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Kranj, februar 2019 
I. UVOD 
 
Osnovno zdravstvo Gorenjske (v nadaljevanju OZG) je posreden proračunski uporabnik in 
hkrati tudi uporabnik enotnega kontnega načrta po 13. členu Zakona o računovodstvu. 
Zato mora pri vsebini, členitvi in obliki sestavnih delov letnega poročila upoštevati vsebino 
Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Ur. list RS št. 115/02 in kasnejše spremembe).  
 
Letno poročilo sestavljata: 

� poslovno poročilo, v katerem poslovodstvo pripravi informacije o poslovanju, ki 
vključujejo tudi  poročilo o doseženih ciljih in rezultatih poslovanja; 

� računovodsko poročilo, ki vsebuje bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter 
pojasnila k izkazom, ki dodatno razčlenjujejo ali pojasnjujejo posamezne vrste 
računovodskih podatkov. 

 
 
OZG pri računovodenju, vrednotenju računovodskih postavk, kontroliranju ter pri vodenju 
poslovnih knjig uporablja naslednje pravne podlage: 
 

- Zakon o računovodstvu (Ur. list RS št. 23/99), 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list 
RS, št. 71/17 s kasnejšimi spremembami), 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 s kasnejšimi spremembami), 

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 s kasnejšimi 
spremembami), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava (Ur. list RS, št. 134/03 s kasnejšimi spremembami),  

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 112/09 s kasnejšimi spremembami), 

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 
računovodstvu (Ur. list RS, št. št. 108/13),  

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev (UR. list RS št. 45/05 s kasnejšimi spremembami), 

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava   (Uradni list RS, št. 115/02 s kasnejšimi spremembami), 

- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno 
službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011), 

- Slovenski računovodski standardi in Pravila skrbnega računovodenja, 
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- ter ostali predpisi v zvezi s finančnim poslovanjem, plačilnim prometom ter 
predmetom poslovanja zavoda, ob upoštevanju nastanka poslovnih dogodkov, 
časovne neomejenosti delovanja in upoštevanja resnične in poštene vrednosti.  

II. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
 

II.1. POJASNILA K BILANCI STANJA 
 
 
Bilanca stanja je statičen prikaz stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu 
obračunskega obdobja. Sam obrazec vsebuje podatke zadnjega dne tekočega (2018) in 
predhodnega poslovnega leta (2017). 
 
Prilogi k bilanci stanja sta: 
� pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev  
� pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 

 
Bilanca stanja je v osnovi sestavljena iz aktivne in pasivne strani. 
 
 
A. AKTIVA (AOP1 032= 29.387.386 evrov) 
 
Aktiva (sredstva) je v bilanci stanja razdeljena na naslednje postavke: 

� dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju,  
� kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve in 
� zaloge. 

 
Vrednost aktive se je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povečala za 5 odstotkov in 
znaša 29.387.386 evrov. 
 
Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva amortiziramo skladno s Pravilnikom, ki 
določa načine in stopnje odpisa. Osnovno sredstvo se amortizira od prvega dne 
naslednjega meseca, ko je razpoložljivo za uporabo, pa do izteka amortizacijske dobe oz. 
do trajne izločitve sredstva iz uporabe. Redni odpis se ne opravlja za zemljišča in za 
vlaganja v pridobivanje osnovnih sredstev. 
 
A1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju  (AOP 001= 17.280.381 evrov) 
 
Vrednost bilančne postavke se je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povečala za 1,9 
odstotka in znaša 17.280.381 evrov. 
 
A1.1 Neopredmetena sredstva       
                                     
Vrednosti so izkazane na kontih skupin 00  in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne 
aktivne časovne razmejitve ter popravek vrednosti neopredmetenih sredstev  (AOP 002 
=860.316 evrov in AOP 003= 694.549 evrov). Neodpisana sedanja vrednost je 165.767 
evrov. 
                                                 
1
 AOP= oznaka vrstice v bilanci stanja 
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Med neopredmetena  dolgoročna  sredstva uvrščamo licence za računalniške programe 
(Audax, Hipokrat, Finpro, Četrta pot, itd.) in druge premoženjske. Evidentirana so po 
nabavnih vrednostih, amortizacija pa se obračunava posamično in po metodi 
enakomernega časovnega amortiziranja.  
 
Neopredmetena dolgoročna sredstva niso prevrednotena zaradi okrepitve ali oslabitve. 
  
Tabela 1:  Analiza neopredmetenih sredstev (v evrih) 

 
konto Naziv konta 2018 2017 indeks 

002 Odloženi stroški razvijanja 2.160,00 2.160,00 100,0 

003 Premoženjske pravice 847.078,07 744.756,22 113,7 

004 Naložbe v tuja OS 11.077,62 11.077,62 100,0 

0101 Popravek vrednosti - odloženi stroški 1.728,00 1.512,00 114,3 

0103 Popravek vrednosti –  pravice 691.768,87 639.654,24 108,1 

0104 Popravek vrednosti – tuja OS 1.052,22 719,94 146,2 

00 AOP 002 860.315,69 757.993,84 113,5 

01 AOP 003 694.549,09 641.886,18 108,2 

00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 165.766,60 116.107,66 142,8 

 
 
 
A1.2  Nepremičnine 
 
Vrednosti so izkazane na kontih skupin 02 in 03 – Nepremičnine in popravek vrednosti 
nepremičnin  (AOP 004= 24.427.029 evrov in 005=12.420.969 evrov).  
 
Nabavna vrednost nepremičnin se je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 
578.654,87 evrov, kolikor znašajo vlaganja v zgradbe: 8.094,58 evrov izgradnja kolesarnice 
v ZD Bled, adaptacija metadonske ambulante 84.327,83 evrov in razvojne ambulante 
90.141,55 evrov v ZD Jesenice, 17.368,68 evrov adaptacija prostora za RTG in 69.084,19 
evrov obnova čakalnic in kleti v ZD Kranj.  Od občine Šk. Loka smo prejeli v upravljanje 
službeno stanovanje v vrednosti 45.879,79 evrov. Med vrednost nepremičnin v gradnji ali 
izdelavi (371.890,63 evrov) smo evidentirali vrednosti stroškov, ki že nastajajo z gradnjo 
prizidka k obstoječi stavbi ZD Radovljica (195.209,31 evrov), v ZD Tržič je še nedokončana 
energetska sanacija stavbe (84.538,39 evrov), v ZD Šk. Loka je v teku prenova splošnih 
ambulant (75.941,33 evrov) in v ZD Jesenice je nedokončana prenova otroškega in 
šolskega dispanzerja (16.201,60 evrov).  
 
 
Odpisana vrednost nepremičnin je 12.420.968,76 evrov, sedanja vrednost nepremičnin pa 
znaša 12.006.059,87 evrov, kar pomeni, da je ostala na ravni preteklega leta.  
 
Zemljišča se skladno z zakonodajo ne amortizirajo. 
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Tabela 2: Analiza nepremičnin (v evrih) 

 

Konto Naziv konta 2018 2017 indeks 

020 Zemljišča 2.478.377,99 2.478.377,99 100,0 

0210 Upravne in poslovne zgradbe 20.117.328,26 19.848.861,43 101,4 

0211 Stanovanja 67.298,25 21.418,46 314,2 

021200 Kurilnica 612.328,81 612.328,81 100,0 

021201 Parkirišča 779.804,69 779.804,69 100,0 

023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi 371.890,63 107.672,38 345,4 

02 AOP 004 24.427.028,63 23.848.463,76 102,4 

03 AOP 005 pop. vrednosti nepremičnin 12.420.968,76 11.747.050,86 105,7 

02-03 Sedanja vrednost nepremičnin 12.006.059,87 12.101.412,90 99,2 

 
 
A1.3 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 
 
Vrednosti so izkazane na kontih skupin 04  in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna 
sredstva in popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (AOP 
006 = 21.024.505 evrov  in 007=15.944.545 evrov). 
  
Opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavni vrednosti, ki predstavlja  
nakupno ceno in vse stroške usposobitve sredstva za nameravano uporabo. Ko je osnovno 
sredstvo usposobljeno za uporabo, se začne amortizirati in se nabavna vrednost zmanjšuje 
preko popravka vrednosti za enakomerno obračunano amortizacijo.  
 
Pri opredmetenih osnovnih sredstvih, s posamično vrednostjo do 500 EUR in življenjsko 
dobo nad 1 leto, se evidentira tudi drobni inventar, za katerega se uporablja metoda 100% 
odpisa (amortizacija).  
 
Sedanja vrednost opreme se je v letu 2018 v primerjavi s predhodnim letom povečala  za 
7,9 odstotkov in znaša 5.079.959,63 evrov.  
 
V strukturi stanja opredmetenih osnovnih sredstev ima OZG na zadnji dan leta največ 
reševalnih vozil, medicinske opreme in elektronske medicinske opreme.  
 
Tabela 3: Analiza opredmetenih osnovnih sredstev (v evrih) 

 
Naziv konta 2018 2017 indeks 

Vozila 1.041.946,98 929.835,51 112,1 

Reševalna vozila 3.621.697,09 3.248.100,42 111,5 

Laboratorijska oprema 685.688,25 618.282,45 110,9 

Oprema v zobozdravstvu 1.289.602,16 1.257.659,30 102,5 

Medicinska oprema 3.316.979,55 3.430.413,08 96,7 
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Naziv konta 2018 2017 indeks 

Elektronska med. oprema 3.051.099,81 2.744.044,95 111,2 

Računalniki in računalniška oprema 1.570.391,47 1.452.639,42 108,1 

Oprema za tiskanje in razmnoževanje 23.567,46 23.814,90 99,0 

Pisalni, računski in ostali stroji 2.283,27 2.670,54 85,5 

Oprema za telekomunikacije 325.651,22 325.466,38 100,1 

Oprema za hlajenje in ogrevanje 839.422,66 815.419,26 102,9 

Pisarniško pohištvo 2.404.157,18 2.368.131,02 101,5 

Ostalo pohištvo 1.564.630,27 1.530.906,08 102,2 

Druga oprema, aparati in instrumenti 956.931,88 951.694,74 100,6 

Drobni inventar 328.490,15 403.040,21 81,5 

Druga opredmetena osnovna sredstva 1.965,15 1.965,15 100,0 

AOP 006 - oprema 21.024.504,55 20.104.083,41 104,6 

AOP 007 – popravek vrednosti opreme 15.944.544,92 15.396.641,39 103,6 

Sedanja vrednost opreme 5.079.959,63 4.707.442,02 107,9 

 
Spodnja preglednica odpisanosti osnovnih sredstev pokaže, da v povprečju četrtina 
sredstev še ni odpisana (zamortizirana). Med najbolj zamortiziranimi sredstvi je oprema za 
hlajenje in ogrevanje, medicinska in računalniška oprema. 
 
Tabela 4: Analiza sredstev brez drobnega inventarja po nabavni, odpisani in neodpisani    

vrednosti (v evrih) 

 

Vrsta opreme 
Nabavna 
vrednost 

Popravek 
vrednosti 

Neodpisana 
vrednost 

% odpisanosti 
sredstev 

Vozila 1.041.946,98 612.951,08 428.995,90 58,83 

Reševalna vozila 3.621.697,09 2.292.262,66 1.329.434,43 63,29 

Laboratorijska oprema 685.688,25 519.398,79 166.289,46 75,75 

Oprema v zobozdravstvu 1.289.602,16 985.243,82 304.358,34 76,40 

Medicinska oprema 3.316.979,55 2.788.073,61 528.905,94 84,05 

Elektronska med. oprema 3.051.099,81 2.220.787,93 830.311,88 72,79 

Računalniki in računalniška 
oprema 1.570.391,47 1.290.058,53 280.332,94 82,15 

Oprema za tiskanje in 
razmnoževanje 23.567,46 15.655,78 7.911,68 66,43 

Pisalni, računski in ostali stroji 2.283,27 1.840,29 442,98 80,60 

Oprema za telekomunikacije 325.651,22 194.014,56 131.636,66 59,58 

Oprema za hlajenje in ogrevanje 839.422,66 736.782,50 102.640,16 87,77 

Pisarniško pohištvo 2.404.157,18 1.923.934,45 480.222,73 80,03 

Ostalo pohištvo 1.564.630,27 1.184.623,42 380.006,85 75,71 

Druga oprema 958.897,03 850.427,35 108.469,68 88,69 

Skupaj 20.696.014,40 15.616.054,77 5.079.959,63 75,45 

 
 
 
A1.4 Dolgoročne kapitalske naložbe 
 
Vrednost je izkazana v kontni skupini 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008) in 
predstavlja 1.208 rednih delnic Gorenjske banke d.d. Kranj v znesku 28.594,29 evrov. 
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A2. Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve (AOP 012= 12.107.005 evrov) 
 
Vrednost bilančne postavke se je leta 2018 v primerjavi s predhodnim letom povečala za 
10 odstotkov. 
 
A2.1 Denarna sredstva v blagajni  
 
Vrednosti so izkazane na kontih skupine 10- Denarna sredstva v blagajni ( AOP 013). Stanje 
denarnih sredstev v blagajni na dan 31. 12. 2018 je 3.280,08 evrov.  
 
A2.2 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 
 
Vrednosti so izkazane na kontih skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih 
ustanovah (AOP 014). Stanje denarnih sredstev transakcijskega računa pri Upravi za javna 
plačila (UJP) na dan 31. 12. 2018 je 1.716.304,47 evrov.  Dokaj visoko stanje na računu je 
posledica tega, da je na zadnji delovni dan (31.12.2018) bilo več nakazil večjih vrednosti in 
sicer je ZZZS nakazal sredstva zadnjega dela avansa za december, Ministrstvo za zdravje pa 
je nakazalo sredstva po zahtevkih za projekta RIPO in CKZ.  
 
A2.3 Kratkoročne terjatve do kupcev 
 
Vrednosti so izkazane na kontih skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) in 
na zadnji dan leta znašajo 611.625,53 evrov. To so terjatve za izdane račune od prodaje 
storitev, ki pa še niso plačani. Znesek neplačanih terjatev, ki jim je rok plačila že potekel,  
je 61.180 evrov, kar je 10 odstotkov prej navedenega celotnega zneska terjatev. V 
finančno-računovodski službi redno pošiljamo opomine kupcem, ki svojih obveznosti ne 
poravnajo v roku. S pravno službo sodelujemo na področju izterjave spornih in dvomljivih 
terjatev, zato je na sodišču za 14.628,02 evrov vloženih predlogov izterjave. 
 
V letu  2018 se je odpisalo 27.255,76 evrov neplačanih terjatev. Večina teh terjatev je v 
zneskih, ki so manjši od višine sodne takse in je nerealno pričakovati, da bodo kdaj 
poplačane. 
 
Na zadnji dan leta je evidentiranih za 365 evrov neplačanih terjatev do kupcev v tujini. 
 
 
A2.4  Dani predujmi in varščine 
 
Vrednosti so izkazane na kontih skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016) in na 
zadnji dan leta znašajo 540,00 evrov. Izkazan znesek se nanaša na predplačilo kotizacije za 
udeležbo treh zdravnikov na tečaju EPALS, ki ga organizira Slovensko združenje za 
urgentno medicino in je organizator pogojeval prijavo na seminar s predplačilom 
kotizacije.  
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A2.5 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
 
Vrednosti so izkazane na kontih skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov 
enotnega kontnega načrta (AOP 017) ) in na zadnji dan leta znašajo 676.030,55 evrov ter 
so za 9 odstotkov manjše od leta 2017. Evidentirane so terjatve po izdanih računih za 
opravljene storitve in po vloženih zahtevkih. 
 
81 odstotkov izkazanih terjatev je naslovljenih na ZZZS in se nanašajo na končni obračun 
opravljenih storitev po letni Pogodbi za izvajanje zdravstvenih storitev, na sredstva za 
refundacijo stroška plač specializantov, pripravnikov in mentorjev. 
 
Na kontu 140 so izkazane terjatve do MZ za projekt RIPO in CKZ, do JAZMP za sodelovanje 
v raziskavi in do Ministrstva na notranje zadeve za povračilo stroškov odrejenega odvzema 
telesnih tekočin. 
 
Na kontu 141 so izkazane terjatve po izdanih računih za opravljene storitve občinam. 
 
Na kontu 142 so izkazane terjatve za opravljene storitve javnim zavodom na bolnišnični 
ravni in visokošolskim ustanovam. 
 
Na kontu 143 so izkazane terjatve za storitve, opravljene vrtcem, osnovnim in glasbenim 
šolam, gasilskim društvom in drugim slovenskim zdravstvenim domovom. 
 
Na kontu 144 so izkazane terjatve za obračunske storitve, zaračunane ZZZSju.. 
 
Tabela 5: Analiza terjatev do proračunskih uporabnikov (v evrih) 

 
Konto Naziv konta 2017 2018 Indeks 

140 

Terjatve do neposrednih uporabnikov 
proračuna- države 81.637,92 44.021,36 53,9 

141 

Terjatve do neposrednih uporabnikov 
proračuna – občine                                     32.453,75 27.345,42 84,3 

142 

Terjatve do posrednih uporabnikov 
proračuna države                                          23.229,98 27.614,15 118,9 

143 

Terjatve do posrednih uporabnikov 
proračuna občine                                          36.897,63 27.629,92 74,9 

144 Kratkoročne terjatve do ZZZS in PIZ                            568.113,82 549.419,70 96,7 

  skupaj 742.333,10 676.030,55 91,1 

 
 
A2.6 Kratkoročne finančne naložbe 
 
Vrednosti so izkazane na kontih skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) in 
na zadnji dan leta znašajo 8.902.284,38 evrov. To so kratkoročne finančne naložbe prostih 
denarnih sredstev, ki jih ima OZG vezane pri desetih različnih bankah v Sloveniji. Prosta 
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denarna sredstva so pretežno posledica načina financiranja temeljne zdravstvene 
dejavnosti, saj ZZZS nakaže akontacije v 3 mesečnih zneskih, ki naj bi zadostili financiranju 
vseh mesečnih obveznosti OZG-ja.  
 
A2.7 Kratkoročne terjatve iz financiranja  
 
Vrednosti so izkazane na kontih skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 
019) in na zadnji dan leta znašajo 4.458,18 evrov. To so terjatve do bank za obresti od 
kratkoročnih finančnih naložb (t.j. vezanih depozitov). 
                                    
A2.8  Druge kratkoročne terjatve  
 
Vrednosti so izkazane na kontih skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) in na 
zadnji dan leta znašajo 103.495,12 evrov.  
 
Med terjatvami do državnih in drugih institucij so izkazane terjatve za refundacije od 
obračuna nadomestil zaposlenih za boleznine, nego in invalidnino ter za udeležbo na 
sodiščih. Med drugimi kratkoročnimi terjatvami pa so evidentirane terjatve za vnovčenje 
prejetih plačil s kreditnimi karticami, do zaposlenih ter do zavarovalnice zaradi povračila 
nastale materialne škode. 
 
 
A2.9 Aktivne časovne razmejitve 
 
Vrednosti so izkazane na kontih skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) in na 
zadnji dan leta znašajo 88.986,81 evrov.  
 

Med kratkoročno odloženimi odhodki so evidentirane naročnine na strokovne revije za 
leto 2019, med nezaračunanimi prihodki pa je vzpostavljena evidenca za sofinanciranje 
reševalnega vozila občine Tržič. 
 
 
 
 
B. PASIVA (AOP 060= 29.387.386 evrov) 
 
Pasiva predstavlja obveznosti do virov sredstev in je v bilanci stanja razdeljena na naslednji 
postavki: 

� kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve, 
� lastni viri in dolgoročne obveznosti. 

 
Vrednost pasive se je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povečala za 5 odstotkov in 
znaša 29.387.386 evrov. 
 
B1. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve (AOP 034= 4.274.229 evrov) 
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Vrednost bilančne postavke se je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povečala za 11,6 
odstotka in znaša 4.274.229 evrov. 
B1.1 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih  
                                                
Vrednosti so izkazane na kontih skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 
036) in na zadnji dan leta znašajo 2.465.737 evrov. 
 
Tabela 6: Analiza kratkoročnih obveznosti do zaposlenih (v evrih) 

 

Konto Naziv konta 2017 2018 Indeks 

210 Obveznosti za čiste plače in nadomestila 1.278.147,31 1.582.442,78 123,8 

212 Obveznost za prispevke iz plač                                                                       444.572,12 447.034,51 100,6 

213 Obveznosti za davke iz plač                                                                           299.306,30 297.040,58 99,2 

214 Druge krat. obveznosti do zaposlenih                                                                       142.135,77 137.278,31 96,6 

215 
Obveznosti za prispevke iz drugih 
prejemkov                                                          2.886,79 1.038,32 36,0 

216 Obveznosti za davke iz drugih prejemkov                                                              2.772,21 902,78 32,6 

21 Skupaj AOP 036 2.169.820,50 2.465.737,28 113,6 

 

 
Med navedenimi obveznostmi, ki še niso izplačane na dan 31.12.2018, je izplačilo 
zaposlenim za decembrske plače ter druge prejemke iz delovnega razmerja, za katere je 
določen izplačilni dan 10. januar 2019.  
 
 
B1.2  Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
 
Vrednosti so izkazane na kontih skupine 22 – Obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) in na 
zadnji dan leta znašajo 996.298,79 evrov, od tega pretežni del do domačih dobaviteljev in 
423,50 evrov do dobaviteljev v tujini.  
 
B1.3 Kratkoročne druge obveznosti iz poslovanja 
 
Vrednosti so izkazane na kontih skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 
(AOP 038) in na zadnji dan leta znašajo 500.157,81 evrov. Med obveznostmi je plačilo 
davka na dodano vrednost, RTV prispevek, davki in prispevki na plače ter podjemne 
pogodbe, vse pa se nanašajo na mesec december 2018. 
 
Tabela 7: Analiza drugih kratkoročnih obveznosti (v evrih) 

 
Konto Naziv konta  2017 2018 Indeks 

230 
Obveznost za davek in prispevke na izplačane 
plače                                          372.682,46 415.459,04 111,5 

231 Obveznosti za DDV                                                                                           9.719,36 11.800,41 121,4 
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234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 40.845,28 72.898,36 178,5 

23 skupaj AOP 038 423.247,10 500.157,81 118,2 

B1.4 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
 
Vrednosti so izkazane na kontih skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 
(AOP 039) in na zadnji dan leta znašajo 213.204,56 evrov.  
 
Tabela 8: Analiza kratkoročnih obveznosti do uporabnikov EKN (v evrih) 

 
Konto Naziv konta  2017 2018 Indeks 

240 
Obveznosti do neposrednih 
uporabnikov proračuna države                          797,21 1.951,94 244,8 

241 
Obveznosti do neposrednih 
uporabnikov proračuna občine                    2.657,96 2.571,09 96,7 

242 
Obveznosti do posrednih uporabnikov 
proračuna države                                      159.751,07 156.200,28 97,8 

243 
Obveznosti do posrednih uporabnikov 
proračuna občine                                      60.678,66 51.455,59 84,8 

244 obveznosti do ZZZS in ZPIZ 2.314,86 1.025,66 44,3 

24 SKUPAJ AOP 039 226.199,76 213.204,56 94,3 

 
 
V izkazanem znesku so še neplačane obveznosti, ki jih ima OZG po prejetih računih do  
proračunskih uporabnikov, npr. za dobave materiala in farmacevtskega svetovanja 
Gorenjskih lekarn, za prejete storitve drugih zdravstvenih institucij (Medicinska fakulteta, 
UKC, SB Jesenice, Uri Soča, Onkološki inštitut, Klinika Golnik, NIJZ in NLZOH-a) in za 
obratovalne stroške ambulant mladinskega zobozdravstva v osnovnih šolah.  
 
B1.5 Pasivne časovne razmejitve  
 
Vrednosti so izkazane na kontih skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) in na 
zadnji dan leta znašajo 98.830,87 evrov.  
 
Med vnaprej vračunanimi odhodki je znesek vzpostavitve dogovorjenega sofinanciranja z 
občino glede nakupa reševalnega vozila v ZD Tržič in sredstva, ki smo jih prejeli od zunanjih 
podjetij za izvedbo različnih projektov, akcij in dogodkov, ki se pa še niso zaključili v letu 
2018. Sredstva bodo prenesena med prihodke v letu, v katerem se bodo naloge zaključile. 
 
 

B2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti (AOP 044= 25.113.157 evrov) 
 
Vrednost bilančne postavke se je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povečala za 4,1 
odstotka in znaša 25.113.157,20 evrov. Dolgoročnega in rezervnega sklada OZG nima 
oblikovanega. 
 

B2.1 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve  
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Vrednosti so izkazane na kontih skupine 92 – Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (AOP 
047) in na zadnji dan leta znašajo 46.915,52 evrov.  
 
Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami so izkazana prejeta sredstva iz 
naslova donacij za nakup osnovnih sredstev. Med letom smo prejeli 8.429,22 evrov donacij 
za reševalno vozilo in tablični računalnik v ZD Tržič ter pulzni oksimeter v ZD Jesenice. 
Amortizacijo tako nabavljenih osnovnih sredstev knjižimo v breme prejetih sredstev 
donacij in v letu 2018 je bilo takšnih stroškov obračunane amortizacije za 8.502,80 evrov.  
 
B2.2 Dolgoročne rezervacije 
 
Vrednosti so izkazane na kontih skupine 93 – Dolgoročne rezervacije (AOP 048) in na 
zadnji dan leta znašajo 137.000,00 evrov. Gre za rezervacije, oblikovane iz poslovnega 
rezultata tržne dejavnosti v ZD Bled, Kranj in Radovljica. 
 
B2.3 Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva prejeta v 
upravljanje 
 
Vrednosti so izkazane na kontih skupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva (AOP 056) in zadnji dan leta znašajo 16.670.093,83 evrov. 
Znesek se je v primerjavi z letom 2017 povečal za 86.419,54 evrov, saj: 

 
� so se skupno za 110.751,36 evrov povečala prejeta sredstva v upravljanju v občinah 

Škofja Loka (11.168,40 evrov), Železniki (10.749,97 evrov), Tržič (16.752,60 evrov), 
Jesenice (12.766,39 evrov), v MO Kranj (34.973,00 evrov), Šenčur (5.337,00 evrov), 
Jezersko (19.004,00 evrov); 
 

� so se skupno za 24.331,82 evrov zmanjšala sredstva v upravljanju zaradi 
obračunanega stroška amortizacije v breme sredstev v upravljanju. 

 
Tabela 9: Stanje prejetih sredstev v upravljanju (v evrih) 

Občina Vrednost Struktura v % 

Mestna občina Kranj 6.781.499,88 40,7 

Bled 2.316.663,40 13,9 

Bohinj 567.558,16 3,4 

Cerklje 43.316,29 0,3 

Gorenja vas- Poljane 107.877,88 0,6 

Gorje 29.368,82 0,2 

Jesenice 1.322.499,86 7,9 

Jezersko 24.851,94 0,1 

Kranjska Gora 507.372,43 3,0 

Naklo  33.372,29 0,2 

Preddvor 16.434,68 0,1 

Radovljica 1.829.926,91 11,0 

Šenčur 50.692,85 0,3 

Škofja Loka 1.545.370,75 9,3 

Tržič 1.217.834,91 7,3 

Železniki 9.495,64 0,1 
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Žiri 869,50 0,0 

Žirovnica 265.087,64 1,6 

Skupaj: 16.670.093,83 100,0 

B2.4 Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 
 
Vrednosti so izkazane na kontih skupine 981– Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe  
(AOP 057) in na zadnji dan leta znašajo 28.594,29 evrov. 
 
B2.5 Presežek prihodkov nad odhodki 
 
Vrednosti so izkazane na kontih skupine 985– Presežek prihodkov nad odhodki (AOP 058) 
in na zadnji dan leta znašajo 8.230.553,56 evrov. V primerjavi z letom 2017 je končni 
znesek večji za 10 odstotkov. 
 
Znesek presežka prihodkov nad odhodki tvorijo presežki iz poslovanja v preteklih letih, 
zmanjšani za kritje presežka odhodkov nad prihodki tekočega leta v ZD Šk. Loka v višini 
103.764,62 evrov. 
 
Ostali podatki so razvidni v Prilogah 1, 2 in 3.  
 
 
 
 

II.2  POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV  – DOLOČENIH UPORABNIKOV 
 
V skladu s četrtim odstavkom 15. člena Zakona o računovodstvu se prihodki priznavajo v 
skladu z računovodskimi standardi. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je 
dinamičen prikaz gibanja prihodkov in odhodkov v celem letu 2018, hkrati pa vsebuje 
podatke tudi o preteklem letu. 
 
Celotne prihodke tvorijo: 

� prihodki od poslovanja, 
� finančni prihodki, 
� drugi prihodki, 
� prevrednotovalni poslovni prihodki. 

 
 
1. Celotni prihodki (AOP2 870= 44.157.953 evrov) 

 
Celotni doseženi prihodki v letu 2018 znašajo 44.157.952,76 evrov in so za 10 odstotkov 
večji kot v predhodnem letu.   
 
Največji delež (99,8 odstotkov) med njimi predstavljajo prihodki od poslovanja (AOP 860= 
44.058.938 evrov). 
 
 

                                                 
2
 oznaka v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 



 14

 
 
 
Tabela 11: Struktura celotnih prihodkov (v evrih) 

 

Vrsta prihodka Leto 2018 Leto 2017 Indeks 
Struktura 
2018 v % 

Struktura 
2017 v % 

Prihodki od poslovanja 44.058.937,63 40.047.787,28 110,0 99,8 99,6 

Finančni prihodki 16.189,71 77.728,71 20,8 0,0 0,2 

Drugi prihodki 20.501,05 6.857,38 299,0 0,0 0,0 

Prevrednotovalni prihodki 62.324,37 95.368,55 65,4 0,1 0,2 

Celotni prihodki: 44.157.952,76 40.227.741,92 109,8 100,0 100,0 

 
Na letni ravni so se tudi prihodki od poslovanja povečali za 10 odstotkov, v njihovi strukturi 
pa še vedno največji delež predstavljajo prihodki od ZZZS. V primerjavi s predhodnim 
letom so se najbolj povečali namenski prihodki (za izplačilo variabilnega nagrajevanja 
zdravstvenih delavcev in za namen pokrivanja stroškov sodelovanja v projektih). 
  
Finančni prihodki (AOP 865) so znašali 16.189,71 evrov in so za 80 odstotkov nižji kot v 
preteklem letu. Znižanje je predvsem posledica upada bančnih obrestnih mer za vezane 
depozite. 
 
Drugi prihodki (AOP 866) so znašali 20.501,05 evrov, med njimi pa je največ prihodkov iz 
naslova sodne poravnave z Bolnišnico in porodnišnico Kranj in vnovčene garancije pri 
izvajalcu storitev po javnem naročilu. 
 
Prevrodnotovalni prihodki (AOP 867) so izkazani v višini 62.324,37 evrov. Največji delež 
predstavljajo prihodki iz naslova uveljavljanja škodnih zavarovalniških zahtevkov. 
 
 
2. Celotni odhodki (AOP 887= 43.390.874 evrov) 

 
Celotni doseženi odhodki v letu 2018 znašajo 43.390.873,79 evrov in so za 7 odstotkov 
večji  kot  v predhodnem letu.   
 
Tabela 12: Struktura celotnih prihodkov (v evrih) 

 

Vrsta odhodkov Leto 2018 Leto 2017 Indeks 
Struktura 
2018 v % 

Struktura 
2017 v % 

Stroški materiala 4.335.668,49 4.347.208,13 99,7 10,0 10,7 

Stroški storitev 6.503.018,23 6.353.789,09 102,3 15,0 15,6 

Stroški dela 29.959.997,70 27.613.927,58 108,5 69,0 67,9 

Amortizacija 2.278.674,64 2.175.149,54 104,8 5,3 5,3 

Ostali drugi stroški 261.764,94 118.724,20 220,5 0,6 0,3 

Finančni odhodki 50,48 239,78 21,1 0,0 0,0 

Drugi odhodki 20.175,60 29.886,18 67,5 0,0 0,1 
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Prevrednotovalni poslovni 
odhodki 

31.523,71 45.633,31 69,1 0,1 0,1 

Celotni odhodki 43.390.873,79 40.684.557,81 106,7 100,0 100,0 

Največji delež med celotnimi odhodki predstavljajo stroški dela (AOP 875= 29.959.997,70 
evrov), ki so se v primerjavi s predhodnim letom povečali za 8,5 odstotkov. Med njimi so 
se tudi v tem letu relativno najbolj povečali stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
 
Tabela 13: Analiza stroškov dela (v evrih) 

 

Vrsta izplačila Leto 2018 Leto 2017 Indeks 

Plače in nadomestila plač 23.461.861,03 21.691.432,85 108,16 

Povračilo za prevoz na delo in z dela 764.773,24 736.798,02 103,80 

Povračilo prehrane med delom 699.678,49 668.669,93 104,64 

Dodatno pokojninsko zavarovanje 360.413,97 137.956,15 261,25 

Prispevki in druge dajatve iz plač 3.749.756,70 3.514.708,49 106,69 

Drugi stroški dela (regres, jubilejne nagrade…) 923.514,27 780.237,01 118,36 

Skupaj stroški dela: 29.959.997,70 27.529.802,45 108,83 

 

Drugi največji delež v strukturi celotnih odhodkov zavzemajo stroški storitev v znesku 
6.503.018,23 evrov (AOP 874). Med tovrstnimi storitvami predstavljata največji delež 
strošek nabave zdravstvenih storitev  in podjemnih pogodb.  
 
Stroški materiala (AOP 873) so ustvarjeni v višini 4.335668,49 evrov in predstavljajo 
desetino celotnih odhodkov. Med materialnimi stroški predstavlja največji delež strošek 
nabave zdravstvenega materiala. 
 
Med ustvarjenimi stroški je tudi amortizacija (AOP 879) v višini 2.278.674,64 evrov in se je, 
glede na predhodno leto, nekoliko povečala.  
 
Evidentirani drugi stroški (AOP 881) znašajo 124.764,94 evrov in so nastali zaradi 
obveznosti za plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, za članarine, 
upravne takse, za nadomestilo uporabe stavbnega zemljišča ter za pristojbine pri 
registraciji službenih vozil.  
 
Drugi odhodki (AOP 883) so knjiženi v poslovnih knjigah v višini 20.175,60 evrov in se 
pretežno nanašajo na plačilo pogodbenih kazni, ki jih izreka ZZZS zaradi ugotovljenih 
nepravilnostih pri opravljenih nadzorih izvajanja storitev po letni Pogodbi z ZZZS. 
 
Prevrednotovalni poslovni odhodki (AOP 884) so izkazani v višini 31.523,71 evrov in so 
posledica odpisa sedanje vrednosti iz uporabe izločenih osnovnih sredstev in oslabitve 
terjatev. 
 
3. Presežek odhodkov (AOP 888= 767.079 evrov) 
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Osnovno zdravstvo Gorenjske je pri poslovanju ustvarilo 767.078,97 evrov presežka 
prihodkov nad odhodki. 
 
Ostali podatki so vidni tudi iz Prilog 4 in 5. 

II.3  POJASNILA K IZKAZU DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 
 
Izkaz določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je dinamičen prikaz, koliko je bilo v letu 
2018 ustvarjenih prihodkov in odhodkov, ločeno za javno službo in tržno dejavnost. 
Poslovanje obeh dejavnosti je bilo pozitivno., kar je razvidno iz spodje tabele. 
 
Prihodki od prodaje storitev na trgu izhajajo iz opravljenih storitev v dejavnosti medicine 
dela, prometa in športa, iz opravljenih zdravstvenih storitev samoplačnikom in drugim 
naročnikom, počitnikovanja, računovodskih in drugih nezdravstvenih storitev. 
 
 

Tabela 14: Poslovanje javne službe in tržne dejavnosti (v evrih) 

 

  
2017 

  
2018 

 

 
Prihodki Odhodki 

Poslovni 
izid Prihodki Odhodki 

Poslovni 
izid 

Javna 
služba 37.364.902,04 38.009.510,21 -644.608,17 41.389.932 40.858.114 531.818 

Tržna 
dejavnost 2.862.839,88 2.408.374,19 454.465,69 2.768.021 2.532.760 235.261 

skupaj 40.227.741,92 40.417.884,40 -190.142,48 44.157.953 43.390.874 767.079 

 

 

Odhodki tržne dejavnosti so razdeljeni na dva dela in sicer: 
- neposredne stroške dejavnosti, ki so posledica ustvarjanja prihodkov na trgu in 

sicer: plače zaposlencev, prispevki in davki na plače, amortizacija osnovnih 
sredstev, materialni stroški in zdravstvene storitve ter drobni inventar 

- posredni stroški – to so vsi ostali stroški, ki se prenašajo na tržno dejavnost po 
uporabljenem sodilu oz. deležu tržne dejavnosti (6,3 odstotka).  

 
Podrobnejši podatki po vrstah prihodkov in odhodkov so razvidni iz Priloge 6. 
 
 

II.4  POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 
NAČELU DENARNEGA TOKA 

 
Kot posreden proračunski uporabnik mora OZG sestaviti tudi Izkaz prihodkov in odhodkov 
po denarnem toku. Tudi ta izkaz je dinamičen, podatki se zagotavljajo v poslovnih knjigah 
na evidenčnih kontih prihodkov v skupinah 71, 72, 73, 74 in 78 ter odhodkov v skupinah 
40, 41 in 42. V tem izkazu so prikazani vsi prihodki in odhodki po načelu denarnega toka, 
če sta izpolnjena dva (oba) pogoja: 

- poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oz. odhodkov, 
je nastal, 

- denar ali njegov ekvivalent je prejet oz. izplačan. 
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Prihodki in odhodki, izkazani v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ter v 
tem izkazu, niso neposredno primerljivi, saj se pripoznavanje prihodkov in odhodkov 
pomembno razlikuje glede na vrsto uporabljenega načela (načelo nastanka poslovnega 
dogodka oziroma načelo denarnega toka). 
 
OZG po načelu denarnega toka izkazuje 44.245.895 evrov prihodkov (AOP 401) in 
43.039.891 evrov odhodkov (AOP 437). Ustvarjen je torej presežek prihodkov nad odhodki 
v znesku 1.206.004 evrov (AOP 485). 
 
Podrobnejši podatki o prihodkih in odhodkih po načelu denarnega toka so razvidni iz Prilog 
7 in 8. 
 
 

II.5  IZRAČUN PRESEŽKA PO FISKALNEM PRAVILU 
 
 
OZG je po Zakonu o fiskalnem pravilu (Ur.l. RS , št. 55/15) in Uredbi o standardni 
klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 107/13) uvrščen v sektor S.13, zato 
je potrebno skladno s 5. točko 77. člena ZIPRS1718 izračunati presežek tudi po t.i. 
fiskalnem pravilu. Najprej se ugotovi presežek prihodkov nad odhodki po načelu 
denarnega toka, nato pa se odštejejo vrednosti neplačanih obveznosti, neporabljenih 
namenskih sredstev (ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki 
so evidentirana na kontih časovnih razmejitev) in neporabljenih sredstev za investicije. 
 
Kljub ugotovljenemu presežku prihodkov nad odhodki po denarnem toku, pa OZG ne 
izkazuje presežka po fiskalnem pravilu, saj v poslovnih knjigah za leto 2018 izkazuje večjo 
vrednost neplačanih obveznosti (3.462.035,07 evrov skupaj do zaposlenih in do 
dobaviteljev), kot pa znaša presežek po denarnem toku. 
 

 

III. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI 
 
Kazalniki so namenjeni spremljanju učinkovitosti in uspešnosti poslovanja. Ker so 
kvantitativni, jih lahko primerjamo med seboj, zato v spodnji tabeli predstavljamo 
primerjavo s predhodnim letom.  
 
Tabela 15: Kazalniki poslovanja 

Kazalnik 2017 2018 Indeks 

1. Koeficient celotne gospodarnosti 0,9 1,0 1,02 

2. Koeficient obračanja sredstev 1,4 1,5 1,04 

3. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev 62,1 62,7 1,01 

4. Stopnja odpisanosti opreme 76,6 75,8 99,03 

5. Stopnja osnovnosti investiranja 60,5 58,7 96,95 

6. Stopnja dolgoročnega financiranja 86,3 85,5 99,02 

7. Stopnja kratkoročnega financiranja 13,7 14,5 106,19 
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8. Pospešeni koeficient 2,9 2,8 0,99 

9. Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in normalnih zalog 1,4 1, 5 1,02 

10. Prihodkovnost sredstev 0,9  0,9 1,062 

Vrednost kazalnika 1, ki prikazuje razmerje med celotnimi prihodki in odhodki, je 1,018 saj 
so celotni prihodki višji od celotnih odhodkov in je ustvarjen presežek prihodkov nad 
odhodki nad prihodki. Z enim vloženim evrom odhodkov je bilo ustvarjenih 1,018 evra 
prihodkov. 
 
Kazalnik 2 izraža razmerje med ustvarjenimi celotnimi prihodki in vrednostjo aktive. 
Njegova vrednost je v letu 1,503 in je za 4 odstotke večja kot v predhodnem letu.   
 
Kazalnik stopnje odpisanosti  vseh osnovnih sredstev je v primerjavi s predhodnim letom 
nekoliko višji, medtem ko je kazalnik stopnje odpisanosti opreme nižji. Analiza pokaže na 
stalno investiranje v sredstva za delo. 
 
Kazalnik 5 izraža razmerje neopisane vrednosti sredstev v vseh sredstvih (t.j. v aktivi) in je 
za 3 odstotke nižji kot v letu 2017. Izračunani delež prikazuje, da 58,7 odstotkov vseh 
sredstev predstavlja še neodpisana vrednost opredmetenih in neopredmetenih osnovnih 
sredstev. 
 
Stopnja dolgoročnega financiranja je nekoliko nižja od predhodnega leta. Kazalnik 6 kaže 
strukturo pasive, saj predstavljajo dolgoročne obveznosti do ustanoviteljev 85,45 odstotke 
celotne vrednosti pasive. Na povečanje kazalnika vpliva sofinanciranje občin ustanoviteljic 
in prejeta donacijska sredstva za namene nakupa osnovnih sredstev.  
 
Stopnja kratkoročnega financiranja se je zvišala v primerjavi s predhodnim letom, kar kaže 
na dejstvo, da  se je povečal delež kratkoročnih obveznosti v celotni vrednosti pasive. 
  
Vrednost kazalnika 8 je ostala na ravni predhodnega leta. Pospešeni koeficient sporoča, ali 
zavod svoje kratkoročne obveznosti lahko plača z likvidnimi sredstvi in pričakovanimi prilivi 
iz naslova kratkoročnih terjatev. Ker je vrednost kazalnika večja od 1, OZG ohranja 
sposobnost pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi. 
 
Vrednost kazalnika 9 je nekoliko narasla. Kazalnik  prikazuje kapitalsko in dolgoročno 
pokritost dolgoročnih sredstev in normalnih zalog. 
 
Prihodkovnost sredstev sporoča, koliko osnovnih sredstev je vloženih na enoto prihodka in 
predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo 
zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja. Vrednost kazalnika 10 
se je v primerjavi z letom 2017 zvišala. 
 
 
Kranj, februar 2019                                                                                                     Vodja FRS: 
                                                                                                                                mag. Damjana Žun 
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Priloge: 
 
- Priloga 1 - Bilanca stanja 
- Priloga 2 - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev 
- Priloga 3 - Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 
- Priloga 4 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 
- Priloga 5 - Izkaz računa financiranja 
- Priloga 6 – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
- Priloga 7 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
- Priloga 8 - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb 
 










































