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UVOD
Leto 2020 je bilo leto soočanja s krizo in obvladovanjem izrednih razmer. Tokrat smo
načrte delovanja v kriznih razmerah morali udejanjiti v realnosti in ne le na simulacijskih
vajah. To je bil čas sprejemanja hitrih in taktičnih odločitev v razmerah, kjer so bile
informacije nepopolne in nepredvidljive. Naše delo je bilo obarvano s hitro odzivnostjo
na zunanje in notranje dogajanje, hitro in jasno notranjo komunikacijo ter z organizacijsko
okretnostjo, da smo zagotovili največjo možno učinkovitost, prilagodljivost in reaktivnost
zavoda.
Naši prioritetni cilji so bili usmerjeni v (1) strokovno in učinkovito obravnavo naših
pacientov neglede na to, ali so oboleli za COVID 19 boleznijo, ali pa so nas potrebovali
zaradi drugih težav; (2) ohranitev zdravja naših pacientov in zaposlenih, tako telesno kot
tudi duševno; (3) zagotovitev učinkovitega vodenja in reorganizacije dela glede na
aktualno situacijo in potrebe (4) ter zagotovitev likvidnosti zavoda, ne glede na povečane
in nestabilne finančne izdatke zaradi spremenjenega načina dela in zagotovitve osebne
varovalne opreme za vse naše zaposlene.
Razmere so od vseh nas zahtevale krizno delovanje na vseh ravneh. Spremeniti smo
morali ne le način delovanja, pač pa tudi način razmišljanja. Različni odzivi vseh nas so se
izražali kot naša moč, včasih pa tudi kot ovira. Dejstvo je, da so različni odzivi na
dolgotrajno krizo pričakovani in normalni. Pokazali so našo stopnjo sposobnosti
odzivanja na nepredvidljive situacije, našo sposobnost za fleksibilnost in prilagajanje
obstoječih virov ter odzivanja na povečane in predvsem drugačne potrebe po
zdravstvenih storitvah. Ponosna sem, saj so bili naši odzivi na krizno situacijo odlični.
Uspelo nam je, da smo tveganja, povezana s COVID 19 situacijo uspešno obvladali, tako na
operativni ravni kot tudi na managerski ravni.
S skrbnim načrtovanjem, spremljanjem stanja in hitrim odzivanjem na spremembe smo
kljub negativnemu stanju še v mesecu oktobru 2020, poslovno leto končali pozitivno in
sicer presežkom prihodkov nad odhodki, v višini 141.283,38 eur. Presežek bomo namenili
nakupu dveh nenujnih reševalnih vozil.
Vsem zaposlenim in vsem, ki nas podpirate, motivirate in z nami soustvarjate učinkovito
ter kakovostno zdravstveno dejavnost za naše prebivalce, se iskreno zahvaljujem.

Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.
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ZRCK JE:
ODGOVORNI NOSILEC IN IZVAJALEC MOBILNIH ENOT NMP
ODGOVORNI NOSILEC IN IZVAJALEC REŠEVALNIH PREVOZOV
ODGOVORNI NOSILEC IN IZVAJALEC DISPEČERSKE SLUŽBE V KOROŠKI REGIJI
POOBLAŠČENI IZVAJALEC ZDRAVSTVENEGA VARSTVA NA PRIREDITVAH
UČNI ZAVOD
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OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA
Naziv: ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE, RAVNE NA KOROŠKEM
Skrajšani naziv: ZRCK
Naslov: Ob Suhi 11a, 2390 Ravne na Koroškem
Matična št.: 5054923
Številka proračunskega uporabnika: 92363
Davčna št.: 60994614
Številka podračuna pri UJP: SI56 01303-6030923667
Ime banke: Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Območna enota Slovenska
Bistrica, Ljubljanska c. 11
Telefon: 02 87 05 286
Fax: 02 87 05 319
E-pošta: info@zrck.si
Spletna stran: www.zrck.si
Datum ustanovitve: 1991
Začetek delovanja: 1927

DEJAVNOSTI ZAVODA
Na podlagi Statuta ZRCK opravlja osnovno zdravstveno dejavnost in s svojimi službami
zagotavlja:
86.210 splošno zunaj bolnišnično dejavnost:
-

Q86.210 338 047 Mobilna enota reanimobila,
Q86.210 338 048 Mobilna enota nujnega reševalnega vozila.

86.909 druge zdravstvene dejavnosti – samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki:
-

Q86.909 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem,
Q86.909 513 151 Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize,
Q86.909 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov.

85.509 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

ORGANI ZAVODA
Direktor zavoda je poslovodni organ zavoda. Direktor zastopa in predstavlja javni zavod,
vodi delo in poslovanje javnega zavoda in je odgovoren za zakonitost dela javnega zavoda.
Svet zavoda je organ upravljanja, ki šteje 7 članov. Sestavljajo ga:
-

štirje predstavniki ustanoviteljic (v skladu z 10. členom Statuta ZRCK),
en predstavnik zavarovancev (imenuje ga ZZZS OE Ravne na Koroškem) in
9
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dva predstavnika delavcev zavoda ZRCK, izvoljena s strani zaposlenih.

Strokovni svet je kolegijski strokovni organ, sestavljen iz 5-ih članov, ki jih imenuje svet
zavoda ZRCK. Sestavljen je iz:
-

direktorja oz. strokovnega vodje,
štirih zdravstvenih delavcev, po eden iz vsakega javnega zdravstvenega zavoda
Koroške (ZD Dravograd, ZD Radlje ob Dravi, ZD Ravne na Koroškem, ZD Slovenj
Gradec).

Svet Koroške regije sestavljajo župani vseh občin ustanoviteljic zavoda. Svet Koroške
regije opravlja naloge, določene v Odloku o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda
ZRCK Ravne na Koroškem.

PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENO REŠEVALNEGA CENTRA KOROŠKE
Koroške občine (Radlje ob Dravi, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Muta, Vuzenica,
Dravograd, Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna na Koroškem, Mislinja in Mestna
občina Slovenj Gradec) so z Odlokom o ustanovitvi Zdravstveno reševalnega centra
Koroške (Ur.l. RS., št. 30/02) ustanovile javni zavod Zdravstveno reševalni center Koroške
za opravljanje zdravstvene dejavnosti, organizacijo in izvajanje nujne medicinske pomoči
(v nadaljevanju: NMP), nujnih reševalnih prevozov, nenujnih in sanitetnih prevozov ter
prevozov na in iz dialize. Pred sprejetjem tega Odloka je bila organizirana Reševalna
služba Koroške, katero so prav tako z odlokom ustanovile občine Koroške regije (Odlok o
organiziranju Reševalne službe Ravne na Koroškem (Ur. l. RS, št. 8/91). Zavod opravlja
dejavnost kot javno zdravstveno službo na območju občin ustanoviteljic. ZRCK je pravna
oseba in ima status javnega zdravstvenega zavoda.
ZRCK pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti od ZZZS in drugih zdravstvenih
zavarovalnic, z delom na trgu in iz drugih virov.
ZRCK izvaja svojo dejavnost v treh organizacijskih enotah in sicer na organizacijski enoti
Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: OE ZRCK Ravne), kjer je tudi sedež zavoda,
organizacijski enoti Slovenj Gradec (v nadaljevanju: OE ZRCK Slovenj Gradec) in
organizacijski enoti Radlje ob Dravi (v nadaljevanju: OE ZRCK Radlje). Vse enote so v
neposredni bližini zdravstvenih domov.

VODSTVO ZAVODA
Direktorica: Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.
Pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege: Aljoša Lajbaher, dipl. zn.
Strokovni vodja: Mladen Savić, dr. med. spec.
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PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA
ZRCK je organiziran kot regijski javni zavod, ki opravlja svoje naloge decentralizirano na
območju celotne Koroške regije. V skladu s statutom ima organizirane štiri osnovne
zdravstvene dejavnosti in eno upravno administrativno dejavnost.
Osnovna zdravstvena dejavnost:
- organiziranje in izvajanje NMP in nujnih prevozov,
- organiziranje in izvajanje reševalne službe (nenujni, sanitetni, dializni prevozi),
- organiziranje in izvajanje dispečerske službe,
- organiziranje in izvajanje izobraževalne dejavnosti ter zdravstvene vzgoje in
svetovanja za ohranitev in krepitev zdravja.
Upravno administrativna dejavnost:
- uprava.
NUJNA MEDICINSKA POMOČ
ZRCK je v okviru dejavnosti nujne medicinske pomoči nosilec mobilnih enot NMP,
reševalnih prevozov in dispečerske službe ZRCK v Koroški regiji. Redno usposablja tudi
prve posredovalce in je skrbnik mreže prvih posredovalcev za celotno Koroško regijo.
Dejavnost NMP se izvaja neprekinjeno, 24 ur na dan, vse leto, na območju celotne Koroške
regije.
Mobilne enote NMP so namenjene zagotavljanju nudenja NMP in nujnih prevozov
poškodovanih in obolelih oseb:
- ki so zaradi poškodbe ali bolezni neposredno življenjsko ogrožene,
- pri katerih bi glede na zdravstveno stanje do takšne ogroženosti lahko v kratkem
prišlo,
- pri katerih je zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja ali poškodbe,
potreben čimprejšnji pregled pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti.
Naloga mobilnih enot NMP je, da v najkrajšem možnem času nudijo NMP, oskrbijo osebe
za nujni prevoz in jih, če je to potrebno, v najkrajšem možnem času prepeljejo v urgentni
center ali v ustrezno bolnišnico. Nujni prevoz se opravlja z reanimobilom ali nujnim
reševalnim vozilom. Izjemoma se lahko nujni prevoz opravi z nenujnim reševalnim
vozilom.
Mreža mobilnih enot NMP na Koroškem je sledeča:
-

1 mobilna enota reanimobila in
3,5 mobilnih enot nujnega reševalnega vozila.
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Mobilna enota reanimobila (v nadaljevanju: MoE REA) je sestavljena iz tima, v katerem
so zdravnik specialist, diplomiran zdravstvenik z dodatnimi znanji in zdravstveni
reševalec z nacionalna poklicno kvalifikacijo (VI. R.Z.D.). Za izvajanje NMP na terenu
uporabljajo nujno reševalno vozilo, skladno z EN1789:2007, tipa C - reanimobil, ki je
opremljeno skladno s prilogo Pravilnika o službi NMP. MOE REA je namenjena je nujnim
intervencijam na terenu in deluje vse dni v letu, 24 ur dnevno.
Mobilna enota nujnega reševalnega vozila (v nadaljevanju: MoE NRV) je sestavljena iz
tima diplomiranega zdravstvenika z dodatnimi znanji in zdravstvenega reševalca z
nacionalna poklicno kvalifikacijo (VI. R.Z.D.). Za izvajanje NMP na terenu uporabljajo
nujno reševalno vozilo skladno z EN1789:2007, tipa B – nujno reševalno vozilo, ki je
opremljeno skladno s prilogo Pravilnika o službi NMP. MoE NRV je namenjena nujnim
intervencijam na terenu in deluje vse dni v letu, 24 ur dnevno.
Odločitve o posredovanju in vsakokratni sestavi MoE NRV za izvedbo posredovanja na
terenu, sprejme dispečerska služba ZRCK, na podlagi prejetih informacij in pravil stroke.
LOKACIJA MOBILNIH ENOT NMP IN NJIHOVO ŠTEVILO
1. Na OE ZRCK Ravne sta locirani ena (1) MoE REA in pol (0,5) MoE NRV. MoE REA se
aktivira za vse nujne intervencije na terenu Mežiške doline in občine Dravograd, glede
na potrebe pa ekipa z zdravnikom deluje tudi na območju Mislinjske in Dravske doline,
še posebej takrat, ko MoE NRV oceni, da bi tako posredovanje bistveno pripomoglo k
boljši oskrbi pacienta ali če obseg dela presega njihove zmogljivosti. Zdravnik MoE
REA poleg dela na terenu opravlja delo tudi v dežurni ambulanti, ki se nahaja v
prostorih Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: ZD Ravne). MoE
NRV je podora MoE REA.
2. Dve (2) MoE NRV sta locirani na OE ZRCK Slovenj Gradec in primarno intervenirata na
območju Mislinjske doline. V primeru potreb, posredujeta tudi na ostalih območjih
Koroške regije.
MoE NRV SG 1 poleg intervencij na terenu opravlja delo tudi v ambulanti za hitre
preglede Urgentnega centra Slovenj Gradec (v nadaljevanju: UC SG).
MoE NRV SG 2 izvaja le intervencije na terenu. Velik del intervencij, ki jih izvaja ta
ekipa, je namenjenih nujnim premestitvam iz bolnišnice Slovenj Gradec v druge
bolnišnice, predvsem v Univerzitetni klinični center Maribor in Ljubljana.
3. Ena (1) MoE NRV je locirana na OE ZRCK Radlje in je namenjena nujnim intervencijam
na območju Dravske doline. V primeru potreb, posreduje tudi na območju celotne
Koroške. Tudi člani te ekipe, ki je primarno sicer namenjena nujnim intervencijam na
terenu, delajo v ambulanti dežurne službe na Radljah ob Dravi.
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DISPEČERSKA SLUŽBA ZRCK
Za celotno regijo imamo organizirano lastno dispečersko službo, ki usmerja vsa reševalna
vozila in ekipe NMP na Koroškem. Dispečerska služba ZRCK predstavlja možgane sistema
NMP na Koroškem, saj koordinira in zagotavlja neprekinjeno dostopnost do storitev NMPja vse dni v letu za vse osebe, ki se nahajajo na območju Koroške in včasih tudi izven.
Koordinira tako delo mobilnih enot NMP kot tudi vseh dežurnih služb v regiji in dežurnih
zdravnikov, ki se vključujejo v intervencije mobilnih enot nujnega reševalnega vozila.
Glavni cilj Dispečerske službe ZRCK je, da:
-

se na klic v sili odzove v čim krajšem možnem času,
da v čim krajšem možnem času zajame relevantne podatke,
da prejete podatke ustrezno presodi in na podlagi dobljenih informacij sprejme
pravilno odločitev o načinu interveniranja tako, da na kraj dogodka pravočasno napoti
ustrezno usposobljeno in opremljeno ekipo.

Poglavitno izhodišče, po katerem deluje Dispečerska služba ZRCK je aktivacija najbližjega
reševalnega vozila, v primeru sočasne nujne intervencije, pa sočasna aktivacija najbližjega
drugega reševalnega vozila. Dispečerska služba ima pregled nad vsemi reševalnimi vozili,
tako nujnimi, kot nenujnimi in na podlagi vnaprej določenih kriterijev usmerja mobilne
enote. V primeru množičnih nesreč ter kriznih razmer je dobro organizirana dispečerska
služba nepogrešljiva v funkciji zagotavljanja pretoka informacij, ki so potrebne za
učinkovito koordiniranje in usmerjanje delovanja celotnega zdravstvenega sistema in
ostalih intervencijskih služb (zdravstveni domovi, bolnišnica v regiji in bolnišnice izven
regije, Center za obveščanje, gasilci, gorski reševalci, prvi posredovalci, policija,…).
Izpostaviti je pomembno tudi dejstvo, da Dispečersko službo opravljajo usposobljeni
zdravstveni dispečerji, ki nudijo podporo očividcem na kraju nujnega dogodka, in sicer
tako, da usmerjajo in vodijo kličočega očividca, kaj storiti in kako pomagati na kraju
dogodka, dokler ne prispe ekipa NMP.
Dispečerska služba ZRCK sprejema klice direktno ali indirektno preko Regijskega centra
za obveščanje (v nadaljevanju: ReCO) - številke 112.
Pomembna prednost Dispečerske službe ZRCK je, da lahko operater na 112 v najkrajšem
možnem času preveže nujni klic le na eno številko, to je številko Dispečerske službe ZRCK.
S tem ne izgublja dragocenega časa z odločanjem v kateri zdravstveni dom bo nujni klic
vezal, še posebej, če gre za intervencije na obmejnih lokacijah oz. lokacijah na
medobčinskih mejah.
Povzamemo lahko, da je od učinkovitosti dela Dispečerske službe ZRCK in
konstruktivnega sodelovanja vseh akterjev, ki so povezani z NMP, odvisno, ali bo nujna
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intervencija že na začetku stekla pravilno, pravočasno in učinkovito. Podobno velja tudi
za organizacijo nenujnih reševalnih prevozov.
Načrtovana priključitev v Dispečersko službo zdravstva Slovenije – Dispečerski
center zdravstva Maribor, se zaradi sistemskih težav pri postavljanju radijskih zvez
DMR na terenu Koroške in situacije COVID 19, ni realizirala. ZRCK je tako tudi v letu
2020 samostojno in brez dodatnega financiranja zagotavljal Dispečersko službo
zdravstva za celotno Koroško regijo.
NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI
ZRCK izvaja nenujne reševalne prevoze s spremljevalcem, sanitetne reševalne prevoze in
sanitetne prevoze pacientov na in iz dialize (v nadaljevanju: nenujni prevozi). Nenujne
reševalne prevoze s spremljevalcem opravlja ekipa v sestavi zdravstveni tehnik
spremljevalec in voznik reševalec, z nenujnimi reševalnimi vozili. Sanitetne prevoze
izvajamo s sanitetnimi vozili, opravlja pa jih voznik reševalec sam.
Reševalna vozila, tako nenujna kot sanitetna, ustrezajo standardom EN 1789:2007 in
imajo opremo, ki je opredeljena v Prilogi 3 Pravilnika o prevozih pacientih.
MREŽA PRVIH POSREDOVALCEV
ZRCK je nosilec usposabljanja licenciranih prvih posredovalcev in skrbnik mreže
licenciranih prvih posredovalcev. Z lastnimi finančnimi sredstvi skrbimo za strokovno
usposobljenost prvih posredovalcev, ki želijo v primerih, ko je neposredno ogroženo
življenje njihovih sokrajanov, učinkovito nuditi prvo pomoč. Vsako leto izvajamo začetna
in obnovitvena usposabljanja s katerimi si udeleženci pridobijo licenco »prvi
posredovalec«. Začetna usposabljanja trajajo 10 ur, obnovitvena pa 5 ur.
Usposabljanja potekajo po usmeritvah in strokovnih smernicah Slovenskega
reanimacijskega sveta in Slovenskega združenja za urgentno medicino. Cilj je, da se
usposobljenost za reševanje ljudi do prihoda mobilnih enot NMP poenoti po vsej Sloveniji
in da ZRCK z izobraževanjem ponudi maksimalno podporo prvim posredovalcem, ki jih v
primeru potrebe aktivira Regijski center za obveščanje. Licenca se mora vsako leto
obnavljati.
Večina prvih posredovalcev, ki jih ZRCK izobražuje, izhajajo iz vrst gasilcev, ki so zaradi
geografske razpršenosti in dobre organiziranosti v večini lokalnih okoljih hitro pri ljudeh,
ki rabijo pomoč. Z osnovnimi postopki izvajajo ukrepe prve pomoči, vse do prihoda
mobilne enote NMP. Pomen prvih posredovalcev je še posebej izrazit v ruralnih območjih,
kamor mobilne enote NMP ne morejo dostopati v krajšem času.
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Ob tem je potrebno poudariti, da licencirani prvi posredovalci ne zamenjujejo mobilnih
enot NMP ter ne opravljajo njihovega dela. Tudi ne gre za prenašanje dela z zdravstva na
druge, saj vedno na kraj istočasno izvozi tudi mobilna enota NMP. Gre za premostitev
kritičnih minut do prihoda reševalcev, kar na oddaljenih hribovitih območjih lahko
pomeni tudi 20 minut ali več.
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POSLOVNO POROČILO ZA LETO
2020

Odgovorna oseba zavoda:
Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.
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1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO
PODROČJE ZAVODA
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
‒ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP,
23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17,
1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE),
‒ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št.
72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 –
ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 –
ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ,
64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO),
‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08,
107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in
66/19),
‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi,
‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z
ZZZS.
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:
‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni
list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122),
‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih
dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
‒ 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,
102/10),
‒ 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, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13,
94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19 ),
‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb
javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09,
58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09,
58/10, 108/13 in 100/15),
‒ 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. členu Zakona
o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
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‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna
in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list
RS, št. 3/20),
‒ Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni
list RS, št. 97/09 in 41/12),
‒ Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje
blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje
(Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno
službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29
z dne 16. 1. 2020 in 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020)
c) Interni akti zavoda
‒ Statut ZRCK
‒ Pravilnik o volitvah predstavnikov v Svet Zavoda
‒ Poslovnik o delu Sveta Zdravstveno reševalnega centra Koroške,
‒ Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ZRCK
‒ Izjava o varnosti z oceno tveganja,
‒ Kodeks etike ZRCK
‒ Pravilnik o arhiviranju
‒ Pravilnik o računovodstvu
‒ Pravilnik o davčnih blagajnah
‒ Načrt integritete Zdravstveno reševalnega centra Koroške,
‒ Katalog informacij javnega značaja
‒ Pravilnik o mreži prvih posredovalcev
‒ Pravilnik o napredovanju zdravnikov
‒ Pravilnik o internih strokovnih nadzorih
‒ Smernice za izdajo soglasja zaposlenim za delo izven ZRCK
‒ Smernice za preprečevanje okužb v predbolnišničnem okolju
‒ Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
‒ Pravilnik o pripravljenosti
‒ Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti, drog ali drugih prepovedanih
substanc na delovnem mestu
‒ Smernice za delo – notranja intervizija – analiza intervencij
‒ Smernice za nudenje psihosocialne Zdravstveno reševalnem centru Koroške
‒ Etični kodeks članov Sveta zavoda ZRCK
‒ Politika varovanja osebnih podatkov
‒ Klasifikacijski načrt z roki hrambe
‒ Notranja pravila za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki
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2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA
Osnovni cilj zavoda, s čimer je opredeljeno naše poslanstvo, temelji na odločbah Zakona o
zdravstveni dejavnosti ter Odloku o ustanovitvi javnega zavoda ZRCK v smislu
zagotavljanja čim boljše dostopnosti do kakovostnih storitev ob spoštovanju etičnih načel.
Cilj je, da ZRCK ostane organiziran kot regijski javni zavod, ki opravlja svoje naloge
enakomerno na območju celotne Koroške regije.
Ostali dolgoročni cilji:










Ohraniti in še izboljšati dostopnosti do zdravstvenih storitev.
Dvigniti nivo in kakovost opravljanja storitev na najvišji možni nivo.
Zagotavljati kadrovsko, strokovno in organizacijsko stabilnost.
Zagotavljati ustrezne materialno tehnične pogoje za delo zaposlenih, podprte z
znanstvenimi in medicinskimi dosežki, novimi znanji in tehnologijami.
Sodelovati z zavodi in drugimi izvajalci zdravstvenega varstva na primarni,
sekundarni in terciarni ravni.
Sodelovati z drugimi socialnimi zavodi, podjetji in zasebniki.
Zaščititi pravice uporabnikov in izvajalcev s transparentnim izvajanjem
dejavnosti.
Racionalizirati dejavnosti, kjer je smiselno.
Zagotoviti čim krajšo čakalno dobo pri opravljanju nenujnih in sanitetnih
prevozov.

3. LETNI CILJI ZAVODA
Za leto 2020 smo si zastavili naslednje cilje:









zagotoviti optimalno izvajanje vseh zdravstvenih programov,
zagotoviti izobražen in motiviran kader,
zagotoviti zadovoljstvo uporabnikov in drugih odjemalcev,
zagotoviti uravnoteženo finančno poslovanje,
zagotoviti kakovost storitev,
krepiti učinkovito informacijsko tehnologijo,
sanirati prostorsko problematiko in zagotoviti varno fizično okolje,
tvorno komunicirati s strokovno in laično javnostjo ter mediji.
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4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
4.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV
PRVI CILJ: OPTIMANO IZVAJANJE VSEH ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV
Letos je bilo izvajanje naših programov izrazito obarvano z obvladovanjem COVID 19
situacije. Kljub težki situaciji (spremenjen način dela in organizacije), smo delovni
program na nenujnih reševalnih prevozih krepko presegli (za 78%), medtem ko pri
sanitetnih prevozih realizacije nismo dosegli. Vzrok nerealizacije plana je COVID 19
situacija, saj so bili v tem času zelo omejeni, ponekod celo popolnoma ukinjeni
specialistični pregledi in nenujni posegi.
Naš prednostni cilj je bil usmerjen v vzpostavitev učinkovitega odziva naše službe na
bolezen, ki jo SARS-CoV-2 povzroča. Obvladovanje epidemiološke situacije je od vodstva
ZRCK zahtevalo, da smo takoj pristopili k prestrukturiranju našega dela in ga sproti
prilagajali potrebam aktualne situacije, zahtevam ministrstva za zdravje, stroke in vlade.
V ospredju ni bil le odziv na spremenjen način dela s katerim se obvladujejo visoko
nalezljive bolezni in zagotovitev zadostne količine zaščitnih sredstev, temveč tudi
obvladovanje odsotnosti kadra in načrtovanje dela z upoštevanjem verjetnost in
izvedljivosti scenarijev, ki je vezano na večjo in nenačrtovano odsotnost zaposlenih zaradi
tveganega stika ali okužbe z virusom SARS-CoV-2.
Zaradi zahtev obvladovanja širjenja virusa SARS-CoV-2, smo se soočali z daljšimi
dostopnimi časi, prav tako se nam je, predvsem v prvem valu epidemije podaljševal čas
trajanja intervencije zaradi dezinfekcije vozila in medicinskih pripomočkov. Zato smo
takoj pristopili k nabavi posebnih aparatov za hitro dezinfekcijo, ki so pomembno
skrajšali čas priprave vozila na novo intervencijo. S ciljem skrajševanja dostopnih časov,
smo uvedli tudi protokol priprave ekipe na hitrejši izvoz.
Skladno z uredbo vlade o vzpostavitvi dodatne mobilne enote v mesecu marcu 2020 in
Odredbe o začni vključitvi izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja NMP, smo
vzpostavili dodatno mobilno enoto, imenovano COVID19 ekipa, ki je izvajala nenujne
premestitve pacientov, obolelih za COVID 19 boleznijo, iz ene bolnišnice v drugo
bolnišnico ter bila podpora mobilnim enotam NMP. Ta ekipa je bila še posebej pomembna
v primerih, ko je bil potreben prevoz pacientov izven Koroške regije. Reševalni prevozi
tako nenujni kot tudi nujni reševalni prevozi, so se izvajali ne le v Celje, Topolšico,
Ljubljano in Maribor kot prejšnja leta, temveč tudi v Izolo, Brežice, Novo mesto in Ptuj. To
pa je pomenilo še daljšo odsotnost mobilnih enot NMP znotraj Koroške regije.
Že konec meseca februarja smo vzpostavili krizno strokovno skupino, ki je poskrbela zato,
da smo si zagotovili dovolj osebne zaščitne obleke in pripravili osnovna operativna
navodila s poudarkom na preprečevanju prenosa visoko nalezljivih bolezni. V najkrajšem
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možnem času smo implementirali vse usmeritve, ki smo jih prejemali s strani
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za zdravje in ostalih strokovnih
združenj. Poudariti je potrebno, da so se ta priporočila včasih tudi dnevno spreminjala,
zato je vodstvo s krizno strokovno skupino neprekinjeno sledilo uredbam, od jutra do
poznih večernih ur, med tednom, vikendi in prazniki.
Spremenjen način dela se je izvedel na vseh programih (mobilne enote NMP, nenujni
reševalni prevozi, dispečerska služba, administracija, izobraževanje, management).
Izhajali smo iz Načrta ukrepanja ob pojavu večjega števila visoko nalezljive bolezni pri
ljudeh - epidemija / pandemija in aktualnih internih operativnih dokumentov ravnanja za
obvladovanje okužb s SARS-CoV-2 (npr. navodila za sprejem klica, protokol ukrepanja ob
invazivnih postopkih, kjer obstaja večja verjetnost prenosa okužbe, hišni red, …).
Vzpostavili smo tudi strokovno skupino imenovano Tim za zdravstveni nadzor.
Vzpostavljena je bila z namenom zagotovitve celovite, strokovne, kakovostne, varne,
učinkovite in transparentne obravnave naših uporabnikov. Ključni cilji delovanja te
skupine so:
- zagotoviti visoko strokovno, kakovostno, varno in učinkovito zdravstveno obravnavo
naših uporabnikov,
- zagotoviti strokovno, učinkovito, neodvisno in transparentno nabavo medicinske
opreme in pripomočkov,
- zagotoviti smotrno in gospodarno porabo finančnih sredstev za nabavo medicinske
opreme in pripomočkov s hkratnim upoštevanjem stroke, zaznanih potreb,
gospodarnosti in finančnega stanja zavoda.
V letu 2020 je ZRCK uspelo postati eden izmed ponudnikov strokovnih izobraževanj za
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki je umeščen v Katalog programov
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
(KATIS) za šolsko leto 2020/21.
Naslov programa: Veščine za ukrepanje ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih
znakih
Ciljna skupina: Zaposleni v osnovnih šolah in v vrtcih
Cilj programa: Udeleženci razumejo pomen ukrepanja ob življenjsko ogrožajočih stanjih,
znajo prepoznati ter pravilno ukrepati v nujnih ali nenujnih primerih bolezni in poškodb
otrok.
Program se bo začel izvajati takoj, ko bo epidemiološko stanje v Sloveniji dopuščalo
izvedbo.
Tudi letos smo poslali vlogo za širitev programa v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto
2020 na področju nenujnih prevozov. Žal nam tudi tokrat (že šesto leto zapored!) niso
odobrili našega predloga, kljub tehtnim argumentom. Naraščajoče potrebe po
zdravstvenih storitvah in prevozih, ki so posledica demografskih in ostalih sprememb, še
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vedno obvladujemo brez posluha kreatorjev mreže in plačnikov reševalnih prevozov.
ZZZS nam prizna le 3 polne mobilne enote in reševalna vozila za nenujne reševalne
prevoze, realne potrebe v Koroški regiji pa so najmanj 7 mobilnih enot za nenujne
reševalne prevoze.
DRUGI CILJ: IZOBRAŽEN IN MOTIVIRAN KADER
ZRCK je zdravstveni zavod, ki v celoti zagotavlja vso potrebno število zaposlenih, v skladu
z usmeritvami Ministrstva za zdravje in delovnim programom ZZZS. Zaradi delovanja
dispečerske službe, ki je ne financira ne ZZZS in ne lokalna skupnost ali ZD v regiji, imamo
zaposlenih dodatnih 5 zdravstvenih tehnikov in enega strokovna sodelavca. Zaradi
zagotavljanja potreb po nenujnih reševalnih prevozih imamo tudi večje število
zdravstvenih tehnikov, kot nam jih priznava mreža in odobren program.
Iz poglavja Izobraževanje, specializacija in pripravništvo je razvidno, kako so se zaposleni
izobraževali. S strogim upoštevanjem varnostnih ukrepov smo pri zaposlenih izvajali
prilagojena interna izobraževanja, predvsem na temo obvladovanja okužb zaradi visoko
nalezljivih bolezni.
Letos je dogodek »Skupaj močnejši« zaradi COVID 19 situacije odpadel, čeprav smo
pripravili že idejno zasnovo dogodka.
V letu 2020 smo se usmerili na izboljšanje in krepitev dobre medsebojne komunikacije.
Sprejeli smo algoritem vertikalnih in dvosmernih komunikacijskih poti, ki se v praksi
izkazuje za zelo uspešnega (komunikacija zaposleni/delavski predstavniki, predstavnik
sindikata, vodje organizacijskih enot in programov, vodstvo).
V teh kriznih časih je vzdrževanje dvosmernih komunikacijskih kanalov izredno
pomembno. Na podlagi dobre komunikacije vodstvo v realnem času dobiva informacije o
različnih vplivih epidemije na zdravje in varnost zaposlenih, zaposleni pa lahko lažje
izražajo svoje zadržke glede osebne varnosti, druge pomisleke in podajajo pobude.
V začetku leta smo sprejeli Smernice za psihosocialno podporo zaposlenim v primeru
večjih duševnih stisk. Zdravstveni zaupniki so nudili formalno podporo dvema
zaposlenima, neuradno podporo pa 27 zaposlenim.
Tudi v letu 2020 smo nadaljevali z zbiranjem podatkov za mednarodno mnogocentrično
opazovalno raziskavo "Evropski register srčnih zastojev – druga raziskava (EuReCa
TWO)", ang. "European Registry of Cardiac Arrests – Study Two (EuReCa TWO)", katere
cilj je, da se vzpostavijo močni mehanizmi za izboljšanje kakovosti obravnave in
zdravljenja pacientov s srčnim zastojem.
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TRETJI CILJ: ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV IN DRUGIH ODJEMALCEV
Standardi kakovosti poudarjajo pomen vzpostavitev ukrepov, ki vplivajo na zadovoljstvo
naših uporabnikov. Trenutno smo v začetni fazi sistemskega pristopa določitve in vodenja
medsebojno povezanih procesov z uporabo PDCA cikla (planiraj-izvedi-preveri-ukrepaj)
s splošnim poudarkom izhajanja iz predvidenih tveganj in preventivnih ukrepov
preprečevanja in zmanjševanja neželenih rezultatov. Verjamemo, da bo sistematičen
pristop, ki je osredotočen na naše uporabnike pozitivno vplival na naše delo.
Opravili smo tudi analizo spletnih anket o zadovoljstvu uporabnikov z mobilnimi enotami
NMP in z izvajanjem reševalnih prevozov. Analiza je pokazala, da so uporabniki z delom
mobilnih enot NMP zelo zadovoljni. Uporabniki nenujnih reševalnih prevozov pa so se
opredelili kot večinoma zadovoljni. Težave, ki so jih izpostavili so vezane predvsem na
dolgo trajajoče prevoze v Ljubljano, čakanje na prevoz in neudobna vozila. Večina je z
reševalci, ki opravljajo reševalne prevoze zelo zadovoljnih. S strani dispečerskega centra
so bili izpostavljeni občasni komunikacijski šumi. Če povzamemo analizo, so izpolnjevalci
anket z mobilnimi enotami NMP zelo zadovoljni, malo manj so zadovoljni z nenujnimi
reševalnimi prevozi. Vseh navedenih težav se zavedamo in jih skušamo preprečiti ali
zmanjšati na minimum. Ukrepi, kot je povečano število reševalnih vozil in večje število
kadra, kot nam ga priznava program in mreža, usposabljanje zaposlenih, redno
posodabljanje protokolov za delo in ostali ukrepi, zmanjšujejo pogostost neželenih
dogodkov. Dejstvo je, da so dolgo trajajoči prevozi na izredno slabi cestni infrastrukturi,
vožnja v vozilih, ki so zaradi zahtevanega štirikolesnega pogona manj udobni, povečane
potrebe po nenujnih reševalnih prevozih na posamezne dneve, pogoste prometne
nesreče, ki v danem trenutku še zmanjšajo število ekip, naša realnost. Zato vsako
odstopanje od želenega podrobno preučimo in skušamo najti rešitve, da se to odstopanje
odpravi ali vsaj omili.
Prejeli smo tudi vprašanje zastopnice pacientovih pravic glede navedb enega pacienta, ki
redno uporablja naše storitve. Na podlagi analize navedb uporabnika in pregleda
dogajanja, smo podali zastopnici podrobno analizo dogajanja. Na podlagi odgovora in
obrazložitve situacije je bil postopek zaključen, saj se niso ugotovile nepravilnosti.
Od uporabnikov smo prejeli tudi ustne in pisne pohvale. Izpostavili jih bomo le nekaj:
Fantje in dekleta z velikim srcem...hvala vam bodite zdravi in čim manj stresnih trenutkov.
Dragi moji rešitelji vse dobro, čim manj težkih, zahtevnih posredovanj…
Hvala za vso skrb in prijaznost. Vse dobro vam želim
Vi ste najboljši!
Carji ste.
Velik poklon.
Hvala za vašo požrtvovalnost.
Hvala ker ste.
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Vedno strokovni, prijazni, ustrežljivi, skratka hvala ker ste.
Občudovanja vredni, poklon!
Carji z veliko začetnico. Hvala.
Hvala, ker ste vedno prijazni in pozitivni. Velik poklon.
Najboljši ste. Hvala za vso vašo srčnost.
ČETRTI CILJ: URAVNOTEŽENO FINANČNO POSLOVANJE
Kljub zelo pestri, težki in izrazito nepredvidljivi situaciji zaradi COVID 19 (izrazito
povečana nabava osebne zaščitne opreme, povečan obseg dela, izredni nakup novega
sanitetnega vozila zaradi prometne nesreče idr.), smo v letu 2020 zagotovili uravnoteženo
finančno poslovanje.
Četudi smo se med letom srečevali z likvidnostnimi težavami (še oktobra 2020 je bilanca
kazala negativno poslovanje in sicer 13.026,87 presežka odhodkov nad prihodki), smo
leto končali s pozitivnim rezultatom.
S skrbnim načrtovanjem, premišljenimi poslovnimi odločitvami, ki so bile plod skrbnega
premisleka in hitrega odzivanja na spremembe, smo vsa likvidnostna tveganja med letom
zmanjšali na minimum.
PETI CILJ: ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
Tudi v tem letu smo veliko pozornost namenili zagotavljanju kakovosti naših storitev.
Redno smo posodabljali protokole in smernice operativnih postopkov. Z rednim
spremljanjem in analizo izrednih dogodkov, smo se aktivno odzivali na vse zaznane težave
ter soudeležence v procesu zagotavljanja zdravstvenih storitev (ZD v regiji in Splošno
bolnišnico Slovenj Gradec) spodbujali za spremembe, ki bi bile pozitivne za naše
uporabnike. Obravnavali smo 24 izrednih dogodkov, največ izrednih dogodkov je bilo
vezano na dolgotrajno čakanje pri prevzemih pacientov v bolnišnici in predolgi čas
sprejema urgentnega pacienta.
V skladu s standardi kakovosti na področju dela mobilnih enot NMP, smo pričeli z
izvajanjem notranjih intervizij oz. notranjih analiz opravljenih intervencij. Žal zaposleni
še niso prepoznali dodano vrednost teh postopkov, zato jih morajo vodje neprestano
motivirati, da bolj dosledno pristopijo k izvajanju te metode. Notranja intervizija je
namreč metoda učenja in razbremenitve. Je voden pogovor z namenom analize dogajanja
na intervenciji in odziva članov MoE NMP (kaj je šlo dobro, kaj ne in določevanje področij,
ki jih je potrebno izboljšati).
Namen:
- učenje s pomočjo izkušenj kolegov, lastnih izkušenj in medsebojne podpore;
- omogočanje članom enote, da spregovorijo o dogajanju na intervenciji;
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preprečevaje in zmanjševanje varnostnih tveganj;
razvoj učinkovitejših pristopov in povečanje kakovosti dela.

Izvaja se pri intervencijah, ki vključujejo naslednja stanja:
- nepojasnjena smrt,
- reanimacija,
- obravnavo težje obolelega/poškodovanega otroka,
- večje travmatske poškodbe (politravma),
- težje oboleli/poškodovani svojci, kolegi,
- tehnično zahtevne intervencije ter
- intervencije, kjer se pojavi kakšna nejasnost, ki zahteva obravnavo/razpravo.
Intervizija z namenom zmanjševanja duševnih stisk zaposlenih se obvezno izvaja po
intervencijah, ko:
- so težje poškodovane/obolele ali mrtve bližnje osebe
- so težje poškodovani/težje oboleli ali mrtvi sodelavci
- so težje oboleli/poškodovani ali mrtvi otroci in mladostniki
- pride do izpostavljenost ekipe zdravju in življenju nevarnim snovem,
- pride do poskusa samomora ali samomora
- je potrebna oskrba žrtvi fizičnega ali spolnega nasilja.
Redno smo izvajali tudi neplanirane izredne nadzore na področju operativnih postopkov
ter odredili en izredni strokovni nadzor. Namen notranjih nadzorov je poiskati morebitne
šibke točke in poiskati rešitve za izboljšanje.
Postopki pridobivanja mednarodnega certifikata kakovosti Accreditation Canada
International, ki je posebej namenjen zavodom, ki izvajajo NMP in reševalne prevoze, so
se zaradi COVID 19 situacije morali precej prilagodili. Fizičnega obiska presojevalcev in
supervizorjev iz tujine nismo mogli realizirati, zato je naše delo potekalo s pomočjo
spletne komunikacije in video konferenčnih srečanj.
Izvedene aktivnosti Akreditacijskega programa, ki jih bomo implementirati v operativno
delovanje ZRCK so bile sledeče:
- Preučitev dokumentacije standardiziranih postopkov vseh treh ravni: Zlato, Platinasto
in Diamantno.
- Določitev ožje skupine zaposlenih za izvedbo posameznih sklopov standardizacije.
- Informiranje in določitev vlog koordinatorjem posameznih sklopov standardizacije.
- Preučitev in izdelava načrta razumevanja zahtev za izdelavo standardov.
- Obisk in koordinacijski sestanek z pooblaščenim mentorjem za uvedbo
standardizacije v Bolnišnici Postojna.
- Konferenčni sestanek z Alessandro Buriani / Advisor – Program Manager določen s
strani ACCREDITATION CANADA – 3 video konferenčni sestanki.
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Izdelava dokumentacije skupine za zdravstveni nadzor ter uvedba v operativno
delovanje ZRCK.
Implementacija smernic iz področja Upravljanja (izjava, Etični kodeks).

ŠESTI CILJ: UČINKOVITA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA
Vsi programi, ki so nam podpora pri delu, so se redno vzdrževali in posodabljali. Realizirali
smo povezavo naših programov z računalniško hišo Infonet, kar je olajšalo delo in dvignilo
kakovost podatkov.
Zagotavljanje varnostnih mehanizmov in arhiviranje podatkov je potekalo brez posebnosti.
V tem letu smo izvedli tudi nekatere posodobitve Dispečerskega programa, vezane
predvsem na lažje vodenje ključnih podatkov o intervencijah v COVID 19 okolju in hitro
ukrepanje (npr. če se je sum spremenil v potrjeno okužbe in bi bila potrebna izolacija članov
ekip).
SEDMI CILJ: SANACIJA PROSTOROV ZRCK IN ZAGOTOVLJANJE VARNIH SLUŽBENIH
PROSTOROV
Prostorska problematika na organizacijskih enotah ZRCK predstavlja še vedno resen
problem razvoju naše službe in dejavnosti na primarnem nivoju. Ta je še posebej izrazita
na OE ZRCK Ravne na Koroškem.
Koncem leta nam je uspelo s pomočjo Občine Ravne na Koroškem zagotoviti še en prostor,
s katerim bomo reševali prostorsko stisko v naslednjem letu. Zaradi COVID 19 situacije
smo v administraciji zagotovili zaščitna stekla, naredili prerazporeditev prostorov
(prestavitev garderobe), vzpostavili in uredili dodatno sobo za COVID19 ekipo (ekipa je
delala 24 ur/7 dni v tednu) in nabavili manjkajoče garderobne omare. Za Občino Ravne
na Koroškem smo na podlagi sprejetega dogovora na Vladi RS o Večletnem finančnem
okviru 2021 -2027 in Instrumentu za okrevanje po krizi COVID 19, pripravili projektni
predlog na tematskem področju »Okrevanje po pandemiji – posodobitev zdravstvene
mreže«. Predlog vključuje gradivo za razširitev in optimizacijo prostorov ZRCK na lokaciji
Ravne na Koroškem predvsem s stališča boljšega obvladovanja situacij, povezanih z
visoko nalezljivimi boleznimi.
Na OE ZRCK Radlje smo dokončali energetsko sanacijo garaže in ureditev razsvetljave,
nabavili novo pohištvo ter dokončno izvedli postopke ureditve samostojnega odjemnega
mesta za električno energijo.
Na OE ZRCK Slovenj Gradec smo prebelili prostore. Z arhitekti smo sodelovali pri pripravi
projektne dokumentacije načrta za prostore ZRCK – novogradnja prizidka Zdravstvenega
doma Slovenj Gradec.
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OSMI CILJ: KOMUNIKACIJA S STROKOVNO IN LAIČNO JAVNOSTJO TER MEDIJI
ZRCK je v letu 2020 nadaljeval s komunikacijskimi aktivnostmi in vzpostavljanjem dobrih
odnosov s strokovno in splošno javnostjo ter ostalimi ključnimi deležniki.
S ciljem, da delujemo čimbolj usklajeno, strokovno, kakovostno in učinkovito, smo si tudi
letos prizadevali za čim boljše povezovanje in dobro sodelovanje z različnimi partnerji kot
so regijskimi ZD in SB Slovenj Gradec, Regijskim centrom za obveščanje in reševanje,
Nacionalnim inštitutom za varovanje zdravje, gasilskimi društvi, civilno zaščito, policijo,
gorskimi reševalci, vojsko in različnimi društvi.
Povezovali smo se z mobilnimi enotami NMP iz drugih regij Slovenije ter Dispečerskim
centrom zdravstva Maribor predvsem na temo obvladovanja COVID 19 situacije.
STROKOVNI SVET ZRCK je tudi v letu 2020 sledil uresničevanju dolgoročnih strokovnih
ciljev v smeri standardizacije in višanja kakovosti postopkov dela pri zagotavljanju NMP.
V letu 2020 se je v polni sestavi in v fizični obliki sestal le enkrat. Vzrok so bili priporočeni
ukrepi zaradi obvladovanja COVID 19 situacije (prepoved združevanja večjega števila
ljudi). Glavne teme sestanka so bile: seznanitev z delom vseh enot NMP v regiji, ocena
sodelovanja enot ZRCK in zdravstvenih zavodov Koroške regije na primarni ravni s
poudarkom na vpliv pandemije z novim korona virusom ter kadrovska problematika.
Komunikacija in dogovori med člani Strokovnega sveta je potekala redno na tedenski in
mesečni ravni preko telefona in e-pošte. Tema so bile vezane predvsem na obvladovanje
težav, povezanih z epidemiološko situacijo na Koroškem.
Tudi to leto smo kot edina regijska institucija vodili komunikacijo in usklajevanje med
javnimi zdravstvenimi zavodi v regiji glede reševanja situacije pomanjkanja zdravnikov.
Na Ministrstvo za zdravje je ZRCK poslal zbirnik predlogov za optimizacijo delovanja NMP
v regiji, ki so jih izpostavili zdravstveni domovi. Zaradi epidemije, so se aktivnosti na tem
področju začasno ustavile.
Z vodstvi predstavnikov zdravstvenih domov, bolnišnice, domovi za starejše v regiji in
Centrom za usposabljanje, delo in varstvo Črne na Koroškem, smo kontinuirano
prilagajali protokole in organizacijo dela ter reševali vse izredne dogodke.
Za medije smo pripravljali izjave za javnost predvsem na temo obvladovanja COVID 19
situacije.
Svoje aktivnosti in pomembne informacije smo tudi to leto objavljali preko spletnih
medijev, spletne strani in Facebook strani. Facebook stran ZRCK ima že 4.492 sledilcev
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(571 več kot lani) in 4.408 (487 več kot lani) ljudi, ki je našo FB stran všečkalo ter jo
aktivno spremlja.
Naša vpetost v lokalna okolja se je pokazali v obliki številnih pozornosti, ki smo jih bili
deležni v »corona« času, od donacij zaščitnih sredstev, sestavljank za otroke reševalcev,
do različnih pogostitev v obliki malic in prigrizkov. Učenke in učenci ter učiteljice Osnovne
šole Franja Goloba Prevalje Podružnična šola Leše so nam polepšali dan z različnimi
izdelki in sporočilom: »Izpod majhnih rok, a velikih src, je nastal »spomladanski šopek
ustvarjalnosti« v znak iskrene hvaležnosti zdravstvenim reševalcem in reševalkam
ZRCK.«
Slika 1: Fotografija risbe učenke Podružnične šole Leše 1

Slika 2: Fotografija risbe učenke Podružnične šole Leše 2
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4.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA
Podrobno v prilogi 11: Delovni program 2020
ZRCK je z ZZZS OE Ravne na Koroškem podpisal Pogodbo o izvajanju programa
zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020. S Pogodbo je bil določen obseg programa
po dejavnostih, vrednost programa in izhodiščne cene storitev ter medsebojne obveznosti
pogodbenih strank.
LETNI OBSEG PROGRAMA
Letni obseg programa po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za
pogodbeno leto 2020 je znašal:
-

nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem 373.970 točk,
sanitetni prevozi na dialize 226.810 točk,
ostali sanitetni prevozi 995.553 točk.

POGODBENA VREDNOST PROGRAMA
Pogodbena vrednost programa zdravstvenih storitev za leto 2020 je znašala po stanju
01.01.2020 3.231.632,25 eur.
Cena točke za reševalne prevoze v letu 2020 je razvidna iz spodnje tabele.
Tabela1: Cene točke za reševalne prevoze v letu 2020
OBDOBJE

NENUJNI PREVOZ

DIALIZNI PREVOZ

SANITETNI PREVOZ

1.1.-30.6.
1.7.-31.10.
1.11.-31.12.

0,96 €
1,00 €
1,17 €

0,56 €
0,59 €
0,69 €

0,47 €
0,49 €
0,58 €

VREDNOST PROGRAMA PO POGODBI Z ZZZS
Vrednost programa po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno
leto 2020 je znašala:
-

pavšal za mobilno enoto reanimobila - 877.929,17 eur.
pavšal za mobilne enote nujnega reševalnega vozila - 1.378.479,15 eur.
nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem 373.970 točk - 365.618,38 eur,
sanitetni prevozi na in iz dialize 226.810 točk – 130.833,86 eur,
ostali sanitetni prevozi 995.553 – 478.771,69 eur.
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REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 2020
Finančni načrt za leto 2020 je predvidel 3.595.966 eur vseh prihodkov ter 3.595.966 eur
odhodkov.
Celotni prihodki so bili realizirani v višini 4.328.326 eur in so bili za 20,37% višji od
načrtovanih, medtem, ko so celotni odhodki zavoda znašali 4.187.042 eur in so bili višji
od planiranih za 16,44%.
Celotni prihodki leta 2020 so bili za 20,72% višji od realiziranih v preteklem letu, celotni
odhodki so bili višji primerjalno v preteklem letu za 22,05%.
REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ZA LETO 2020
Realizacija delovnega programa za leto 2020:
-

nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem: delovni program presežen za 77,52%,
sanitetni prevozi na dialize: delovni program ni dosežen za 5,90%,
ostali sanitetni prevozi: delovni program ni dosežen za 20,14%.

Podrobno so podatki predstavljeni v Tabeli 2.
Tabela 2: Realizacija delovnega programa za leto 2020
Delovni načrt

Realizacija

VRSTA PREVOZA
nenujni reš. prevozi s spremljevalcem
sanitetni prevozi na /z dialize
ostali sanitetni prevozi

% Realizacije
del. načrta

prevozi

točke

prevozi

točke

prevozi

točke

3.520
5.150
7.160

396.320
226.809
1.029.253

8.385
4.896
8.248

703.551
213.432
821.926

238,21
95,07
101,08

177,52
94,10
79,86

VSEBINSKA OPREDELITEV REALIZACIJE PROGRAMA
a) DELO MOBILNIH ENOT NMP NA TERENU
Mobilne enote NMP izvajajo nujne intervencije na območju Mežiške doline, Dravske
doline in Mislinjske doline.
V letu 2020 so mobilne enote NMP izvedle 4.360 intervencij, kar je za 317 intervencij manj
kot prejšnje leto. Oskrbele so 4.366 življenjsko ogroženih pacientov. V 43. primerih je bilo
potrebno oživljanje.
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Zaradi večjega števila daljših intervencij je Vlada sprejela uredbo, s katero je določila
izvajalce, ki so vzpostavili COVID19 ekipo kot podporo mobilnim enotam NMP. Od
26. oktobra do 31. decembra je ta ekipa izvedla:
-

34 intervencij, kjer je bila potrebna medbolnišnična premestitev pacientov, obolelih
za COVID 19 boleznijo;
66 intervencij je izvedla kot podporo mobilnim enotam NMP na terenu – reševalni
prevoz COVID 19 pacientov iz terena v bolnišnico;
24 intervencij kot podpora mobilnim enotam NMP na terenu - reševalni prevoz
pacientov s sumom na COVOD 19 bolezen iz terena v bolnišnico.

COVID19 ekipa je v času svojega delovanja (dobrih dveh mesecih) opravila 20.343 km.
Povprečni dostopni čas je čas od klica pa do prihoda mobilne enote NMP na kraj dogodka.
Gibal se je med 11 in 21 minut. V primerjavi z lanskim letom se je dostopni čas povečal pri
MoE NRV ZRCK Radlje brez zdravnika in sicer iz 10 minut na 21 minut ter pri MoE NRV
ZRCK SG 2 iz 12 minut na 16 minut. Analiza je pokazala, da je vzrok za daljši dostopni čas
predvsem v sočasnih intervencijah in pripravi ekipe zaradi COVID 19 situacije.
Povprečni čas odsotnosti ekip je čas od klica do vrnitve mobilne enote NMP na izhodiščno
lokacijo oz. pripravljenost enote za novo posredovanje. Ta čas pomeni odsotnost mobilne
enote NMP in se med posameznimi enotami zelo razlikuje. Najkrajši čas odsotnosti ima
MoE NRV ZRCK SG 1 in sicer pri intervencijah, kjer se vključi zdravnik iz Dežurne službe
Slovenj Gradec (63 minut). Najdaljši in sicer 131 minut pa ima MoE NRV ZRCK SG 2, ki
izvaja največ nujni medbolnišničnih premestitev in ima tudi največ posredovanj izven
svojega primarnega posredovanja. Podrobna analiza povprečnega časa odsotnosti ekip je
pokazala, da se je v primerjavi z lanskim letom povečala odsotnost ekipe MoE NRV ZRCK
SG 2 brez zdravnika za 21 minut, MoE NRV ZRCK SG 1 z zdravnikom za 9 minut, brez
zdravnika pa za 12 minut, MoE NRV Ravne brez zdravnika za 8 minut. Povprečna
odsotnost enote se je najbolj povečala pri MoE REA in to za kar 26 minut. Zato smo bili
zelo veseli, da smo lahko vzpostavili dodatno COVID19 ekipo, s katero smo lahko
pokrivali tudi nujne sočasne intervencije v primerih daljše odsotnosti rednih ekip
NMP.
Število prevoženih kilometrov vseh mobilnih enot NMP je bilo 231.416km.
Najpogostejši razlogi za nujno intervencijo na terenu so bolezni in poškodbe izven
prometa, sledijo poškodbe v prometnih nesrečah. V primerjavi z lanskim letom se je
povečal delež obravnav zaradi bolezni, psihiatričnih težav in zastrupitev, zmanjšal pa
delež obravnav zaradi prometnih nesreč (glej tabelo 3).
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Tabela 3: Število in razlogi za nujne intervencije mobilnih enot NMP pri
uporabnikih
NUJNE INTERVENCIJE ZARADI

ŠTEVILO INTERVENCIJ PO PACIENTIH

bolezni
poškodbe izven prometa
prometne nesreče
zastrupitve
psihiatrične težave
nosečnost
porod
nepotrebne intervencije

3368
610
126
103
109
31
1
18

V nadaljevanju so prikazani podatki o območjih, kjer je bila potreba po nujnih
intervencijah mobilnih enot NMP. Iz Tabele 4 je razvidno, da so mobilne ekipe zaradi
sočasnih intervencij pogosto posredovale tudi izven svoje izhodiščne lokacije.
Posredovanje izven svoje primarne lokacije MoE NMP je bilo potrebno v 923 primerih,
kar je 21% vseh intervencij. V primerjavi z lanskim letom je to kar za 6% več intervencij,
kjer je bilo potrebno posredovanje izven primarne lokacije posamezne mobilne enote
NMP. To je podatek, ki dokazuje, kako zelo pomembno je, da naše mobilne enote
delujejo po principu potreb pacientov na terenu in se ne omejujejo glede na
občinske meje, še posebej takrat, ko je primarna ekipa zasedena zaradi
intervencije.
Tabela 4: Intervencije glede na mobilno enoto NMP in lokacijo posredovanja

OBMOČJE, KJER SO EKIPE POSREDOVALE
UPRAVNA ENOTA RAVNE NA KOROŠKEM
UPRAVNA ENOTA SLOVENJ GRADEC
UPRAVNA ENOTA RADLJE OB DRAVI
UPRAVNA ENOTA DRAVOGRAD

MoE
NRV
ZRCK
Radlje
2
3
784
5

MoE
NRV
ZRCK
SG 1
36
694
11
186

MoE
NRV
ZRCK
SG 2
289
553
29
135

MoE
NRV
ZRCK
Ravne
493
54
34
40

MoE
REA
ZRCK
Ravne
913
15
38
46

Na sosednji lokaciji je največkrat posredovala MoE NRV ZRCK SG 2, sledijo ji MoE NRV
ZRCK SG 1, MoE NRV ZRCK Ravne in MoE REA.
Najmanjkrat je na sosednji lokaciji posredovala MoE NRV OE ZRCK Radlje (le 10-krat).
Iz Grafa 1 je razvidno, da je bilo največ nujnih intervencij (zajete le intervencije iz terena,
brez nujnih premestitev iz naše bolnišnice v bolnišnice izven naše regije) na območju:
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UE Ravne na Koroškem (Mežiška dolina) in sicer kar 42% vseh intervencij v regiji,
sledita UE Slovenj Gradec ( 26%) in UE Radlje ob Dravi (22%) in,
najmanj, 10% nujnih intervencij na terenu pa je bilo potrebnih v UE Dravograd, ki je
po obsegu in številu prebivalcev tudi najmanjša upravna enota v regiji.

Graf 1: Število nujnih intervencij na terenu v posamezni upravni enoti
ŠTEVILO NUJNIH INTERVENCIJ NA TERENU POSAMEZNE
UPRAVNE ENOTE

UE DRAVOGRAD

412

UE RADLJE OB DRAVI

896

UE SLOVENJ GRADEC

1081

UE RAVNE NA KOROŠKEM

1733
0
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V nadaljevanju je iz Tabele 5 in Tabele 6 razvidno, da je največ nujnih intervencije opravila
MoE REA ZRCK Ravne in sicer 1.012 nujnih intervencij. Oskrbela je največ nenadno
obolelih in poškodovanih, to je 1.013 ljudi.
Najkrajši dostopni čas ima MoE REA iz Raven, najdaljši pa MoE NRV ZRCK Radlje ob Dravi
brez zdravnika. Vzrok za daljši dostopni čas so predvsem aktivacije v primeru sočasnih
intervencij, posredovanje izven primarne lokacije in dolgo trajajoči prevzemi pacientov v
bolnišnici. V tem letu je na daljše odzivne čase vplivala predvsem COVID 19 situacija, ki
zahteva ustrezno predpripravo ekipe (oblačenje osebne zaščitne opreme).
Najdlje so trajale intervencije MoE NRV 2 ZRCK SG z zdravnikom iz bolnišnice, najkrajše
pa so intervencije MoE NRV 1 ZRCK SG, z zdravnikom iz dežurne službe Slovenj Gradec.
Največ kilometrov je opravila MoE NRV 2 ZRCK SG (69.717), sledita MoE REA iz Raven
(47.772) in MoE NRV ZRCK Radlje (47.165).
Največje povprečno število kilometrov na aktivni dan je opravila MoE NRV 2 ZRCK SG.
Največje število intervencij, kjer je bilo potrebno oživljanje sta imeli MoE NRV1 ZRCK SG
(16 oživljanj) in MoE REA iz Raven na Koroškem (14 oživljanj).
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Tabela 5: Podrobni podatki o nujnih intervencijah mobilnih enot na lokaciji Slovenj Gradec
MoE NRV OE ZRCK SG 1
OPIS INTERVENCIJ

MoE NRV OE ZRCK SG2

z
zdravnikom

brez
zdravnika

z
zdravnikom

brez
zdravnika

802

125

88

918

Povprečni odzivni čas (klic-prihod na kraj)

11 minut

14 minut

11 minut

16 minut

Skupni prehospitalni čas (klic-vrnitev)

63 minut

87 minut

131 minut

100 minut

18973

6727

9004

60713

Število obravnavanih pacientov na terenu

803

125

89

921

Število oživljanj

16

0

2

4

Število reanimacij na terenu, kjer se je
vzpostavila spontana cirkulacija

3

0

1

1

Povprečno število km na aktivni dan

58

68

112

181

Število intervencij

Število prevoženih KM

Tabela 6: Podrobni podatki o nujnih intervencijah mobilnih enot na lokaciji Ravne na
Koroškem in Radlje ob Dravi
MoE NRV OE RADLJE
OPIS INTERVENCIJ

Število intervencij
Povprečni odzivni čas
(klic-prihod na kraj)
Skupni prehospitalni čas
(klic-vrnitev)
Število prevoženih KM
Število obravnavanih pacientov
na terenu
Število oživljanj
Število reanimacij na terenu,
kjer se je vzpostavila spontana
cirkulacija
Povprečno število km na
aktivni dan

MoE NRV OE RAVNE

MoE REA

z
zdravnikom

brez
zdravnika

z
zdravnikom

brez
zdravnika

z
zdravnikom

637

157

40

581

1012

12 minut

21 minut

11 minut

15 minut

10 minut

99 minut

118 minut

84 minut

102 minut

100 minut

35751

11414

3096

37966

47772

637

157

40

581

1013

5

0

2

0

14

1

0

0

0

3

143

94

56

136

141

b) DELO MOBILNIH ENOT NMP V DEŽURNIH AMBULANTAH
Zaradi COVID 19 situacije so se člani mobilnih enot umaknili iz dežurnih ambulant. V
Dežurni službi Slovenj Gradec, v enoti za hitre preglede v Urgentnem centru Splošne
bolnišnice Slovenj Gradec, smo prenehali z delom 19. marca 2020. Tega dne je ZD Slovenj
Gradec, ki je nosilec dežurne službe, dejavnost dežurne službe - enote za hitre preglede
preselil nazaj v prostore ZD.
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V ZD Radlje ob Dravi so člani mobilnih enot prenehali z delom na dveh deloviščih najprej
v prvem valu epidemije in sicer od 21.3.2020 in do 31.5.2020. S prvim junijem smo
ponovno pričeli z rednim delom v dežurni službi in to izvajali do 28. 9. 2020, ko se je pričel
drugi val epidemije (izrazito epidemiološko poslabšanje v regiji).
c) DEJAVNOST NENUJNIH IN SANITETNIH PREVOZOV
Iz Tabele 1 je razvidno, da realiziran planiran program za nenujne reševalne prevoze
presegamo za 77,52%, kar je za 6,1% več kot v lanskem letu. Za delež prevozov, ki je višji
od pogodbenega prejemamo plačilo le 90% vrednosti priznanega programa.
Na področju prevozov na in iz dialize planiran program nismo dosegli za 5,90% vrednost,
pri ostalih sanitetnih prevozih pa za 20,14%. Vzrok nedoseganja plana je v ukinitvi oz.
zmanjšanju nenujnih pregledov pri specialistih in nenujnih posegih zaradi COVID 19
situacije.
d) PRVI POSREDOVALCI
Mreža prvih posredovalcev
V letu 2020 je bilo v mrežo prvih posredovalcev vključenih 14 prostovoljnih gasilskih
društev in dve skupini prvih posredovalcev iz Kotelj in Leš.
Izobraževanje in usposabljanje prvih posredovalcev
V letu 2020 smo izvedli 6 obnovitvenih izobraževanj in usposabljanj za prve posredovalce.
Zaradi omejitev, povezanih s COVID 19 situacijo, smo 17. marca 2020 ustavili vsa
izobraževanja prvih posredovalcev.
Tabela 7: Število prvih posredovalcev, ki smo jih usposabljali v letu 2020

ENOTA PPO

ŠT. PRVIH POSREDOVALCEV Z
LICENCO

PGD Mežica
PGD Radlje ob Dravi
Prostovoljna skupina PPO Kotlje
PGD Radlje ob Dravi
PGD Vuzenica
Prostovoljna skupina PPO Leše

17
31
11
31
24
8

SKUPAJ

91

V letu 2020 smo izvedli skupni sestanek vodje Uprave Republike Slovenije za zaščito in
reševanje Območne enote Slovenj Gradec, ki izvaja aktivacijo prvih posredovalcev,
poveljnikov PGD in prostovoljnih društev PPO na temo obvladovanja COVID 19 situacije.
Predstavili smo jim strokovna priporočila Sveta za reanimacijo in Slovenskega združenja
za urgentno medicino za prve posredovalce in skušali odgovoriti na vse izpostavljene
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dileme. Na podlagi predstavitve priporočil in v soglasju s prvimi posredovalci
posameznega društva, se je aktivacija prvih posredovalcev v COVID 19 situaciji v aprilu
ustavila.
Aktivacije prvih posredovalcev
V začetku letu 2020 so bili licencirani prvi posredovalci aktivirani 4 – krat z namenom
izvajanja temeljnih postopkov oživljanja, brez uporabe avtomatskega zunanjega
defibrilatorja.
Tabela 8: Število posredovanj prvih posredovalcev
ENOTA PPO

ŠTEVILO POSREDOVANJ

ČRNA NA KOROŠKEM
RADLJE OB DRAVI
SKUPAJ

2
2
4
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VOZILA, KI SE UPORABLJAJO ZA IZVAJANJE PROGRAMA NMP, NUJNIH, NENUJNIH,
SANITETNIH IN DIALIZNIH PREVOZOV
Tabela 9: Vozni park ZRCK
ZAP.
ŠT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

LETNICA
IZDELAVE
AUDI A4
2002
SEAT ALHAMBRA
2007
VW TRANSPORTER
2006
VW TRANSPORTER
2008
VW TRANSPORTER
2006
VW TRANSPORTER
2015
VW TRANSPORTER
2009
VW TRANSPORTER
2007
VW TRANSPORTER
2007
VW TRANSPORTER
2009
VW TRANSPORTER
2010
VW TRANSPORTER
2011
VW TRANSPORTER
2015
VW TIGUAN
2010
VW TRANSPORTER
2017
VW SHARAN
2013
VW TRANSPORTER
2012
VW TRANSPORTER
2015
VW TRANSPORTER
2015
VW SHARAN
2016
VW SHARAN
2016
VW TRANSPORTER
2016
VW TRANSPORTER
2018
VW TRANSPORTER
2019
VW TRANSPORTER
2019
VW TRANSPORTER
2020
VW TRANSPORTER
2020
TIP VOZILA

NAMEMBNOST VOZILA
Sanitetno vozilo
Ne nujno reševalno vozilo/sanitetno vozilo
Nenujno reš.vozilo/sanitetno vozilo/
Nenujno reš.vozilo/sanitetno vozilo/
Nujno reš. vozilo/ne nujno reš. vozilo/ san. vozilo
Nujno reševalno vozilo/ne nujno reš. vozilo/san. vozilo
Nujno reš. vozilo/ne nujno reš.vozilo/san. vozilo
Nujno reševalno vozilo/ne nujno reš.vozilo/san. vozilo
Nujno reševalno vozilo/ne nujno reš.vozilo/san. vozilo
Ne nujno reševalno vozilo/sanitetno vozilo
Ne nujno reševalno vozilo/sanitetno vozilo
Reanimobil
Ne nujno reševalno vozilo/sanitetno vozilo
Sanitetno vozilo
Reanimobil/nujno reš. vozilo
Ne nujno reševalno vozilo/sanitetno vozilo
Ne nujno reševalno vozilo/sanitetno vozilo
Ne nujno reševalno vozilo/sanitetno vozilo
Ne nujno reševalno vozilo/sanitetno vozilo
Ne nujno reševalno vozilo/sanitetno vozilo
Ne nujno reševalno vozilo/sanitetno vozilo
Ne nujno reševalno vozilo/sanitetno vozilo
Reanimobil
Ne nujno reševalno vozilo/sanitetno vozilo
Reanimobil
Nujno reševalno vozilo/ne nujno reš. vozilo/san. vozilo
Ne nujno reševalno vozilo/sanitetno vozilo

Dva reševalna vozila, ki sta v Tabeli 9 obarvana s sivo, bomo zaradi poškodb v prometni
nesreči, v letu 2021 odpisali. Eno reševalno vozilo smo nadomestili že v letu 2020, drugo
pa bomo v začetku leta 2021.

37

Zdravstveno reševalni center Koroške

Letno poročilo 2020

4.3 POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE
Zdravstveno reševalni center Koroške ni vključen v storitve e-Zdravja, ker ne izvaja
programov, kjer je možno e – naročanje in e-napotnice.
4.4 POSLOVNI IZID
Tabela 10: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

CELOTNI PRIHODKI
CELOTNI ODHODKI
POSLOVNI IZID
Davek od dohodka pravnih
oseb
POSLOVNI IZID Z
UPOŠTEVANJEM DAVKA OD
DOHODKA
DELEŽ
PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA
V CELOTNEM PRIHODKU

LETO 2019

FN 2020

LETO 2020

3.585.293,25
3.430.494,41
154.799

3.595.966
3.595.966
0

4.328.325,79
4.187.042,41
145.888

0

0

4.604,56

154.799

0

141.283

4,32

-

3,26

INDEKS
real. 2020
/ real.
2019
120,72
122,05

INDEKS
real. 2020
/ FN 2020
120,37
116,44

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb
izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 145.888 EUR.
Izračunan je bil tudi davek od dohodka pravnih oseb v višini 4.604,56 EUR.
Poslovni izid z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb je v višini 141.283 EUR.

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH
POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

ALI

NEPRIČAKOVANIH

Izpostavimo naj tri ključne dejavnike, ki so v letu 2020 močno vplivali na izvajanje našega
dela in sicer:
-

Razglasitev epidemije od 12. 03. 2020 do 31.5.2020 in od 18. 10. 2020 naprej.
Neustrezno financiranje dodatnih stroškov s strani ZZZS zaradi nabave zaščitne
opreme.
Nefinanciranje COVID19 ekipe od 26. oktobra 2020 do danes.

6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP
ZRCK na področju službe NMP izvaja dejavnosti mobilnih enot NMP in sicer dejavnost ene
(1) MoE REA in dejavnost treh in pol (3,5) MoE NRV. Zaradi potreb v regiji zagotavljamo
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tudi dispečersko službo, ki nam kot programska dejavnost ni priznana in s tem tudi ne
financirana.
ŠTEVILO KADRA, KI OPRAVLJA DEJAVNOST SLUŽBE NMP
Mobilne enote NMP
Dejavnost ene (1) MoE REA opravlja naslednji kader:
- 5 zdravnikov specialistov,
- 3 diplomirani zdravstveniki,
- 2 magistra urgentnih stanj v zdravstvu in
- 5 zdravstvenih reševalcev z NPK.
Dejavnost treh in pol (3,5) MoE NRV redno opravlja naslednji kader:
- 22 zdravstvenih reševalcev z NPK,
- 2 magistra urgentnih stanj v zdravstvu,
- 20 diplomiranih zdravstvenikov.
Občasno (po urniku) se vključuje tudi naslednji kader:
- 5 zdravstvenih reševalcev z NPK.
Dispečerska služba
Dejavnost dispečerske službe opravlja 5 zdravstvenih tehnikov (3 imajo NPK) ter 1
strokovni sodelavec.
IZOBRAŽEVANJE
Izobraževanje kadrov je opredeljeno v Tabeli 18.
INVESTICIJE IN OPREMA ZA DEJAVNOST SLUŽBE NMP IN REŠEVALNIH PREVOZOV
Za zaposlene, ki delajo v službi NMP in na reševalnih prevozih smo nabavili osnovno
zaščitno osebno opremo (delovno obleko in zaščitne čevlje) glede na potrebe in sicer:
-

6 kosov zaščitnih jaken,
14 kosov zaščitnih hlač,
9 parov zaščitnih čevljev,
234 kosov majic.

V letu 2020 je bil najvišji strošek nabava varovalne opreme zaradi obvladovanja COVID
19 situacije. Iz tabele 11 je razvidna vrsta in količina nabavljene zaščitne opreme v okvirni
vrednosti 35.820 eurov.
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Tabela 11: Nabavljena zaščitna varovalna sredstva

NAZIV
Zaščitne maske FFP3 oz. KN99
Zaščitne maske FFP2 oz. KN95
Zaščitne maske kirurške
Zaščitna očala vodotesna
Zaščitna očala navadna
Zaščitna obleka TYVEK višja stopnja
Zaščitna obleka TYVEK lahki
Zaščitni plašč
Pokrivalo
Rokavice nitril
Razkužilo za roke
Vizir zaščitni
Zaščitni filtri za celoobrazne maske

KOS
380
5680
8000
50
12
50
1850
60
200
43440
400
150
50

Za področje dejavnosti NMP in reševalnih prevozov smo nabavili material in opremo, ki
je razvidna iz Tabele 12.
Tabela 12: Material in oprema za dejavnost NMP in reševalne prevoze

NAZIV
Naprava za dezinfekcijo
Pulzni oksimeter SPO2
Termometer brezstični
Merilec krvnega tlaka
Stetoskop
Tablica
Sanitetno vozilo
Kardiološki stol z rampo
Opora za glavo
Celoobrazna zaščitna maska
Modre luči za urgentna vozila

KOS
4
4
25
1
1
1
1
2
1
40
2
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PRIHODKI IN ODHODKI ZA MOBILNE ENOTE NMP
Tabela 13: Prihodki in odhodki mobilnih enot NMP
POGODBENA sredstva za REALIZACIJA prih. in odh.
NMP za kumulativno
v kumulativnem
obračunsko obdobje od obračunskem obdobju od
1. 1. do 31.12. 2020
1. 1. do 31. 12. 2020
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z
ZZZS za NMP
Prihodki od MZ,občin in donacij
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP
Strošek dela
Materialni stroški
od tega stroški za laboratorij
Stroški storitev
od tega za stroške podjemnih pogodb
od tega stroški za laboratorij
Amortizacija
Ostalo, vključno s sredstvi za
informatizacijo
Drugi stroški (opis)
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) /
PRESEŽEK ODHODKOV (-)

2.256.408,43

2.704.882,86

0
2.256.408,43
1.960.537,92
98.940,32

3.071.559,81
2.550.964,78
158.521,30

91.332,19

201.286,60

101.356,75

139.939,82

4.241,25

20.847,31

-

-366.676,95

Iz Tabele 13 je razvidno, da smo za program zagotavljanja vseh priznanih mobilnih enot
NMP prejeli 2.704.882,86, odhodki pa so bili bistveno večji.
Presežek odhodkov nad prihodki je 366.676,95 evrov.
Vzrokov je več, izpostavili bomo le bistvene:
-

priznana amortizacija za nova urgentna vozila, kupljena konec leta 2019, je nižja od
dejansko obračunane amortizacije,
finančna sredstva za delo članov mobilnih enot NMP s strani plačnika niso usklajena z
vladnimi ukrepi in dejanskim stanjem,
zelo velika poraba zaščitne varovalne opreme;
veliko število intervencij ter število kilometrov,
zaradi večjih razdalj in posledično dolgo trajajočih intervencij je povečana poraba
materiala.

Ob tem naj poudarimo, da zagotavljamo vse člane mobilnih enot NMP, skladno s
Pravilnikom o NMP (tako po številu, kot tudi po izobrazbi in usposobljenosti).
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Tabela 14: MoE REA OE ZRCK Ravne in 0,5 MoE NRV Ravne

PRIHODKI od pogodbenih
sredstev z ZZZS za NMP
Prihodki od MZ, občin in donacij
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP
Strošek dela
Materialni stroški
od tega stroški za laboratorij
Stroški storitev
od tega za stroške podjemnih pogodb
od tega stroški za laboratorij
Amortizacija
Ostalo, vključno s sredstvi za
informatizacijo
Drugi stroški (opis)
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) /
PRESEŽEK ODHODKOV (-)

POGODBENA sredstva
za NMP za kumulativno
obračunsko obdobje od
1. 1. do 31.12. 2020

REALIZACIJA prih. in
odh. v kumulativnem
obračunskem obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2020

1.074.854,83

1.291.686,18

1.074.854,83
915.450,00
59.363,39

1.347.413,01
1.122.690,33
58.896,75

54.798,58

86.659,21

43.829,11

69.671,19
9.495,53

1.413,75
0

-55.726,83

Tabela 15: Dve MoE NRV OE ZRCK Slovenj Gradec

PRIHODKI od pogodbenih
sredstev z ZZZS za NMP
Prihodki od MZ, občin in donacij
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP
Strošek dela
Materialni stroški
od tega stroški za laboratorij
Stroški storitev
od tega za stroške podjemnih pogodb
od tega stroški za laboratorij
Amortizacija
Ostalo, vključno s sredstvi za
informatizacijo
Drugi stroški (opis)
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) /
PRESEŽEK ODHODKOV (-)

POGODBENA sredstva
za NMP za kumulativno
obračunsko obdobje
od 1. 1. do 31.12. 2020

REALIZACIJA prih. in
odh. v kumulativnem
obračunskem obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2020

787.702,40

966.826,44

787.702,40
696.725,28
26.384,62

1.107.531,64
913.022,94
61.679,63

24.355,74

75.289,60

38.351,76

50.150,99

1.885,00

7.388,49

0

-140.705,20
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Tabela 16: MoE NRV OE ZRCK Radlje

PRIHODKI od pogodbenih
sredstev z ZZZS za NMP
Prihodki od MZ, občin in donacij
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP
Strošek dela
Materialni stroški
od tega stroški za laboratorij
Stroški storitev
od tega za stroške podjemnih pogodb
od tega stroški za laboratorij
Amortizacija
Ostalo, vključno s sredstvi za
informatizacijo
Drugi stroški (opis)
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) /
PRESEŽEK ODHODKOV (-)

POGODBENA sredstva
za NMP za
kumulativno
obračunsko obdobje
od 1. 1. do 31.12. 2020

REALIZACIJA prih. in
odh. v kumulativnem
obračunskem obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2020

393.851,20

499.567,03

393.851,20
348.362,64
13.192,31

616.615,16
515.251,51
37.944,92

12.177,87

39.337,79

19.175,88

20.117,64
-

942,50

3.963,29

0

-117.048,13

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
Ugotavljamo, da smo kljub zelo zahtevni in nepredvidljivi situaciji zaradi COVID 19,
dosegli vse ključne cilje, na katere je imel ZRCK neposredni vpliv.
Cilji, ki niso bili doseženi pa so:
-

Priključitev Dispečerskemu centru zdravstva Maribor.
Realizacija planiranih izobraževanj in sanitetnih prevozov.
Priznanje dodatnih timov na področju izvajanja nenujnih reševalnih prevozov.
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8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA
8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA
Tabela 17: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK

LETO 2019

LETO 2020

1. Kazalnik gospodarnosti

1,0451

1,03488

2. Delež amortizacije v celotnem prihodku

0,0786

0,05500

3. Stopnja odpisanosti opreme

0,7602

0,81738

4. Dnevi vezave zalog materiala

0

0

1,1772

0,23724

6. Koeficient plačilne sposobnosti

0

0,00000

7. Koeficient zapadlih obveznosti

0

0,00000

8. Kazalnik zadolženosti

0,3296

0,34649

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z
gibljivimi sredstvi

2,062

2,21724

10. Prihodkovnost sredstev

1,0103

1,19173

5. Delež terjatev v celotnem prihodku

Kazalnik gospodarnosti je v letu 2020 višji od 1 saj smo v letu 2020 poslovali s presežkom
prihodkov nad odhodki v višini 141.283,38 eur.
Vsi kazalniki poslovanja prikazujejo likvidno poslovanje.

9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
V letu 2020 smo načrtovali notranjo revizijo na področju poslovanja zavoda s podrobnim
pregledom uveljavitve uredbe GDPR.
Notranjo revizijo poslovanja zavoda je opravila državna notranja revizorka Vlasta
Zupanič Domajnko, univ. dipl. ekon.
POVZETEK REVIZIJE
Zapis državne revizorke v povzetku:
Kot sem navedla v uvodu se je notranja revizija sistema notranjih kontrol, ki je bila
opravljena v letu 2020, nanašala na naslednja področja:
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uveljavitev uredbe GDPR,
notranja pravila,
zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki (EKN),

Revidiranje je bilo primerjava ugotovitev s splošno sprejetimi načeli, standardi in
zakonskimi določbami. Pri delu sem uporabljala sprejeta poslovodska načela, zakonska
določila in se opirala na negativno prakso. Revizijski postopki so vključevali pregled
poslovanja na podlagi internih dokumentov, podatkov, dokumentiranih razkritij in
preizkušanje delovanja notranjih kontrol pri varovanja osebnih podatkov.
Na osnovi opravljene revizije menim, da je v zavodu sistem notranjih kontrol na
revidiranih področjih vzpostavljen in prispeva k pravilnemu upravljanju zavoda.
Sicer sem mnenja, da je bil zastavljen cilj notranje revizije, opravljene za leto 2020, v celoti
dosežen. Pri delu sem bila zelo zadovoljna s kooperativnostjo zaposlenih na vseh ravneh,
zato je moje delo potekalo nemoteno.
REALIZACIJA PRIPOROČIL REVIZIJE
Objava dokumenta Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v Zdravstveno reševalnem
centru Koroške na spletni strani ZRCK.

10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI
DOSEŽENI
Termin priključitve ZRCK Dispečerski službi zdravstva Slovenije je v domeni
Dispečerskega centra zdravstva Maribor. Po navedbah vodilnih na terenu Koroške še
vedno niso vzpostavljene radijske zveze DMR v takšni meri, da bi lahko zagotavljali varno
delo. Na nevključitev je vplivala tudi COVID 19 situacija.
Slabše realiziran program izobraževanja predvsem zunanjih partnerjev je posledica
zaostrenih ukrepov zaradi COVID 19 situacije.
Vzrok, zakaj pogajalski partnerji za Splošni dogovor 2020 vsako leto spregledajo vlogo za
povečanje mobilnih enot nenujnih reševalnih prevozov, nam ni znan.

11.

OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Zavod s svojim organizacijskim načinom dela na treh lokacijah in Dispečersko službo
ZRCK, ki zagotavlja, da mobilne enote NMP posredujejo glede na potrebe ljudi in ne na
lokacijo, vpliva na zmanjševanje neenake dostopnosti do zdravja v regiji.
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Kot regijski zavod zaposlujemo kader iz različnih občin Koroške regije. V letu 2020 smo
nudili zaposlitev 90. delavcem in s tem omogočili socialno ter ekonomsko varnost njim in
njihovim družinam. Prav tako smo omogočili zaposlitveno rehabilitacijo težje zaposljivi
osebi. Vseskozi, še posebej pa v sedanjih kriznih in nestabilnih zunanjih razmerah, je to
izrednega pomena.

12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN
KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH
12.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICNIH PODROČJIH DELA
12.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike
Podrobno v prilogi 13 in 14: Spremljanje kadrov 2020
Konec leta 2020 smo imeli 90 zaposlenih, od tega je 84 zaposlenih iz vrst zdravstvenega
kadra in 6 zaposlenih iz vrst nezdravstvenega kadra.
Stroški dela na kontu 464 v letu 2020 so znašali 3.303.463,68 eur.
12.1.2 Ostale oblike dela
V letu 2020 smo sklenili podjemne pogodbe z našimi zaposleni za izvajanje dela na trgu
in sicer opravljanje zdravstvenega varstva na javnih prireditvah in za izobraževanje.
Zaradi večje obremenjenosti naših zdravnikov in s ciljem reševanje krize pomanjkanja
zdravnikov v ambulanti za hitre preglede v UC Slovenj Gradec (regijski model
zagotavljanja NMP), smo sklenili eno pogodbo s specializantko urgentne medicine. S tem
smo zmanjšali preobremenjenost naših zdravnikov in zagotovili zadostno pomoč za delo
v dežurni službi Slovenj Gradec.
12.1.3 Izobraževanje, specializacije in pripravništva
IZOBRAŽEVANJA, KI JIH PONUJAJO DRUGE STROKOVNE ORGANIZACIJE
V Tabeli 18 so prikazani naslednji podatki: vrsta izobraževanja, trajanje izobraževanja in
število oseb, ki so se izobraževanj udeležile.
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Tabela 18: Vrsta izobraževanja, trajanje in št. udeležencev
TRAJANJE
TEČAJA
(ŠT. DNI)

ŠT.
UDELEŽENCEV

2

2

1

1*

Obnovitveni Tečaj dodatnih postopkov oživljanja –
Advanced life support - ALS – interno izobraževanje

1

24

Kemijske nesreče
Veščine dobre komunikacije
Varstvo pri delu
4. kongres Urgentna stanja na hitro

2
5
1
1

4
5
23
1*

Dialog, gibalo sprememb med zaposlenimi
Trauma dan (International Trauma Life Support - ITLS) interno izobraževanje
Posvet v zvezi z delovno uspešnostjo javnih uslužbencev,
povračilom potnih stroškov prevoza na delo in z dela ter
novostmi pokojninske zakonodaje
Izobraževanje na temo preprečevanja visoko nalezljivih
bolezni
Praktična uporaba osebne varovalne opreme

4

2

2

37

1

1

1

70

1

84

Varna vožnja s specialnimi vozili

1

11

1

1

1

1*

1

3

TEMA
Evropski tečaj dodatnih postopkov oživljanja otrok;
European Paediatric Advanced Life Support - ERC EPALS
Course
Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija v
predbolnišničnem okolju

Tečaj ITLS (International Trauma Life Support) za
inštruktorje
Poklicna etika in zakonodaja s področja
zdravstvene in babiške nege: modul licenca / Eizobraževanje
Strukturiran debrifing po obravnavi kritično
bolnega/poškodovanega pacienta
*samoiniciativno

EKSTERNA IZOBRAŽEVANJA STROKOVNE IN LAIČNE JAVNOSTI
ZRCK je izvajal izobraževanja v drugih zdravstvenih zavodih in za splošno javnost. V
začetku leta 2020 smo opravili dve delavnici iz vsebine: Temeljni postopki oživljanja in
uporaba AED za zdravstvene delavce in sodelavce.
V okviru Javnega razpisa sofinanciranje dejavnosti in programov s področja socialnega in
zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem za leto 2020, smo pridobili sredstva
za sofinanciranje izobraževanja za vzgojiteljice: »Znam, ukrepam, rešim – osnovna prva
pomoč ob nenadnih nujnih stanjih pri otrocih«. Zaradi COVID 19 situacije smo na željo
vodstva vrtca izobraževanje prestavili na leto 2021.
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VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST
V letu 2020 je podjetje BVD, d.o.o. izvedlo usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu,
varstva pred požarom ter prve pomoči (ADM) za delavce ter novo zaposlene delavce in
pripravnike.
Skupno smo opravili 39 izobraževanj, od tega 6 za pripravnike in 3 za novo zaposlene.
PRIPRAVNIŠTVO
V letu 2020 smo omogočili devetim zdravstvenim tehnikom, da opravijo pripravništvo v
našem zavodu. Zaradi epidemije v prvem valu smo trajanje pripravništva podaljšali 3
pripravnikom, ki so uspešno opravili strokovni izpit.
Pri šestih pripravnikih proces usposabljanja še poteka in se bo za 4 zaključil v januarju
2021, za dva pa v maju 2021.
Za pripravnike smo uvedli uvajalni teden, kjer spoznajo organizacijo našega zavoda,
seznanimo jih s kodeksom etike, varovanju osebnih podatkov ter pravicami in
obveznostmi. Delavec prejme zaščitno obleko. V uvajalni teden je vključeno tudi
strokovno izobraževanje po posameznih sklopih (TPO + AED, ALS in uporaba opreme…)
Pri organizaciji pripravništva smo se povezali s Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, v
kateri pripravnik opravi del pripravništva in strokovni izpit.
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE (PUD)
Tudi v preteklem letu smo podpisali pogodbo s Srednjo zdravstveno šolo Slovenj Gradec
o vključitvi dijakov/dijakinj v opravljanje PUDA v našem zavodu, gre za šolsko leto
2019/2020 in 2020/2021.
V letu 2020 smo imeli v našem zavodu na praktičnem usposabljanju 5 dijakov in dijakinj.
12.1.4 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem
Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem so sledeče:
-

pranje perila,
čiščenje prostorov,
strokovno vodenje računovodske službe,
zunanji izvajalec za pravno svetovanje,
vzdrževanje informacijsko komunikacijske tehnologije,
vzdrževanje voznega parka.
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V letu 2020 se je strošek pranja perila znatno povečal. Ob prvem valu epidemije nam je
podjetje, ki nam je pralo delovna oblačila in ostali material za OE Radlje ob Dravi in Slovenj
Gradec odpovedalo sodelovanje, tako smo morali v najbolj kočljivem trenutku iskat
novega izvajalca pranja. Z novim izvajalcem pranja smo dogovorili enake pogoje in cene,
kot smo jih imeli do sedaj. Strošek pranja perila je zaradi epidemije v primerjavi z lanski
letom poskočil za 56,75%.
Čiščenje prostorov smo septembra 2020 predali novemu izvajalcu čiščenja in sicer
invalidskemu podjetju ZIP. Strošek čiščenja smo znižali za 32,38%.
Strošek za vzdrževanje vozil in tehničnih pregledov je znašal 104.469,37 eur. Poudariti je
potrebno, da imamo v leto 2020 v primerjavi z letom 2019 dva vozila več.
Računovodske storitve so znašale 31.260 eur, pravno svetovanje, revizijske storitve in
svetovanje za javna naročila pa 450 eur.

13.

POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

Podrobno v Prilogi 15: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020 – ZD
Glede investicijskih vlaganj v letu 2020 bi izpostavili predvsem nakup enega sanitetnega
vozila, nakup naprav za hitro dezinfekcijo reševalnih vozil in prostorov, zamenjava
dotrajanih računalnikov in pohištva. Za potrebe izobraževanja smo nabavili projektor.
Ostale investicije vključujejo nabavo materiala za reševalna vozila (kardiološki stoli z
rampo, tablica, opora za glavo, celoobrazne zaščitne maske) ter administracijo in skupne
službe (monitor, telefon, strežnik).

14.

POROČILO O VZDRŽEVALNIH DELIH

Podrobno v Prilogi 16: Poročilo o vzdrževalnih delih 2020
Od vzdrževalnih del smo se osredotočili na vzdrževanje avtomobilov in druge opreme
(kalibracija in druga dela za zagotovitev optimalnega delovanja medicinske opreme) ter
vzdrževanje računalniške in komunikacijske opreme. Prav tako smo poskrbeli za redno
vzdrževanje naših prostorov.

15.

REZULTAT POSLOVANJA

ZRCK je poslovno leto 2020 zaključil z presežkom prihodkov nad odhodki, v višini
141.283,38 eur.
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ZAKLJUČEK

Kljub različnim tveganjem, na katere nismo imeli bistvenega vpliva, je ZRCK delovali
učinkovito in se uspešno prilagodil krizni situaciji.
Pozitivni poslovni rezultat in denarni tok nam bo osnova za delo in razvoj v letu 2021
(nakup dveh novih nenujnih reševalnih vozil, nabava medicinske opreme, izobraževanje
idr.).
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RAČUNOVODSKO POROČILO ZA
LETO 2020

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:
Darja Petač, univ. dipl. ekon.
Odgovorna oseba: Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.
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RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:
1. Priloge iz Pravilnika 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 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):
a) Bilanca stanja (priloga 1)
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (priloga 1/A)
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka (priloga 3/A)
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga
3/A-1)
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti (priloga 3/B)
Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJPES s kopijo potrdila o oddaji.
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
- Obrazec 1: Delovni program 2020
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020
- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020
- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2020
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:
1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
2.3. Analiza poslovnega izida
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
po načelu denarnega toka
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2020 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2020.
Na podlagi zakona o javnih financah je zavod uvrščen med posredne uporabnike
proračuna občine, zato mora ZRCK letno poročilo, ki je sestavljeno iz poslovnega poročila
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in računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom najpozneje v dveh mesecih po poteku
poslovnega leta predložiti županom občin ustanoviteljic zavoda in Agenciji RS za
javnopravne evidence in storitve. Zavod v preteklih dvanajstih mesecih ni presegel
predpisanega mejnega zneska 50.000 evrov obdavčljivega prometa, zato ne obračunava
DDV in je po zakonu o DDV uvrščen med male davčne zavezance.
Pri sestavljanju in predložitvi letnega poročila smo upoštevali naslednje zakonske in
druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda:
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS 11/11- UPB4, 110/11, 14/13 in 101/13, 55/15,
96/15, 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS št. 23/99, 30/02-1253, 114/06),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava (Ur. l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 112/09,
58/10 in 97/12, 100/15, 75/17, 82/18),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08 in
58/10, popr. 60/10, 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o
računovodstvu (Ur.l. RS, št. 108/13 ),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11 in 97/12, 108/13,
94,14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih
- osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 45/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09,
58/10 in 108/13, 100/15),
- Slovenski računovodski standardi (Ur.l. RS 118/05, 1/10, 2/12),
- Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS 109/10,
76/17),
- Zakon o DDV-1 (Ur.l. RS, št. 13/11, 18/11, 78/11,038/12, 40/12-1700 in 83/12,
86/17, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19),
- Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb ZDDPO-2 (Ur.l. RS, št. 117/06, 56/08,
76/08, 92/08-3930, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 81/13 in 50/14,
23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 66/19).
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POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA

Bilanca stanja ZRCK izkazuje stanje sredstev in njihovih virov na dan 31. 12. 2020 v
primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2019. Podlaga za sestavitev bilance stanja so bile
poslovne knjige, ki so bile predhodno usklajene s stanjem sredstev in obveznosti,
ugotovljenem pri popisu.
1. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
Kot opredmetena osnovna sredstva smo izkazali tudi drobni inventar z dobo koristnosti
nad enim letom, katerega posamična vrednost ne presega 500 evrov in ga evidentiramo
ločeno od ostale opreme. Skladno s pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki omogoča izkazovanje
osnovnih sredstev po kriteriju istovrstnosti sredstev.
Vrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev temelji na
načelu izvirne vrednosti, ki se šteje kot nabavna vrednost in je sestavljena iz:
- nakupne cene,
- nevračljivih nakupnih dajatev (zaračunan DDV) in
- stroškov, ki jih je mogoče pripisati neposredno usposobitvi za uporabo.
Prevrednotovanja opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev zaradi
oslabitve ali okrepitve nismo opravljali.
Amortizacija je obračunana v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Osnovna sredstva
amortiziramo posamično z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja.
Med obračunano amortizacijo je vključena tudi amortizacija drobnega inventarja z dobo
koristnosti daljšo od enega leta in katerega posamična nabavna vrednost ni presegala 500
evrov. Skladno z Zakonom o računovodstvu pa je potrebno omenjeni drobni inventar
odpisati enkratno ob nabavi.
Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne
razmejitve (AOP 002 in 003)
Tabela 19: Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Konto
00
01
00-01

Naziv konta
Dolgoročne premoženjske pravice
Popravek vrednosti
Neopisana vrednost neopredmetenih sredstev

2019
41.777
31.978
9.799

2020
41.777
35.519
6.258

Indeks
100,0
111,1
63,9

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev je v primerjavi z letom 2019 ostala enaka.
Popravek vrednosti se je povečal za amortizacijo in znaša 35.519 eur.
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Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)
Tabela 20: Nepremičnine
Konto
02
03
02-03

Naziv konta

2019

2020

Indeks

Zgradbe
Popravek vrednosti nepremičnin
Neopisana vrednost nepremičnin

340.581
111.932
228.649

340.581
122.150
218.431

100,0
109,1
95,5

Nabavna vrednost nepremičnin je v letu 2020 ostala nespremenjena. Popravek vrednosti
nepremičnin je v primerjavi z letom 2019 višji za 9,13%, amortizacija nepremičnin v letu
2020 znaša 10.218 eur.
V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:
- zgradba z nadstrešnico na Ravnah na Koroškem,
- zgradba v Radljah ob Dravi in
- zgradba, dovozna pot in nadstrešnica v Slovenj Gradcu.
Za nepremičnino na Ravnah imamo zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija
odložena v računovodski dokumentaciji.
Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006
in 007)
Tabela 21: Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Konto
040
041
04
05
04-05

Naziv konta

2019

2020

Indeks

Oprema
Drobni inventar
Skupaj AOP 006
Popravek vrednosti opreme
Neodpisana vrednost opreme

3.070.328
88.012
3.158.340
2.401.019
757.321

3.141.668
97.629
3.239.297
2.647.747
591.550

102,3
110,9
102,6
110,3
78,1

Nabavna vrednost opreme se je v letu 2020 povečala za 2,6%. Spodnja tabela prikazuje
seznam nabav.
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Tabela 22: Nabavljena oprema in skupna vrednost
NAZIV

KOM

VREDNOST

sanitetno vozilo

1

23.424,00

prenosni računalnik

5

3.539,99

kardiološki stol

2

19.348,71

sklopi
4
2
1

9.939,20
13.164,41
956,78
391,02

strežnik - server

1

3.825,96

telefon
modra luč za reševalno vozilo

1
2

1.152,00
3431,86
79.173,93

pohištvo in garderobne omare
naprava za dezinfekcijo
računalnik
monitor

SKUPAJ

Pregled dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2020 po nabavni, odpisani in
neodpisani vrednosti s stopnjo odpisanosti ( v eur ).
Tabela 23: Dolgoročna sredstva
Vrsta dolgoročnega sredstva

Nabavna
vrednost

Popravek
vrednosti

Neodpisana
vrednost

Odpisnost
sredstev v %

neopredmetena sredstva

41.777

35.519

6.258

85,0

nepremičnine

340.581

122.150

218.431

35,9

oprema

3.239.297

2.647.747

591.550

81,7

2. KRATKOROČNA
RAZMEJITVE

SREDSTVA,

RAZEN

ZALOG

IN

AKTIVNE

ČASOVNE

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice
(AOP 013) dobroimetje pri bankah (AOP 014)
Na dan 31.12.2020 v blagajni ni bilo denarnih sredstev.
Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP
014)
Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31.12.2020 656.354,76 eur in so višja v
primerjavi z preteklim letom, ko je bilo stanje na dan 31. 12. 2019 429.903,75 eur.
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Tabela 24: Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Konto
10
11

Naziv konta
Denarna sredstva v blagajni
Denarna sredstva na računu

2019

2020

Indeks

429.904

656.355

152,7

Konti skupine 12 - Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)
Tabela 25: Kratkoročne terjatve do kupcev
Konto
12

Naziv konta
Kratkoročne terjatve do kupcev

2019

2020

Indeks

83.555

120.601

144,3

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 120.601 eur, kar predstavlja 2,77% celotnega
prihodka. Nadaljuje se trend iz preteklih let, fizične osebe svojih obveznosti ne
poravnavajo v pogodbenih rokih oz. jih sploh ne, na poslane opomine ne reagirajo, zneski
posameznih terjatev pa so nižji od samih stroškov izterjave preko sodišča. Kljub temu pa
neplačila ne ogrožajo likvidnosti zavoda.
Vse terjatve do kupcev so nastale iz terjatev do poslovnih partnerjev v Sloveniji.
Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
(AOP 017)
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12.
2020 233.818,56 eur in so za 134,5% višje v primerjavi s stanjem leta 2019.
Tabela 26: Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Konto
14

Naziv konta
Kratkoročne terjatve do upor. EKN

2019

2020

Indeks

99.714

233.819

234,5

Tabela 27: Kratkoročne terjatve po nazivu uporabnika ENK
Konto

Naziv uporabnika ENK

Znesek

140

Kratkoročne terjatve do NUP države

0

141

Kratkoročne terjatve do NUP občine

208.210

142

Kratkoročne terjatve do PUP države

1.226

143

Kratkoročne terjatve do PUP občine

937

144

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
SKUPAJ

23.446
233.819
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Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)
Na dan 31. 12. 2020 ni bilo stanja sredstev kratkoročnih finančnih naložb, saj zaradi
objave novega pravilnika o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov
državnega in občinskih proračunov (Ul. RS št. 62, z dne 14.8.2014) nismo podaljševali
vezanih depozitov pri poslovni banki.
Konti skupine 17- Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)
V tej skupini imamo evidentirane terjatve do ZZZS za nadomestila plač zaradi bolniške
odsotnosti in terjatve do državnih in drugih institucij.
Tabela 28: Druge kratkoročne terjatve
Konto
17

Naziv konta
Druge kratkoročne terjatve

2019

2020

Indeks

3.338

16.064

481,2

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)
Konto aktivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2020 ne izkazuje stanja.
3. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)
Tabela 29: Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Konto Naziv konta
210
Obveznosti za čiste plače
212
Obveznosti za prispevke iz bruto plač

2019
113.866
39.978

2020
185.375
69.698

Indeks
162,8
174,3

213

Obveznosti za davke iz plač

25.983

58.628

225,6

214

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
SKUPAJ

10.666
190.493

13.628
327.329

127,8
171,8

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2020 327.329 eur, ki se
nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december in so za 71,8% višje od
obveznosti v letu 2019. Obveznost do zaposlenih iz naslova plač je bila v celoti poravnana
januarja 2021.
Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)
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Tabela 30: Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Konto
22

Naziv konta

2019

2020

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

74.374

71.241

Indeks
95,8

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2020 71.241 eur, na ta dan
so bile poravnane vse zapadle obveznosti. V primerjavi s preteklim letom je stanje
obveznosti nižje za 4,2%.
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)
Tabela 31: Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Konto
230
234

Naziv konta
Obveznosti za prispevke na plače
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
SKUPAJ

2019

2020

Indeks

30.563
5.488
36.051

50.576
8.439
59.015

165,5
153,8
163,7

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31.12.2020 59.015 eur. V
primerjavi z lanskim stanjem so višje za 63,7 %.
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega
načrta
(AOP 039)
Tabela 32: Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Konto
24

Naziv konta
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN

2019

2020

Indeks

7.222

5.531

76,6

Tabela 33: Kratkoročne obveznosti po nazivu uporabnika ENK
Konto
240
241
242
243
244

Naziv uporabnika ENK
Kratkoročne obveznosti do NUP države
Kratkoročne obveznosti do NUP občine
Kratkoročne obveznosti do PUP države
Kratkoročne obveznosti do PUP občine
Kratkoročne obveznosti do ZZZS
SKUPAJ

Znesek
24
5.507
5.531

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan
31.12.2020 znašajo 5.531 eur.
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4. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Konti podskupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti
Tabela 34: Dolgoročne finančne obveznosti
STANJE OZ. SPREMEMBA
stanje na dan 31. 12. 2019
stanje na dan 31. 12. 2020

ZNESEK
229.500
175.500

Izkazujemo stanje na kontu podskupine 960 - dolgoročni krediti, 270.000 eur (del
dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2020 znašajo 54.000 eur.
Navedena stanja dolgoročnih obveznosti so izkazana v poslovnih knjigah v celoti na
kontih podskupine 960.
Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna
sredstva
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na
dan 31.12.2020 926.328,29 eur in so zmanjšale za 7.971,91 eur amortizacije za mobilno
radijsko postajo, avtomatski defibrilator 6 kom, mobilno radijsko postajo 19 kom, ročno
radijsko postajo 22 kom od Občine Podvelka ter za 22.309,69 za dva urgentna vozila
pridobljena na razpisu RS Ministrstva za zdravje, kjer sta kandidirali Občina Podvelka ter
Občina Ribnica na Pohorju.
Konti podskupine 985 – Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki kumulativno znaša 278.133,31 eur.
Skladno s pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu zakona o
računovodstvu smo stanje na kontih skupine 98 uskladili s sedežno Občino Ravne na
Koroškem, Občino Podvelka in Občino Ribnica na Pohorju.,

II.

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV
DOLOČENIH UPORABNIKOV
1. Izkaz prihodkov in odhodkov

V zavodu smo izkazali prihodke in odhodke za leto 2020 na osnovi knjigovodskih vknjižb
v poslovnih knjigah, ki so bile predhodno usklajene z ugotovitvami popisa sredstev in
obveznosti do virov sredstev. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov smo upoštevali
načelo nastanka poslovnega dogodka, prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu s
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slovenskimi računovodskimi standardi in zakonom o računovodstvu. Med prihodki in
odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot poslovni dogodki od 1. januarja 2020 do 31.
decembra 2020.
ANALIZA PRIHODKOV
Med prihodke od poslovanja smo zajeli prihodke od prodaje proizvodov in storitev za
izvajanje javne zdravstvene dejavnosti zavoda po pogodbi z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, doplačil fizičnih oseb
in ostalih pravnih oseb ter prihodkov od nezdravstvene dejavnosti.
Najvišji delež predstavljajo prihodki od prodaje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
v 56,58%, sledijo prihodki od prodaje iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja v 24,32%.
Celotni prihodki doseženi v letu 2020 so znašali 4.328.325,79 eur in so bili za 20,37% višji
od doseženih v letu 2019.
Tabela 35: Analiza prihodkov od poslovanja

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
Prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja
Prihodki COVID -19
Prihodki od ostalih plačnikov
Prihodki iz zakupnin
Prihodki od počitniške dejavnosti
Prihodki od refundacij stroškov dela pripravnikov

Realizacija
2019
2.285.829,28
998.780,06
237.137,55
2.281,44
6.415,40
65.522,07

SKUPAJ

3.595.965,80 4.328.325,79 120,37

Vrsta prihodka od poslovanja

Realizacija
2020
2.448.782,72
1.052.721,91
592.658,72
161.702,52
2.281,44
3.426,12
66.752,36

Indeks
20/19
107,13
105,40
68,19
100,00
53,40
101,88
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Tabela 36: Prihodki po kontih
Konto

Naziv konta

Realizacija 2019

Finančni načrt

Realizacija 2020

Indeks 20/19

Indeks 20/20

2020

Znesek

2020 Znesek

Znesek

real./real.

real./načrt

Delež od celote

760000

Prihodki od prodaje iz OZZ

760001

Prihodki od prodaje iz obv.zavar.-dializa,onkol.

760002

Prihodki od doplačil za socialno ogrožene

32.189,16

32.200,00

29.578,79

91,86

0,68

760010

Prihodki od prodaje iz dodat.prostov.zav.

993.419,16

1.031.789,58

1.051.835,38

105,88

101,94

24,17

760011

Prihodki od prodaje iz PZZ-dializni, onkološki

5.360,90

5.300,00

886,53

16,54

16,73

0,02

760020

Prihodki od prodaje za doplačila do polne cene

760040

Prihodki od samoplačnikov fizične osebe

760050

Prihodki od ostalih plačnikov

760055

Prihodki od NPU države MZ

21.354,40

-

760056

Prihodki od NPU občine

19.786,73

-

845,64

760057

Prihodki od PUP države

20.578,54

20.500,00

10.004,26

48,62

48,80

0,23

760058

Prihodki od PUP občine

63.778,39

104.171,16

92.504,96

145,04

88,80

2,13

760060

Prihodki od konvencij

16.653,79

12.000,00

6.349,26

38,13

52,91

0,15

760080

Prihodki od refundacij za pripravnike

65.522,07

66.000,00

66.752,36

101,88

101,14

1,53

760082

prihodki od javnih del

11.639,00

-

-

-

-

760083

Prihodki ZZZS - COVID 19

-

-

98.175,36

-

-

2,26

760200

Prihodki od subvencij, kompen.dotacij,donacij

-

2.570,00

-

0,06

760400

Prihodki od zakupnin

2.281,44

2.281,44

2.281,44

100,00

100,00

0,05

760510

Prihodki od počitniške dejavnosti

6.415,40

6.500,00

3.426,12

53,40

52,71

0,08

760521

Prihodki od izobraževalne dejavnosti

9.576,00

6.500,00

530,16

5,54

8,16

0,01

760530

Prihodki od funkci.in prerazdel.stroškov

760590

Drugi prihodki

1.240,99

106,70

103,42

0,03

760800

Prihodki iz sredstev JF COVID-19 KPJS

-

-

403.379,19

101,88

-

9,27

760801

Prihodki iz sredstev JF COVID-19 71.čl.Zakona

-

-

61.992,75

-

-

1,42

760802

Prihodki iz sredstev JF COVID-19 56.čl.ZZUOOP

-

-

29.111,42

-

-

0,67

761300

Prihodki od prodaje materiala

-

-

-

-

-

763000

Prihodki od prejetih odškodnin ter nad.za škode

763870

Drugi izredni prihodki
SKUPAJ PRIHODKI

2.259.298,33

2.252.994,00

2.426.381,20

107,40

107,70

55,75

26.530,95

28.414,80

22.401,52

84,44

78,84

0,51

-

3.365,02

3.300,00

1.288,57

38,29

39,05

0,03

10.292,87

10.200,00

3.415,10

33,18

33,48

0,08

8.127,00

8.100,00

1.101,28

13,55

13,60

0,03

-

1.163,02

1.200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4.014,82

12.273,21

157,20

305,70

154

500

0,30

0,20

0,06

3.595.966

4.328.326

120,72

-

-

7.807,50
3.585.293

0,02

120,37

-

0,28
0,00
100,00
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Graf 2: Primerjava prihodkov
PRIMERJAVA PRIHODKOV
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Realizacija 2019

Realizacija 2020

Indeks 20/19

Druge prihodke predstavljajo prejete odškodnine od zavarovalnic.
ANALIZA ODHODKOV
Odhodke obračunskega obdobja sestavljajo stroški materiala in storitev, stroški dela,
stroški amortizacije, finančni odhodki in drugi odhodki.
Tabela 37: Vrsta odhodkov
Vrsta odhodka
Stroški materiala
Stroški storitev
Amortizacija
Plače in nadomestila plač
Prisp.za soc.var.delodajalca
Drugi stroški dela
Ostali drugi stroški
SKUPAJ

Realizacija
2019
281.703
348.079
281.714
1.937.064
314.255
237.266
30.413
3.430.494

Realizacija
2020
267.463
345.001
238.038
2.637.518
422.949
242.997
33.077
4.187.042

Indeks 20/19
94,9
99,1
84,5
136,2
134,6
102,4
108,8
122,1

Celotni odhodki doseženi v letu 2020 so znašali 4.187.042 eur in so bili za 22,10% višji od
doseženih v letu 2019.
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Graf 3: Primerjava odhodkov

PRIMERJAVA ODHODKOV
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Realizacija 2020
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Tabela 38: Odhodki - indeks
Realizacija
2019

NAČRT 2020

REALIZACIJA
2020

Indeks
20/19
real./real.

Indeks
20/20
real./načrt

Delež od
celote

STROŠKI MATERIALA

281.703,16

313.088,52

267.462,88

94,94

85,43

6,39

STROŠKI STORITEV

348.078,74

367.870,53

345.000,51

99,12

93,78

8,24

AMORTIZACIJA SKUPAJ

281.713,60

238.563,92

238.038,38

84,50

99,78

5,69

STROŠKI DELA

2.488.585,71

2.645.895,98

3.303.463,68

132,74

124,85

78,90

DRUGI STROŠKI

25.717,96

25.416,18

27.613,02

107,37

108,64

0,66

FINANČNI ODHODKI

1933,04

2.091,70

1.982,14

102,54

94,76

0,05

DRUGI ODHODKI

2762,2

2.538,97

3.481,80

126,05

137,13

0,08

0,00

500,00

0

-

-

-

122,05

116,44

100,00

Naziv konta

PREVREDNOSTOVALNI
ODHODKI
SKUPAJ ODHODKI

3.430.494,41

3.595.965,80 4.187.042,41

Stroški materiala so v letu 2020 znašali 267.462,88 eur in so 5,06% nižji od leta 2019.
Porabo materiala smo v primerjavi s finančnim načrtom za leto 2020 zmanjšali v višini
14,57%. Največji delež stroškov materiala predstavlja pogonsko gorivo za transportna
sredstva v višini 121.544,88 eur, ki je v primerjavi z letom 2019 za 19,51% nižji. Poraba
zdravil v višini 17.772,7 eur, stroški medicinskega materiala in zaščitne opreme v višini
55.715,5 eur so se v primerjavi z letom poprej dvignili za 190,55%. Povečanje v primerjavi
z načrtovanjem ali z letom 2019 je nastalo zaradi nepredvidljivih stroškov nabave
zaščitne opreme za preprečevanje epidemije COVID 19.
Ostala odstopanja od načrtovanih odhodkov so nastala predvsem zaradi zniževanja
stroškov pri načrtovanju odhodkov v primerjavi s finančnim načrtom za leto 2020, kjer
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smo striktno upoštevali varčevalne ukrepe in posledično stroške materiala v primerjavi s
planom znižali za 14,57%. To nam je uspelo le z rednim knjiženjem in vsakomesečnimi
analizami odhodkov in prihodkov.
Stroški storitev so v letu 2020 znašali 345.000,51 eur in so v primerjavi z letom 2019
nižji za 0,88%. Vendar je kljub znižanju stroškov storitev v primerjavi z planom potrebno
izpostaviti, da so se stroški zdravstvenih storitev povečali zaradi stroškov brisov za
COVID 19 in pregled protiteles zaposlenih pred cepljenjem. Povečal se je tudi strošek
zavarovanja vozil, zaradi večjega števila reševalnih vozil. Velik dvig stroška storitev pa je
na kontu pranja perila in čiščenje, kjer smo strošek pranja v primerjavi z lanskim letom
povečali, smo pa strošek čiščenja zmanjšali, zato je dvig storitve v primerjavi z lanskim
letom 35%.
Celotni stroški storitev v letu 2020 so za 6,22% nižji od načrtovanih v letu 2020, so pa tudi
za 0,88% nižji v primerjavi z letom 2019.
Amortizacija je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in v
skladu z načinom in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.
Stroški amortizacije so v letu 2020 znašali 238.038,38 eur in so bili za 15,50% oziroma za
43.675,22 eur nižji od obračunanih v letu 2019.
Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih je v letu 2020 znašala 5,69%.
Tabela 39: Amortizacija
v breme za
Obračunana
sredstva
po
prejeta v
predpisanih
upravljanje
stopnjah
(980)

Konto

Vrsta osnovnega sredstva

3

Dolgoročne premoženjske pravice

3.540,9

21

Zgradbe

10.217,5

40

Oprema

245.044,9

41

Drobni inventar

9.516,7

SKUPAJ

268.320,0

v breme
prejetih
donacij
(922)

v breme
amortizacija
v ceni
(462)

30.281,59

238.038,38

V ceni zdravstvenih storitev je bilo za leto 2020 priznano le 234.834,19 eur amortizacije,
kar je za 3.204,19 eur manj od obračunane.
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Tabela 40: Razlika med financirano in obračunano amortizacijo
FINANCIRANA AMORTIZACIJA
OBRAČUNANA
V LETU 2020
AMORTIZACIJA V LETU 2020
234.834,19

238.038,38

RAZLIKA MED FINANCIRANO
IN OBRAČUNANO
AMORTIZACIJO
-3.204,19

Strošek dela
Stroški dela vključujejo obračunane bruto plače in nadomestila zaposlenih, ki se
izplačujejo v breme delodajalca, prispevke na izplačane plače, regres za letni dopust,
stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in druge stroške dela, kot so: jubilejne
nagrade, odpravnine, povračila stroškov prehrane in prevoza ter solidarnostne pomoči.
Stroški dela so v letu 2020 znašali 3.303.463,68 eur in so bili v primerjavi z realiziranimi
stroški preteklega leta višji za 814.877,97 eur oz. za 32,74%. Razlogi za povečanje stroška
dela so izplačila dodatkov po 39. členu Kolektivne pogodbe za javni sektor, 71. členu
Zakona o interventnih ukrepih, 123. člena ZIUOPDVE, povečano število zaposlenih,
sproščena napredovanja in višje izplačilo regresa.
V celotnih odhodkih predstavljajo stroški dela 78,90% delež, ki je kar za 6,36% več od
deleža v preteklem letu.
Regres za letni dopust za leto 2020 je bil izplačan pri plači za mesec maj v juniju 2020, v
višini 80.988,86 eur.
V letu 2020 smo izplačali 5 jubilejnih nagrad delavcem ZRCK v skupni višini 2.252,30 EUR.
Trije delavci so prejeli jubilejno nagrado za 10 let, eden za 20 in 1 delavec za 30 let delovne
dobe v javnem sektorju.
Trem delavcem je bila izplačana tudi solidarnostna pomoč v višini 2.079,03 in sicer enemu
delavcu zaradi požara, drugima dvema pa zaradi dolgotrajne bolniške.
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence smo
izplačevali v skladu s Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 80/17). Višina premije
je v letu 2020 znašala 33.037,30 eur in je v primerjavi z letom 2019 višja za 9,45%.
Na dan 31.12.2020 je bilo v našem zavodu zaposlenih 90 delavcev. Od tega sta bila dva
delavca zaposlena za 50%, en delavec pa za 20%.
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Povprečno število zaposlenih na podlagi vseh ur je bilo v letu 2020 87,86 zaposlenih, v
letu 2019 pa 83,97 zaposlenih. V letu 2020 se je bolniška odsotnost povečala za 6,94% v
primerjavi z letom 2019. Izpostaviti je potrebno, da je bila bolniška odsotnost v breme
ZZZS nižja za 17,67% v primerjavi z letom poprej, s tem pa se je povišal strošek v breme
ZRCK. Povečana je bila tudi odsotnost delavcev zaradi koriščenja očetovskega dopusta in
koriščenja nadomestila za nego in varstvo otroka. V letu 2020 je ena delavka koristila
nadomestila za nego in varstvo otroka 1.218 ur, očetovski dopust pa je koristilo 7
delavcev, v skupnem številu 784 ur.
Povprečna bruto plača po zaposlenem je v letu 2020 znašala 2.539,45 evra in se je v
primerjavi s preteklim letom povečala za 28,79%. Tu je potrebno poudariti, da so v letu
2020 delavci prejeli dodatke zaradi epidemije, kar je strošek plače oz. plače delavcem
močno povečalo.
Drugi stroški in odhodki so se zvišali predvsem zaradi povečanega prispevka Združenju
zdravstvenih zavodov katerih član smo. Izračun članarine je odstotek glede na višino
prihodkov preteklega leta.
ZRCK je v letu 2020 planiral 3.595.965,80 eur odhodkov. V tem letu smo realizirali
odhodke v višini 4.187.042,41 eur. Realizacije v primerjavi s planom je bila za 16,44 višja,
to povečanje predstavljajo predvsem stroški dela, ki predstavljajo 78,90 delež vseh
odhodkov.
Davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 smo izračunali skladno z zakonom o
davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2 in spremembami) in pravilnikom o
opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Za leto 2020 so na podlagi pravilnika
opredeljeni kot nepridobitna dejavnost prihodki iz javnih virov, obresti na zakladniškem
podračunu, in prejete donacije. Delež prihodkov pridobitne dejavnosti tako znaša
28,023%, zavod pa za leto 2020 izkazuje obveznost za plačilo davka od dohodkov v višini
4.604,56 eur.
Prevrednotovalnih odhodkov v letu 2020 nismo imeli.
POSLOVNI IZID
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov
nad odhodki v višini 141.283,38 eur.
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
po načelu denarnega toka
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja
javnofinančnih prihodkov in odhodkov v skladu s 16. členom pravilnika o razčlenjevanju
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prihodkov in odhodkov, ki določa razčlenjevanje na način, ki velja za druge uporabnike
enotnega kontnega načrta.
Pri prepoznavanju prihodkov in odhodkov, ki se knjižijo evidenčno smo upoštevali
računovodsko načelo denarnega toka – plačane realizacije. Prihodek ali odhodek po
načelu denarnega toka se prizna kadar je poslovni dogodek nastal in smo hkrati zanj
prejeli oziroma izplačali denar. Izkaz je sestavljen na podlagi prihodkov in odhodkov,
evidentiranih v poslovnih knjigah ter vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih
obračunskega obdobja, ločeno za izvajanje javne službe in tržne dejavnosti.
Prihodke smo razvrstili med prihodke za izvajanje javne službe in prihodke tržne
dejavnosti skladno z obrazložitvami, opredeljenimi v izkazu prihodkov in odhodkov po
vrstah dejavnosti. Odhodke za izvajanje javne službe in odhodke tržne dejavnosti pa smo
razdelili glede na delež v celotnih prihodkov posamezne dejavnosti (99,51% za javno
službo, ostalo predstavljajo odhodki tržne dejavnosti).
Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2020 izkazuje presežek prihodkov na odhodki v
višini 281.813 eur. Ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki na transakcijskem računu
znaša 227.813 eur. Razliko predstavlja prejet kredit odplačan v letu 2020 v višini 54.000
eur.
Tabela 41: Realizacija prihodkov/odhodkov in denarni tok

KONTO

NAZIV KONTA

71

Nedavčni prihodki

72

Kapitalski prihodki

73

Prejete donacije

74
799

Prejeta sredstva in javnofinančnih
institucij
SKUPAJ EVIDENČNI PROMET
PRIHODKOV

40

Tekoči odhodki

42

Investicijski odhodki

499

SKUPAJ EVIDENČNI PROMET
ODHODKOV

SKUPAJ DENARNI TOK

Realizac.
2019
znesek

Načrt 2020
znesek

Realizac.
2020
znesek

Realizacija
19/20
indeks

1.124.363

1.187.424,00

1.161.988

103

2.570
2.368.780

2.444.628,00

3.004.763

127

3.493.143

3.632.052,00

4.169.320

119

3.098.379

3.590.020,00

3.800.083

123

488.348

34.987,00

87.424

18

3.586.727

3.625.007,00

3.887.507

108

93.584

7.045,00

281.813

3. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb za leto ostaja prazen, saj v letu 2020, tako kot
pretekla leta, nismo dajali posojil.
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4. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov je sestavni del izkaza prihodkov in
odhodkov po načelu denarnega toka in izkazuje povečanje sredstev na računu za 227.813
eur. V letu 2019 je zavod prejel 270.000 eur kredita, odplačila v letu 2019 so znašala
40.500 eur, v letu 2020 54.000 eur. Zneske neodplačanega kredita je 175.500 eur.
5. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti
Izkaz je pripravljen skladno z navodilom v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih
zdravstvenih zavodov, ki ga je 03. 02. 2020 posredovalo Ministrstvo za zdravje.
Iz izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je razvidno, da je ZRCK v letu 2020
ustvaril 4.307.579 eur prihodka iz naslova javne službe ter 20.746 eur prihoda iz naslova
opravljane tržne dejavnosti.
Tabela 42: Prihodki/odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Vrsta
dejavnosti

Leto 2019

Leto 2020

Prihodki

Odhodki

Poslovni izid

Prihodki

Odhodki

Poslovni
izid

javna služba

3.540.639

3.387.768

152.871

4.307.579

4.166.973

140.606

tržna dejavnost

44.654

42.726

1.988

20.746

20.069

677

SKUPAJ

3.585.293

3.430.494

154.799

4.328.325

4.187.042

141.283

Obrazložitev delitve prihodkov po vrstah dejavnosti
1. Prihodki od poslovanja oz. prihodki od prodaje proizvodov in storitev za izvajanje javne
službe so:
- prihodki ustvarjeni z izvedbo dogovorjenega programa po pogodbi z ZZZS, financirani
iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja,
- doplačil zavarovancev,
- prihodki o opravljenih zdravstvenih storitev za tujce po konvencijah,
- prihodki na projektu MZ Nisi sam
- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev socialno ogroženim osebam in
- ostali prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev neposrednim proračunskim
uporabnikom.
Prav tako so kot prihodki javne službe opredeljeni prihodki od refundacij stroškov dela
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za pripravnike ter prihodki iz javnih del Zavoda RS za zaposlovanje, prihodki od dodatkov
izplačanih zaposlenim zaradi razglasitve epidemije.
2. Prihodki od poslovanja oz. prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu so:
- prihodki ustvarjeni pri izvajanju zdravstvene dejavnosti zavoda mimo dogovorjenega
programa z ZZZS za fizične in ostale pravne osebe in
- prihodki od nezdravstvene dejavnosti.
3. Finančni prihodki:
- prihodki od obresti na zakladniškem podračunu so opredeljeni kot prihodki javne
službe, medtem ko so prihodki od obresti za vezani depozit pri poslovni banki
opredeljeni kot tržni.
4. Druge prihodke od prejetih odškodnin zavarovalnic in prevrednotovalne prihodke od
izterjanih, že odpisanih terjatev smo opredelili kot prihodke tržne dejavnosti.
Obrazložitev sodil za razvrščanje odhodkov po vrstah dejavnosti
Za razvrščanje odhodkov po vrstah dejavnosti smo kot sodilo uporabili razmerje med
prihodki poslovanja, doseženimi pri opravljanju javne službe in prihodki od poslovanja,
doseženimi s tržno dejavnostjo.
POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SVETI ZAVODA
Svet zavoda je sprejel sklep, da je delež presežka v letu 2019 porabil za nabavo naslednjih
osnovnih sredstev v letu 2020, in sicer za medicinsko opremo v višini 19.349 eur,
nemedicinsko opremo v višini 59.825 eur.

PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2020
Presežek prihodkov leta 2020 bomo namenili nabavi dveh reševalnih vozil.

Odgovorna oseba
za pripravo računovodskega poročila
Darja Petač, univ. dipl. ekon.

Odgovorna oseba
ZRCK
Marijana Kašnik, univ. dipl. soc.
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PRILOGE

Priloga 1: Kazalniki izračunani na podlagi računovodskih podatkov za leto 2020
KAZALNIK GOSPODARNOSTI
Kazalnik celotne gospodarnosti najbolj sintetično opozarja uravnoteženost poslovanja
zavoda. Kaže na intenzivnost presežka prihodkov nad odhodki in obratno in je od njega
odvisen tudi njegov finančni položaj. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša
vrednost kazalnika 1 ali več kot 1.
4.328.326
koeficient celotne gospodarnosti =

4.187.042

1,0337

Prihodki od poslovanja so celotni prihodki zmanjšani za finančne, izredne in
prevrednotevalne prihodke.
Odhodki od poslovanja so celotni odhodki zmanjšani za finančne, izredne in
prevrednotovalne odhodke.
4.316.052
koeficient gospodarnosti poslovanja =

4.183.561

1,0317

KAZALNIK DONOSNOSTI
stopnja donosnosti =

141.283
4.328.326

0,0326

Koeficient obračanja vseh sredstev ponazarja, kolikokrat na leto se sredstva v poslovnem
procesu obrnejo.
Rezultat daje odgovor, koliko enot celotnega prihodka ustvarimo z vloženo enoto
sredstev, oziroma nam obratni rezultat kaže, koliko sredstev je potrebno vložiti za
pridobitev 1 enote celotnega prihodka.

koeficient obračanja sredstev =

4.328.326
2.306.195

1,8768
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KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA

stopnja odpisanosti osnovnih sredstev =

2.805.416
3.621.656

0,7746

stopnja osnovnosti investiranja =

816.240
1.843.078

0,4429

KAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (ZADOLŽENOSTI)
OZIROMA KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA

stopnja kratkoročnega financiranja =

463.117
1.843.078

0,2513

stopnja dolgoročnega financiranja =

1.379.962
1.843.078

0,7487

KAZALNIKA KRATKOROČNE IN DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI OZ. KAZALNIKA
VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA
Kratkoročna sredstva so denarna sredstva, kratkoročne terjatve in kratkoročne finančne
naložbe.
Okvirna vrednost pospešenega koeficienta, ki izraža plačilno likvidnost II. Stopnje je 1,00.

pospešeni koeficient =

1.026.839
463.117

2,2172

Med kazalniki dolgoročne likvidnosti je najpomembnejši gornji kazalnik - III. Stopnja
pokritja, ki v izračun vključuje vse bilančne strukture iz razmerja med stalnimi sredstvi in
obveznosti do njihovih virov.
Okvirna vrednost kazalnika, ki izraža pokritje III. Stopnje, je 0 ali več. V primeru vrednosti
kazalnika1 ali več govorimo o zdravem financiranju, oziroma o izpolnjevanju zlatega
bilančnega pravila.
koeficient dolgoročne pokritosti
dolgoročnih sredstev in normalnih zalog =

1.379.962
816.240

1,6906
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