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ZADEVA:   

 

KONČNO POROČILO O NADZORU POSLOVANJA  IN IZVAJANJA 

INVESTICIJ JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENEGA DOMA LENART V 

LETIH 2018 - 2020 

 

ZVEZA: Letni program dela Nadzornega odbora Občine Lenart za leto 2021 in Napoved 

nadzora z dne  4. maj 2021 

 

 

 1. UVOD 

Nadzorni odbor Občine Lenart (v nadaljevanju NO) je v skladu s svojim letnim programom 

dela za leto 2021 v mesecu maju 2021 izvedel nadzor nad poslovanjem in izvajanjem investicij 

Javnega zavoda Zdravstvenega doma Lenart (v nadaljevanju ZD) v obdobju od 2018 - 2020. 

V nadaljevanju so navedene postavke/področja nadzora, sodelujoči, ugotovitve, ocene in 

mnenja ter priporočila (v skladu s 14. členom Poslovnika NO Občine Lenart). 

 

Datum in čas nadzora: 

 

20. maja 2021 od 14:00 do 19:00 ure v prostorih ZD 

26. maja 2021 od 16:00 do 19:00 ure v prostorih Občine Lenart 

08. junija 2021 od 16:00 do 17:00 ure v prostorih ZD 

 

Nadzorovana organa: 

- Javni zavod Zdravstveni dom Lenart 

- Občina Lenart 

 

Nadzorniki : 

- Janez Karo 

- Lidija Pliberšek 

- Nataša Rodeš 

- Jožica Krajner 
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Sodelujoči pri  nadzoru : 

 g. Jožef Kramberger, dr. med., specialist splošne medicine, direktor ZD  

 ga. Darja Petač, univ. dipl. ekon, pomočnica direktorja 

 ga. Klavdija Dvoršak,  dipl. m. s., glavna medicinska sestra in pomočnica direktorja  

 ga. Urška Kežmah 

 ga. Mojca Kos 

 ga. Irena Pomberg 

 g. Alojz Mlakar 

 g. Jože Dukarič, dipl. ekon., višji svetovalec za družbene dejavnosti 

 

2. UGOTOVITVENI DEL 

NO je na podlagi napovedi nadzora izvedel nadzor, v katerem je od ZD in Občine Lenart (v 

nadaljevanju OL) zahteval vso dokumentacijo, in sicer v zvezi z: 

• podelitvijo koncesij (vsa potrebna dokumentacija za podelitev koncesije, sklenjene 

koncesijske pogodbe  in najemne pogodbe s koncesionarji  v letih od 2018 do 2020), 

• investicijami v letih od 2018 do 2020 (vsa dokumentacija od javnih naročil, do 

sklenjenih pogodb z izvajalci del,  pregledi  izvajanja investicijskih del), 

• in prejete račune, vezane  na  gradnjo  investicij v letih od 2018 do 2020. 

 

Nadzorovani osebi sta predložili dokumentacijo in pojasnili, kot je navedeno v nadaljevanju. 

 

Namen in cilj nadzora: 

• preveriti skladnost finančnega poslovanja ZD z Zakonom o računovodstvu in predpisi  

izdanimi na njihovi podlagi, 

• preveriti transparentnost poslovanja, 

• skladnost poslovanja s finančnim načrtom ZD (2018, 2019 in 2020), 

• namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, 

• ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig, 

• ob ugotovitvi morebitnih nepravilnosti dati predloge za ukrepanje in nadaljnje delo, 

• na podlagi pregledanih dokumentov in razgovora z odgovornimi delavci tako v ZD kot 

na OL, pregledati in ugotoviti, ali so v obeh ustanovah upoštevali priporočila iz 

Revizijskega poročila Računskega sodišča RS – Podeljevanje koncesij v zdravstvu – 

Občina Lenart (št. 1213-5/2007 z dne 22.1.2008) in Poročila Nadzornega odbora Občine 

Lenart (z dne 20.01.2012), 

• pregled dokumentacije za podelitev koncesij v letih od 2018 do 2020 in 

• investicije v letih 2018 do 2020; pregled dokumentacije od javnih naročil do sklenjenih 

pogodb z izvajalci del, pregled izvajanja investicijskih del ter pregled računov, vezanih 

na gradnjo investicij v letih 2018 do 2020. 

 

UGOTOVITVE: 

1. Na podlagi ponudbe št. 003-2020/LO, z dne 10.9.2020, je OL naročila izdelavo 

(pregled) ocene možnih načinov obračuna stroškov poslovnih prostorov v okviru 

zakonskih normativov v treh različnih izvedbah za Zdravstveni dom Lenart. Omenjena 

ocena je bila oddana podjetju MASADA UPRAVLJANJE, Tržaška cesta 65 Maribor, ki  
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je za opravljeno storitev dne 10.12.2020 zaračunala 6.710,00 EUR. S to oceno (ter 

spremnim dopisom OL) so bili svetniki seznanjeni na 14. Seji Občinskega sveta Lenart, 

dne 6.5.2021.  

2. V ZD so za področje: Izvajanje splošne zdravstvene in zobozdravstvene  dejavnosti v 

letu 2006 pridobili certifikat kakovosti ISO 9001//2000, leta 2018 certifikat 9001/2015 

in v aprilu 2021 certifikat ISO 9001/2015. Letošnji certifikat velja do 24.5.2024.  

3. Na področju preventive uspešno deluje Center za krepitev zdravja Zdravstveni dom 

Lenart (v nadaljevanju CKZ). O vseh aktivnostih CKZ ZD Lenart so pacienti sprotno 

obveščeni preko spletne strani ZD ter z ustrezno izdelanimi brošurami in zgibankami.  

4. V času nadzora v ZD je bil opravljen tudi  razgovor s skrbnikom pogodbe o integriteti. 

Na podlagi tega razgovora je bilo ugotovljeno, da so medsebojni odnosi med 

zaposlenimi dobri, kar zagotavlja tudi izjava direktorja ZD, da ima čudovito ekipo.    

 

2.1. Predstavitev ZD 

 

Javni zavod Zdravstveni dom Lenart je ustanovljen na podlagi tretjega odstavka 3. člena 

Zakona o zavodih in 1. odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ter v skladu z 

Odlokom o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart in je vpisan v register pri 

Okrožnem Sodišču v Mariboru, pod št. Srg 2010/14382; matična številka 5091870000. 

 

Ustanoviteljice zavoda so: Občina Lenart, Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Občina 

Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 

 

Zdravstveni dom upravlja svet zavoda: 5 predstavnikov ustanoviteljic zavoda, 3 predstavniki 

delavcev zavoda in 1 predstavnik zavarovancev oziroma drugih uporabnikov. 

 

Zdravstveni dom Lenart zastopa direktor Jožef Kramberger, dr. med., specialist splošne 

medicine. 

 

2.2. Poslovanje zavoda  v letih od 2018- 2020 

 

ZD je Javni zavod in posredni uporabnik proračuna. Poslovanje spremlja po nastanku 

poslovnega dogodka in po denarnem toku.  Kot proračunski uporabnik je zavezan k raznim 

zunanjim kontrolam, poslovanje se sprotno kontrolira in usklajuje z zunanjimi inštitucijami. 

Letno je zavezan k reviziji letnega poročila. Kot proračunski uporabnik je zavezan k izdelavi 

premoženjske bilance pri kateri se stanja proračunskih uporabnikov uskladijo na državni ravni, 

prav tako  se z ustanovitelji  letno  usklajujejo stanja  sredstev  prejetih  v upravljanje.  Na ravni 

zavoda se letno opravlja inventura, z inventuro se knjigovodska stanja v bilanci uskladijo z 

dejanskim stanjem. Inventura se opravlja v skladu s predpisi  za proračunske uporabnike. 

Pred izdelavo bilanc in Letnega poročila se letno opravi revizija računovodskih izkazov 

zunanjega izvajalca revizijskih storitev. Revizijska mnenja  potrjujejo,  da so računovodski 

izkazi pripravljeni v skladu z slovenskimi računovodskimi standardi in  prikazujejo resnično in 

pošteno sliko poslovanja. 
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Prikaz poslovanja v letih  od 2018-2020 v EUR 

  2018 2019 2020 

Skupaj prihodki 4.185.463 4.431.118 5.154.495 

Skupaj odhodki  4.069.641 4.374.349 5.205.775 

Presežek prihodkov nad odhodki / odhodkov nad prihodki 

brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb 

115.822 56.769 -51.280 

Presežek prihodkov nad odhodki / odhodkov nad prihodki 

z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb 

105.244 51.075 -52.884 

Kumulativno presežek  prihodkov nad odhodki na dan 

31.12. 

192.614 243.689 190.805 

 

V skladu z Aktom o ustanovitvi in Statutom zavoda se presežek prihodkov nad odhodki nameni 

za nabavo nove opreme, razvijanje novih programov ter pokrivanje presežka odhodkov  nad 

prihodki.   Poraba presežka se podrobno specificira v planu nabav za prihodnje leto. V letu 2020 

se presežek odhodkov nad prihodki pokriva iz nerazporejenega presežka iz preteklih let in 

nastaja zaradi epidemije. 

 

2.3. Financiranje ZD 

 

Zavod pridobiva  sredstva za poslovanje in opravljanje dejavnosti  od  ustanoviteljice Občine 

Lenart. Financiranje soustanoviteljic, torej Občine  Sv. Jurij in Občine Sveta Trojica ni urejeno. 

 

Priporočilo NO: NO daje priporočilo ZD Lenart, da se uredi financiranje dejavnosti tudi 

iz ostalih občin ustanoviteljic, glede na to, da so soustanoviteljice, saj zdravstvene storitve 

koristijo tako občani Občine Lenart, kot prebivalci celotne Upravne enote Lenart, kamor 

spadajo tudi vse občine ustanoviteljice.  

 

2.4. Najemnine prostorov in razdelitev obratovalnih stroškov najemnikom: 

 

Z vsemi najemniki - koncesionarji, ki jih je trenutno 6, ima OL podpisano Najemno pogodbo 

za poslovni prostor. Najemne pogodbe so podpisane za nedoločen čas. Mesečne najemnine, ki 

so predmet najema se zaračunavajo na podlagi 25. člena Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov 

v najem (MUV, štev. 5/2013) in so ob podpisu ene od pogodb znašale 5,57 EUR/m2 za poslovne 

prostore (ambulanta) in 2,79 EUR/m2 za pomožne prostore (skupni prostori – čakalnice, 

hodniki, sanitarije, ipd. Izhodiščna mesečna najemnina se po pogodbah enkrat letno valorizira 

v skladu z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. Nova višina najemnine 

se uveljavi s 1. januarjem tekočega leta in velja do 31. decembra tekočega leta, indeks cen 

življenjskih potrebščin pa se vsakoletno izračunava v obdobju november tekočega leta v 

primerjavi z novembrom preteklega leta (enoletna stopnja inflacije). Vsakokratni mesečni 

obratovalni stroški za uporabo prostorov v najemu, vključno z vsemi storitvami, ki jih plačuje 

ZD za normalno obratovanje zgradbe in prostorov, pa se plačujejo v skladu z »opisom stroškov 

– storitev, ki jih uporabljajo koncesionarji v ZD in ključem za delitev stroškov«. Le-to je priloga 

oz. sestavni del Najemne pogodbe.  
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Vsak najemnik ima svoje  stroškovno mesto.  Delitveni ključi za delitev stroškov so bili že v 

preteklosti pripravljeni, usklajeni in potrjeni. Obstoječe  ključe za delitev stroškov je  preveril, 

ponovno izračunaval in potrdil zunanji izvajalec podjetje Masada upravljanje  d.o.o., in sicer s 

pripravljeno projektno dokumentacijo in  s Poročilom o izdelavi, pregledu, oceni možnih 

načinov obračuna stroškov poslovnih prostorov ZD, v okviru zakonskih normativov.  

Uporabljena metoda iz  preteklosti, ob upoštevanju dejanskega stanja uporabe poslovnih 

prostorov, predstavlja tudi razvidno iz izdelanega projekta podjetja Madasa d.o.o., najboljši 

način zaračunavanja obratovalnih  stroškov najemnikom. Smiselno bi bilo po ključih razdeliti 

tudi stroške, ki se do sedaj niso delili in jih Zavod krije sam. Po ključih se ne delijo  stroški 

uprave in administracije ter stroški vzdrževanja in dela v objektu. V času Covid -19, nastajajo 

tudi dodatni stroški povezani s trenutno  situacijo (odvzem brisov, ipd,), ki se ne zaračunavajo. 

 

Priporočilo NO: NO predlaga ZD in OL delitev vseh  stroškov po ustreznem ključu na vsa 

stroškovna mesta. Tako bosta OL in ZD ravnala z javnimi sredstvi v skladu s poslovno 

prakso kot dober gospodar. 

 

2.5. Strošek čiščenja 

 

Glede na to, da je letni strošek čiščenja med najvišjimi stroški, ki jih ZD obračunava 

najemnikom, smo strošek čiščenja za leto 2020 podrobno pregledali z vidika obratovalnih 

stroškov.  

Strošek čiščenja se mesečno  po prejetem računu, kot ostali obratovalni stroški, deli po 

izračunanem in potrjenem ključu  na vsa  stroškovna mesta. Najemnikom prostorov se mesečno 

zaračunava v okviru obratovalnih stroškov. Vsak najemnik mesečno krije svoj delež  nastalega 

stroška. 

 

2.5.1. Strošek čiščenja od javnega naročila, izbora izvajalca, do letne pogodbe z izvajalcem 

letu 2020 

Javno naročilo št. JN 005493/2020-WO1 je bilo na portalu objavljeno 4.9.2020, rok oddaje je 

bil 21.9.2020 do 10.00 ure preko sistema e-IN. Naročnik javnega naročila je bil ZD, predmet 

javnega naročila pa je bila Storitev čiščenja prostorov po priloženi prilogi. Ocenjena dvoletna 

vrednost javnega naročila brez DDV je bila 96.191,52 EUR. Dne 21.9.2020 ob 11 uri je bil 

pregled  prispelih ponudb in po dopolnitvah še 30.9.2020 ob 9.uri.  Pravočasne ponudbe je 

oddalo 6 ponudnikov. 

Izbran je bil ekonomsko najugodnejši ponudnik, in sicer podjetje Stella storitve in trgovina 

d.o.o., Pogodbena vrednost je 87.576,00 EUR. Pogodba št. NMB-03/2020 z dne 20.10.2020 je 

bila podpisana za čas od 1.11.2020 do 31.10.2022.  

 

Kot že prej obrazloženo, se strošek čiščenja deli po ključu, ki ga je pripravil ZD in ga je potrdilo 

tudi podjetje Masada upravljanje. Stroški se delijo po števcu, kjer pa števca ni, pa po ključu po 

kvadraturi. Razdeljeno je na vse ambulante s pripadajočimi prostori.  

 

V letu 2020 znaša letni strošek čiščenja poslovnih prostorov skupaj z vsemi čistili 52.809,38 

EUR, kar znese  mesečno cca. 4.400,00 EUR. Strošek čiščenja krije mesečno plači dveh čistilk 

in vsa porabljena čistilna sredstva,  ter vsa čistilna oprema, ki se uporablja pri izvajanju te 

storitve. 
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2.5.2. Primer: Račun 12021-36 

Nadzorni odbor je na podlagi računa št. 12021-36 z dne 31.3.2021 v višini 4.451,78 (z odbitkom 

1% DDV 4.443,75 EUR) pregledal deljenje stroška po stroškovnih mestih in ugotovil, da se 

strošek deli pravilno. Za najem 19 m2, ki ima procent 1,59%, znaša strošek 70,66 EUR.  

 

2.6. Investicija nadzidave vmesnega trakta ZD  

 

Dne 29.11.2017 je bil objavljen razpis Ministrstva za sofinanciranje naložbe iz sredstev RS in 

Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. OL  je dne 1.12.2017 poslala razpisno 

dokumentacijo na Ministrstvo za zdravje za sofinanciranje investicije. Dne 13.02.2018 je prejet 

sklep št. C2711-18Y033106 za odobritev sredstev iz sredstev EU v višini 200.000,00 EUR. 

 

Za izdelavo projektne dokumentacije je na osnovi zbiranja ponudb male vrednosti, kot 

najugodnejši ponudnik, bilo izbrano podjetje Arhiteza d.o.o. Z dnem 10.03.2018 je bila s 

podjetjem podpisana Pogodba št. 170-4/2017-1 v višini 18.971,00 EUR. Ker je evropski projekt 

v razpisu  predpisoval delitev stroškov na opravičen in neopravičen del,  je z Arhitezo  bila 

podpisana dodatno še naročilnica št. 18-00306 v višini 1.342,00 EUR za delitev stroškov. 

 

Na podlagi sklepa je bila z  Ministrstvom za zdravje dne 24.05.2018  sklenjena pogodba št. 

C2711-03106 v višini 200.000,00 EUR za pridobitev sredstev financiranja investicije. 

OL je gradbeno dovoljenje pridobila 4.6.2018, ki je postalo pravnomočno 16.06.2018. Hkrati 

je OL pričela z Javnim naročilom za izbor izvajalca gradbenih del. Dne 5.6.2018 je bil izdan 

Sklep o začetku postopka št. 170-4/2018. Na portal javnih naročil je bila dne 25.07.2018 oddana 

razpisna dokumentacija z določenim rokom  za prejem ponudb; avgust 2018. Prvi razpis je bil 

razveljavljen, ker so bile vse ponudbe cenovno previsoke. 

 

Nadalje se je javni  razpis za nadzidavo vmesnega trakta ZD razdelil v dve fazi, in sicer: 

1. Faza – gradbeni del objekta s streho in z zasteklitvijo 

2. Faza-prizidek z dvigalom,  notranjimi instalacijami in vsemi zaključnimi deli. 

2.6.1. Potek 1. faze javnega razpisa 

Dne 20.09.2018 bil podpisan Sklep o začetku postopka v višini 212.099,07 EUR ocenjene 

vrednosti brez DDV-ja. Razpisna dokumentacija Javnega naročila je bila oddana na portal 

Javnih naročil dne 11.10.2018 z določenim rokom za sprejem ponudb do 26.10.2018. 

 

Do roka sta bile prejeti dve ponudbi, in sicer: 

- ponudnika Lipa z.o.o. v višini 264.543,01 EUR z DDV, 

- ponudnika Knuplež d.o.o. v višini 263. 507,20 EUR z DDV. 

Zaradi previsokih ponudb se je pričel postopek s pogajanji. Dne 29.10.2018 je Komisija izdala 

poročilo o pregledu ponudb. Vse ponudbe so presegale ocenjeno vrednost naročnika in na 

portalu Javnih naročil se je oddalo obvestilo o zavrnitvi ponudb. 

 

Ponovno je bil podpisan Sklep o začetku postopka oddaje Javnega naročila v višini 212.099,07 

EUR ocenjene vrednosti brez DDV-ja. Rok za sprejem ponudb je bil do 16.11.2018. 
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Do roka sta bile ponovno prejeti dve ponudbi, in sicer: 

-  ponudnika Lipa z.o.o. v višini 250.906,77 EUR z DDV, 

- ponudnika Knuplež d.o.o. v višini 211.673,94 EUR z DDV. 

Ob odpiranju ponudb je bil podpisan Zapisnik o prejemu. Dne 23.11.2018 je Komisija izdala 

poročilo o pregledu ponudb. Najugodnejši ponudnik podjetje Knuplež d.o.o. z ponudbo v višini 

211.673,94 EUR z DDV, je gradbeno pogodbo št. 170-4-2018,  podpisal dne 4.12.2018. V 

pogodbi je bil določen rok za zaključek  del, to je do 24.12.2018. Zaradi zimskega obdobja, 

tehničnih del do roka ni bilo možno izvest, zato se je rok za izvedbo del I. Faze podaljšal. Dne 

10.12.2018 se je  sklenil Aneks h pogodbi z dokončanjem del prve faze investicije s podaljšanim 

rokom do 30.03.2019. Kasneje je bil podpisan Aneks h pogodbi št. 2 za podaljšanje roka do 

15.4.2019. Primopredajni zapisnik 1. Faze izvajanja je bil podpisan 24.4.2019. Končna 

vrednost I. Faze investicije znaša 182.594,56 EUR z DDV, kar pomeni, da je bila realizacija 

pogodbe, sklenjene za izvedbo del I. Faze, nižja za cca. 29.000,00 EUR z DDV. 

 

2.6.2. Potek 2. faze javnega razpisa 

V drugo fazo javnega razpisa se štejejo vsa  notranja instalacijska dela. 

 

 Dne 21.05.2019 je bil podpisan Sklep o začetku postopka v višini 282.786,89 EUR ocenjene 

vrednosti brez DDV-ja. Razpisna dokumentacija Javnega naročila je bila oddana na portal 

Javnih naročil dne 21.5.2019 z določenim tokom za sprejem ponudb 10.6.2019. 

 

Do roka sta bile oddani dve ponudbi in sicer: 

- ponudnika Lipa z.o.o. v višini 430.383,19 EUR z DDV, 

- ponudnika Knuplež d.o.o. v višini 341.950,03  EUR z DDV. 

Ob odpiranju ponudb je bil podpisan Zapisnik o prejemu ponudb. Dne 18.6.2019 je Komisija 

izdala poročilo o pregledu ponudb. Najugodnejši ponudnik podjetje Knuplež d.o.o., z ponudbo 

za izdelavo del v  višini 341.950,03 EUR z DDV, je gradbeno pogodbo št. 170-3-2019,  podpisal 

dne 28.6.2019. V pogodbi je bil določen rok za zaključek del do 28.09.2019. 

 

Prevzem objekta se je izvedel  dne  21.10.2019 s  primopredajnim zapisnikom. Vsa delo so bila 

zaključena v skladu s terminskim planom po investicijskem programu. Pravnomočno uporabno 

dovoljenje je bilo izdano  dne 24.10.2019. Končna vrednost II. Faze investicije znaša 

340.129,40  EUR z DDV, kar pomeni, da je bila realizacija pogodbe, sklenjene za izvedbo del 

II. Faze, nižja za cca. 1.000,00 EUR z DDV. 

 

Celotni stroški investicije: 

-investicijska in projektna dokumentacija  30.695,20 EUR, 

-zdravstvena oprema CKZ 17.381,72 EUR, 

-stroški javnega oglaševanja  334,89 EUR, 

-pohištvena oprema 18.554,74 EUR, 

-gradbeno, obrtniška in instalacijska dela 522.723,96 EUR, 

-nadzor 9.272,00 EUR 
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2.6.3. Vrednost investicije v nadzidavo vmesnega trakta ZD  

OL kot soustanoviteljica ZD in investitorica projekta »nadzidava vmesnega trakta ZD« je dala 

ZD v upravljanje novozgrajene prostore in vso pripadajočo opremo, ki se je dobavila v sklopu 

investicije.  

Vrednost gradbenih del in opreme, ki jo koristi center za krepitev zdravja v okviru dejavnosti 

ZD je sledeča:  

 Gradbeno obrtniška in instalacijska dela – Knuplež d.o.o.: 

1. faza 182.594,56 EUR 

2. faza 340.129,40 EUR   

SKUPAJ 522.723,96 EUR 

 Pohištvena oprema –Lesotrg d.o.o.: 18.554,74 EUR 

 Računalniško komunikacijska oprema – Perko Branko s.p.: 9.929,95 EUR 

 Previjalna miza – Baby center d.o.o.: 143,99 EUR 

 Analizator telesne sestave –Mind Trade d.o.o.: 7.307,78 EUR. 

 

Skupna vrednost investicije je znašala 558.660,42 EUR. 

 

Nastali so višji stroški izdelave projektne dokumentacije in višji stroški zdravstvene opreme kot 

je bila prehodno ocenjena, zaradi višjih cen na trgu. Višja sredstva od potrjenih v investicijskem 

planu, je zagotovila Občina Lenart. Vsi stroški  so bili poravnani v 30. dnevnem plačilnem roku. 

 

2.7. Koncesije 

 

Koncesijsko razmerje v javni zdravstveni službi ureja področni ZZDej.  

42. člen navedenega zakona določa, da lahko zdravstveno dejavnost kot javno službo pod 

enakimi pogoji opravljajo pravne in fizične (domače ali tuje) osebe na podlagi koncesije. 

Koncesija je v tem primeru pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za opravljanje 

zdravstvene dejavnosti. Koncesionar v svojem imenu in za svoj račun opravlja zdravstveno 

dejavnost na podlagi pooblastila koncedenta. Koncesija se podeli, če koncedent ugotovi, da 

javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, ki je 

določen z mrežo javne zdravstvene službe, oziroma če javni zdravstveni zavod ne more 

zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev. 

 

Prva koncesija v ZD je bila podeljena 1994, zadnja pa 2017. Vse pogodbe so bile sklenjene za 

nedoločen čas. Zaradi statusnih sprememb (iz s.p. so se preimenovali v d.o.o.), so morali 

koncesionarji celoten postopek o pridobitvi koncesije ponoviti (pozitivno mnenje ZZRS, 

soglasje ministrstva za zdravje, mnenje zdravniške zbornice). Na podlagi tega so se sklenile 

nove pogodbe, vendar ne več za nedoločen čas. 16. 12. 2017 so se podelile nove pogodbe, ki 

veljajo za dobo 15 let in veljajo do 16. 12. 2032.  Na to spremembo so se nekateri koncesionarji 

pritožili in postopek še traja. 

 

V občini je trenutno 7 koncesionarjev, od tega jih je 6 v ZD Lenart, 1 koncesionar pa opravlja 

dejavnost v svojih prostorih izven ZD.  
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3. POVZETEK 

Nadzor nad poslovanjem in izvajanjem investicij ZD je bil opravljen za obdobje od 2018 do 

2020. NO je pregledal dokumentacijo poslovanja ZD v letih od 2018-2020, kako se ZD 

financira, preveril najemne pogodbe, pregledal kako se delijo obratovalni stroški najemnikom 

– koncesionarjem, kako se delijo ostali stroški, pregledal investicijo nadzidave vmesnega trakta 

ZD in preveril podeljevanje koncesij.  

NO ni ugotovil bistvenih nepravilnosti, kjer je bilo potrebno, je podal priporočilo. V postopku 

se je sicer pojavilo nekaj vprašanj, ki pa so bila pojasnjena in razrešena med samim nadzorom.  

Zaključimo lahko, da pri nadzoru ZD in OL, v zgoraj navedenem obsegu, ni bilo zaznati 

nezakonitega in netransparentnega poslovanja. 

 

4. MNENJE IN PRIPOROČILO 

NO je mnenja da: 

 ZD dobro posluje, kar prikazuje tudi sam poslovni izid, razen v letu 2020, na katerega 

pa je vplivala epidemija in so se stroški bistveno povečali. 

 je zavzeto stališče in predlog OL v dopisu št. 170-1/2021 z dne 15.4.2021, ki je bil 

skupaj s Poročilom podjetja Masada upravljanje podan Občinskemu svetu, da se ohrani 

dosedanja višina mesečnega plačila obratovalnih stroškov za vse obstoječe najemnike, 

pravilno in se naj ohrani tudi v prihodnje.  

 ZD uspešno vodi Center za krepitev zdravja, prav tako pa so uvedli in vzdržujejo sistem 

vodenja kakovosti, kar dokazuje tudi izdan CERTIFIKAT v aprilu 2021. 

 je investicija nadzidave vmesnega trakta ZD bila uspešno izpeljana, in sicer v okviru 

ocenjene vrednosti.  

 so koncesije ustrezno urejene.  

NO predlaga, da se Poročilo o izdelavi/pregledu/oceni možnih načinov obračuna stroškov 

poslovnih storitev v ZD, v okviru zakonskih normativov z dne 17.9.2020 objavi na spletni strani 

OL.  

NO priporoča OL, da se z občinama soustanoviteljicama, kot tudi z ostalimi občinami Upravne 

enote Lenart dogovori in sklene dogovor o ustreznem sofinanciranju ZD. Na podlagi tega bodo 

pacienti celotne Upravne enote Lenart lahko deležni še bolj sodobne in kvalitetne nujne 

zdravstvene oskrbe. 

Prav tako je na koncu potrebno dodati, da sta OL kot ZD upoštevala priporočila iz Revizijskega 

poročila Računskega sodišča RS z dne 22.1.2008 in priporočila iz Poročila NO OL iz leta 2012.  

 

 

Poročilo pripravili:             

- Janez Karo 

- Nataša Rodeš 

- Lidija Pliberšek 

- Jožica Krajner                               

         

                                                                                         

        Jožica Krajner l.r.  

       Predsednica NO Občine Lenart 

 


