,00 

9,63 
23. 12. 2001 

(za čas veljavnosti 
koncesijske pog.) 

40/2001,  
aneks št. 2,  

z dne 23. 12. 
2001, konc. 

pog. št. 
141-03-4/00,  
24. 1. 2001. 

V pogodbi vrednost 
najemnine  

26.881,97 SIT. 

Urološka 
ambulanta Medur 

1. nad. 
avla 

25,71 9,63 
16.12.2013  

(za obdobje 5 let) 
52-RP/2013. 

 

                                                           
20  Uradni list RS, št. 121/06 in 104/13. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5176
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3815


 

   
12 

Pri pregledu pogodb smo ugotovili, da v pogodbah ni opredeljena cena najema, ali pa je ta 

neveljavna. V nekaterih pogodbah (kot npr. v pogodbi z Zasebno ordinacijo splošne medicine, Andrej 

Dernikovič, dr. med.) je zapisano, da se najemnina usklajuje enkrat letno (v mesecu januarju), v 

skladu z indeksom rasti cen na drobno, objavljenem v Uradnem listu RS. Iz razpoložljive 

dokumentacije ni razvidno, da bi se najemnina usklajevala skladno s tem pogodbenim določilom.  

Veljavnosti pogodb, ki so vezane na veljavnost koncesijske pogodbe, nismo mogli preveriti, saj pri 

pogodbah o najemu te pogodbe niso bile priložene.  

V nadaljevanju smo ugotovili, da javni zavod o najemnih pogodbah ni poročal Geodetski upravi RS, 

kar sicer zahteva 22. člen Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Ker to ni urejeno, zavodu 

podajamo naslednje priporočilo: 

Številka priporočila NRev 023 / 2018 – 3 

Poslovno področje Poročanje Geodetski upravi RS 

Stopnja tveganja Nizka 

VSEBINA PRIPOROČILA 

Zavod naj v letu 2018 o najemnih pogodbah poroča Geodetski upravi RS, kot to zahteva 22. člen 

Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. 

Svet zavoda vsako leto sprejme sklep o določitvi cene za najem poslovnih prostorov. Od 1. 5. 2017 

dalje znaša cena za najem m2 površine 9,63 €. Tudi leto prej je bil znesek najema za m2 enak, v ta 

znesek pa niso zajeti obratovalni stroški, ki se zaračunajo ločeno. Sklep o višini najemnine, ki je veljala 

od 1. 5. 2017 dalje, je bil sprejet 7. 4. 2017 in je veljal za obdobje enega leta. Sklep se sklicuje na 10. 

člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Izola21 in na 27. člen Statuta ZD Izola22.  

Določila 10. člena Odloka in 27. člena Statuta določajo (cit.): 

»Svet zavoda: 

 sprejema statut in druge splošne akte, ki urejajo zadeve iz pristojnosti sveta zavoda, 

 sprejema program dela in razvoja zavoda ter ga posreduje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem v 
vednost, 

 spremlja izvrševanje programa dela, 

 sprejema finančni načrt in ga posreduje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem v vednost, 

 sprejema letno poročilo in ga posreduje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem v vednost, 

 odloča o najemanju dolgoročnih kreditov s soglasjem občinskega sveta, 

 daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odločitvam, za katere je tako določeno v statutu, 

 predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, 

 daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih, 

 sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda, 

 imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem ustanovitelja, 

 imenuje in razrešuje člane disciplinske komisije, komisije II. stopnje, izvršilnih organov in stalnih ali občasnih 
komisij, 

 opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda, 

 sprejema odločitev o načinu vodenja poslovnih knjig po pridobitvi predhodnega soglasja občinskega sveta, v 
kolikor to vprašanje ni urejeno v statutu zavoda.« 

                                                           
21  Sprejet 14. 4. 2011, številka 501-4/96.  
22  Sprejet 22. 1. 2014.  
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Po našem mnenju svet zavoda nima pristojnosti za sprejem cen. Ker to ni ustrezno urejeno, zavodu 

podajamo naslednje priporočilo: 

Številka priporočila NRev 023 / 2018 – 4 

Poslovno področje Sprejem cen za najemnino 

Stopnja tveganja Srednja 

VSEBINA PRIPOROČILA 

Zavod naj vztraja, da se z aneksom k obstoječi pogodbi, s katero občina daje nepremičnino v 

upravljanje, jasno navede, kdo je pristojen za določanje oz. potrjevanje cen najemnine.  

Javni zavod nima narejene kalkulacije za cene najema, ima pa za vsako leto narejeno cenitveno 

poročilo, koliko bi znašala tržna najemnina. Iz cenitvenega poročila, ki ga je pripravil sodni cenilec 

gradbene stroke Bojan Drevenšek, je razvidno, da bi tržna najemnina znašala 8,65 €/m2, svet zavoda 

pa je določil ceno v višini 9,63 €/m2 (in je že vrsto let enaka). Ceno štejemo za ustrezno, saj najemniki 

uporabljajo tudi skupne prostore.   

Pri pregledu smo ugotovili, da so bili vsi računi za najemnino, ki so se nanašali na leto 2017, plačani v 

roku, zavod pa je prihodke od najemnin ustrezno prikazal kot tržne prihodke in jih ustrezno pojasnil 

tudi v letnem poročilu na strani 28.  

Po besedah zavoda bodo za leto 2018 z najemniki sklenjene nove pogodbe, zato naj zavod 

ugotovljene nepravilnosti ustrezno odpravi. Na podlagi tega zavodu podajamo sledeče priporočilo:  

Številka priporočila NRev 023 / 2018 – 5 

Poslovno področje Najemne pogodbe 

Stopnja tveganja Nizka 

VSEBINA PRIPOROČILA 

Zavod naj v novih pogodbah, ki jih bo z najemniki sklenil v letu 2018, odpravi vse v tem poročilu 

ugotovljene nepravilnosti.  

2.3 Poraba sredstev iz naslova najemnin 

Preverili smo: 

 Ali ima javni zavod na računih jasno ločeno, kaj se nanaša na najemnino in kaj na ostale stroške 

(elektrika, ogrevanje itd.) in ali so računi izstavljeni skladno s pogodbenimi določili? 

 Ali javni zavod najemnino, skladno s prvim odstavkom 80. člena Zakona o javnih financah23, 

nakazuje občini oz. ali je to ustrezno urejeno v aktu o ustanovitvi? 

Ugotovili smo:  

Javni zavod najemnikom ločeno zaračuna najemnino in ločeno stroške. Zavodu priporočamo, da na 

računih za elektriko, ogrevanje, ipd. uporabi pojem »stroški obratovanja« in ne »stroški najema 

                                                           
23  Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 

(v nadaljevanju: ZJF). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0544
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prostorov«, saj v tem primeru ni jasno razvidno, kdaj gre za najemnino in kdaj za obratovalne stroške. 

Na podlagi tega podajamo sledeče priporočilo: 

Številka priporočila NRev 023 / 2018 – 6 

Poslovno področje Poimenovanje »stroškov obratovanja« in skladnost s pogodbenimi določili 

Stopnja tveganja Nizka  

VSEBINA PRIPOROČILA 

Javni zavod naj na računih, kjer najemnikom prezaračuna obratovalne stroške, v opisu navede 

termin »obratovalni stroški« in ne »stroški najema prostorov«.  

Pri pregledu računov smo še ugotovili, da je v pogodbah s Psihiatrično bolnišnico Idrija in 

Zdravstvenim zavodom Celjenje Koper zapisano, da so osnova za obračun najemnine dejansko 

koriščene ure iz mesečnega fonda ur oz. najemnina po dnevih, ker isti prostor uporabljata dva 

najemnika. Svet zavoda je sprejel ceno za m2 in ne ceno na uro oz. dan najema, zato ni podlage, da ta 

dva najemnika najemnine ne plačujeta za cel mesec (z vidika zaračunavanja po urah gre za 

uporabnino in ne za najemnino), kar pa ni skladno z dejanskim stanjem uporabe prostora. Sicer je bil 

obračun najemnine/uporabnine za oba uporabnika skupaj za mesece oktober, november, december 

2017 na mesečni ravni višji, kot bi znašala najemnina, obračunana na kvadratni meter prostora. 

Na podlagi tega podajamo sledeče priporočilo:  

Številka priporočila NRev 023 / 2018 – 7 

Poslovno področje Najemni pogodbi s PB Idrija in Zdravstvenim zavodom Celjenje Koper 

Stopnja tveganja Nizka 

VSEBINA PRIPOROČILA 

Zavod naj pripravi ustrezne sklepe, svet zavoda pa potrdi ceno uporabnine za dan uporabe, kar 

sicer velja za vse prostore, ki jih uporabljajo različni uporabniki/najemniki. 

Na računih za najemnino za ta dva najemnika so po pojasnilu računovodstva obratovalni stroški 

najemnikoma zaračunani po količnikih, ki so določeni že vrsto let. Podlaga za izračun teh količnikov ni 

znana, prav tako pa iz predložene dokumentacije ni razvidno, ali je te količnike potrdil tudi svet 

zavoda. Glede na navedeno se do ustreznosti teh količnikov ne moremo opredeliti in na podlagi tega 

podajamo sledeče priporočilo: 

Številka priporočila NRev 023 / 2018 – 8 

Poslovno področje Obratovalni stroški najemnikov 

Stopnja tveganja Nizka 

VSEBINA PRIPOROČILA 

Organ, pristojen za sprejemanje cenikov, naj določi pavšalni znesek materialnih stroškov na 

kvadratni meter.  

V pogodbah je zapisano, da bodo računi izstavljeni do 15. (petnajstega) dne v mesecu za pretekli 

mesec, javni zavod pa račune izstavlja zadnjega v mesecu za tekoči mesec (kot npr. 31. 12. za mesec 

december). Pri pregledu računov smo ugotovili, da se cena na m2 (z izjemo že omenjene Psihiatrične 

bolnišnice Idrija in Zdravstvenega zavoda Celjenje Koper) ujema s sklepom sveta zavoda (9,63 €), ne 
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pa vedno tudi s pogodbeno ceno (kot npr. Zdravstveni dom Orthodontio, kjer znaša pogodbena 

vrednost 26.881,97 SIT). Ugotovili smo, da zavod ob spremembi cen z najemniki ni sklenil aneksa 

(lahko se v pogodbah zapiše, da se cena določa glede na sklep sveta zavoda).  

Prvi odstavek 80. člena Zakona o javnih financah določa (cit.): »Kupnina od prodaje premoženja in 

najemnina od oddaje stvarnega premoženja v najem je prihodek proračuna države oziroma občine, ki je lastnik 

premoženja, če ni s posebnim zakonom drugače določeno.«  

Drugi odstavek 80. člena določa, da gre za namenske prihodke, in sicer (cit.): »Kupnina, najemnina in 

odškodnina za državno oziroma občinsko stvarno premoženje se uporabijo samo za gradnjo, nakup in 

vzdrževanje stvarnega premoženja države oziroma občine.«  

V aktu o ustanovitvi, z dne 14. 4. 2011, številka 501-4/96, ni določbe o najemninah, sta pa javni zavod 

in občina to zapisala v pogodbo o upravljanju, kjer je v 7. členu zapisano (cit.): »Stranki se dogovorita, 

da predstavljajo dohodki od najemnin iz tega člena prihodke zavoda ter da je zavod zavezan k namenski porabi 

tega dohodka, skladno z določili tega člena.« 

Zavod je, skladno s pogodbo o upravljanju, občini dolžan predložiti dokazila o namenski porabi 

sredstev iz naslova najemnin, in sicer najkasneje do vsakega 30. januarja za preteklo koledarsko leto. 

V kolikor se ugotovi, da zavod ni namensko porabil prihodkov od najemnin, oziroma v primeru, da 

občini v roku ne predloži dokazil o namenski porabi, je dolžna do vsakega 30. januarja na račun 

občinskega proračuna nakazati znesek, ki je enak znesku neizkazane namenske porabe prihodkov od 

najemnin. Zdravstveni dom Izola je Občini Izola za leto 2017 poslal poročilo o namenski porabi 

sredstev in najemnin iz katerega je razvidno, da je v letu 2017 prihodek od najemnin znašal 24.708,74 

€, celotni stroški za investicijsko in redno vzdrževanje stavbe v letu 2017 pa 37.468,65 €. Javni zavod 

in Občina Izola imata po našem mnenju to ustrezno urejeno.    

Glede na zgornje ugotovitve javnemu zavodu podajamo sledeče priporočilo:  

Številka priporočila NRev 023 / 2018 – 9 

Poslovno področje (Ne) skladnost s pogodbenimi določili 

Stopnja tveganja Nizka  

VSEBINA PRIPOROČILA 

Javni zavod naj izdane račune izstavi skladno s pogodbeni določili (kot npr. do 15. v mesecu in 

navede tudi ceno najema ipd.), oz. v kolikor je potrebno, z najemniki sklene nove pogodbe oz. 

anekse k obstoječim pogodbam.  

2.4 Obračunavanje in porabljanje sredstev amortizacije 

ZD Izola je za leto 2017 v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov izkazal za 244.241 € 

stroškov amortizacije, v letu 2016 pa za 212.411 € ali za 31.830 € oz. 8,6 % več. 

V Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je zavod za leto 2017 

izkazal 221.678 € stroškov amortizacije za izvajanje javne službe in 22.563 € od prodaje blaga in 

storitev na trgu.  

V obrazcu Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je zavod za 

leto 2017 izkazal za 264.253 € obračunane amortizacije, in sicer 89.899 € za sredstva v upravljanju in 

174.354 € za sredstva v lasti. 
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Zavod je o investicijah, virih investicij in o amortizaciji poročal v letnem poročilu za leto 2017 in na 

Obrazcu 4 – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017 – ZD, ki ga zahteva pristojno ministrstvo. Zavod je 

v letu 2017 amortizacijo obračunal skladno z določbami 66. do 68 člena internega Pravilnika o 

računovodstvu24. 

Način obračunavanja amortizacije je določen v prvem odstavku 10. člena Pravilnika o načinu in 

stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev25, ki določa (cit.): 

 »Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta pokrivajo stroške amortizacije v breme ustreznih obveznosti 

do virov sredstev, če strošek amortizacije ni vračunan v ceno proizvoda ali storitve ali če ne pridobijo iz sredstev 

javnih financ denarnih sredstev za kritje stroškov amortizacije. Vsakoletni stroški amortizacije osnovnih 

sredstev, pridobljenih iz donacij, se nadomestijo v breme dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, oblikovanih 

iz naslova donacij.«  

Prikaz amortizacije po posameznih postavkah je naslednji: 

KONTO 
VRSTA OSNOVNEGA 

SREDSTVA 
AMORTIZACIJA 

V BREME OBVEZNOSTI 
ZA SREDSTVA PREJETA 

V UPRAVLJANJE 
(PODSKUPINA 980) 

V BREME SREDSTEV 
PREJETIH DONACIJ, 

SREDSTVA ZA 
INVALIDE ...  

(SKUPINA 92) 

V BREME STROŠKOV 
(KONČNI REZULTAT 
PODSKUPINE 462)  

1 2 3=4+5+6 4 5 6 

00 do 05 
Popravek vrednosti 
osnovnih sredstev 

264.253,48 € 18.312,93 € 1.699,68 € 244.240,87 € 

Strošek amortizacije pri posrednih proračunskih uporabnikih (PPU) s področja javnega zdravstva je 

vračunan v ceni storitev posameznega izvajalca glede na vrsto in obseg storitev, kar je razvidno iz 

pogodbe, ki jo posamezni zavod sklene z zdravstveno zavarovalnico (ZZZS). PPU amortizacijo 

neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev pokrije v breme prihodkov oz. jo izkaže 

kot strošek, v kolikor strošek amortizacije ni vračunan v ceno storitev, pa se amortizacija pokriva v 

breme obveznosti do virov sredstev. V ceni storitev je vračunana amortizacija za vsa sredstva, tako 

neopredmetena sredstva, zgradbe in opremo. Kolikšen delež amortizacije je določenih za posamezno 

vrsto osnovnih sredstev s ceno storitev ni opredeljeno, se pa lahko to določi posredno tako, da se 

znesek 244.240,87 EUR stroška amortizacije, kar znaša 92,4% vse obračunane amortizacije, 

prerazporedi na posamezne vrste osnovnih sredstev in sicer za neopredmetena sredstva 3.928,68 

EUR, za zgradbe 83.091,04 EUR, za opremo in drobni inventar 157.851,15 EUR amortizacije. Občina bi 

v zvezi s tem lahko opredelila, da se tako določeni deleži amortizacije namensko porabijo, če je to 

upravičeno z dolgoročnim strateškim načrtom dela in razvoja zavoda. 

Preverili smo: 

 Ali je zavod pravilno obračunal amortizacijo osnovnih sredstev za leto 2017? 

 Ali je zavod pravilno izračunal priznano amortizacijo v ceni storitev oz. strošek amortizacije za leto 

2017? 

 Ali je zavod pravilno izračunal znesek porabljene amortizacije za leto 2017? 

 Ali je zavod ustrezno poročal o priznani in obračunani ter porabljeni amortizaciji za leto 2017? 

                                                           
24  Pravilnik o računovodstvu zavoda z dne 1. 12. 2000. 
25  Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-1836
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5906
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6093
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-5089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3241
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3958
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3963
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Ugotovili smo:  

Zavod je pojasnil, da je strošek amortizacije v višini 244.241 € v Izkazu prihodkov in odhodkov določil 

na naslednji način: 

 zavod je iz registra osnovnih sredstev izračunal obračunano amortizacijo za leto 2017 v višini 

264.253,48 €, 

 od obračunane amortizacije v višini 264.253,48 € je odštel amortizacijo za donirana sredstva in jo 

v višini 1.699,68 € pokril v breme skupine kontov 92, 

 od tako določene osnove v višini 262.553,80 € je v stroških pripoznal amortizacijo v ceni storitev 

ZZZS v višini 219.986,00 €, ter za tržno dejavnost v višini 24.254,87 € (na podlagi deleža tržnih 

prihodkov v celotnih prihodkih zavoda), 

 razliko v višini 18.312,93 € je zavod pokril v breme skupine kontov 98. 

Navedeni način določitve amortizacije v stroških poslovanja in v breme posameznih virov sredstev je 

metodološko ustrezen.  

S predpisi skladen je namreč način obračunavanja amortizacije, pri katerem zavod od zneska 

obračunane amortizacije odšteje amortizacijo doniranih osnovnih sredstev, nato pa izračuna, koliko 

te amortizacije se deli na trg in koliko na javno službo, da lahko primerja znesek amortizacije, ki je 

priznana v cenah storitev ZZZS z zneskom amortizacije (prej izračunane razlike), ki se nanaša na javno 

službo. V kolikor je znesek amortizacije, priznan v cenah storitev ZZZS, nižji od stroška amortizacije, ki 

se nanaša na javno službo, se razlika odpiše v breme konta 98. Takšno stališče je pri reviziji 

poslovanja Onkološkega inštituta (revizija za leto 2009)26 zavzelo tudi Računsko sodišče27, zato 

menimo, da je tak način izračuna amortizacije skladen s predpisi oz. z navedenim 10. členom 

Pravilnika.  

Ne glede na to izpostavljamo: 

 Obračunana amortizacija v višini 264.253,48 € ni ustrezno izračunana, ker zavod ni uskladil vseh 

letnih stopenj odpisa, kot jih določa Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih 

sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev – primeroma izpostavljamo šifre osnovnih sredstev 

2406, 2412, 2421, 2439, 2440, 2447, 2448 (strežnik, terminal, tiskalniki), ki imajo 20 % letno 

stopnjo odpisa, namesto 50 % za računalnike in 25 % za drugo računalniško opremo ter šifro 1639 

(lamelne zavese), ki ima 2 % letno stopnjo odpisa namesto 20 % letne stopnje odpisa ipd. 

Posledično navedeni znesek obračunane amortizacije ni pravilen; 

 Priznana amortizacija v ceni storitev do ZZZS v višini 219.986 € v celoti temelji na vrednosti 

amortizacije, opredeljeni z aneksom št. 1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za 

pogodbeno leto 201728, ki jo je zavod sklenil z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 

podlagi Splošnega dogovora za pogodbeno leto 201729.  

Aneks je bil opredeljen za obdobje od 12/2017 dalje, torej zgolj za mesec december 2017, kar 

pomeni, da izračun prihodkov in stroškov, ki določajo ceno storitev, veljajo le za obseg storitev, 

                                                           
26  http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/KC7DF4C7B9F741B60C12578940034D2C5/$file/OI_PP09.pdf 
27  Dejansko stanje v Onkološkem inštitutu je bilo sicer nekoliko drugačno, poleg tega so v letu 2009 veljali nekateri 

drugačni predpisi, vendar je zaenkrat to edino uradno stališče glede obračunavanja amortizacije v javnih zavodih.  
28   Pogodba z ZZZS z dne 3. 10. 2017 in aneks št. 1 z dne 22. 2. 2018.  
29   http://www.zzzs.si/egradivap/82D005B0A48C9A75C1258164002781BA  

http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/KC7DF4C7B9F741B60C12578940034D2C5/$file/OI_PP09.pdf
http://www.zzzs.si/egradivap/82D005B0A48C9A75C1258164002781BA
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določenih za obdobje 12/2017, in sicer, kot če bi veljal ta obseg storitev vse leto. V posameznih 

obdobjih oz. kvartalih leta sta se obseg storitev in s tem tudi višina amortizacije30 spreminjala 

(pogodba določa obseg storitev in cene za obdobja od 1. 1. 2017, od 1. 7. 2017 in od 1. 10. 2017), 

zato je potrebno v izračunu priznane amortizacije v ceni storitev upoštevati dejansko realiziran 

obseg storitev, ki ga ZZZS tudi plača, in ne le pogodbeno določen obseg storitev, ki se že sam po 

sebi lahko spreminja večkrat letno. ZZZS je dne 30. 1. 2018 poslal Obvestilo o obračunu 

medsebojnih obveznosti za obdobje od januarja do decembra 2017, v katerem so navedene 

planirane in dosežene količine po posameznih storitvah ter celotni prihodki za vsako posamezno 

storitev. Zavod je večino storitev za leto 2017 dobil plačano v 100 % obsegu, torej toliko, kot je 

znašal načrtovan obseg storitev, pri čemer izpostavljamo dejstvo, za ZZZS v končni realizaciji za 

določene storitve navaja drugačne izračune za določitev plana storitev in plana prihodkov za leto 

2017, kot to izhaja iz kvartalnih planov (na primer za storitev 306/007/E0012 je plan glavarine za 

leto 2017 znašal 22.173 količnikov iz obiskov, čeprav je v vseh kvartalih glavarina določena v višjih 

številkah, enako pa velja tudi za podatek o celotnih prihodkih in posledično tudi za stroške 

amortizacije v ceni te storitve).  

Zavod je, ne glede na navedeno, prejel plačilo za vse storitve v višini plana ali nad planom glede na 

določilo 8. člena Pogodbe (če tako določa Dogovor 201731), razen za dve storitvi, ki nista bili 

doseženi do plana in ju glede na 8. člen Pogodbe ni bilo mogoče priznati v polni vrednosti. Na 

primeru posameznih izbranih vrst storitev, in sicer za štiri različne storitve, je izračun amortizacije 

za leto 2017 prikazan v prilogi 1 tega poročila.  

Pri storitvah (na primer 306/007/Z0031 in 327/009/Z0031), kjer zavod z realizacijo ni dosegel 

plana, bi moral izračunati pripadajoči delež stroška amortizacije v ceni storitev, namesto da je 

upošteval podatke iz aneksa za obdobje december 2017. Pri storitvah, pri katerih je zavod v 

letnem obračunu določil drugačno podlago za letni plan (na primer pri storitvi 513/150/E0322), 

ker se je plan po kvartalih spreminjal, pa bi zavod moral preračunati strošek amortizacije na letni 

plan iz končnega obračuna storitev in ne iz aneksa za obdobje december 2017.  

Zaradi navedenega je amortizacija za leto 2017 neustrezno določena. Po višini napaka ni bistvena, 

saj po naši oceni vrednost napake ne presega 3.000,00 €.      

 V Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je zavod za leto 2017 

izkazal 221.678 € stroškov amortizacije za izvajanje javne službe namesto zneska 219.986 € in 

22.563 € od prodaje blaga in storitev na trgu namesto zneska 24.255 €. 

Pojasnilo zavoda: 

»V IPI-ju določenih uporabnikov znesek amortizacije znaša 244.241 € in je pojasnjen ter razčlenjen v 

računovodskem poročilu na del za izvajanje javne službe ter del, ki se nanaša na tržno dejavnost na str. 25. 

Skupni znesek v IPI določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je točen, v stolpce pa so zneski napačno 

vpisani.« 

                                                           
30  Amortizacija v ceni storitev z ZZZS od 1. 1. 2017 je znašala 216.159 €, od 1. 7. 2017 je znašala 218.188 €, od 1. 10. 2017 

dalje pa 218.188 €.  
31  V področnem dogovoru oz. prilogi »Oblikovanje in financiranje programov na primarni ravni – Priloga ZD ZAS«, je tako na 

primer v 53. členu določeno: »Drugačna višina materialnih stroškov in sredstev za amortizacijo se lahko upošteva le, če 
se dejavnost posameznega tima občutno razlikuje od standardiziranih dejavnosti posameznih strok iz Priloge I. O tem 
Zavod seznani partnerje. Pri naslednjem Dogovoru se dejavnost vključi v Prilogo I.« 
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 V obrazcu 4 – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017 – ZD bi zavod moral v polje »I. Priznana 

amortizacija v ceni storitev« poročati o celotni vrednosti amortizacije v ceni storitev, torej tudi za 

tržni del amortizacije in ne zgolj za vrednost, ki je določena s ceno ZZZS-ja. 

Zavod je pojasnil, da bo navedbo upošteval pri sestavi obrazcev za prihodnja obračunska obdobja. 

 V izkazu Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev bi moral 

zavod izkazati celotno vrednost amortizacije (in tudi vseh ostalih parametrov) le za sredstva v 

upravljanju, saj sredstev v lasti ne more imeti. 

Zavod je pojasnil, da bo navedbo upošteval pri sestavi obrazcev za prihodnja obračunska obdobja. 

Ker je strošek amortizacije v letu 2017 metodološko drugače izkazan kot leto poprej, ko ni vključeval 

stroška amortizacije v ceni tržnih storitev, smo pripravili podatke o prihodkih in amortizaciji za 

obdobje od leta 2012 do leta 2017: 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR ´17/´12 

Prih. od poslovanja 3.554 3.549 3.555 3.807 4.138 4.242 103,7 % 

Amortizacija 174 154 148 150 212 244 108,6 % 

Delež v % 4,9 % 4,3 % 4,2 % 3,9 % 5,1 % 5,8 % 
 

Iz podatkov je razvidno, da je bil v obdobju od leta 2012 do leta 2015 delež stroška amortizacije nižji 

kot v primerljivem letu 2017. Razlika izhaja iz nižjih zneskov priznane amortizacije v ceni storitev, 

pomanjkljivost obračuna amortizacije pa je v prenizko izkazanem znesku amortizacije iz cene storitev 

(podobno kot za leto 2016) – po pojasnilih zavoda na podlagi amortizacije za tržno dejavnost. Znesek 

prenizko izkazanega stroška amortizacije smo pregledali za leto 2014 in naredili prilagoditev rezultata 

zavoda za leto 2014. Negativen rezultat leta 2014 bi bil namesto 59.000 € za 20.000 € višji. Enako 

velja za ostala leta v obdobju 2012-2016. Posledično je bil ugotovljeni rezultat poslovanja v 

posameznem letu slabši (zaradi nižjega stroška amortizacije je bil izkazan večji presežek prihodkov 

nad odhodki oz. manjša izguba oz. presežek odhodkov nad prihodki).  

Glede na navedeno zavodu podajamo več priporočil. Glede na pomembnost zneska stroška 

amortizacije v celotnih stroških in zneska napake pri izračunu amortizacije, je stopnja tveganja 

določena kot srednje velika. 

Številka priporočila NRev 023 / 2018 – 10 

Poslovno področje Obračun amortizacije 

Stopnja tveganja Srednja 

VSEBINA PRIPOROČILA 

Zavod naj najkasneje pri pripravi letnega poročila za leto 2018 popravi letne stopnje odpisa v 

registru osnovnih sredstev in obračuna amortizacijo v pravilni višini. 

 

Številka priporočila NRev 023 / 2018 – 11 

Poslovno področje Obračun priznane amortizacije 

Stopnja tveganja Srednja 

VSEBINA PRIPOROČILA 
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Zavod naj obračuna priznano amortizacijo v ceni storitev glede na realizacijo plana programov z 

ZZZS, in sicer v sorazmernem deležu s plačilom programov in z letnim obračunom opravljenih 

storitev. V primeru dvoma naj pridobi razlago s strani ZZZS ali združenja zdravstvenih zavodov. 

 

Številka priporočila NRev 023 / 2018 – 12 

Poslovno področje Poročanje o amortizaciji 

Stopnja tveganja Srednja 

VSEBINA PRIPOROČILA 

Zavod naj poroča o obračunani in priznani amortizaciji na verodostojen način, torej v vseh poročilih 

in obrazcih z enakimi in pravilnimi podatki. 

 

Številka priporočila NRev 023 / 2018 – 13 

Poslovno področje Navodila za izračun amortizacije 

Stopnja tveganja Srednja 

VSEBINA PRIPOROČILA 

Zavod naj v internem pravilniku (o računovodstvu) določi metodologijo izračuna amortizacije, 

predvsem način izračuna priznane amortizacije v ceni storitev. 

2.5 Verodostojnost izkazanega poslovnega rezultata  

Izkaz prihodkov in odhodkov za obdobje od leta 2012 do 2017 je izkazan v preglednici 1 v uvodu tega 

poročila.  

Zavod je v letu 2017 pripoznal za 150.595 € presežka odhodkov nad prihodki. V skladu s 26. členom 

Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (v računovodskih informacijah je potrebno razkriti zlasti vzroke za izkazovanje presežka 

odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov), bi zavod moral v 

računovodskem poročilu navesti tudi razloge za nastali presežek odhodkov nad prihodi, česar ni 

storil.  

Vrednost postavke finančni prihodki v letu 2017 in 2016 je znašala 0 €. Vrednost postavke 

prevrednotovalni poslovni prihodki v letu 2017 je znašala 2.837 €, v letu 2016 pa 75.654 € (v letu 

2016 je na to vplival enkratni dogodek v zvezi z odpravo rezervacij v višini 72.399 €, ki jih je imel 

zavod oblikovane vrsto let in so ob odpravi povečevali poslovne prihodke).  

Vrednost postavke drugi prihodki je v letu 2017 znašala 13.582 € (prejete odškodnine v višini 

13.026,50 €), v letu 2016 pa 32.805 €.  

Preverili smo: 

 ustreznost izkazovanja in poročanja posameznih pomembnejših postavk izkaza prihodkov in 

odhodkov za leto 2017. 
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2.5.1 Prihodki 

Javni zavodi pridobivajo prihodke iz javne in iz tržne dejavnosti. Prihodke obeh dejavnosti mora zavod 

ločeno prikazati v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.   

Tržni prihodki zavoda so v letu 2017 znašali 393.357 € in so predstavljali 9,24 % vseh prihodkov. Po 

vsebini gre za opravljanje laboratorijskih preiskav, plačila zdravstvenih storitev za samoplačnike in 

gospodarstvo (medicina dela) ter za ostale storitve (predvsem najemnine). Zavod razmejuje javno in 

tržno dejavnost na podlagi Navodil v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na 

javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20, z dne 15. 12. 

2010). 

Pri pregledu podatkov v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

izpostavljamo, da zavod za razmejevanje prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2017 v 

Pravilniku o računovodstvu ni opredelil načina razporejanja prihodkov na javni in tržni del poslovanja. 

V 100. členu ima sicer opredeljene odhodke, ne določa pa sodil za razmejevanje odhodkov na javni in 

tržni del poslovanja. 

V zvezi z odhodki je v Pravilniku o računovodstvu le opredelitev za obračun amortizacije, in sicer je v 

67. členu navedeno sledeče: »Če zavod z istimi osnovnimi sredstvi opravlja dejavnost javnih služb in lastno 

dejavnost, mora z ustreznimi sodili ugotoviti delež amortizacije teh osnovnih sredstev, ki odpadejo na 

posamezne dejavnosti«.   

Zavod je pri delitvi stroškov poslovanja na tržni del oz. na odhodke, ki pripadajo dejavnosti od 

prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2017, upošteval delež prihodkov te dejavnosti v celotnih 

prihodkih oz. sodila, kot je pojasnjeno v računovodskem poročilu (na strani 28), kjer so navedena 

naslednja sodila: »Zavod pri razmejevanju stroškov materiala, stroškov storitev, stroškov dela na dejavnost 

javne službe oziroma na tržno dejavnost kot sodilo uporablja razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi 

pri opravljanju dejavnosti javne službe in prihodki, doseženimi pri prodaji blaga in storitev – v deležu 9,24 %«. 

Navedeno pojasnilo ni v celoti odraz dejanskega stanja. Pri razporejanju posrednih stroškov je 

namreč potrebno uporabiti sodila, ki temeljijo na aktivnostih, ki te stroške povzročajo. Če teh 

aktivnosti ni mogoče določiti, se uporabijo sodila delitve posrednih stroškov na podlagi deleža 

neposrednih stroškov ali deleža prihodkov dejavnosti (kar je v skladu z drugim odstavkom 23. člena 

Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava).  

V zvezi s tržno dejavnostjo izpostavljamo, da je zavod na tej dejavnosti pripoznal presežek odhodkov, 

kar ni skladno s predpisi, saj na tržni dejavnosti ni dopustno poslovati z negativnim rezultatom. 

Dopustno je torej za vsako posamezno vrsto stroška uporabiti svoje sodilo, ki bo temeljilo na 

posamezni aktivnosti, ki jo je zavod pojasnil v računovodskem poročilu, saj v nasprotnem primeru 

zavod na tržni dejavnosti izkazuje negativen poslovni rezultat, kar pomeni, da prodajne cene ne 

zadoščajo za pokrivanje vseh stroškov tržne dejavnosti.   

Učinkovitost izvedbe tržne dejavnosti smo ocenjevali z vidika pokritja stroškov s prihodki. 

Predpostavili smo, da je tržna dejavnost učinkovito izvedena, če zavod s prihodki pokrije vse skupne 

spremenljive stroške (neposredne in posredne) in pri tem ustvari še prihodke, ki jih nameni za 

pokritje stalnih stroškov.  
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Ker zavod za tržne dejavnosti nima izdelanih stroškovnih kalkulacij, s pomočjo katerih bi lahko 

ugotavljal odmike uresničenih stroškov od predvidenih, ni možno presojati o ustreznosti kalkulacij, 

učinkovitost izvedbe tržne dejavnosti pa zaradi uporabe navedenega sodila (v primerih, ko ima zavod 

negativen rezultat) ni primerna. 

V nadaljevanju predstavljamo prihodke in odhodke poslovanja zavoda v skupnem znesku (za javno in 

tržno dejavnost). 

Vrednost postavke prihodki od poslovanja je v letu 2017 znašala 4.241.586 € ali 103.166 € več kot v 

letu 2016. Predmet preverjanja je bila vrednost prihodkov v letu 2017.  

Preglednica 2: Prihodki od poslovanja zavoda 2017 glede na leto 2016. 

VRSTA PRIHODKA 2017 2016 RAZLIKA 

Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS) 2.569.005 2.554.039 14.966 

Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij 123.464 178.582 -55.118 

Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja in doplačil 952.733 879.602 73.131 

Prihodki od doplačil do polne cene zdr. storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov 189.038 169.489 19.549 

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 407.345 356.707 50.638 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 4.241.585 4.138.419 103.166 

Vir: Podatki zavoda, lasten izračun. 

Največja razlika je v zvezi s prihodki, ki jih zavod prejme na podlagi pogodbe z ZZZS in iz naslova 

dodatnega prostovoljnega zavarovanja.  

Iz realizacije delovnega programa je razviden obseg storitev, ki jih je zavod opravil. Pri večini 

dejavnosti je presegel načrtovani program oz. so odstotki preseganja dokaj visoki, kar za zavod s 

finančnega vidika ni ugodno, saj prejme plačilo le v višini 100 % doseganja plana. 

Preverili smo podatke po Pogodbi z ZZZS in ugotovili, da so skladni z obvestilom ZZZS. Preverili smo 

tudi izkazovanje prihodkov, ki jih po Pogodbi o sofinanciranju dejavnosti ZD Izola za leto 2017 plačuje 

občina Izola. Ti prihodki so izkazani v višini 87.764,08 €, kar je skladno z obračunom in z navedeno 

pogodbo. 

2.5.2 Odhodki 

Javni zavodi pridobivajo odhodke iz javne in iz tržne dejavnosti. Odhodke obeh dejavnosti zavod 

ločeno prikazuje v izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti, v nadaljevanju pa številčno 

prikazujemo odhodke v skupnem znesku (javna in tržna dejavnost), saj so odhodki tržne dejavnosti 

pripisani v deležu, izračunanemu glede na odstotek prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih 

zavoda. 

Ker zavod nima oblikovanega posebnega sodila in ker knjigovodstvu ni zagotovil možnosti delitve 

stroškov po vrstah dejavnosti za razmejevanje odhodkov na dejavnost opravljanja javne službe in 

tržne dejavnosti, je za bilo delitev odhodkov v letu 2017 (tako kot v preteklih letih) uporabljeno 

razmerje med tržnimi prihodki in prihodki iz poslovanja iz naslova javne službe (AOP 660) Izkaza 

https://bonitete.bisnode.si/
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prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti, kar je sicer v skladu z drugim odstavkom 23. člena32 

Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava, vendar obenem zavod s tem na tržni dejavnosti izkazuje izgubo.  

Vrednost postavke stroški materiala je v letu 2017 znašala 385.000 €, leto poprej pa 439.000 € ali 

53.000 € manj. Po prilagoditvi zaradi oblikovanih zalog v višini 37.000 € znašajo stroški materiala 

422.000 €. Po posameznih vrstah materiala so se v letu 2017 zmanjšali stroški za ostali zdravstveni 

material, medtem ko so stroški za nezdravstveni material ostali na enaki ravni kot leto poprej (stroška 

za porabljeno energijo in pisarniški material sta se povečala, ostali nezdravstveni material pa 

zmanjšal). 

Zavod je pripravil tabele stroškov po vrstah materiala, iz katerih je analitično povzel gibanje stroškov 

glede na preteklo leto in glede na plan za leto 2017.  

Preglednica 3: Stroški materiala glede na prihodke zavoda za obdobje 2012-2017. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR ´17/´12 

Prih. od poslovanja 3.554 3.549 3.555 3.807 4.138 4.242 103,7 % 

Stroški materiala 476 396 407 423 439 385 96,3 % 

Delež v % 13,4 % 11,1 % 11,5 % 11,1 % 10,6 % 9,1 % 
 

Pokritje po str. materiala 3.079 3.154 3.148 3.384 3.700 3.856 
 

CAGR = Compound Annual Growth Rate ali kazalnik skupne letne stopnje rasti.  

Vir: Lasten izračun. 

Slika 1: Trend rasti stroškov materiala 

 

Vir: Lasten. 

Trend rasti stroškov materiala pada, trend prihodkov pa narašča, kar je glede sklepanja zgolj na teh 

podatkih ugodno. V letu 2017 je bila rast prihodkov 3,7 %, stroški materiala pa so upadli za 3,7 %, 

vendar je potrebno pri tem upoštevati tudi na novo oblikovano vrednost zalog, ki jo zavod v preteklih 

obdobjih ni vzpostavil. Na dan 31. 12. 2017 je ta znašala 37.000 €, zato znaša delež stroškov materiala 

                                                           
32 Podatki o odhodkih oziroma stroških po vrstah dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije, se ugotovijo na podlagi 

ustreznih sodil, ki jih določi pristojno ministrstvo. Če ni ustreznejšega sodila, se kot sodilo lahko uporabi razmerje med 
prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti. 
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v prihodkih po prilagoditvi za zaloge 10 % in ne 9,1 %, kot je prikazano v zgornji tabeli. Posledično 

sklepamo, da stroški materiala v letu 2017 (kljub na novo oblikovanim zalogam) niso vplivali na 

presežek odhodkov nad prihodki leta 2017. 

Vrednost postavke stroški storitev je v letu 2017 znašala 910.000 €, v letu 2016 pa 816.000 €, kar je 

93.000 € več. Zavod je v računovodskem poročilu ustrezno izkazal razlike po posameznih vrstah 

storitev glede na preteklo leto in glede na plan. Bistven porast stroškov storitev je bil dosežen tako 

pri stroških zdravstvenih storitev (laboratorijske in ostale zdravstvene storitve), kot tudi pri 

nezdravstvenih storitvah (izobraževanje), zmanjšal se je le znesek storitev vzdrževanja. Struktura 

stroškov po vrstah stroškov za leti 2017 in 2016 je prikazana v prilogi 2 tega poročila. 

Ne glede na pojasnila v računovodskem poročilu smo za obdobje 2012-2017 prikazali tudi delež 

stroškov storitev v prihodkih od poslovanja, ki se je v letih 2014, 2016 in še posebno v letu 2017 

povečal bolj, kot so rasli prihodki. Ker je bila rast stroškov storitev v letu 2017 večja od rasti 

prihodkov, je raven stroškov storitev večja, zato so ti stroški vplivali na presežek odhodkov nad 

prihodki leta 2017. 

Pojasnilo zavoda: 

»Na višino stroškov storitev v 2017 so med drugim vplivali stroški storitev za odvetniške, revizijske in svetovalne 

storitve, ki so bile v primerjavi z letom 2016 višje za 71 % oz. (32.387 €). Skupni znesek teh storitev v 2017 je 

znašal 77.873 €, od teh je za 43.773 € stroškov storitev, ki so neposredno vezane na organizacijske in kadrovske 

spremembe v zavodu. Ti stroški so vplivali na presežek odhodkov nad prihodki v 2017. Enkratne narave je bila 

tudi izdelava pravilnika o hrambi dokumentarnega in arhivskega gradiva ter ureditev arhiva z dokumentacijo v 

znesku 10.927 €.« 

Vpliv enkratnih dogodkov v letu 2017 je vrednostno povzročil za 54.700 € stroškov storitev. 

 

Preglednica 4: Stroški storitev glede na prihodke zavoda v obdobju 2012-2017 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR ´17/´12 

Prih. od poslovanja 3.554 3.549 3.555 3.807 4.138 4.242 103,7 % 

Stroški storitev 692 639 698 718 816 910 105,9 % 

Delež v % 19,5 % 18,0 % 19,6 % 18,9 % 19,7 % 21,4 % 
 

Pokritje po str. materiala 2.862 2.910 2.858 3.089 3.322 3.332 
 

Vir: Lasten izračun. 

Trend rasti stroškov storitev dolgoročno narašča hitreje od rasti prihodkov, zato so ti stroški 

dolgoročno gledano dokaj izrazito vplivali na rezultat poslovanja oz. bistveno bolj kot stroški 

materiala. V letu 2017 je bila sicer rast prihodkov nižja (0,3 %) od rasti stroškov storitev (11,4 %), zato 

se je delež stroškov storitev v prihodkih povečal na 21,4 %. Posledično stroški storitev vplivajo na 

presežek odhodkov nad prihodki, saj so glede na razloge za rast stroškov storitev v letu 2017 in glede 

na dolgoletno povprečje rasli hitreje od obsega prihodkov (glede na delež stroškov v prihodkih leta 

2017). 
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Slika 2: Trend rasti stroškov storitev 

 

Vir: Lasten. 

Vrednost postavke stroški dela v letu 2017 je znašala 2.825.000 €, v letu 2016 pa 2.642.000 €, kar je 

182.000 € več. Povprečen mesečni strošek dela v letu 2017 je znašal 2.378 € ali 35 € več kot leto 

poprej. 

V obdobju 2012-2017 trend stroškov dela narašča kljub temu, da so se ti stroški v obdobju 2012-2015 

na zaposlenega zniževali, glede na rast števila zaposlenih pa so naraščali, vendar počasneje od rasti 

prihodkov. V letu 2017 so stroški dela narasli za 6,9 %, prihodki le za 0,3 %. Rast števila zaposlenih je 

v obdobju 2012-2017 znašala 3,1 %, kar pomeni, da je na rast stroškov dela v pretežni meri vplival 

večji obseg števila zaposlenih.  

Ker je bilo število zaposlenih po delovnih urah v letu 2017 za 14 zaposlenih višje kot leta 2012, v 

primerjavi z letom 2016 pa za 5 zaposlenih, so se povečali tudi stroški dela. Glede na povečanje 

povprečnega števila zaposlenih glede na leto 2012, in sicer za 14 zaposlencev, je strošek dela v letu 

2017 večji za 399.000 € (85 zaposlenih, pomnoženo s povprečnim mesečnim stroškom dela, ki je v 

letu 2017 znašal 2.378 €).  

Ostalih 45.000 € povečanja stroška dela (iz leta 2017 v primerjavi z letom 2012) je posledica povečanj 

vrednosti plačnih razredov in napredovanj33, ki jih ni mogoče obvladovati z ukrepi poslovodstva 

zavoda. Porast stroškov dela v letu 2017 je torej poleg rasti števila zaposlenih tudi posledica rasti plač 

zaradi aneksa h kolektivni pogodbi in aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike, pa tudi zaradi 

napredovanj, dviga izhodiščnih plač34, izplačil premij za PPZ in regresa.  

 

 

 

                                                           
33  Aneks h Kolektivi pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter Aneks h Kolektivni pogodbi za 

zaposlene v zdravstveni negi, je vplival na povečanje plače od 1. 7. 2017 dalje v višini 408.000 €.  
Aneks k Posebnemu tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike je spremenil nazive delovnih mest 
za zdravnike specializante in zdravnike specialiste, vključno s plačnimi razredi. Spremembe, ki jih je prinesel aneks, so se 
začele uporabljati s 1. 10. 2017, izplačilo plač je bilo izvedeno 10. 11. 2017. Porast stroškov je znašala 235.000 €. 

34  Dvig izhodiščnih plač 1. 9. 2016 je na plače v letu 2017 vplival za obdobje 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017. 



 

   
26 

Preglednica 5: Stroški dela glede na prihodke zavoda za obdobje 2012-2017 

Stroški dela glede na prihodke 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Prih. od poslovanja 3.554 3.549 3.555 3.807 4.138 4.242 

Stroški dela 2.380 2.398 2.430 2.505 2.642 2.825 

Delež v % 67,0 % 67,6 % 68,3 % 65,8 % 63,8 % 66,6 % 

Vir: Lasten izračun. 

Slika 3: Trend rasti stroškov dela in prihodkov 

 

Vir: Lasten. 

Preglednica 6: Stroški dela glede na število zaposlenih v zavodu za obdobje 2012-2017 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR ´17/´12 

Prih. od poslovanja 3.554 3.549 3.555 3.807 4.138 4.242 103,7 % 

Stroški dela 2.380 2.398 2.430 2.505 2.642 2.825 103,5 % 

Povp. str. dela na zap. na mesec 2.333 2.324 2.301 2.269 2.342 2.378 
 

Povp. št. zap. na podlagi del. ur 85 86 88 92 94 99 
 

Vir: Lasten izračun. 

Slika 4: Stroški dela in število zaposlenih 

 

Vir: Lasten. 

https://bonitete.bisnode.si/
https://bonitete.bisnode.si/


 

   
27 

Število zaposlenih v breme zavoda na dan 31. 12. 2017 je bilo 110 (kadrovski načrt za leto 2017 na 

dan 1. 1. 2018 predvideva 109 zaposlenih), leto poprej pa 105, vendar je za ugotavljanje vzrokov za 

rast stroškov dela potrebno upoštevati število zaposlenih na podlagi delovnih ur, ki upošteva 

dejansko število zaposlenih po posameznih mesecih in ne zgolj na presečni dan leta.  

Menimo, da je število zaposlenih skladno s kadrovskim načrtom in tudi z Uredbo o načinu priprave 

kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja 

za leti 2017 in 201835, ne pa tudi s stroški dela v letu 2017.  

Dejanski stroški so namreč presegli načrtovane stroške dela za skoraj 2 % ali za 53.000 €. V zvezi s 

stroški dela je zavod v finančnem načrtu upošteval izhodišče, da se pri načrtovanju upošteva Dogovor 

o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017 ter Zakon o 

ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju – 

ZUPPJS1736, s pričetkom veljave od 1. 1. 2017 ter Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske 

dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki je bil podpisan 21. 12. 2016.  

Ne glede na navedeno so dejanski stroški dela presegli načrtovane.  

Za potrebe poročanja naj zavod uporablja podatke, kot jih določa navedena Uredba in obrazci 

ministrstva (zavod ni izpolnil podatkov v obrazcu 3 – spremljanje kadrov 2017), za potrebe 

finančnega poročanja pa so ustrezni le podatki o številu zaposlenih na podlagi opravljenih ur. Število 

zaposlenih ni relevanten podatek, saj zajame tudi vse tiste javne uslužbence, ki so zaposleni za krajši 

delovni čas. 

Pregledali smo tudi izplačila po vrstah izplačil za leti 2017 in 2016. Od 182.000 € povečanja stroškov 

dela predstavljajo povečanje naslednje vrste izplačil (brez prispevkov, v €): 

POSAMEZNE VRSTE IZPLAČIL ZA DELO 
2017 2016 

število ur bruto znesek znesek na uro število ur bruto znesek znesek na uro 

PLAČA - REDNO DELO 164.165 1.650.149 10,1 159.562 1.584.018 9,9 

PLAČA NADOMESTILA 34.323 356.598 10,4 32.708 332.134 10,2 

NADOMESTILA V BREME ZAVODA 6.842 53.276 7,8 7.141 57.942 8,1 

NADURNO DELO 6.665 88.824 13,3 4.641 64.085 13,8 

REGRES ZA LETNI DOPUST 90.164 75.381 

ODPRAVNINE 18.838 4.102 

DRUGO 8.421 472 

DODATKI 198.375 193.749 

SKUPAJ 2.464.644 2.311.883 

Iz primerjave stroška za redno delo (pri tej postavki je iz ur za 2,2 več zaposlenih, na ravni vseh 

plačanih ur oz. obračunanih ur 3,8 več zaposlenih, kar je manj, kot je bilo načrtovano s kadrovskim 

načrtom) smo ugotovili, da povečan obseg zaposlenih predstavlja 70 % rasti tega stroška (obseg ur iz 

leta 2016, pomnožen z vrednostjo urne postavke v letu 2017), obseg rasti plač pa 30 % dviga stroška 

rednega dela (obseg ur iz leta 2017, pomnožen z vrednostjo urne postavke iz leta 2016). 

                                                           
35  Uradni list RS, št. 84/16. 
36  Uradni list RS, št. 88/16. 
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V zvezi s stroški dela po vrstah izplačil v letu 2017, pri čemer ne upoštevamo regresa, odpravnin in 

dodatkov, je zaznati odstopanja glede na leto 2016, ki so deloma tudi posledica ravnanj zavoda, saj 

je ta povečal stroške rednega dela za več od načrtovanega. V Finančnem načrtu namreč ni bila 

predvidena rast plač, ki se je izvedla v drugi polovici leta. Takrat bi zavod po našem mnenju moral 

pripraviti rebalans finančnega načrta. Ob polletnem poročilu, v kolikor zavod ob koncu leta 

načrtuje oz. predvideva presežek odhodkov nad prihodki, pa bi moral zavod pripraviti sanacijski 

načrt po 3. odstavku 65. člena37 ZIPRS1718. 

Pojasnilo zavoda: 

 »V načrtu stroškov dela za 2017 je ZDI predvidel za 53.205 € stroškov dela manj kot pa jih je realiziral. Iz 

priloženega izračuna (P 2) primerjav stroškov dela med leti 2016 in 2017 je razvidno, da zavod v planu ni 

upošteval stroškov dela v višini med 50.000 in 70.000 €, ki se nanašajo na spremembo zakonodaje z veljavnostjo 

od 01.07.2017 dalje.« 

Vrednost postavke amortizacija je v letu 2017 znašala 244.000 €, v letu 2016 pa 212.000 € ali 32.000 

€ več, kar je bilo pojasnjeno v predhodnem poglavju.   

V obdobju 2012-2017 je strošek amortizacije naraščal hitreje od prihodkov, na kar so vplivali 

predvsem popravki pri izračunu amortizacije v letu 2016 in 2017. 

Amortizacija v letu 2017 je približno na ustrezni ravni, saj je metodološko ustrezno izračunana (zavod 

je ustrezno sledil navodilom ministrstva), medtem ko je bila v preteklih letih izračunana prenizko, kar 

je bilo obrazloženo v poglavju o obračunu amortizacije. 

Preglednica 7: Stroški amortizacije glede na prihodke zavoda za obdobje 2012-2017 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR ´17/´12 

Prihodki od poslovanja 3.554 3.549 3.555 3.807 4.138 4.242 103,7 % 

Amortizacija 174 154 148 150 212 244 108,6 % 

delež v % 4,9 % 4,3 % 4,2 % 3,9 % 5,1 % 5,8 % 
 

NS in OOS 2.864 2.747 2.733 2.592 2.628 2.567 97,9 % 

% NS in OOS v prih. 80,6 % 77,4 % 76,9 % 68,1 % 63,5 % 60,5 % 
 

% amortizacije v NS in OOS 6,1 % 5,6 % 5,4 % 5,8 % 8,1 % 9,5 % 
 

Vir: Lasten izračun. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 »(3) Če iz ocene realizacije sprejetega finančnega načrta izhaja, da bo posredni uporabnik ob koncu tekočega leta 

realiziral presežek odhodkov nad prihodki, mora odgovorna oseba posrednega uporabnika proračuna, ZPIZ oziroma ZZZS 
polletnemu poročilu predložiti tudi sanacijski načrt, ki vsebuje ukrepe, s katerimi se finančni načrt posrednega 
uporabnika izravna do konca tekočega leta.« 

https://bonitete.bisnode.si/
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Slika 5: Trend rasti stroškov amortizacije in prihodkov 

 

Vir: Lasten. 

Vrednosti postavk drugi stroški, finančni odhodki in drugi odhodki v letu 2017 niso bile bistvene in 

pomembno ne odstopajo od podatkov za predhodno leto. Prevrednotovalni poslovni odhodki so v 

letu 2017 znašali 26.000 €, leto poprej pa 94.000 € (vpliv odpisa sredstev v pridobivanju in dela 

refundacij). Zavod je tudi v letu 2017 odpisal starejše neizterljive terjatve in refundacije oz. 

neustrezno izkazane terjatve do ZZZS v višini 25.930 €. Zavod ima na dan 31. 12. 2017 še vedno 

neustrezno izkazane terjatve do ZZZS za leto 2015, ki jih bo odpisal v letu 2018.   

Na podlagi izvedenih revizijskih dejanj ugotavljamo, da je vrednost računovodskih postavk v izkazu 

prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017: 

 skladna z razpoložljivimi verodostojnimi listinami, 

 skladna z analitičnimi evidencami, 

 v vseh pomembnih pogledih odraz dejanskega stanja ter resničnega in poštenega prikazovanja. 

V letu 2017 je zavod v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 

toka izkazal 79.810 € presežka odhodkov nad prihodki.  

Razlogi za negativni poslovni rezultat so bili obravnavani na seji sveta zavoda 30. 3. 2018. Svet zavoda 

je sprejel sklep, da »je presežek prihodkov nad odhodki nastal zaradi okoliščin na katere odgovorna 

oseba JZ ZD Izola ni morala vplivati«, kar je ustrezno glede na prvi odstavek 79. člena ZIPRS171838, 

kjer je navedeno, da mora odgovorna oseba posrednega proračunskega uporabnika pojasniti 

presežek odhodkov nad prihodki, če je presežek odhodkov nad prihodki nastal zaradi okoliščin, na 

katere odgovorna oseba posrednega uporabnika ni mogla vplivati (npr. rast obsega zaposlovanja, ki 

je po številu skladna s kadrovskim načrtom, dejanski stroški dela pa so višji od načrtovanih stroškov 

dela na kar proračunski uporabnik ni imel vpliva).  

 

 

                                                           
38  Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819. 
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Številka priporočila NRev 023 / 2018 – 14 

Poslovno področje Sodila za tržno dejavnost 

Stopnja tveganja Srednja 

VSEBINA PRIPOROČILA 

Pri razporejanju posrednih stroškov je potrebno uporabiti sodila, ki temeljijo na aktivnostih, ki 

povzročajo te stroške, sicer ima zavod na tržnem delu poslovanja izkazano izgubo. 

2.6 Neporabljeni viri za investicije 

Preverili smo: 

 Ali je zavod ustrezno poročal o virih investicij za leto 2017? 

 Ali je zavod ustrezno poročal o neporabljenih virih za investicije? 

Ugotovili smo:  

Zavod je na dan 31. 12. 2016 izkazoval za 37.921 € neporabljenega kumulativnega presežka 

prihodkov nad odhodki ter tudi za 119.156 € presežka virov. Podatki so prikazani v naslednji sliki: 

 

Zavod je v letu 2017 porabil presežek prihodkov nad odhodki v višini 37.921,40 €, in sicer je v bruto 

bilanci poraba evidentirana že v otvoritveni bilanci leta 2017, s protiknjižbo v dobro konta 9807 – 

obveznosti za OS iz rezultata – reševalno vozilo 2449. Ker je zavod v letu 2017 pripoznal za 

150.594,96 € izgube oz. presežka odhodkov nad prihodki, jih je ustrezno izkazal na kontu 9860. Ker je 

zavod porabil celoten presežek prihodkov nad odhodki za nakup osnovnih sredstev, nastala izguba ni 

pokrita iz preteklih presežkov, ampak je ostala v celoti nepokrita.  

Zavod je v letu 2017 izvedel za 206.225,82 € nabav opreme, in sicer je opremo v vrednosti 199.642 € 

aktiviral, v vrednosti 6.584 € pa je še v pridobivanju. Zavod je v obrazcu 4 – Poročilo o investicijskih 

vlaganjih 2017 – ZD navedel vlaganja v višini 199.642 € (brez sredstev v pridobivanju, čeprav je tudi 

za ta sredstva že porabil investicijske vire), in sicer 49.963 € iz posojila, 14.700 € iz sredstev 

ustanovitelja oz. Občine Izola, 37.921 € iz presežka ter 97.059 € iz porabljene amortizacije.  
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VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJ 
POVEČANJA OSNOVNIH  

SREDSTEV IN DI 2017 
VIRI 2017 

USTANOVITELJ  14.700,00 14.700,00 

KREDIT 49.962,62 49.962,62 

PORABA VIRA PRETEKLIH LET 37.921,40 37.921,40 

SREDSTVA V PRIDOBIVANJU 6.584,42 6.584,42 

DONACIJE     

PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV     

DRUGO - ŠKODNI ZAHTEVEK     

LASTNA SREDSTVA     

DRUGO (SREDSTVA ZA INVALIDE)     

AMORTIZACIJA V BREME STROŠKOV - NAKUP OPREME IN DI 97.057,38 97.057,38 

SKUPAJ 206.225,82 206.225,82 

RAZLIKA   0,00 

Zavod ni poročal o viru v višini 6.584,42 €, skupaj z virom amortizacije v breme stroškov v višini 

97.057,38 € pa podatka nista enaka podatku, izkazanemu v bruto bilanci (113.025,01 €).   

Zavod za sredstva v pridobivanju ni ustrezno poročal o porabi virov.  

Zavod je na podskupini kontov 980 v letu 2017 evidentiral povečanje obveznosti za sredstva v 

upravljanju v višini 127.725,01 €, in sicer z naslednjimi knjižbami: 

 na kontu 9806 - obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje - komunikacijska oprema v dobro 

14.700 €, kar je ustrezno; 

 na kontu 9807 - obveznosti za sredstva - sredstva za nabavo OS v dobro 113.025,01 €, kar ni 

ustrezno s poročanjem na obrazcu 4, ter v breme v višini 131.337,94 €, čeprav je amortizacija v 

breme kontov 980 znašala le 18.312,93 € – razlika med 131.337 € in 113.025 € znaša 18.312 €, kot 

bi morala znašati knjižba v breme podskupine kontov 980, v dobro pa le 14.700 €, kolikor jih je 

zavod dobil od ustanovitelja (razlika med 131.337 € v breme in 127.725 € v dobro je 3.612,93 €, 

torej znaša razlika med pravilno knjižbo v breme 18.312 € in v dobro 14.700 €). Zaradi navedenega 

so knjižbe v breme in v dobro na podskupini kontov 980 nepotrebne. 

Pojasnilo zavoda: 

»Sistem evidentiranja je prilagojen lažji kontroli knjigovodske vrednosti OOS in ustreznosti vira, predvsem 

zaradi poročanja o višini obračunane amortizacije z občino ustanoviteljico.« 

Končno stanje virov na dan 31. 12. 2017 znaša 94.904 € in je sestavljeno iz 245.499 € presežka virov 

in 150.595 € izgube (pojasnilo: zavod je izgubo iz leta 2017 pokril v breme sredstev v upravljanju po 

sklepu sveta zavoda št. 30-SZ/2018, z dne 30. 3. 2018):  
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Glede na 17. člen39 Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb 

javnega prava bo zavod pokril morebitno nastalo izgubo iz prihodnjih obdobij iz navedenega 

presežka virov. V kolikor zavod ne bi imel presežka virov (ki ga izkazuje v okviru podskupine kontov 

980), bi moral za investicije porabiti manj amortizacije, kot jo bo izkazoval v stroških, saj drugih virov 

za investicije ne bo imel.  

Številka priporočila NRev 023 / 2018 – 15 

Poslovno področje Potrjevanje virov za investicije 

Stopnja tveganja Srednja 

VSEBINA PRIPOROČILA 

Zavod mora v letnem načrtu predlagati vire za investicije in pri tem upoštevati načrtovani rezultat 

poslovanja, sicer bi lahko porabil več sredstev, kot jih ima na voljo za pokritje tekočih obveznosti, s 

čimer bi obremenil poslovanje prihodnjih obdobij. 

                                                           
39  “Ugotovljeni presežek prihodkov pravne osebe iz prvega odstavka 16. člena tega pravilnika se najprej porabi za pokritje 

presežka odhodkov iz prejšnjih let, preostanek pa se razporedi za druge namene v skladu s predpisi.  
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v primeru, če ustanovitelj pred sprejemom letnega poročila zagotovi pokritje 
presežka odhodkov iz preteklih let iz drugih virov, ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki lahko razporedi za druge 
namene v skladu s predpisi.« 
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3 POVZETEK UGOTOVITEV IN PRIPOROČIL 

2.1 Uvodna pojasnila o poslovanju javnega zavoda 

 

Uvodoma smo preverili, ali letno poročilo vsebuje vse podatke, ki jih predpisujejo predpisi in 

ugotovili, da sta poslovno in računovodsko poročilo ustrezna in skladna s predpisi. Kot neustreznost 

izpostavljamo edino tega, da zavod k letnemu poročilu ni priložil Izjavo o oceni notranjega nadzora 

javnih financ, zato smo zavodu podali sledeče priporočilo:  
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Poslovno področje Letno poročilo  

Stopnja tveganja Majhna 

VSEBINA PRIPOROČILA 

Zavod naj za leto 2018 vsebino letnega poročila v delu, ki se nanaša na računovodsko poročilo, 

pojasnjuje skladno s 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 

uporabnike in druge osebe javnega prava. Letnemu poročilu naj zavod priloži tudi izjavo o oceni 

notranjega nadzora javnih financ. 

 

2.2 Oddajanje premoženja v najem  

Pri pregledu tega področja smo ugotovili, da Občina Izola Zdravstvenega doma Izola ni vpisala v 

razvid upravljalcev nepremičnin, kot to določa 4. člen Uredbe o načinu vpisa upravljalcev 

nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb, objavljen na spletni strani Geodetske uprave RS. 

Ker to ni urejeno, podajamo naslednje priporočilo: 
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Poslovno področje Vpis v razvid upravljalcev nepremičnin pri GURS-u 

Stopnja tveganja Nizka 

VSEBINA PRIPOROČILA 

Zdravstveni dom Izola naj Občino Izola opozori, da mora biti javni zavod vpisan v razvid 

upravljalcev nepremičnin, kot to določa 4. člen Uredbe o načinu vpisa upravljalcev nepremičnin v 

zemljiški kataster in kataster stavb. 

 

V nadaljevanju smo ugotovili, da je javni zavod imel v letu 2017 sedem najemnikov, pri pregledu 

pogodb z najemniki pa smo ugotovili, da v pogodbah ni opredeljena cena najema, ali pa je ta 

neveljavna. V nekaterih pogodbah (kot npr. v pogodbi z Zasebno ordinacijo splošne medicine, Andrej 

Dernikovič, dr. med.) je zapisano, da se najemnina usklajuje enkrat letno (v mesecu januarju), v 

skladu z indeksom rasti cen na drobno, objavljenem v Uradnem listu RS. Iz razpoložljive 

dokumentacije ni razvidno, da bi se najemnina usklajevala skladno s tem pogodbenim določilom. 

Veljavnosti pogodb, ki so vezane na veljavnost koncesijske pogodbe, nismo mogli preveriti, saj pri 

pogodbah o najemu te pogodbe niso bile priložene.  

 



 

   
34 

V nadaljevanju smo ugotovili, da javni zavod o najemnih pogodbah ni poročal Geodetski upravi RS, 

kar sicer zahteva 22. člen Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Ker to ni urejeno, zavodu 

podajamo naslednje priporočilo: 
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Poslovno področje Poročanje Geodetski upravi RS 

Stopnja tveganja Nizka 

VSEBINA PRIPOROČILA 

Zavod naj v letu 2018 o najemnih pogodbah poroča Geodetski upravi RS, kot to zahteva 22. člen 

Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. 

 

Pri cenah najema smo ugotovili, da Svet zavoda vsako leto sprejme sklep o določitvi cene za najem 

poslovnih prostorov, vendar po našem mnenju svet zavoda nima pristojnosti za sprejem cen. Ker to 

ni ustrezno urejeno, zavodu podajamo naslednje priporočilo: 
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Poslovno področje Sprejem cen za najemnino 

Stopnja tveganja Srednja 

VSEBINA PRIPOROČILA 

Zavod naj vztraja, da se z aneksom k obstoječi pogodbi, s katero občina daje nepremičnino v 

upravljanje, jasno navede, kdo je pristojen za določanje oz. potrjevanje cen najemnine.  

 

Javni zavod nima narejene kalkulacije za cene najema, ima pa za vsako leto narejeno cenitveno 

poročilo, koliko bi znašala tržna najemnina, kar smo šteli za ustrezno. 

 

Po besedah zavoda bodo za leto 2018 z najemniki sklenjene nove pogodbe, zato naj zavod v tem 

poročilu ugotovljene nepravilnosti ustrezno odpravi. Na podlagi tega zavodu podajamo sledeče 

priporočilo:  
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Poslovno področje Najemne pogodbe 

Stopnja tveganja Nizka 

VSEBINA PRIPOROČILA 

Zavod naj v novih pogodbah, ki jih bo z najemniki sklenil v letu 2018, odpravi vse v tem poročilu 

ugotovljene nepravilnosti.  

 

2.3 Poraba sredstev iz naslova najemnin 

V uvodu tega poglavja ugotavljamo, da javni zavod najemnikom ločeno zaračuna najemnino in ločeno 

stroške. Zavodu priporočamo, da na računih za elektriko, ogrevanje, ipd. uporabi pojem »stroški 

obratovanja« in ne »stroški najema prostorov«, saj v tem primeru ni jasno razvidno, kdaj gre za 

najemnino in kdaj za obratovalne stroške. Na podlagi tega podajamo sledeče priporočilo: 
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Poslovno področje Poimenovanje »stroškov obratovanja« in skladnost s pogodbenimi določili 

Stopnja tveganja Nizka  

VSEBINA PRIPOROČILA 

Javni zavod naj na računih, kjer najemnikom prezaračuna obratovalne stroške, v opisu navede 

termin »obratovalni stroški« in ne »stroški najema prostorov«.  
 

Pri pregledu računov smo še ugotovili neusklajenost izdanih računov in pogodbe s sprejetim cenikom 

pri Psihiatrični bolnišnici Idrija in Zdravstvenemu zavodu Celjenje Koper (v pogodbi zapisano, da so 

osnova za obračun najemnine dejansko koriščene ure iz mesečnega fonda ur oz. najemnina po 

dnevih, ker isti prostor uporabljata dva najemnika, Svet zavoda je sprejel ceno za m2 in ne ceno na 

uro oz. dan najema). Na podlagi tega podajamo sledeče priporočilo:  
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Poslovno področje Najemni pogodbi s PB Idrija in Zdravstvenim zavodom Celjenje Koper 

Stopnja tveganja Nizka 

VSEBINA PRIPOROČILA 

Zavod naj pripravi ustrezne sklepe, svet zavoda pa potrdi ceno uporabnine za dan uporabe, kar 

sicer velja za vse prostore, ki jih uporabljajo različni uporabniki/najemniki. 
 

Na računih za najemnino za ta dva najemnika so po pojasnilu računovodstva obratovalni stroški 

najemnikoma zaračunani po količnikih, ki so določeni že vrsto let. Podlaga za izračun teh količnikov ni 

znana, prav tako pa iz predložene dokumentacije ni razvidno, ali je te količnike potrdil tudi svet 

zavoda. Glede na navedeno se do ustreznosti teh količnikov ne moremo opredeliti in na podlagi tega 

podajamo sledeče priporočilo: 

Številka priporočila NRev 023 / 2018 – 8 

Poslovno področje Obratovalni stroški najemnikov 

Stopnja tveganja Nizka 

VSEBINA PRIPOROČILA 

Organ, pristojen za sprejemanje cenikov, naj določi pavšalni znesek materialnih stroškov na 

kvadratni meter.  

Ugotovili smo, da računi niso izstavljeni skladno s pogodbenimi določili, kar se tiče datuma izstavitve 

in da se cena na m2 ne ujema vedno s pogodbeno ceno (kot npr. Zdravstveni dom Orthodontio, kjer 

znaša pogodbena vrednost 26.881,97 SIT). Glede na navedeno podajamo sledeče priporočilo:  
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Poslovno področje (Ne) skladnost s pogodbenimi določili 

Stopnja tveganja Nizka  

VSEBINA PRIPOROČILA 

Javni zavod naj izdane račune izstavi skladno s pogodbeni določili (kot npr. do 15. v mesecu in 

navede tudi ceno najema ipd.), oz. v kolikor je potrebno, z najemniki sklene nove pogodbe oz. 

anekse k obstoječim pogodbam.  
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2.4 Obračunavanje in porabljanje sredstev amortizacije 

V tem poglavju smo ugotovili, da je način določitve amortizacije v stroških poslovanja in v breme 

posameznih virov sredstev je metodološko ustrezen, s predpisi skladen pa je tudi način 

obračunavanja amortizacije. Ne glede na to pa izpostavljamo sledeče: 

 Obračunana amortizacija v višini 264.253,48 € ni ustrezno izračunana, ker zavod ni uskladil vseh 

letnih stopenj odpisa, kot jih določa Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih 

sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in posledično navedeni znesek obračunane 

amortizacije ni pravilen; 

 Priznana amortizacija v ceni storitev do ZZZS v višini 219.986 € v celoti temelji na vrednosti 

amortizacije, opredeljeni z aneksom št. 1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za 

pogodbeno leto 2017, ki jo je zavod sklenil z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 

podlagi Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017.  

 V Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je zavod za leto 2017 

izkazal 221.678 € stroškov amortizacije za izvajanje javne službe namesto zneska 219.986 € in 

22.563 € od prodaje blaga in storitev na trgu namesto zneska 24.255 €. 

Pojasnilo zavoda: 

»V IPI-ju določenih uporabnikov znesek amortizacije znaša 244.241 € in je pojasnjen ter razčlenjen 

v računovodskem poročilu na del za izvajanje javne službe ter del, ki se nanaša na tržno dejavnost 

na str. 25. Skupni znesek v IPI določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je točen, v stolpce pa so 

zneski napačno vpisani.« 

 V obrazcu 4 – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017 – ZD bi zavod moral v polje »I. Priznana 

amortizacija v ceni storitev« poročati o celotni vrednosti amortizacije v ceni storitev, torej tudi za 

tržni del amortizacije in ne zgolj za vrednost, ki je določena s ceno ZZZS-ja. 

Zavod je pojasnil, da bo navedbo upošteval pri sestavi obrazcev za prihodnja obračunska obdobja. 

 V izkazu Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev bi moral 

zavod izkazati celotno vrednost amortizacije (in tudi vseh ostalih parametrov) le za sredstva v 

upravljanju, saj sredstev v lasti ne more imeti. 

Zavod je pojasnil, da bo navedbo upošteval pri sestavi obrazcev za prihodnja obračunska obdobja. 

Iz podatkov je razvidno, da je bil v obdobju od leta 2012 do leta 2015 delež stroška amortizacije nižji 

kot v primerljivem letu 2017. Razlika izhaja iz nižjih zneskov priznane amortizacije v ceni storitev, 

pomanjkljivost obračuna amortizacije pa je v prenizko izkazanem znesku amortizacije iz cene storitev 

(podobno kot za leto 2016) – po pojasnilih zavoda na podlagi amortizacije za tržno dejavnost. Znesek 

prenizko izkazanega stroška amortizacije smo pregledali za leto 2014 in naredili prilagoditev rezultata 

zavoda za leto 2014. Negativen rezultat leta 2014 bi bil namesto 59.000 € za 20.000 € višji. Enako 

velja za ostala leta v obdobju 2012-2016. Posledično je bil ugotovljeni rezultat poslovanja v 

posameznem letu slabši (zaradi nižjega stroška amortizacije je bil izkazan večji presežek prihodkov 

nad odhodki oz. manjša izguba oz. presežek odhodkov nad prihodki).  

 

Glede na navedeno zavodu podajamo več priporočil. Glede na pomembnost zneska stroška 

amortizacije v celotnih stroških in zneska napake pri izračunu amortizacije, je stopnja tveganja 

določena kot srednje velika. Glede na ugotovitve podajamo naslednja priporočila: 
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Številka priporočila NRev 023 / 2018 – 10 

Poslovno področje Obračun amortizacije 

Stopnja tveganja Srednja 

VSEBINA PRIPOROČILA 

Zavod naj najkasneje pri pripravi letnega poročila za leto 2018 popravi letne stopnje odpisa v 

registru osnovnih sredstev in obračuna amortizacijo v pravilni višini. 
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Poslovno področje Obračun priznane amortizacije 

Stopnja tveganja Srednja 

VSEBINA PRIPOROČILA 

Zavod naj obračuna priznano amortizacijo v ceni storitev glede na realizacijo plana programov z 

ZZZS, in sicer v sorazmernem deležu s plačilom programov in z letnim obračunom opravljenih 

storitev. V primeru dvoma naj pridobi razlago s strani ZZZS ali združenja zdravstvenih zavodov. 
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Poslovno področje Poročanje o amortizaciji 

Stopnja tveganja Srednja 

VSEBINA PRIPOROČILA 

Zavod naj poroča o obračunani in priznani amortizaciji na verodostojen način, torej v vseh poročilih 

in obrazcih z enakimi in pravilnimi podatki. 
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Poslovno področje Navodila za izračun amortizacije 

Stopnja tveganja Srednja 

VSEBINA PRIPOROČILA 

Zavod naj v internem pravilniku (o računovodstvu) določi metodologijo izračuna amortizacije, 

predvsem način izračuna priznane amortizacije v ceni storitev. 

 

2.5 Verodostojnost izkazanega poslovnega rezultata  

Na podlagi izvedenih revizijskih dejanj ugotavljamo, da je vrednost računovodskih postavk v izkazu 

prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017: 

 skladna z razpoložljivimi verodostojnimi listinami, 

 skladna z analitičnimi evidencami, 

 v vseh pomembnih pogledih odraz dejanskega stanja ter resničnega in poštenega prikazovanja. 

V letu 2017 je zavod v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 

toka izkazal 79.810 € presežka odhodkov nad prihodki.  

Razlogi za negativni poslovni rezultat so bili obravnavani na seji sveta zavoda 30. 3. 2018. Svet zavoda 

je sprejel sklep, da »je presežek prihodkov nad odhodki nastal zaradi okoliščin na katere odgovorna 
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oseba JZ ZD Izola ni morala vplivati«, kar je ustrezno glede na prvi odstavek 79. člena ZIPRS1718, kjer 

je navedeno, da mora odgovorna oseba posrednega proračunskega uporabnika pojasniti presežek 

odhodkov nad prihodki, če je presežek odhodkov nad prihodki nastal zaradi okoliščin, na katere 

odgovorna oseba posrednega uporabnika ni mogla vplivati (npr. rast obsega zaposlovanja, ki je po 

številu skladna s kadrovskim načrtom, dejanski stroški dela pa so višji od načrtovanih stroškov dela na 

kar proračunski uporabnik ni imel vpliva).  

Kot neustreznost pa lahko v tem delu izpostavimo sodila pri delitvi stroškov poslovanja na tržni del 

oz. na odhodke, ki pripadajo dejavnosti od prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2017. Zavod je pri 

tem upošteval delež prihodkov te dejavnosti v celotnih prihodkih oz. sodila, kot je pojasnjeno v 

računovodskem poročilu (na strani 28). 

Navedeno pojasnilo ni v celoti odraz dejanskega stanja. Pri razporejanju posrednih stroškov je 

namreč potrebno uporabiti sodila, ki temeljijo na aktivnostih, ki te stroške povzročajo. Ob tem še 

izpostavljamo, da je zavod na tej dejavnosti pripoznal presežek odhodkov, kar ni skladno s predpisi, 

saj na tržni dejavnosti ni dopustno poslovati z negativnim rezultatom.  
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Poslovno področje Sodila za tržno dejavnost 

Stopnja tveganja Srednja 

VSEBINA PRIPOROČILA 

Pri razporejanju posrednih stroškov je potrebno uporabiti sodila, ki temeljijo na aktivnostih, ki 

povzročajo te stroške, sicer ima zavod na tržnem delu poslovanja izkazano izgubo. 

 

2.6 Neporabljeni viri za investicije 

Ugotovili smo, da zavod za sredstva v pridobivanju ni ustrezno poročal o porabi virov in da bo glede 

na 17. člen Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 

prava zavod pokril morebitno nastalo izgubo iz prihodnjih obdobij iz navedenega presežka virov. V 

kolikor zavod ne bi imel presežka virov (ki ga izkazuje v okviru podskupine kontov 980), bi moral za 

investicije porabiti manj amortizacije, kot jo bo izkazoval v stroških, saj drugih virov za investicije ne 

bo imel.  

Končno stanje virov na dan 31. 12. 2017 znaša 94.904 € in je sestavljeno iz 245.499 EUR presežka 

virov sredstev in 150.595 EUR izgube oz. presežka odhodkov nad prihodki (pojasnilo: zavod je namreč 

izgubo iz leta 2017 pokril v breme sredstev v upravljanju po sklepu sveta zavoda št. 30-SZ/2018 z dne 

30.3.2018). 
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Poslovno področje Potrjevanje virov za investicije 

Stopnja tveganja Srednja 

VSEBINA PRIPOROČILA 

Zavod mora v letnem načrtu predlagati vire za investicije in pri tem upoštevati načrtovani rezultat 

poslovanja, sicer bi lahko porabil več sredstev, kot jih ima na voljo za pokritje tekočih obveznosti, s 

čimer bi obremenil poslovanje prihodnjih obdobij. 



 

   
39 

4 KONČNE DOLOČBE 

To poročilo se nanaša na pregledane dokumente in evidence in ne more biti razširjeno na vse 

poslovne dogodke ali računovodske izkaze kot celoto. Dopuščamo možnost, da v teku našega 

poizvedovanja niso bile odkrite vse zadeve, ki bi jih pri izvajanju naših postopkov smatrali kot 

bistvene ali s katerimi morda nismo bili seznanjeni, a bi lahko vplivale na naše poročilo. 

Ugotovili smo,  da je imel zavod v letu 2017 na revidiranem področju vzpostavljen ustrezen in 

učinkovit sistem notranjih kontrol, ki pa ni bil v celoti zanesljiv. Glede na ugotovitve smo zavodu 

podali več priporočil, z upoštevanjem katerih se bodo tveganja za napake na revidiranem področju 

občutno znižala.  

Skladno z določbo 17. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega 

nadzora javnih financ40 mora predstojnik v roku, ki ni daljši od devetdesetih dni, sprejeti program 

ukrepov za odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti v poslovanju ali pomanjkljivosti in slabosti pri 

delovanju notranjih kontrol, ter o tem z odzivnim poročilom obvestiti notranjega revizorja.  

Z revizijo so bile ugotovljene pomanjkljivosti, ki pa bistveno ne vplivajo na gospodarno in/ali zakonito 

porabo sredstev. Iz tega razloga zavodu ni potrebno pripravljati odzivnega poročila. Upoštevanje in 

realizacija podanih priporočil naj se preveri v okviru naslednje redne notranje revizije.  

Ker bo znesek načrtovanih prihodkov tudi v letu 2018 presegel 2.086.463,03 €, je zavod k izvedbi 

naslednje notranje revizije poslovanja zavezan tudi v letu 2019.  

V 18. členu omenjenega Pravilnika je še določeno, da mora predstojnik nemudoma ukrepati, če 

notranji revizor ugotovi nepravilnosti, ki kažejo na povzročitev večje škode ali sum kaznivega dejanja. 

Ker v okviru te revizije ni bilo ugotovljenih nobenih dejanj, nepravilnosti, neskladnosti s predpisi ali 

namerne povzročitve škode, predstojniku v zvezi s tem ni potrebno sprejeti nobenih posebnih 

ukrepov.  

                                                           
40  Uradni list RS, št. 72/02. 
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5 PRAVNI POUK 

Izvajalec revizije je v postopku izvedbe notranje revizije naročniku in revidirancu omogočil 

opredelitev do vseh navedb iz tega poročila. Izvajalec revizije je vsa pojasnila in pripombe, za katere 

je presodil, da so smiselne in utemeljene, tudi že upošteval.  Iz tega razloga podajanje pripomb zoper 

to poročilo ni več mogoče.  

 

Vodja revizije: 

 

 

Mag. Aleksander Kupljenik, 

Preizkušeni notranji revizor  

Državni notranji revizor 

 

 

 

Mag. Metka Cerar, direktorica 

Preizkušena državna revizorka 

Preizkušena državna notranja revizorka 

 

Priloge: 

 Priloga 1: Načrt in realizacija programa glede na prihodke in višino amortizacije za izbrane storitve za leto 2017. 

 Priloga 2: Stroški storitev po vrstah za leti 2017 in 2016. 

Vročiti: 

 Naročniku:  Elektronski (PDF) izvod 

 Revidirancu:  Elektronski (PDF) izvod 

 Arhiv IJFP:  Elektronski izvod 

 



 

 

Priloga 1: Načrt in realizacija programa glede na prihodke in višino amortizacije za izbrane storitve za leto 2017 

ŠIFRA  
STORITVE 

PROGRAM 
POGODBA  

OD 1.1.2017 
POGODBA  

OD 1.7.2017 
POGODBA  

OD 1.10.2017 
ANEKS  

OD 1.12.2017 

PLAN 2017  
(IZ REALIZACIJE PO 

ZZZS) 

REALIZACIJA  
2017 

INDEKS  
(2017-2016) 

RAZLIKA  
ANEKS 1.12.2017 

 - DEJANSKO 

PLAN PO 
IZRAČUNU 

306/007/E0012 D. za ženske  - glavarina 29.298 29.298 29.298 22.340 22.173 22.174 100,0 -1 28.718 

 
Celotni prihodki 71.326 71.326 71.326 54.418 53.986 53.883 

 
-535,2 69.917 

 
Amortizacija 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 

306/007/Z0031 D. za ženske  - obiski 32.113 32.113 32.113 28.505 28.309 17.328 61,2 -11.177 31.812 

 
Celotni prihodki 78.181 78.181 78.181 69.437 68.924 68.924 

 
-513,0 77.452 

 
Amortizacija 6.130 6.130 6.130 6.075 6.125 5.451 

 
-624 6.125 

327/009/Z0031 OD, ŠD kurativa  - obiski 53.748 69.263 69.263 66.568 59.920 47.532 79,3 -19.036 61.281 

 
Celotni prihodki 105.528 135.990 135.990 131.349 118.196 118.828 

 
-12.521,0 120.372 

 
Amortizacija 7.030 9.059 9.059 8.978 8.038 7.935 

 
-1.043 8.038 

513/150/E0322 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem 357.061 357.061 357.061 357.061 357.061 678.045 189,9 320.984 357.061 

 
Celotni prihodki 254.792 254.792 254.792 253.687 254.429 254.429 

 
742,0 254.700 

 
Amortizacija 61.592 61.592 61.592 61.038 61.546 61.546 

 
508 61.546 

Opomba: Z oranžno barvo so označeni podatki o amortizaciji, ki je upoštevana v stroških (podatek iz Aneksa 1. 12. 2017) in podatek, kot bi moral biti upoštevan glede na realizacijo programa (realizacija 2017) 

ter razlika. Vir: Pogodba in poročilo ZZZS za leto 2017, lasten izračun 

 



 

 

Priloga 2: Stroški storitev po vrstah za leti 2017 in 2016. 

Konto Kategorija 2017 2016

Razlika 

(2017-2016)

461 STROŠKI STORITEV 909.526 816.405 93.120

46100 ZDRAVSTVENE STORITVE 54.771 64.879 -10.108

46101 Laboratorijske storitve 92.708 77.390 15.318

461020 Zdravstvene storitve - lastni zaposleni preko s.p., d.o.o. 19.049 24.348 -5.299

461021 Zdravstvene storitve - stroški ostalih oseb s.p., d.o.o. 207.818 173.578 34.240

461100 STORITVE ZA SPROTNO VZDRŽEVANJE OPREME 7.080 9.817 -2.737

461101 STORITVE ZA SPROTNO VZDRŽEVANJE AVTOPARKA 19.437 19.867 -430

461102 STROŠKI STORITEV - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 5.893 14.199 -8.306

461103 Vzdrževanje stavbe tekoče 13.991 13.012 979

461104 Računalniške storitve 18.558 21.252 -2.695

461105 Varovanje stavbe 2.972 3.027 -55

461106 Vzdrževanje programske opreme 27.961 26.954 1.006

461107 Najemnine 751 751

46120 PREMIJE ZA ZAVAROVANJE MATERIALNIH NALOŽB 35.349 25.541 9.808

46121 PREMIJE ZA ZAVAROVANJE DELAVCEV 7.977 1.941 6.036

46122 Zavarovalne premije - ostalo 483 1.505 -1.022

46130 STROŠKI STORITEV- odvetniškin in svetovalnih 28.584 45.486 -16.902

461300 Revizija 10.396 10.396

461301 Odvetniške storitve 38.893 38.893

46132 SPECIALIZACIJE V DRŽAVI (sofinanciranje specializacij) 3.953 -3.953

46133 KOTIZACIJE 29.620 24.579 5.041

46134 STROŠKI STORITEV - strokovni izpit 3.707 974 2.732

46135 STROŠKI STORITEV - ISO9001:2008 793 -793

46137 STROŠKI STORITEV - l icenčni programi 1.017 4.561 -3.543

46140 POŠTNE IN TELEFONSKE STORITVE 25.746 27.303 -1.557

46141 STROŠKI STORITEV-prevoz odpadkov 10.538 10.089 448

46142 STROŠKI STORITEV - ČIŠČENJA POSLOVNIH PROSTOROV 3.262 3.262 0

46143 STROŠKI STORITEV - pranje perila 6.513 6.201 312

46150 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM (dnevnice,nočnine, potni stroški)9.033 10.791 -1.757

46151 POVRAČILA PREVOZNIH STROŠKOV 141 141

46152 NOČNINE MED SLUŽBENIMI POTOVANJI 1.291 1.009 282

46160 POGODBE O DELU 194.773 171.644 23.129

46170 REPREZENTANCA 2.936 3.156 -221

46180 STROŠKI STORITEV IZ PREJŠNJIH OBDOBIJ 1.011 8.598 -7.587

46190 STROŠKI REKLAME IN PROPAGANDE 26 -26

46192 STROŠKI STORITEV - PLAČILNI PROMET 2.017 1.102 915

46196 DRUGE STORITVE 25.250 15.566 9.684  

Vir: Bruto bilanca zavoda, lasten izračun. 

 

 


