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1. Splošni del
1.1 Osebna izkaznica
Naziv: Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna, javni zdravstveni zavod
Naslov: Rakitna 96, 1352 Preserje
Matična številka: 5273943
Številka proračunskega uporabnika: 27669
Davčna številka: SI 28277678
Številka podračuna pri UJP: 01208-6030276676
Telefonska številka: 01/365 98 00
Elektronski naslov: info@mkz-rakitna.si
www.mkz-rakitna.si

1.2 Vodstvo zavoda
Direktor: Romana Rasperger, dipl. ekon. (UN), spec.
Strokovni vodja: Barbara Weibl, dr. med., spec. šol. med.

1.3 Svet zavoda
Predsednik: mag. Franjo Čuk, univ. dipl. ing.
Člani: Stanislav Frim, univ. dipl. ekon.
Jožef Selan, višji davčni inšpektor
Marjana Plešnar Pirc, spec. ped., razredna učiteljica
Miran Aleš
Cirila Kovačič

4

1.4 Opis dosedanjega razvoja zavoda
Na območju današnjega zdravilišča je že leta 1927 deloval sanatorij za kostno tuberkolozo. V
letu 1930 je bila na območju sedanjega zdravilišča organizirana prva počitniška kolonija v
okviru državne šolske poliklinike Ljubljana. 1932 leta je bil zgrajen zidan počitniški dom, ki
se je imenoval Otroško okrevališče princa Andreja, sina jugoslovanskega kralja Aleksandra.
Leta 1943 Nemci v eni izmed ofenziv okrevališče požgejo. Leta 1950 je bila zidana stavba
obnovljena, dom pa se je preimenoval v Dom narodnega heroja Toneta Vidmarja-Luke. Leta
1954 je bila zgrajena nova zidana stavba s spalnicami, dom se ponovno preimenuje v
Mladinsko okrevališče. V letu 1961 se kapacitete povečajo iz 80 na 120 postelj. Leta 1962
dom pridobi status zdravilišča in se imenuje Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna. Leta
1978 se zdravilišče zaradi oporečne vode zapre. Po adaptaciji, ki je bila izvedena s tretjim
samoprispevkom, se leta 1987 zdravilišče ponovno odpre, pridobijo se kapacitete za starše,
zdravilišče pa se tokrat imenuje Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna v ustanavljanju.
Leta 1994 je bil zgrajen športno rekreativni park s smučiščem in vlečnico. V letu 2004 je bil
urejen prostor za fizioterapijo.
Mestni ljudski odbor Ljubljana je postal lastnik zdravilišča leta 1954. Leta 1987 postane
lastnik Mestna zdravstvena skupnost Ljubljana, leta 2003 pa prevzame ustanoviteljske pravice
občina Brezovica.
Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna je edino srednjegorsko klimatsko zdravilišče za
otroke in mladostnike v Sloveniji.
Na podlagi strokovnega mnenja Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo je zdravilišče
v letu 2006, s strokovno pomočjo zunanjega ekspertnega tima, pričelo pripravljati nov
zdravstveni program motnje hranjenja in čustvene motnje. Program je bil 10. maja 2007
sprejet na Zdravstvenem svetu Republike Slovenije, Ministrstvo za zdravje Republike
Slovenije pa je 18. oktobra 2007 izdalo Odločbo o podelitvi koncesije z veljavnostjo od 1.
oktobra 2007 dalje.

1.5 Dejavnosti zavoda
Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in 8/96), Zakona o
zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92, 37/95 in 8/96) in Odloka o ustanovitvi
Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna (Ur. l. RS, št. 98/2003 in 22/2004) s sedežem
Rakitna 96, Preserje, je Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna (v nadaljevanju: zavod)
namenjeno za stacionarno in ambulantno rehabilitacijsko dejavnost, nadaljevanje hospitalnega
zdravljenja ter primarno in sekundarno preventivno zdravstveno dejavnost za otroke in
mladostnike s kroničnimi obolenji in motnjami, ter za dodatno dejavnost zavoda za področje
Republike Slovenije.
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2 Posebni del
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa
državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in
rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS 12/2001, 10/2006,
8/2007).
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavoda:
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996,
18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003UPB1, 63/2003 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl.US: UI-321/02-12, 47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2007 in 2008 ter Področnega dogovora za
bolnišnice za leto 2007 in 2008 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2008 z ZZZS.
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU,
127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,
124/08),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04,
141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. člena
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03).
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2.1 Dolgoročni cilji zavoda
Poslanstvo zavoda je zdravljenje in rehabilitacija otrok in mladostnikov s kroničnimi obolenji
in motnjami, preventivno zdravljenje ter izvajanje dodatnih dejavnosti za potrebe slovenskih
otrok in mladostnikov. Zavod izvaja svojo dejavnost v korist vseh slovenskih otrok kot
uporabnikov in v korist družbe kot celote, s čimer se veča kakovost življenja. Dolgoročno se
povečuje tudi kakovost nacionalnega gospodarstva, kajti zdravi otroci in mladostniki so
osnovni pogoj za zdrave in sposobne delavce, ki prispevajo h kakovosti nacionalnega
gospodarstva.
Program zdraviliškega zdravljenja otrok in mladostnikov z respiratornimi težavami se v
zavodu izvaja že 80 let. S 1. oktobrom 2007 pa se je v zavodu začel izvajati drugi zdravstveni
program motnje hranjenja in čustvovanja.
Dolgoročni cilji zavoda zajemajo:
- ohranitev javnega zavoda za potrebe slovenskih otrok in mladostnikov,
- povečevanje števila oskrbnih dni, predvsem na zdravstvenih programih,
- povečanje deleža tržne dejavnosti.
Na strokovnem področju:
- permanentno strokovno izobraževanje zaposlenih,
- strokovni nadzor s strani klinike za respiratorni program,
- strokovni nadzor nad programom motnje hranjenja in motenj čustvovanja s strani
zunanjega skspertega tima,
- vzpostavitev specialistične ambulantne dejavnosti.
Na raziskovalnem področju:
- razvoj novih zdravstvenih programov, kjer stroka ugotavlja potrebe.
Krepitev povezav in sodelovanja:
- sodelovanje z ustanovami, ki opravljajo sorodno dejavnost (Pediatrična klinika
Ljubljana, Psihiatrična klinika Ljubljana, klinični oddelke za mentalno zdravljenje ...).
Na področju financiranja:
- kandidature na razpisih Evropske unije, namenjenih za financiranje investicij in
programov.
Na področju prostorske ureditev in opreme (izgradnje):
- sanacijo in novogradnjo objektov zavoda skladno s strokovnimi programi in
izboljšanjem nivoja tržne ponudbe.

2.2 Letni cilji zavoda
V okviru poslovnega načrta za poslovno leto 2008 so bili v zavodu postavljeni naslednji cilji
po posameznih področjih.
a) Kadrovsko področje
Zaradi zagotavljanja izvajanja zdravstvenih programov bo zavod zagotavljal tudi zunanje
strokovne sodelavce (zdravnik-psihoterapevt, zdravnik-pediater, dietetik in socialni pedagog),
na podlagi potreb pa jih bo tudi zaposloval.
Zaradi izteka mandata direktorju, bo svet zavoda objavil razpis prostega delovnega mesta
direktorja najkasneje tri mesece pred iztekom dobe za katero je direktor imenovan (12. marec
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2008). V skladu s 64. členom Poslovnika o delu sveta zavoda, svet zavoda imenuje razpisno
komisijo, ki vodi razpisni postopek za direktorja.
b) Organizacija
- Priprava, izvajanje in promocija novega bolnišničnega (rehabilitacijskega) programa
obravnave otrok z astmo.
- Promocija programa motnje hranjenja in čustvovanja strokovni in laični javnosti.
- Organizacija rakiškega srečanja.
- Organizacija športnih iger zdravega diha.
- Predstavitev programa »Motnje hranjenja in čustvovanja« Sekciji za šolsko in
visokošolsko medicino v zavodu.
- Priprava standardov poslovnih procesov.
c) Pravno področje
- Priprava in sprejem pravilnika o delovni uspešnosti.
- Priprava in sprejem pravilnika o kršitvah delovne obveznosti
- Priprava in sprejem pravilnika o povračilu stroškov za prevoz na delo in iz dela.
d) Vzdrževanje in investicije
- Nakup ognjevarne kartotečne omare
- Nakup psihodiagnostičnih sredstev
- Nakup omare in polic za dokumentacijo
- Nakup računalnikov (4 kos)
- Nakup pisalne mize
- Ožičenje in napeljava telefona
- Nakup medicinskih pripomočkov (aparat CRP, tehtnica …)
- Nakup posteljnine (rjuhe, prevleke)
- Nakup vzglavnikov in vzmetnic
- Nakup brisač
- Nakup DVD predvajalnikov
- Nakup stroja za odstranjevanje namazov
- Parni likalnik in likalna miza
- Ureditvena in vzdrževalna dela
- Izdelava novega igrala z balkonom okoli drevesa
- Nakup 10 m3 mivke za odbojkarsko igrišče in peskovnika
- Nakup kuhinjskih pripomočkov (tehtnica, jedilni pribor …)
- Nakup za VVS (igrače, igralni kotiček, mize, tricikli, skiroji …).
e) Drugo
- Nakup in inštalacija programa za recepture.
- Prenova spletne strani.
- Izdelava novih zloženk, tisk in naklada.
- Izvajanje aktivnosti po prijavljenem programu za Norveški finančni mehanizem.
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2.3 Doseganje zastavljenih ciljev
2.3.1 Kadrovsko področje
Zavod je zagotovil zunanjega zdravnika-psihiatra za potrebe izvajanja novega zdravstvenega
programa motnje hranjenja in čustvovanja.
Zaradi izteka mandata direktorju je svet zavoda razpisal prosto delovno mesto direktorja
zavoda.

2.3.2 Organizacijsko področje
Priprava, izvajanje in promocija novega bolnišničnega (rehabilitacijskega) programa
obravnave otrok z astmo ni realiziran iz razloga, ker ni pravne podlage za izvajanje le-tega.
Pravno podlago bi pridobili, če bi program potrdil Zdravstveni svet RS, po predhodni
potrditvi Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo.
Glede na to, da poslovno leto 2008 pomeni prvo leto izvajanja programa motenj hranjenja, je
razumljivo, da smo v tem letu posvetili veliko pozornosti osveščanju tako strokovne kot
laične javnosti. V želji, da bi čim bolj racionalno pristopili k promociji, smo se odločili za
regionalni pristop promocije, to pomeni, da smo pripravili strokovne posvete mesečno po
regijah.
Poleg strokovnih posvetov smo veliko pozornosti posvetili tudi tiskanim medijem in televiziji,
naj naštejemo nekaj objav:
− Evropska konferenca o terapevtskem jahanju (E. Motion 2008); Dunaj, 11. 4. 2008 - 13. 4.
2008, Predstavitev terapevtskega jahanja na Rakitni (prejeli drugo nagrado za poster
presentation).
− Dnevnik Žurnal; Članek - Zdravilišče na konju, 16. 7. 22008.
− Dnevnik – Objektiv; Članek – Na konjskem hrbtu se učijo novih korakov, 23. 8. 2008.
− Revija Ona; Članek -Telo zrcali naša čustva, 30. 9. 2008.
− EEA GRANTS, norveški finančni mehanizem; intervju; Therapeutic horseback riding for
Slovene children, september 2008.
− POP TV- Vizita; prispevek - Zdravilišče Rakitna z novimi programi za otroke; 27. 9.
2008.
− Riding for the Disabled Association of The Republic Of China; Predstavitev
terapevtskega jahanja na Rakitni; Katarina Mavec, psiholog; Tajvan, november 2008.
Zavod Rakiško srečanje ni organiziral saj je promocija potekala tako, da so strokovne
sodelavke zavoda predstavljale program po regijah, tako da ni bilo potrebe, da bi strokovno
javnost še posebej vabili na sedež zavoda.
Zavod ni organiziral igre zdravega diha, so pa v poletnih mesecih dnevno potekale različne
športne aktivnosti.
Zavod je 8. marca organiziral predstavitev programa »Motnje hranjenja in čustvovanja«
Sekciji za šolsko in visokošolsko medicino.
Zavod ni pripravil standard poslovnih procesov.

9

2.3.3 Pravno področje
Na pravnem področju je plan deloma realiziran. Zavod je sprejel Pravilnik o povračilu
stroškov za prevoz na delo in iz dela. Pravilnika o kršitvah delovne obveznosti pa zavod še ni
sprejel.
Svet zavoda je na svoji redni seji 18. 8. 2008 sprejel nov statut Mladinskega klimatskega
zdravilišča Rakitna.
Zavod je zaradi novega Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 95/07 –
uradno prečiščeno besedilo in 17/08), sprejel nov Pravilnik o organizaciji dela in
sistemizaciji delovnih mest v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna.
V skladu z Uredbo o enotni metodologji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, 70/07 in naslednji), so vsi zaposleni delavci prejeli anekse k
pogodbam o zaposlitvi. Prav tako so bile z mesecem avgustom vsem delavcem izplačane
plače v skladu z omenjeno uredbo.

2.3.4 Vzdrževanje in investicije
Na področju vzdrževanja in investicij je zavod izvršil:
- Nakup kuhinjskih pripomočkov (sekljalnik, pekač, sklede …)
- Nakup dveh računalnikov,
- Nakup brisač,
- Nakup posteljnine (rjuhe, prevleke),
- Nakup ognjevarne kartotečne omare,
- Nakup psihodiagnostičnih sredstev,
- Nakup lesene omare in polic za dokumentacijo,
- Ureditvena in vzdrževalna dela.

2.3.5 Realizacija investicijskega načrta
Investicijski načrt je bil vsebinsko realiziran 52%, kajti aktivnosti nakupa pisalne mize,
ožičenja in napeljave telefona, nakupa medicinskih pripomočkov, nakupa vzglavnikov in
vzmetnic, nakupa stroja za odstranjevanje namazov, nakupa parnega likalnika in likalne mize,
izdelave novega igrala z balkonom okoli drevesa, nakupa igrač za vzgojno varstveno službo
in nakupa in inštalacije programa za recepturo niso bile izvedene.
V okviru vzdrževalnih del je zavod izvršil čiščenje dveh cistern za kurilno olje. Zadnje
generalno očiščenje je bilo izvedeno pred 30 leti. Prebarvali in zaščitili smo zunanja vrata,
zamenjali pokrov na čistilni napravi in zamenjali talne rešetke kuhinjskega odtoka.
Zaradi dotrajanosti opreme in delovnih strojev zavod beleži večje stroške za popravilo strojev
v pralnici (likalni stroj) in v kuhinji (pomivalni stroj).

2.4 Število zaposlenih
Na dan 1. 1. 2008 je bilo v zavodu zaposlenih 33 delavcev.
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Januarja je prenehalo delovno razmerje glavni medicinski sestri. Aprila je prenehalo delovno
razmerje vodji službe za nabavo in prehrano. Junija je potekel mandat direktorju zavoda.
Oktobra je prenehalo delovno razmerje dietnemu tehniku.
Naravno fluktuacijo smo glede na potrebe zavoda nadomestili z novo sprejetimi delavci.
Februarja smo zaposlili univerzitetno diplomirano psihologinjo. Aprila smo zaposlili tehnika
zdravstvene nege in dietnega tehnika. Maja smo zaposlili psihologinjo-pripravnico. Julija smo
zaposlili vodjo službe za nabavo in pripravo hrane in tehnika zdravstvene nege. Avgusta smo
zaposlili zdravstvenega sodelavca I – terapevtko s konji za potrebe projekta Psihoterapija s
konji na Rakitni. Decembra pa smo zaposlili univerzitetno diplomirano psihologinjo.
V letu 2008 je v zavodu prenehalo delovno razmerje 5-im delavcem, na novo pa se jih je
zaposlilo 9. Na dan 31. 12. 2008 je bilo v zavodu zaposlenih 37 delavcev. Tri delavke so
financirane s strani zunanjih financerjev (Ministrstvo za zdravje financira pripravništvo dveh
psihologinj, Norveški finančni mehanizem pa terapevtko s pomočjo konj).
Število zaposlenih v zavodu se je v letu 2008 povečalo za štiri oziroma za 12%. Število
zdravstvenega osebja se je povečalo za 6 delavcev oziroma za 40%, število nemedicinskega
osebja pa se je zmanjšalo za dva delavca oziroma za 11%.
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Tabela 1: Struktura zaposlenih

DELOVNO MESTO

Leto 2007
Št.
zaposlenih

Direktor
Namestnik direktorja

1
1

Zdravnik specialist - strokovni vodja
Zdravnik z licenco
Glavna medicinska sestra - glavni
zdravstvenik
Koordinator zdravstvene službe
Socialni delavec
Klinični psiholog - specialist
Diplomirani psiholog
Terapevt
Kotarepevt
Fizioterapevt - specialist
Profesor športne vzgoje

1
1

Tehnik zdravstvene nege
Vodja vzg.varst. službe vzg.šolskih in
predšolskih otrok
Vzgojitelj šolskih in predšolskih otrok II
Pomočnik vzgojitelja I
Pomočnik vzgojitelja II
Bolniška strežnica
Perica - likarica
Vodja službe za nabavo in pripravo hrane
Dietni tehnik
Dietni kuhar
Kuhar
Kuharski pomočnik
Slaščičar
Tajnica zavoda
Knjigovodja-bilancist
Referent za sprejem, laboratorijski tehnik I
Strokovni sodelavec za finance in
računovodstvo
Vzdrževalec voznik

4

1

2

1

1
2
1
1
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1

2

Leto 2008
po sistemizaciji s 1.8.2008
Direktor
Namestnik direktorja
Zdravnik specialist - strokovni
vodja
Zdravnik z licenco
Pomočnik direktorja
Vodja VIII
/
/
Psiholog II
Zdravstveni sodelavec I
Zdravstveni sodelavec III
Fizioterapevt III (ambulanta)
Zdravstveni sodelavec I
Srednja medicinska sestra v
ambulanti
/
Zdravstveni sodelavec III
Varuhinja II
/
Strežnica II (III)
Perica II
Dietni kuhar V
Gostinski tehnik V
Dietni kuhar IV
Kuhar IV
Pomočnik (dietnega) kuharja III
Slaščičar IV
Tajnica direktorja V
Ekonomski referent V (I)
Vodja sprejemne pisarne
Samostojni strokovni sodelavec za
finance in računovodstvo
Vzdrževalec IV (II)

Št.
Stopnja
zaposlenih izobrazbe Struktura

1

VII.
VII.

2,70%
0,00%

1
1

VII.
VII.

2,70%
2,70%

VII.
V.
VII.
VII.
VII.

2

VI.
VII.

0,00%
2,70%
0,00%
0,00%
13,51%
2,70%
0,00%
0,00%
5,41%
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V.

16,22%

1
2
1
1
1

VII.
V.
IV.
III.
II.
II.
V.
V.
IV.
IV.
II.
IV.
V.
V.
V.

0,00%
8,11%
2,70%
0,00%
13,51%
0,00%
2,70%
2,70%
0,00%
0,00%
2,70%
5,41%
2,70%
2,70%
2,70%

2

VII.
IV.

0,00%
5,41%

1

5
1

3
1
5
0
1
1

Skupaj zdrav.osebje

15

21

Skupaj ostalo osebje

18

16

SKUPAJ ZAPOSLENI

33

37

100,00%
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2.5 Bolniška odsotnost
Tabela 2: Absentizem
v delovnih urah

2007
2.660
984
2.040
5.684
8,71%

V breme delodajalca
V breme ZZZS
Porodniška
SKUPAJ
Absentizem

2008
3.624
1.732
1.844
7.200
11,00%

Index
1,36
1,76
0,00
1,27

Poglavitni vzrok absentizma so ponavljajoča bolezenska stanja.
Bolniška v breme delodajalca je povečala za 36 odstotkov glede na preteklo leto. Bolniško
odsotnost v breme delodajalca je koristilo 22 delavcev.
Bolniška v breme ZZZS se je povečala za 76% glede na leto 2007. Vzrok povečanja
odsotnosti v breme ZZZS je odsotnost delavke, ki je bila pred nastopom porodniškega
dopusta v bolniškem staležu dalj časa. Bolniško odsotnost v breme ZZZS je koristilo le 11
delavcev.

2.5.1 Povprečno število zaposlenih na podlagi vseh ur
Tabela 3: Povprečno število zaposlenih na podlagi vseh ur
Leto

Skupno št. ur

Fond ur

Povp. št. zaposl.

2007

68.318

2.088

32,72

2008

69.032

2.096

32,94

2.5.2 Povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih ur
Tabela 4: Povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih ur
Leto

Skupno št. ur

Fond ur

Povp. št. zaposl.

2007

65.291

2.088

31,27

2008

65.456

2.096

31,32

2.6 Izkoriščenost delovnega časa
Dopoldansko delo se je zmanjšalo 6%, popoldansko delo pa se je povečalo za 3%, ker je
izobraževanje delavcev zavoda potekalo predvsem v dopoldanskem času.
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Nadurno delo se je zmanjšalo 75% zaradi zaposlitve novih delavcev, delno pa, ker so
zaposleni zaključili izobraževanje v obliki »kroženja« na Kliničnem oddelku za mentalno
zdravljenje Psihiatrične klinike v Ljubljani za potrebe programa motenj hranjenja in
čustvovanja.
Nedeljsko in praznično delo se je povečalo za 6%, ker je v koledarskem letu 2008 več
praznikov, glede na preteklo leto.
Refundacije bolnišk so se povečala za 76% zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti.
Pripravljenost se je povečala za 12%, zaradi povečanja oskrbnih dni iz naslova zdraviliškega
programa.
Letni dopust se je zmanjšal za 6%, kar pomeni, da so delavci koristili manj dopusta kot v
preteklem letu.
Tabela 5: Izkoriščenost delovnega časa

Leto 2007
Izkoriščenost delovnega časa
1. Redno delo - dopoldansko
2. Redno delo - popoldansko
3. Redno delo - nočno
4. Redno delo - nedeljsko in praznično
5. Letni dopust
6. Izredni dopust
7. Državni praznik
8. Bolniške v lastno breme
9. Nadurno delo
10. Porodniška
11. Bolniške refundacije
12. Pripravljenost 30%
13. Pripravnik
SKUPAJ

Leto 2008

realizirane ure
delež
index 07/06 realizirane ure delež index 08/07
30.788 45,07%
28.798 41,72%
1,21
0,94
9.494 13,90%
9.826 14,23%
0,94
1,03
2.744
3.000 4,35%
4,02%
1,20
1,09
3.183
3.382 4,90%
4,66%
1,01
1,06
8.100 11,86%
7.776 11,26%
1,56
0,96
676
672 0,97%
0,99%
1,94
0,99
2.664
2.276 3,30%
3,90%
1,43
0,85
2.660
3.624 5,25%
3,89%
0,99
1,36
365
55 0,08%
0,53%
1,80
0,15
2.040
1.844 2,67%
2,99%
0,00
0,00
984
1.732 2,51%
1,44%
0,37
1,76
4.617
5.188 7,52%
6,76%
0,59
1,12
112
859 1,24%
0,16%
0,00
0,00
68.315 100,00%

1,11

69.032 100,00%

1,01

Graf 1: Izkoriščenost delovnega časa
Izkoriščenost delovnega časa - Leto 2008
1. Redno delo - dopoldansko
2. Redno delo - popoldansko
3. Redno delo - nočno
4. Redno delo - nedeljsko in praznično
5. Letni dopust
6. Izredni dopust
7. Državni praznik
8. Bolniške v lastno breme
9. Nadurno delo
10. Porodniška
11. Bolniške refundacije
12. Pripravljenost 30%
13. Pripravnik
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2.7 Oskrbni dnevi
Skupna realizacija oskrbnih dni, brez upoštevanja primerov, je v letu 2008 nižja za 31%.
Tabela 6: Realizacija oskrbnih dni leta 2007 in 2008
Leto 2007

Leto 2008

Delež

Index 08/07

Zdraviliško zdravljenje

3.740

3.989

46,26%

1,07

Spremstvo otrok

1.532

1.249

14,48%

0,82

Dodatni programi

7.147

3.385

39,26%

0,47

12.419

8.623

100,00%

0,69

Skupaj

Graf 2: Realizacija oskrbnih dni leta 2007 in 2008
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Graf 3: Struktura oskrbnih dni zdraviliškega zdravljenja po območnih enotah ZZZS
Struktura oskrbnih dni po območnih enotah
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Tabela 7: Realizacija primerov 2007 in 2008

Realizacija
2007

Plan 2008 Realizacija
2008

Index
R08/R07

Index
R08/P08

Motnje hranjenja in
čustvovanja

16

200

155

9,69

0,78

Skupaj

16

200

155

9,69

0,78

Graf 4: Struktura primerov po območnih enotah ZZZS
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po območnih enotah
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2.7.1 Zdraviliško zdravljenje
Pri zdraviliškem zdravljenju je zavod realiziral 64% pogodbenega obsega števila oskrbnih
dni. Oskrbni dnevni iz zdraviliškega programa so večji za 7% glede na preteklo leto, oziroma
v letu 2008 smo realizirali za 249 oskrbnih dni več kot leta 2007.

2.7.2 Spremstvo otrok
Spremstvo otrok je tesno povezano z zdraviliškim zdravljenjem. V letu 2007 je bila realizacija
spremstva otrok manjša za 19% oziroma je bila manjša za 283 oskrbnih dni glede na leto
2007.
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2.7.3 Dodatni programi
Največji upad oskrbnih dni beležimo pri dodatnih programih, nižji so kar za 53%.
Ocenjujemo, da je posledica nižje realizacije oskrbnih dni zaradi uvajanja novega
zdravstvenega programa motenj hranjenj in čustvovanja, saj smo temu programu namenili
nastanitvene prostore.
Zaradi omenjenega zavod tudi ni kandidiral na Razpisu za izbiro organizatorjev zdravstvenih
letovanj, ki ga razpisuje ZZZS. V letu 2007 smo iz tega naslova realizirali 1.940 oskrbnih
dni.

2.8 Motnje hranjenja in čustvovanja
Zavod je s 1. oktobrom 2007 začel operativno izvajati nov zdravstveni program motnje
hranjenja in čustvovanja. Zavod je v letu 2008 realiziral 155 primerov, kot primer se štejejo
oskrbovanci (bolniki) po zaključku obravnave (zdravljenju), ko so odpuščeni.

2.9 Norveški finančni mehanizem
Zavod je dne 27. 10. 2008 podpisal s Službo vlade RS za evropske zadeve, ki posreduje
sredstva pridobljena iz Norveškega finančnega mehanizma, pogodbo o izvajanju za
financiranje projekta »Psihoterapija s konji na Rakitni«.
S pogodbo o izvajanju za financiranje projekta »Psihoterapija s konji na Rakitni«, se zavodu
dodeli donacijska sredstva v višini 84,71 odstotkov vrednosti projekta. Predvideni stroški
celotnega projekta znašajo 463.953,00 €. Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije prispeva
15,29 odstotkov.
Projekt traja dve leti in pol in zajema naslednje dejavnosti oziroma se zaključi z naslednjimi
rezultati:
- uvedba in izvedba program terapevtskega jahanja z ekspertno skupino in treniranimi
konji;
- predstavitev terapevtskega programa širši javnosti (informacijsko in reklamno
gradivo);
- nakup opreme za terapevtsko jahanje konjev in
- razvoj povezovanja s podobnimi ustanovami v Sloveniji in izven Slovenije.
Obveznosti zavoda so, da terapijo s konji izvaja še pet let po poteku projekta.
Slavnostna prireditev ob podpisu pogodbe je potekla 20. novembra 2008, slavnostne
prireditve se je med ostalimi uglednimi gosti udeležila tudi njena ekscelenca ga. Guro
Katharina Helwig Vikor, veleposlanica Kraljevine Norveške.
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2.10 Nadzor poslovanja zdravilišča
2.10.1 Zdravstveni inšpektorat RS
Zdravstveni inšpektorat RS je dne 9. 10. 2008 opravil inšpekcijski pregled z namenom
preverjanja spoštovanja splošnih in posebnih higienskih zahtev. Pri tem je bilo ugotovljeno,
da zavod ne izvaja rednega temeljitega čiščenja hladilnikov in ne izvaja sledljivosti pri
združevanju živil. Vodji kuhinje je bilo izrečeno ustno opozorilo. Vse nepravilnosti so bile
takoj odstranjene.

2.10.2 Pregledi Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana je 11. junija opravil zdravstveno higienski pregled,
dopolnjen z odvzemom vzorca živila za mikrobiološko preiskavo. Laboratorijski izvidi so
ustrezni.
Zdravstveno higienski pregled z odvzemom vzorca živila za mikrobiološko preiskavo je bil
ponovno opravljen 19. novembra 2008. Sanitarni inšpektor je ugotovil, da je higienski režim
primeren, prav tako so bili izvidi na mikrobiološke preiskave ustrezne zahtevam.
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana je 15. septembra opravil pregled internega
vodovodnega omrežja in odvzel vzorce pitne vode za ugotavljanje morebitne prisotnosti
bakterij legionel ter drugih bakterij v pitni vodi. Pri pregledu ni bilo ugotovljene prisotnosti
bakterij Legionella spp.

2.10.3 Pregled in preizkus delovne opreme
Zavod za varstvo pri delu je v zavodu 13. junija opravil periodični pregled in preizkus
delovne opreme.

2.10.4 Meritve emisij, plinska postaja in gasilni aparati
Dimnikarstvo – meritve emisij Kasim Alić, s. p. iz Ljubljane je 7. marca opravil letni pregled
kurilnih naprav na tekoče gorivo. Ugotovljeno je bilo, da ni pomanjkljivosti in so naprave
primerne za uporabo do naslednjega pregleda.
Butan plin, d.d., iz Ljubljane je 6. februarja opravil preizkus plinske instalacije na trdnost ali
tesnost in preizkus delovanja trošil plinske postaje – rezervoarju goriva. Pri tem je bilo
ugotovljeno, da so bili opravljeni preizkusi v skladu s pravilnikom o UNP Uradni list RS, št.
22/91 in ni bilo pripomb.
Pooblaščeni servis Metod Urh, s. p. je 21. avgusta opravil redni servis gasilnih aparatov.

2.10.5 Pregled športne opreme
Podjetje City Wall, d. o. o. iz Ljubljana je 14. marca opravil pregled visoke plezalne stene na
zunanji strani zdravilišča. Konstrukcija plezalne stene odgovarja načrtom.
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2.10.6 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) – redni nadzor
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je 23. oktobra opravil 1. redni finančno–
medicinski nadzor izvajanja zdravstvenega programa motenj hranjenja in čustvovanja
(sekundarna preventiva).
Osnova za nadzor je bil izpis fakturiranih storitev izbranega vzorca zavarovanih oseb za
obdobje od 1. 3. do 30. 4. 2008 in primerjava le-teh z delom evidentiranih v medicinski
dokumentaciji zavoda.
Pri nadzoru je nadzornik ugotovil in predlagal:
- da se o vseh obravnavanih primerih skrbno vodi medicinska in ustrezna druga
dokumentacija. Obravnava je skrbna in v skladu z določili stroke.
- da se nekoliko bolj natančno izdela kriterije za sprejem na rehabilitacijo (npr. kdaj je
neko, vedenje že tako, da je potrebna rehabilitacija) in o tem obvesti ZZZS in
zdravnike na terenu,
- da strokovne službe ZZZS-ja podajo ustrezno mnenje in navodila izvajalcu o izpisih
faktur, na katerih ni zabeleženega obdobja izvajanja rehabilitacije,
- da je v pogodbi opredeljena cena za primer bolnišnične dejavnosti, da se postavlja
vprašanje cene primera, ko pride do predčasnega odpusta iz različnih vzrokov
nesodelovanje, nemotivacija, zahteva staršev ipd).
Zunanji ekspertni tim je skupaj z našimi strokovnimi delavkami pripravil kriterije za sprejem
v program, kriterije smo že posredoval Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kot tudi
zdravnikom na terenu.

2.10.7 Ocena notranjega nadzora javnih financ
V skladu z določili predpisov, ki urejajo področje notranjega nadzora javnih financ je bil tudi
v letu 2008 začet postopek notranjega revidiranja. Za poslovno leto 2008 je dogovorjena
notranja revizija računovodskih izkazov zavoda. Notranja revizija se bo izvajala z zunanjim
izvajalcem notranjega revidiranja, ki je bil izbran v okviru skupnega javnega naročila v
izvedbi Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Tak način izvajanja notranjega revidiranja
smo izbrali zato, ker so zahteve v razpisu za izvajanje notranjih revizij določene tako, da je
zagotovljena večja stopnja strokovnosti, celovitosti in uporabnosti rezultata notranje revizije
oziroma večje kvalitete notranje revizijskih storitev. Zaradi večjega obsega javnega naročila
je dosežena tudi zelo ugodna oziroma nizka cena, tako, da je zadoščeno tudi načelu
gospodarnosti pri izvajanju aktivnosti na področju obvladovanja tveganj, da so koristi večje
od stroškov.
V letu 2008 so potekali postopki priprave in sprejema strategije o upravljanju (obvladovanju)
tveganj v MKZ Rakitna (strategija) in postopki vzpostavitve oziroma izdelave registra
tveganj, kar je v skladu s postavljeno Strategijo razvoja notranjega nadzora javnih financ v
Republiki Sloveniji. Strategija je bila sprejeta in pripravljen je osnutek registra tveganj.
Register tveganj je pripravljen na ravni celotnega zavoda. V registru tveganj so opredeljeni
cilji, ki jih želi doseči, možna tveganja, ki lahko preprečijo doseganje zastavljenih ciljev,
ukrepi (notranje kontrole) in odgovorni nosilci za obvladovanje tveganj. Tako pripravljena
dokumenta bosta Zavodu zagotavljala večjo verjetnost, da bodo zastavljeni cilji doseženi, ob
spoštovanju načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti in gospodarnosti.
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Pozitivni rezultati uvajanja dodatnih aktivnosti na področju upravljanja (obvladovanja)
tveganj, skupaj z rednim izvajanjem notranjih revizij po posameznih področjih, se kažejo tudi
v pripravljeni Izjavi o oceni notranjega nadzora javnih financ. To kažeta oceni elementov
notranjih kontrol – upravljanja s tveganji in nadziranja, ki sta se je v letu 2008 izboljšali, v
primerjavi z doseženo oceno preteklega leta.

2.10.8 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
V skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01), mora proračunski uporabnik, poleg
zaključnega računa oziroma letnega poročila, podati tudi oceno notranjega nadzora javnih
financ.
Oceno je potrebno podati v obrazcu – Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto
2008 (Izjava). Podlaga za njeno pripravo v letu 2008 je samoocenitveni vprašalnik, ki ga je v
skladu z predpisano metodologijo in pojasnili izpolnila za zavod kot celoto, direktorica
zavoda. Nov pristop k izdelavi Izjave (za celotni zavod) je izbran zaradi spoštovanja načela
gospodarnosti, saj so stroški, povezani z samoocenjevanjem po enotah visoki (velika poraba
delovnega časa). Odločitev glede izbire odgovora na postavljeno vprašanje je bila odvisna od
razpoložljivih dokumentov oziroma podlag zavodu, ki so potrjevale pravilnost odločitve.
Pri samoocenjevanju so bili možni naslednji odgovori na vprašanja, ki so bila ocenjena na
naslednji način:
-na celotnem poslovanju (ocena 4),
-na pretežnem delu poslovanja (ocena 3),
-na posameznih področjih poslovanja (ocena 2),
-navedene so začetne aktivnosti (ocena 1)
-ne (brez ocene).
Ugotovljena povprečna ocena vseh komponent notranjih kontrol je v letu 2008 višja od
povprečne ocene leta 2007 in znaša 2,48 (razpon ocen od 0 – 4,00). Ocene vseh posameznih
komponent notranjih kontrol (kontrolno okolje, upravljanje s tveganji, kontrolne dejavnosti,
informiranje in komuniciranje ter nadziranje) so v primerjavi s preteklim letom tudi nekoliko
višje in so razvidne iz spodnje tabele in samega obrazca Izjava, ki je sestavni del letnega
poročila zavoda, posredovanega članom sveta zavoda v obravnavo in Agenciji za javno
pravne evidence in storitve. V zadnjem delu Izjave so navedene tudi pomembne izboljšave v
poslovanju MKZ Rakitna v letu 2008 in tveganja, za katere vodstvo meni, da še niso
obvladovana v zadostni meri.
Povprečna ocena
2007

Povprečna
ocena 2008

1. Primerno kontrolno okolje

1,8

2,79

2.1. Cilji so realni in merljivi

0,8

2,33

2.2. Tveganja so opredeljena in ovrednotena

0,8

2,66

3. Sistem kontrolnih aktivnosti

1,6

2,28

4. Sistem informiranja in komuniciranja

1,6

2,85

5. Sistem nadziranja

1,6

2,00

Področje
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3 Zaključni del
Zavod je poslovno leto zaključil z negativnim rezultatom, nov zdravstveni program pa
nakazuje, da se bo trend negativnega poslovanja obrnil v pozitivno smer. Poslovno leto 2008
pomeni prvo leto izvajanja novega zdravstvenega programa, ki pomeni popolnoma novo
področje delovanja zavoda in dodatno prispeva k prepoznavnosti zavoda.
Zavodu je uspelo zaposliti mlad ambiciozen kader, ki bo dvignil strokovno raven zdravstvene
obravnave. Zavedamo se, da bomo samo s strokovnim delom razvijali zdravstvene programe,
kar bo prineslo dodano vrednost zdravilišču.
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1. RAČUNOVODSKI IZKAZI
1.2 Izkaz prihodkov in odhodkov
1.2.1 Prihodki
Celotni prihodki zavoda so bili v letu 2008 realizirani v višini 956.137,96 € in so za 13
odstotkov višji od doseženih prihodkov v letu 2007.
Tabela 8: Primerjava realizacije prihodkov v letu 2008 z letom in planom za leto 2008 v eur

Prihodki
Prihodki od poslovanja
Prihodki ZDRAVILIŠKO ZDRAVLJENJE
Prihodki DODATNA SREDSTVA
Prihodki MOTNJE HRANJENJA IN
ČUSTVOVANJA
Prihodki SPREMSTVO
Prihodki DODATNI PROGRAMI
Prihodki PRODAJA OBROKOV
Prihodki OD PRODAJE NA TRGU
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki
Celotni prihodki

realizacija
2007

plan
2008

realizacija
Index
Index
2008 R08/R07 R08/P08

837.193,88 1.032.665,00
255.198,77 357.419,00
292.866,00
0,00

952.530,55
305.872,19
0,00

1,14
1,20
0,00

0,92
0,86
0,00

42.973,00 428.656,00
26.979,22 28.106,00
152.820,89 147.882,00
44.506,03 47.354,00
21.849,97 23.248,00
3.775,37
1.000,00
6.100,56
2.000,00
0,00
0,00

472.409,52
25.096,17
85.404,94
47.596,17
16.151,56
1.395,41
2.212,00
0,00

10,99
0,93
0,56
1,07
0,74
0,37
0,36
0,00

1,10
0,89
0,58
1,01
0,69
1,40
1,11
0,00

847.069,81 1.034.665,00

956.137,96

1,13

0,92

Prihodki od poslovanja
Prihodki od zdraviliškega zdravljenja v letu 2008 znašajo 305.872,19 € in so višji za 20
odstotkov v primerjavi s preteklim letom. Glede na plan pa so nižji za 14 odstotkov. V letu
2007 je zavod pristopil k oblikovanju osnovnih smernic za program obravnave otrok z astmo,
prihodki iz tega naslova so vključeni v plan. Program obravnave otrok z astmo ni bil
realiziran, ker ni pravne podlage za realizacijo le-tega.
Iz naslova bolnišničnega programa motenj hranjenja in čustvovanja smo dosegli 472.409,52 €
prihodkov. Omenjeni program smo prvič začeli izvajati oktobra leta 2007, leto 2008 pomeni
prvo leto izvajanja programa.
Prihodki iz naslova dodatnih programov so v letu 2008 doseženi v višini 85.404,94 € in so
nižji za 44 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, za 42 odstotkov so nižji
tudi od načrtovanih. Razlog je v tem, da smo nastanitvene prostore namenili novemu
programu. Iz omenjenega, zavod tudi ni kandidiral na razpisu za letovanje otrok, ki ga
razpisuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
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Prihodki iz naslova prodaje obrokov so v letu 2008 doseženi v višini 47.596,17 € in so enaki
načrtovanim, beležimo 7 odstotno rast glede na preteklo leto.
Prihodki iz naslova spremstva (spremljevalci otrok na zdraviliškem zdravljenju) znašajo
25.096,17 € in so za 7 odstotkov nižji glede na preteklo leto, prav tako so za 11 odstotkov
nižji glede na plan. Ocenjujemo, da je razlog nižjih prihodkov iz naslova spremstva otrok v
tem, da se je povečalo število napotitev na zdraviliško zdravljenje otrok, ki so mlajši od dveh
let, spremljevalci teh otrok imajo brezplačno bivanje v zdravilišču.
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so v letu 2008 doseženi v višini 16.151,56 € in so
nižji 26 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, prav tako so nižji za 31
odstotkov od načrtovanih. Nižji prihodki so posledica zakonske spremembe Zakona o
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list, RS, št. 100/05 UPB1) in
Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list, RS št. 32/07 in 21/08), ki v
letu 2008 določa zaposlovanje večjega število invalidov. Zavod ima zaposlene tri invalide,
dva invalida sta po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov do »kvote«,
en invalid pa je nad »kvoto«, za katerega dobimo nagrado sklada in smo oproščeni prispevka
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri obračunu plače, iz tega naslova smo prejeli
2.983,91 € .
Finančni prihodki
Finančni prihodki v letu 2008 znašajo 1.395,41 € in so nižji za 63 odstotkov glede na preteklo
leto. Zmanjšanje je posledica manjšega obsega prostih denarnih sredstev, ki smo jih lahko
deponirali pri poslovni banki. Denarna sredstva smo porabili za tekočo likvidnost, zato smo iz
tega naslova pridobili manj finančnih prihodkov kot v preteklem letu.
Drugi prihodki
Drugi prihodki v letu 2008 znašajo 2.212,0,0 € in so za 64 odstotkov nižji glede na preteklo
leto, v letu 2008 nismo prejeli donacijskih sredstev.
Graf 5: Struktura prihodkov od poslovanja 2008
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Prihodki PRODAJA
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Graf 6: Primerjava realizacije prihodkov od poslovanja v letu 2008 z letom 2007 in planom za leto 2008 v
eur
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837.194

255.199

42.973

246.156

1.032.665

357.419

428.656

246.590

952.531

305.872

472.410

174.249

1.2.2 Odhodki
Celotni odhodki zavoda so v letu 2008 realizirani v višini 1.030.314,75 € in so za 6 odstotkov
višji glede na preteklo leto. Glede na plan pa so nižji za 15 odstotkov razlog je v nižjih
stroških dela.
Tabela 9: Primerjava realizacije odhodkov v letu 2008 z letom 2007 in planom za leto 2008 v eur

realizacija

plan

2007

2008

Stroški materiala in storitev
Stroški materiala
Stroški storitev

274.775,37
143.653,34
131.122,03

312.361,00
172.847,00
139.514,00

311.919,07
165.329,67
146.589,40

1,14
1,15
1,12

1,00
0,96
1,05

Stroški dela
Amortizacija

632.116,81
53.988,69

814.172,00
71.805,00

656.771,51
54.377,11

1,04
1,01

0,81
0,76

6.708,53

7.000,00

4.940,70

0,74

0,71

138,51

0,00

114,36

0,83

0,00

4.329,00

4.891,00

2.192,00

0,51

0,45

972.056,91

1.210.229,00

1.030.314,75

1,06

0,85

Odhodki

Finančni odhodki
Drugi odhodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki
Celotni odhodki

realizacija

Index Index
R08/R0 R08/P0
2008
7
8
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Graf 7: Struktura odhodkov v letu 2008
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Največji delež v strukturi odhodkov zavzemajo stroški dela s 65 odstotki, sledijo jim stroški
materiala s 16 odstotki in stroški storitev s 14 odstotki.
Graf 8: Primerjava realizacije odhodkov v letu 2008 z letom 2007 in planom za leto 2008
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realizacija 2007 143.653,34 131.122,03 632.116,81

53.988,69

11.176,04

172.847,00 139.514,00 814.172,00

71.805,00

11.891,00

realizacija 2008 165.329,67 146.589,40 656.771,51

54.377,11

7.247,06

plan 2008

Iz grafa je razvidno, da je glavnino odhodkov predstavljajo stroški dela.

Stroški dela
Stroški dela znašajo 656.711,51 € in so za 4 odstotke višji v primerjavi s preteklim letom. V
primerjavi s planom so nižji za 19 odstotkov. Povečanje stroškov dela beležimo zaradi
novega plačnega sistema. Avgusta 2008 je začel veljati nov Zakon o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, 95/07- uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in naslednji). Glede na
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plan so stroški dela nižji zato, ker plan vključuje nove zaposlitve delavcev za potrebe
izvajanja novega bolnišničnega programa. V planu je vključen dodatni zdravnik, zavodu pa je
uspelo z notranjimi rezervami optimizirati delovni proces, tako da smo s pomočjo občasnih
zunanjih sodelavcev tako organizirali delovni proces, da smo zagotavljali nemoteno
zdravniško oskrbo.
Dodatno smo zaposlili tri psihologinje. Dve psihologinji sta pripravnici, strošek plač
pripravnic krije Ministrstvo za zdravje. Zaposlili smo zdravstveno sodelavko-terapevtko s
pomočjo konj, ki je financirana v okviru Norveškega finančnega mehanizma. Dodatno smo
zaposlili še dve medicinski sestri, ker je ena medicinska sestra prekinila delovno razmerje v
zavodu. Zaposlili smo vodjo službe za nabavo in prehrano, ker je dosedanji vodja prekinil
delovno razmerje v zavodu.
Tabela 10: Poenostavljena struktura plač

2007
276.722
5.259
10.788
314.066
7.222
18.060
632.117

Redno delo
Nadure
Nadomestila ~ v breme zavoda
Dodatki za delo ~ vključno s prisotnostjo in dežurstvo
Delovna uspešnosti
Minulo delo
Skupaj

2008
333.579
1.226
19.343
278.771
5.590
18.262
656.771

Delež
50,79
0,19
2,95
42,45
0,85
2,78
100

Index
08/07
1,21
0,23
1,79
0,89
0,77
1,01
1,04

Graf 9: Poenostavljena struktura plač za leto 2008
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Stroški materiala
Stroški materiala so v letu 2008 znašali 165.329,67 €, v primerjavi z lanskim letom so višji
za 15 odstotkov in so glede na plan nižji za 4 odstotke.
Največjo postavko v skupini materialnih stroškov predstavlja strošek živil, ki je v letu 2008
znašal 77.116,95 € in je za 8 odstotkov nižji v primerjavi z lanskim letom. Nižji strošek živil
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je posledica manjšega števila oskrbovancev v zavodu in s tem posledično manjšega števila
pripravljenih obrokov. Iz naslova nabave živil ne ustvarjamo zalog.
Strošek porabe kurilnega olja je v letu 2008 znašal 32.280,86 €.
Strošek elektrike je v letu 2008 znašal 22.417,17 € in je višji za 10 odstotkov v primerjavi z
lanskim letom in je posledica dviga cen električne energije.
Strošek pomožnega material za čiščenje je v letu 2008 znašal 11.341,08 € in je nižji za 12
odstotkov, glede na preteklo leto zaradi racionalnejše porabe materiala za čiščenje.
Strošek vode je v letu 2008 znašal 4.137,54 € in je za 10 odstotkov nižji glede ena preteklo
leto, razlog je v manjši porabi vode, kar je posledica manjšega števila oskrbovancev, ki so bili
nastanjeni v zavodu.
Strošek pisarniškega materiala je v letu 2008 znašal 5.030,69 €, višji je za 78 odstotkov glede
na preteklo leto, porast je posledica nakupa diagnostičnih vprašalnikov, ki jih psihologinje
potrebujejo pri svojem delu, pa tudi v povečani porabi črnila za tiskalnike, ker smo v letu
2008 kupili nove računalnike in tiskalnike.
Strošek materiala za vzdrževanje poslovnih objektov je v letu 2008 znašal 3.004,11 € in je za
20 odstotkov nižji glede na preteklo leto. Izvajali smo samo nujna vzdrževalna dela.
Strošek zdravil je v letu 2008 znašal 2.591,11 € in je za 49 odstotkov nižji glede na preteklo
leto. V letu 2008 smo uvedli racionalnejšo rabo zdravil, zdravila kupujemo po potrebi in iz
tega naslova ne ustvarjamo zalog.
Strošek sejnin je v letu 2008 znašal 5.280,10 € in je za 803 odstotkov višji glede na preteklo
leto. V letu 2008 je bilo 9 sej sveta zavoda Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna, v
letu 2007 pa samo ena. Razlog večjega števila sej sveta zavoda je zaradi izbora novega
direktorja zavoda, bivšemu direktorju zavoda je 10. junija 2008 potekel mandat.
Ostale postavke bistveno ne vplivajo na poslovni izid.

Strošek storitev
Stroški storitev so v letu 2008 znašali 146.589,40 € in so v primerjavi z lanskim letom višji za
12 odstotkov.
Stroški storitev so se povečali zaradi izplačila stroškov specializacije zdravnice Irene Gracar.
Zavod je 31. 1. 2008 izplačal 30.000,00 € zavodu; Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča –
Cerknica, Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica za stroške specializacije zdravnice Gracar Irene, s
katero je bil sklenjen Aneks k pogodbi o zaposlitvi z dne 27. 6. 2006, v katerem se je zavod,
kot delodajalec zdravnice zavezal, da bo zagotovil in plačal sodno priznane oziroma
sporazumno dogovorjene stroške, povezane s specializacijo delavke pri njenem prejšnjem
delodajalcu Zdravstvenemu domu Cerknica.
Strošek iz naslova podjemnih pogodb je v letu 2008 znašal 40.829,23 € in se je v primerjavi z
preteklim letom povečal za 214 odstotkov. Razlog je v tem, da nismo redno zaposlili
zdravnika, 24 urno zdravstveno oskrbo smo zagotavljali s pomočjo zunanjih honorarnih

27

sodelavcev. Delni razlog pa je tudi v tem, da smo zaradi daljše odsotnosti (bolezen) hišne
zdravnice, zdravniško službo pokrivali z honorarnimi zdravniki.
Velik porast zavod beleži tudi pri tiskarskih storitvah (zgibanke), v letu 2008 je znašal strošek
le-teh 5.334,87 € in je za 311 odstotkov višji glede na preteklo leto, porast je posledica
intenzivne promocije novega bolnišničnega programa motenj hranjenja in čustvovanja, za
promocijo smo potrebovali nove zgibanke.
Povečanje stroškov beležimo tudi pri stroških strokovnega izobraževanj zaposlenih v letu
2008 je strošek znašal 3.079,64 € in je glede na preteklo leto višji za 17 odstotkov. Razlog je
v zagotavljanju nenehnega strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih.
Strošek storitve odvetnikov, svetovalnih storitev in animatorjev je v letu 2008 znašal 8.972,39
€ in je za 103 odstotkov višji glede na preteklo leto, razlog je v strokovnem svetovanju za
potrebe novega bolnišničnega program motenj hranjenja in čustvovanja. Dva krat na mesec
poteka supervizija programa pod vodstvom psihoterapevta. Supervizija poteka v zavodu in je
namenjena vsem zaposlenim v zavodu, ki delajo v programu motenj hranjenja in čustvovanja.

Amortizacija
V letu 2008 smo obračunali amortizacijo v višini 54.377,11 € in primerljiva z lanskim letom.
Obračunana amortizacija je višja kot je delež vkalkulirane amortizacije v ceni zdravstvenih
storitev (višja je za 1,140,70 €).
Za razliko med obračunano amortizacijo in deležem amortizacije, ki je vkalkulirana v ceno
storitev nismo zmanjševali stroškov amortizacije, saj menimo, da bi v primeru realizacije
celotnega program, lahko v celoti pokrivali obračunano amortizacijo (10. člen Pravilnika o
načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev Ur. l.
RS, št. 45/05).

1.3 Izkaz uspeha po vrsti dejavnosti
Glede na to, da naše resorno ministrstvo ni določilo ustreznejših sodil za delitev prihodkov na
javno službo in tržno dejavnost pri delitvi, upoštevamo 22. člen Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00) ter prilogo Uredbe o dodatni delovni uspešnosti v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 23/04).
Prihodke smo po vrsti dejavnosti razdelili na tiste prihodke, ki se nanašajo na javno službo
(respiratorni prihodki in prihodki iz programa motenj hranjenja in čustvovanja) in na preostale
prihodke, ki se nanašajo na tržno dejavnost.
Odhodke smo razdelili na podlagi dejanskih podatkov, kjer pa takšna delitev ni bila možna
smo uporabili sodilo, to je razmerje med prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju
javne službe in prihodki tržne dejavnosti.
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Tabela 11: Izkaz uspeha po vrstah dejavnostih

Prihodki

Prihodki in odhodki

Prihodki in odhodki

za izvajanje

od prodaje blaga

javne službe

in storitev na trgu

Prihodki od prodaje in storitev

778.281,71

174.248,84

Finančni prihodki

1.395,41

0,00

Drugi prihodki

2.212,00

0,00

Prevrednotovalni poslovni prihodki

0,00

Celotni prihodki

781.889,12

174.248,84

Stroški materiala in storitev

267.433,72

44.485,35

Stroški materiala

135.733,69

29.595,98

Stroški storitev

131.700,03

14.889,37

Stroški dela

558.801,17

97.970,24

Amortizacija

44.467,30

9.909,81

4.940,70

0,00

114,36

0,00

0,00

2.192,00

875.757,25

154.557,40

Odhodki

Finančni odhodki
Drugi odhodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki
Celotni odhodki
Presežek prihodkov
Presežek odhodkov

19.691,44
93.868,13

1.3.1 Primerjava javne službe in tržne dejavnosti
Delež javne službe se je glede na celotne prihodke dosežene v letu 2008 povečal za 15
odstotkov. Razlog je v doseženih prihodkih iz naslova novega bolnišničnega programa motenj
hranjenja in čustvovanja.
Tabela 12: Struktura prihodkov po dejavnostih
Vrsta dejavnosti
Javna služba
Tržna dejavnost

2007
70,94
29,06

2008
81,78
18,22

100

100

Index 07/06
1,15
0,63
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Graf 10: Struktura prihodkov po dejavnostih

18,22
Javna služba
Tržna dejavnost
81,78

2 Izid poslovanja
Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna je poslovno leto 2008 zaključilo z negativnim
rezultatom, ustvarilo je 74.176,79 € presežka odhodkov nad prihodki. Iz naslova opravljanja
javne službe beležimo presežek odhodkov nad prihodki v višini 93.868,13 €, iz naslova
opravljanja tržne dejavnosti pa je zavod ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini
19.691,44 €.

30

3 Pojasnila k izkazom
3.1 Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev
Sredstva amortiziramo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja v skladu s
Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun
in proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 120/07). Zemljišč ne
amortiziramo. Osnovnih sredstev nismo prevrednotovali.
Tabela 13: Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Neopred.
dol.OS

Zemljišča

Gradbeni
obj.

Oprema

Drobni
inventar

Skupaj

Nabavna vrednost
Stanje 1.1.2008
Povečanje nabavne vrednosti
Zmanjšanje nabavne vrednosti

7.668,22 24.365,87 1.396.166,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

259.694,08
2.290,20
1.312,77

148.889,05 1.836.784,13
10.143,94
12.434,14
5.066,66
6.379,43

Stanje 31.12.2008

7.668,22 24.365,87 1.396.166,91

260.671,51

153.966,33 1.842.838,84

Stanje 1.1.2008

3.067,24

0,00

525.067,35

241.399,25

148.889,05

918.422,89

Amortizacija
Odpisi

1.533,60
0,00

0,00
0,00

41.885,04
0,00

7.886,64
1.312,77

10.143,94
5.066,66

61.449,22
6.379,43

Stanje 31.12.2008
Neodpisana vrednost
na dan 31.12.2008

4.600,84

0,00

566.952,39

247.973,12

153.966,33

973.492,68

3.067,38 24.365,87

829.214,52

12.698,39

0,00

869.346,16

Popravek vrednosti

Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna protivrednost po
dobaviteljevem obračunu ne presega 500 evrov smo izkazali kot drobni inventar, ter smo ga
ob nabavi v celoti odpisali.
Odpisanost opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev v letu 2008 znaša 53,53
odstotkov. Stopnja odpisanosti kaže na to, imamo sredstva že visoko odpisana in zastarela
posledično temu imamo visoke stroške vzdrževanja opreme in poslovnih stavb.
Stopnja odpisane opreme pa je celo 95,13, kar pomeni, da je celotna oprema že skoraj
odpisana, kaže pa tudi na to, da se sredstva za amortizacijo ne vlagajo v opremo.
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V letu 2008 smo nabavili naslednja osnovna sredstva:

Šifra
Lokacija
001447 204 psiholog
001449
001450
001452
001453

204 psiholog
204 psiholog
204 psiholog
204 psiholog

SM
3 ambulanta
3 ambulanta

Naziv OS
RAČUNALNIK

kos
1
1

RAČUNALNIK
310 Izolacija Soba 6/1 KOVINSKA OMARA
310 Izolacija Soba 6/1 KOVINSKA OMARA
310 Izolacija Soba 6/1 KOVINSKA OMARA

nabavna vrednost

1
1
1

705,37
989,04
236,45
179,67
179,67
2.290,20

3.2 Stanje in gibanje denarnih sredstev
Denarna sredstva sestavljajo gotovina in knjižni denar,
izkazuje pa se v domači valuti po nominalni vrednosti.

ki se uporablja za plačevanje,

Tabela 14: Denarna sredstva

Transacijski račun
Blagajna-glavna
Stanje 1.1.2008
69.633,81 Stanje 1.1.2008
Priliv
1.378.615,82 Priliv

Blagajna-kuhinja
1.323,67 Stanje 1.1.2008
33.032,01 Priliv

70,00
2.062,05

Odliv

34.311,17 Odliv

2.062,05

Stanje 31.12.2008

1.424.444,11 Odliv
23.805,52 Stanje 31.12.2008

44,51 Stanje 31.12.2008

70,00

3.3 Stanje in gibanje terjatev
V skladu z Zakonom o računovodstvu izkazujemo ločeno terjatve do kupcev v državi, terjatve
do neposrednih uporabnikov proračuna (države), terjatve do posrednih uporabnikov proračuna
(občine) ter terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Tabela 15: Kratkoročne terjatve
Stanje 1.1.2008

Stanje 31.12.2008

Indeks

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

3.128

4.234

1,35

Kratkoročne terjatve do neposrednih upor.države

1.442

2.132

1,48

Kratkoročne terjatve do posrednih upor.občine

83

678

8,17

Kratkoročne terjatve do ZZZS in ZPIZ

274

22.960

83,80

4.927

30.005

6,09

SKUPAJ

Stanje terjatev do kupcev in neposrednih ter posrednih uporabnikov proračuna je v mejah, ki
ne ogroža poslovanja. Stanje vseh odprtih terjatev v primerjavi z letom 2007 se je povečalo
za 509 odstotkov. Terjatve do kupcev v državi so se povečale za 35 odstotkov, terjatve do
neposrednih uporabnikov države pa za 48 odstotkov. Ministrstva za obrambo nam dolguje
plačilo decembrskih obrokov hrane v višini 2.132,00 €. Kratkoročne terjatve do ZZZS in
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ZPIZ so se povečale za 738 odstotkov, razlog je v odprtih decembrskih terjatev v višini
22.960,35 ZZZS-ja, ki zapadejo v plačilo januarja 2009.
Bilanca stanja izkazuje še druge kratkoročne terjatve do državnih institucij v znesku
1.050,03 € in sicer:
− terjatve iz naslova refundacij boleznin nad 30 dni v znesku 854,24 € odprte so samo
decembrske terjatve in
− terjatve za vstopni DDV v višini 137,87 €.

3.4. Aktivne časovne razmejitve
Tabela 16: Aktivne časovne razmejitve
Stanje 1.1.2008

Stanje 31.12.2008

Indeks

116

0

0,00

Norveški mehanizem

0

12.568

0,00

Vnaprej plačani stroški naročnine

85

98

1,15

Vrednotnice

0

0

0,00

Vnaprej plačani stroški

50

0

0,00

251

12.666

50,46

Vnaprej plačani stroški strokovne literature

SKUPAJ

Na kontih aktivnih časovnih razmejitev se je povečalo stanje za terjatev za Norveški finančni
mehanizem v višini 12.568,00 €. Zavod je pridobil donacijska sredstva v okviru Norveškega
finančnega mehanizma za projekt Psihoterapija s konji na Rakitni.

3.5 Stanje in gibanje obveznosti
V letu 2008 izkazujemo samo kratkoročne obveznosti. Vse obveznosti se izkazujejo v
zneskih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin in na dan 31. 12. 2008 niso zapadle.
Tabela 17: Kratkoročne obveznosti

Stanje 1.1.2008

Stanje 31.12.2008

Indeks

8.807

7.690

0,87

Odprti računi dobavitelje OS v državi

0

19

0,00

Odprti računi dobaviteljev posrednih uporab. države

0

0

0,00

Odprti računi dobaviteljev posrednih uporab. občine

16

241

15,06

SKUPAJ

8.823

7.930

0,90

Odprti računi dobavitelje v državi

Odprte so samo decembrske obveznosti. Bilanca stanja izkazuje tudi odprte obveznosti iz
naslova decembrskih plač, ki so bile izplačane v mesecu januarju 2009.
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4 Bilanca stanja
Bilanca stanja na dan 31. 12. 2008 s primerjavo s preteklim letom kaže, da se je bilančna
vsota 31. 12. 2008 zmanjšala za 6 odstotkov.
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, ki zajemajo neopredmetena dolgoročna in
opredmetena osnovna sredstva ter dolgoročne terjatve iz poslovanja, prestavljajo 92,78
odstotkov vseh poslovnih sredstev zavoda.
Kratkoročna sredstva predstavljajo 7,22 odstotkov vseh poslovnih sredstev zavoda, glede na
preteklo leto so se zmanjšala za 11 odstotkov. Razlog je v zmanjšanju kratkoročnih finančnih
naložb in kratkoročnih terjatev.
Tabela 18: Bilanca stanja
STANJE

STANJE Delež

Index

31.12.2007

31.12.2008

%

R08/R07

918.361

869.347

92,78

0,95

76.408

67.701

7,22

0,89

937.048 100,00

0,94

SREDSTVA
DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA
V UPRAVLJANJU
KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

AKTIVA SKUPAJ

994.769

OBVEZ. DO VIROV SREDSTEV
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

PASIVA SKUPAJ

54.042

71.023

7,58

1,31

940.727

866.025

92,42

0,92

937.048 100,00

0,94

994.769
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Priloga 1: Bilanca stanja

STANJE

STANJE

Index

31.12.2007

31.12.2008

R08/R07

918.361

869.347

0,95

Neopredmetena dolgoročna sredstva

7.668

7.668

1,00

Popravek vrednosti neopredetenih dol.sredstev

3.067

4.601

1,50

1.420.533

1.420.533

1,00

Popravek vrednosti nepremičnin

525.067

566.952

1,08

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

408.583

414.638

1,01

Popravek vrednosti opreme in drugih opred. osnov. sred.

390.288

401.939

1,03

0

0

0,00

76.408

67.701

0,89

1.394

115

0,08

69.634

23.806

0,34

3.128

4.234

1,35

0

0

0,00

1.799

25.770

14,33

0

61

0,00

55

1.049

19,14

Druge kratkoročne terjatve

148

0

0,00

Aktivne časovne razmejitve

251

12.666

50,37

994.769

937.048

0,94

54.042

71.023

1,31

27

0

0,00

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

36.862

48.545

1,32

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

8.807

7.689

0,87

Drugi kratkoročne obveznosti iz poslovanja

8.330

14.548

1,75

16

241

15,40

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

0

0

0,00

Pasivne časovne razmejitve

0

0

0,00

940.727

866.025

0,92

SREDSTVA
DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA
V UPRAVLJANJU

Nepremičnine

Dolgoročne finančne naložbe
KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Denarna sredstev v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Kratkoročne terjatve do kupcev
Dani predujmi in varščine
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enot. kontnega načrta
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne terjatve iz financiranja

AKTIVA SKUPAJ

OBVEZ. DO VIROV SREDSTEV
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

Kratkoročne obvez. do uporabnikov enot. kontnega načrta

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Dolgoročen rezervacije

0

Dolgoročno razmejeni prihodki
Obv. za neopred. dol. sred. in opredmetena osnov. sred.

0,00

1.008

482

0,48

1.361.812

1.361.812

1,00

Presežek prihodkov nad odhodni

0

Presežek odhodkov nad prihodki

422.093

496.269

1,00

994.769

937.048

0,94

PASIVA SKUPAJ

0,00
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Priloga 2: Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov
realizacija

realizacija

2007

2008

eur

eur

837.193,88

952.530,55

1,00

1,14

Finančni prihodki

3.775,37

1.395,41

0,00

0,37

Drugi prihodki

6.100,56

2.212,00

0,00

0,36

0,00

0,00

0,00

0,00

847.069,81

956.137,96

1,00

1,13

Stroški materiala in storitev

274.775,37

311.919,07

0,30

1,14

Stroški materiala

143.653,34

165.329,67

0,16

1,15

Stroški storitev

131.122,03

146.589,40

0,14

1,12

Stroški dela

632.116,81

656.771,51

0,64

1,04

Amortizacija

53.988,69

54.377,11

0,05

1,01

6.708,53

4.940,70

0,00

0,74

138,51

114,36

0,00

0,83

4.329,00

2.192,00

0,00

0,51

972.056,91

1.030.314,75

1,00

1,06

124.987,10

74.176,79

v obračunskem obdobju (celo število)

33

33

Število mesecev poslovanja

12

12

Prihodki
Prihodki od poslovanja

Prevrednotovalni poslovni prihodki
Celotni prihodki

Delež

Index
R08/R07

Odhodki

Finančni odhodki
Drugi odhodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki
Celotni odhodki
Presežek prihodkov
Presežek odhodkov
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur
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Priloga 3: Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka
Realizacija EUR
2007

Realizacija EUR
2008

Indeks
R08/R07

Skupaj prihodki

845.350

929.472

1,10

Prihodki za izvajanje javne službe
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo
rabo
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za tekočo porabo

608.479

771.029

1,27

Prejete obresti
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe
Prejete donacije od domačih in tujih pravnih ali fizičnih oseb

598.268
0
10.211
3.831
165
6.215

763.123
0
7.906
1.122
2.796
3.988

1,28
0,00
0,77
0,29
16,95
0,64

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

236.871

158.443

0,67

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

235.345

156.426

0,66

0

0

0,00

1.526

2.017

1,32

Skupaj odhodki

903.414

977.663

1,08

Odhodki za izvajanje javne službe
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za nadurno delo
Drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevki za zdravstveno zavarovanje
Prispevki za zaposlovanje
Prispevki za starševsko varstvo
Premije dodatnega poko
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnine
Davek na izplačane plače
Drugi operativni odhodki
Plačila domačih obresti
Investicijski odhodki
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme
Nakup drugih osnovnih sredstev
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup nematerialnega premoženja

646.346
377.125
311.657
15.848
37.021
5.218
3.122
4.259
58.055
26.541
23.101
196
326
7.892
209.712
82.763
7.161
25.587
1.886
1.427
9.285
271
0
11.615
69.717
6.028
1.454
0
1.454
0
0
0

812.819
456.886
383.916
17.930
46.922
4.923
1.783
1.411
71.651
34.082
27.850
236
393
9.090
273.444
94.923
5.116
57.586
3.717
2.218
10.843
1.340
0
6.103
91.598
4.725
6.113
0
6.113
0
0
0

1,26
1,21
1,23
1,13
1,27
0,94
0,57
0,33
1,23
1,28
1,21
1,20
1,21
1,15
1,30
1,15
0,71
2,25
1,97
1,55
1,17
4,94
0,00
0,53
1,31
0,78
4,20
0,00
4,20
0,00
0,00
0,00

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

251.039

164.844

0,66

146.805

93.911

0,64

22.599

14.728

0,65

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

Prejete obresti
Prihodki od najemni,zakupnin in drugi prihodki od premoženja

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje
blaga in storitev na trgu
Izdatki za blago in storitev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

Presežki odhodkov nad prihodki
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur
Število mesecev poslovanja

81.635

56.205

0,69

-58.064

-48.191

0,83

33
12

33
12

Pripravila: Romana Rasperger, dipl. ekon. (UN), spec.
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