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UVOD
Predlog finančnega načrta za leto 2018 vsebuje:
Splošni del: Finančni načrt za leto 2018 na obrazcih po Pravilniku 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, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):
•

Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2018

•

Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega
toka za leto 2018

•

Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za
leto 2018

Posebni del z obveznimi prilogami:
•

Obrazec 1: Delovni program 2018

•

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018

•

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018

•

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018

•

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018

•

Priloga – AJPES bilančni izkazi
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1. OSNOVNI PODATKI
Ime: Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje
Sedež: Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje
Matična številka: 5206642
Davčna številka: 43345654
Šifra uporabnika: 92258
Številka transakcijskega računa: 01279-6030922515 (odprt pri UJP Žalec)
Telefon: 03/839-24-30
Fax: 03/839-24-80
Spletna stran: www.zd-mozirje.si
Datum ustanovitve: 1.5.1992
Ustanovitelji:
• Občina Mozirje
• Občina Nazarje
• Občina Rečica ob Savinji
• Občina Ljubno
• Občina Gornji Grad
• Občina Luče
• Občina Solčava
Slika 1: Občine ustanoviteljice
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2. PREDSTAVITEV ZAVODA
2.1 Vodstvo zavoda
Svet zavoda šteje 13 članov; 7 predstavnikov ustanoviteljev, 1 predstavnika zavarovancev in
5 predstavnikov zaposlenih. V mandatnem obdobju 2014-2018 svet zavoda sestavljajo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urška Car (predstavnik ustanovitelja, Občina Mozirje)
Janez Štiglic (predstavnik ustanovitelja, Občina Nazarje)
Ivan Kramer (predstavnik ustanovitelja, Občina Rečica ob Savinji)
Ana Kladnik (predstavnik ustanovitelja, Občina Ljubno)
Marjana Veršnik Fale (predstavnik ustanovitelja, Občina Gornji Grad)
Aneta Šiljar (predstavnik ustanovitelja, Občina Luče)
Melita Cigala (predstavnik ustanovitelja, Občina Solčava)
Bernarda Vodlak (predstavnik zavarovanih oseb, ZZZS)
Andreja Marš Podbregar (predstavnik zaposlenih)
Maja Gosar (predstavnik zaposlenih)
Sonja Robnik Herman (predstavnik zaposlenih)
Darja Kramer Štiglic (predstavnik zaposlenih)
Mitja Ločičnik (predstavnik zaposlenih)

Direktor. V mandatnem obdobju 2014-2018 funkcijo direktorja zavoda opravlja Darja Es,
dipl. m. s..
Strokovni svet sestavljajo direktor zavoda in vodje organizacijskih enot zavoda. Strokovni
svet vodi strokovni vodja.
Strokovni vodja. Naloge strokovnega vodje opravlja Darja Es, dipl. m. s..
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2.2 Organizacijska struktura zavoda
Organizacija zavoda je določena s Statutom zavoda. Zavod sestavljajo organizacijske enote:
•

Zdravstvena postaja Mozirje v Mozirju, oddelki:
➢ nujna medicinska pomoč
➢ reševalna služba
➢ patronažna služba
➢ zobozdravstvo odraslih in mladine (lokacija OŠ Mozirje )
➢ ortodontija (lokacija OŠ Mozirje)

•

Zdravstvena postaja Nazarje v Nazarjah, oddelki:
➢ splošne ambulante
➢ referenčne ambulante
➢ patronažna služba
➢ specialistične ambulante
➢ fizioterapija
➢ laboratorij
➢ zobozdravstvena vzgoja
➢ tehnične službe
➢ ZVC
➢ AOP

•

Zdravstvena postaja Ljubno na Ljubnem ob Savinji, oddelki:
➢ splošna ambulanta
➢ referenčna ambulanta
➢ zobozdravstvo odraslih in mladine
➢ patronažna služba

•

Zdravstvena postaja Luče v Lučah ob Savinji, oddelki:
➢ splošna ambulanta
➢ referenčna ambulanta
➢ patronažna služba

•

Uprava zavoda s strokovnimi službami na sedežu zavoda v Nazarjah.
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Slika 2: Organigram Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje
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Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda (Uradni list RS, št.100/2013) je temeljna
dejavnost Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje osnovna zdravstvena dejavnost, ki
se izvaja kot javna služba in obsega:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev
nujno medicinsko pomoč
splošno medicino
zdravstveno varstvo otrok in mladine
patronažno varstvo
laboratorijsko in drugo diagnostiko
družinsko medicino
preventivno in kurativno zobozdravstvo
medicino dela
fizioterapijo
reševalno službo

Dejavnosti zavoda so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščene v:
•
•
•

86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
86.230 Zobozdravstvena dejavnost
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti

3. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2018 smo upoštevali naslednja izhodišča:
•
•
•
•

•
•
•

dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2018,
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
(ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17)
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih
ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16),
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št.
3/18),
Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13,
13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13,
25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/18 – ZDOdv in 67/17).
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Prihodke smo načrtovali skladno z veljavnimi cenami storitev in odobrenim programom za
leto 2018, odhodke pa glede na preteklo realizacijo, pridobljen dodaten program, napovedano
inflacijo in predvidene učinke načrtovanih racionalizacij.

4. CILJI ZAVODA ZA LETO 2018
4.1 Zastavljeni cilji
Cilji poslovnega leta 2018 so prikazani v tabeli 1.
Tabela 1: Letni cilji
CILJI

TVEGANJA
nedoseganje realizacije
delovnega programa

Izravnan poslovni izid

spremembe plačnega
sistema
drugi nepredvideni
stroški

UKREPI
ukrepi za realizacijo
delovnega programa
proučitev možnosti
zmanjšanja zaposlitev
sorazmerno glede na
doseganje programa
mesečno spremljanje
realizacije

100% realizacija delovnega programa

nedoseganje programa
v posameznih enotah

Pridobitev gradbenega dovoljenja za
prizidek k ZP Nazarje

nepravočasna
pridobitev potrebne
dokumentacije

Nabava nujnega reševalnega vozila

nezmožnost dobave s
strani dobavitelja

Pridobitev certifikata ISO 9001-2015

ugotovitev neskladij s
standardom
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analiza efektivnih
obremenitev zaposlenih
analiza izkoriščenosti
delovnih sredstev
sprememba delovnih
časov
redna koordinacija z
gradbenim odborom in
občinami
ustanoviteljicami
zahtevana bančna
garancija za izvedbo
posla
predhodne interne
presoje in odprava
neskladij

Zastavljene cilje merimo s pomočjo različnih kazalcev in kazalnikov:
•
•
•

indeksi realizacije po posameznih programih
kazalci izvedbe projektov
finančni kazalniki poslovanja
➢ kazalnik gospodarnosti
➢ delež amortizacije v celotnem prihodku
➢ stopnja odpisanosti opreme
➢ delež terjatev v celotnem prihodku
➢ koeficient zapadlih obveznosti
➢ kazalnik zadolženosti
➢ pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi
➢ prihodkovnost sredstev

4.2 Opredelitev ciljev na področju notranjega nadzora javnih financ
V letu 2018 načrtujemo sprejem naslednjih pravilnikov:
•
•
•
•
•

Pravilnik o izobraževanju in strokovnem izpopolnjevanju delavcev
Pravilnik o delovnem času
Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom

V letu 2018 načrtujemo pripravo in sprejetje naslednjih internih aktov:
•
•

Pravilnik o evidenčnih javnih naročilih
Interni akti za področje vodenja kadrovskih evidenc in personalnih map

Načrtujemo tudi posodobitve in dopolnitve registra tveganj ter načrta integritete

4.3 Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ
V preteklih letih smo v zavodu že izvedli notranje revizije na področjih plač, izplačil po
podjemnih pogodbah, popisa osnovnih sredstev in drobnega inventarja, javnega naročanja,
obračuna davka od dohodka pravnih oseb, obračuna DDV, blagajniškega poslovanja,
pravilnosti knjiženja glavne knjige, povračil stroškov v zvezi z delom in obračuna potnih
nalogov, prefakturiranja stroškov in s tem povezanih davčnih evidenc, razmejevanja
prihodkov in odhodkov na javno službo in tržno dejavnost ter revizijo za področje vodenja
kadrovskih evidenc in personalnih map.
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Za leto 2018 načrtujemo notranjo revizijo evidentiranja poslovnih dogodkov na evidenčne
konte ter izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

5. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA
V letu 2018, glede na plan leta 2017, načrtujemo povečanje programa zobozdravstvene
dejavnosti za odrasle iz naslova dodatne zobne ambulante v enoti ZP Ljubno ter dejavnosti
zdravstvene vzgoje, zaradi vzpostavitve zdravstveno vzgojnega centra. Obseg ostalih
programov ostaja na ravni iz leta 2017. Podrobnejši program dela je razviden iz priloge 1.

6. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP
Skladno s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 –
popr.) izvaja Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje službo NMP z enotama Dežurne
službe 3A (338 042) in Mobilne enote nujnega reševalnega vozila (338 048). Prihodki in
odhodki službe NMP so prikazani v tabeli 2.
Tabela 2: Enota NMP

Prihodki po pogodbi ZZZS
Odhodki
- Strošek dela
- Materialni stroški in
storitve
- Stroški informatizacije
- Amortizacija
- Drugi in splošni stroški
Izid

POGODBENA
SREDSTVA 2017
567.239 €
567.239 €
516.963 €

REALIZACIJA
2017
567.743 €
562.078 €
384.590 € *

POGODBENA
SREDSTVA 2018
657.344 €
657.344 €
604.259 €

30.824 €

120.451 € *

32.396 €

1.528 €
17.924 €
0€
0€

1.840 €
10.030 €
45.167 €
5.665 €

1.852 €
18.837 €
0€
0€

* Stroški zunanjih izvajalcev v dežurni službi so prikazani pod stroški storitev in ne stroški dela

Planirana izobraževanja v enoti NMP za leto 2018:
•
•
•
•
•
•
•
•

porod 1 (17.1.2018) – 2 udeleženca
reanimacija (12.2.2018) – 2 udeleženca
oskrba poškodovanca (19.3.2018) – 2 udeleženca
ITLS (pomlad 2018) – 2 udeleženca
EPALS (jesen 2018) – 2 udeleženca
ALS (jesen 2018) – 2 udeleženca
porod 1 (jesen 2018) – 2 udeleženca
oskrba poškodovanca (jesen 2018) – 2 udeleženca
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•
•

reanimacija (jesen 2018) – 2 udeleženca
obvezne vsebine po seznamu

Načrtovani strošek izobraževanj za potrebe NMP v letu 2018 znaša 3.870 EUR. Zavod ima
sklenjeno tudi pogodbo o izobraževanju ob delu v interesu delodajalca za dejavnost NMP.
Načrtovani strošek šolnine za leto 2018 znaša 3.445 EUR.
Načrtovani nakupi opreme za potrebe NMP v letu 2018:
•
•

11 kompletov zaščitne oprema za zaposlene (obleka, obutev)
nujno reševalno vozilo tipa B

Predvideno število kadra za izvajanje službe NMP:
•
•
•
•

spremljevalci NRV: 4
vozniki reševalci: 6
spremljevalci v dežurni službi: 5
zdravniki: 12
➢ zaposleni v zavodu: 6
➢ zunanji 4
➢ specializanti: 2

Zavod ima sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju pri izvajanju dejavnosti NMP z
naslednjimi izvajalci:
•
•
•
•

Zasebna ambulanta Mijin Steiner
Zasebna ambulanta Karmen Fürst
Blimed d.o.o.
Hipnosan d.o.o.

Načrtovani strošek zunanjih izvajalcev za potrebe službe NMP v letu 2018 znaša 45.300
EUR.
Sklepanja podjemnih pogodb za izvajanje dejavnosti NMP v letu 2018 ne načrtujemo.
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7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV
7.1 Načrt prihodkov in odhodkov
Načrtovani celotni prihodki za leto 2018 znašajo 3.603.300 EUR in bodo za 21,71% višji od
doseženih v letu 2017. Povečanje je rezultat pridobitve dodatnih programov, višjih cen
zdravstvenih storitev v letu 2018 glede na 2017 in načrtovane 100% realizacije programa v
letu 2018.
Načrtovani celotni odhodki za leto 2018 znašajo 3.603.300 EUR in bodo za 15,95% višji od
doseženih v letu 2017. Povečanje je posledica višjih načrtovanih stroškov dela, storitev in
materiala ter višje obračunane amortizacije.
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo
919.300 EUR in bodo za 5,94% višji od doseženih v letu 2017. Predvideni dvig stroškov je
posledica inflacije in večje porabe zaradi pridobitve dodatnih programov. Delež stroškov
blaga materiala in storitev glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 25,5%.
Načrtovani stroški dela za leto 2018 znašajo 2.579.000 EUR in bodo za 18,34% višji od
doseženih v letu 2017. Delež stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša
71,18%. Stroški dela se bodo povečali zaradi sprememb plačnega sistema javnega sektorja ter
realizacije dodatnega programa.
Načrtovani stroški amortizacije po predpisanih stopnjah znašajo 80.000 EUR.
Načrtovan poslovni izid je prikazan v tabeli 3. Razlika med načrtovanimi prihodki in
načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2018 izkazuje uravnotežen poslovni izid.
Podroben načrt prihodkov in odhodkov je priložen v prilogi 2.
Tabela 3: Načrtovan poslovni izid
KATEGORIJA
Celotni prihodki
Celotni odhodki
Poslovni izid

REALIZACIJA 2017
2.960.657 €
3.107.553 €
- 146.896 €
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FINANČNI NAČRT 2018
3.603.300 €
3.603.300 €
0€

7.2 Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

medicina dela, prometa in športa
laboratorijske storitve za zunanje naročnike
storitve patronaže za zunanje naročnike
sterilizacija za zunanje naročnike
storitve vzdrževalca za zunanje naročnike
slikanje zob za zunanje naročnike
storitve reanimacijske ekipe za zunanje naročnike
cepljenje
storitve za prostovoljne zdravstvene zavarovalnice
samoplačniške storitve v osnovni zdravstveni dejavnosti
samoplačniške storitve v specialistični ambulantni dejavnosti
mrliški ogledi
oddajanje prostorov
oddajanje oglasnih površin
čiščenje prostorov (prefakturiranje)
materialni stroški (prefakturiranje)

Skladno s 23. členom 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,
120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16) bo sodilo za razmejevanje
odhodkov na dejavnost javne službe in na tržne dejavnost razmerje med prihodki javne službe
in prihodki tržne dejavnosti.
Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 0 EUR, iz naslova izvajanja tržne
dejavnosti pa prav tako 0 EUR. Podrobnejša razmejitev prihodkov in odhodkov med javno
službo in tržno dejavnost je razvidna iz priloge 6.

7.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
V letu 2018 glede na realizacijo 2017 načrtujemo povečanje prihodkov po načelu denarnega
toka za 28,01% in povečanje odhodkov po načelu denarnega toga za 27,65%. Načrtovani
primanjkljaj po načelu denarnega toka za leto 2018 znaša 6.999 EUR in je za 6923 EUR nižji
od realiziranega v letu 2017. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je
priložen v prilogi 6.

12

8. PLAN KADROV
Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019 v 60. členu določa, da morajo posredni
uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti
tudi kadrovski načrt. Ministrstvo za zdravje je pripravilo izhodišča in podrobnejša navodila za
razvrščanje zaposlenih na delovna mesta glede na sistemizacijo delovnih mest ter vire
financiranja.
Skladno z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18)
število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev ZZZS na dan 1. 1. 2019, ne sme presegati
dovoljenega števila zaposlenih iz istega vira, določenega v kadrovskem načrtu za leto 2017
(plan 1. 1. 2018), razen v primeru, ko za to obstajajo utemeljeni razlogi (pridobljen dodaten
program). Podrobnejši kadrovski načrt po strukturi zaposlenih in virih financiranja je priložen
v prilogi 3.

8.1 Zaposlenost
V Zgornjesavinjskem zdravstvenem domu Nazarje je bilo na dan 31. 12. 2017 zaposlenih 73
sodelavcev, od tega 70 za polni delovni čas in 3 s skrajšanim delovnim časom. Skupno število
zaposlenih bo v letu 2018 ostalo na ravni predhodnega leta. Za nedoločen čas bo zaposlenih
57 sodelavcev, 15 pa za določen čas.
V letu 2018 načrtujemo zaposlitev zobozdravnika in zobozdravstvenega asistenta zaradi
pridobitve dodatnega programa zobozdravstvene dejavnosti za odrasle. Splošni dogovor za
leto 2018 med drugim predvideva tudi kadrovsko okrepitev enot 3A za opravljanje službe
NMP, zato načrtujemo zaposlitev dodatnega zdravnika specialista družinske medicine. V tem
letu načrtujemo tudi zaposlitev manjkajočega kadra v enoti nujnega reševalnega vozila za
opravljanje službe NMP.
Reorganizacijski ukrepi bodo usmerjeni predvsem v zmanjšanje obsega nadurnega dela in
doseganju realizacije programa dela.
Daljše bolniške odsotnosti in koriščenja porodniškega dopusta bomo nadomestili z
zaposlitvami za določen čas.
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8.2 Ostale oblike dela
Za opravljanje določenih nalog zaradi nizkega obsega programa kadrov ni mogoče niti ni
smotrno zagotavljati preko rednih oblik dela. V letu 2018 zato načrtujemo sklenitev 16
podjemnih pogodb za opravljanje naslednjih dejavnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

okulistika
pulmologija
psihiatrija
logopedija
medicina dela, prometa in športa
ortodontija
pediatrija
diabetologija
RTG
zobna dejavnost mladina
reševalni prevozi
zobotehnika
izvajanje strokovnega nadzora v laboratoriju

Višina plačila bo določena na podlagi Pravilnika o merilih za določitev višine plačila
opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi (Uradni list RS, št. 15/17).
Z redno zaposlenimi sodelavci zavoda ne načrtujemo sklepanja podjemnih pogodb.
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8.3 Dejavnosti zunanjih izvajalcev
V tabeli 4 so navedeni zunanji izvajalci zdravstvenih in podpornih storitev, s katerimi
načrtujemo poslovno sodelovanje v letu 2018 ter načrtovana vrednost storitev, ki jih bodo
opravili.
Tabela 4: Zunanji izvajalci
IZVAJALEC
Cleaning d.o.o.
Sintal Celje d.o.o.
Htz Velenje d.o.o.
GOV-IS d.o.o.
SwetCom d.o.o.
SRC Infonet d.o.o.
Telekom Slovenije
Pošta Slovnije d.o.o.
Summit leasing Slovenia
GC leasing d.o.o.
Avtomehanične storitve Šmit s.p.
Vallogo Aleksander Vališer s.p..
Zobotehnični laboratorij Maja Tešić
Helena Pungeršek s.p.
Medik d.o.o.
SB Celje
ZD Celje
NLZOH
NLZOH
ZD Velenje
Zasebna ambulanta Mijin Steiner
Zasebna ambulanta Karmen Fürst
Hipnosan d.o.o.
Blimed d.o.o.

STORITEV
čiščenje prostorov
varovanje
pranje perila
IT podpora
IT podpora
IT podpora
telekomunikacije
poštne storitve
najem vozil
najem računalnikov
popravila vozil
logopedske storitve
zobotehnične storitve
ortodontske storitve
RTG
laboratorijske storitve
laboratorijske storitve
laboratorijske storitve
sterilizacija
ortopan
dežurstvo
dežurstvo
dežurstvo
dežurstvo
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VREDNOST
59.640 €
1.970 €
9.450 €
9.500 €
4.000 €
18.000 €
16.800 €
6.000 €
29.450 €
3.120 €
18.350 €
3.000 €
5.600 €
15.700 €
2.500 €
3.500 €
21.300 €
16.900 €
520 €
860 €
19.000 €
18.000 €
7.500 €
800 €

8.4 Izobraževanja, specializacije in pripravništva
V zavodu je za določen čas zaposleni pet specializantov družinske medicine. Štirim glavne
mentorje zagotavlja zavod, ena specializantka pa ima glavno mentorico koncesionarko. Ena
specializantka bo v letu 2018 predvidoma zaključila s specializacijo.
Na osnovi soglasja sveta zavoda bomo v letu 2018 za namen opravljanja pripravništva
zaposlili sedem pripravnikov, od tega pet za področje zdravstvene nege in dva za področje
fizioterapije. Ministrstvo za zdravje je že izdalo predhodno soglasje k zaposlovanju
zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev – pripravnikov (soglasje št. 100148/2012/10 z dne 8.8.2012). Prav tako je k javnemu razpisu specializacij soglašalo z
zaposlovanjem specializantov za potrebe javne zdravstvene mreže (dopis št. 603-22/2014-25
z dne 24.10.2014).
Vire financiranja specializantov in pripravnikov zagotavlja ZZZS. Specializacij in
pripravništev v breme zavoda ne načrtujemo.
Izobraževanje zaposlenih bo potekalo v skladu s potrebami zavoda in finančnimi zmožnostmi,
Vključeni bodo tako zdravstveni kot nezdravstveni sodelavci. Strokovna izobraževanja bodo
večinoma potekala izven zavoda v obliki seminarjev, učnih delavnic, simpozijev in
kongresov, organizirali pa bomo tudi interna izobraževanja. Pri izbiri tem bomo upoštevali
potrebna znanja in kriterije za obnovo licenc. Načrtovana sredstva za izobraževanje v letu 2018
znašajo 32.000 EUR, od tega za kotizacije 21.000 EUR, v kar so že všteta tudi sredstva za
izobraževanje specializantov in pripravnikov.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL
9.1 Plan investicij
Načrtovana investicijska vlaganja v letu 2018 znašajo 252.160 EUR, pri čemer bo 42.160
EUR sredstev zagotovil zavod iz amortizacije, 100.000 EUR bodo znašala sredstva
ustanoviteljev, 1100.00 EUR pa sredstva donatorjev. Struktura investicij in njihova vrednost
je podana v tabeli 5.
Tabela 5 Načrtovana investicijska vlaganja
VRSTA
Medicinska oprema in drobni inventar
Nemedicinska oprema in drobni inventar
Informacijska tehnologija
Neopredmetena osnovna sredstva
Nepremičnine
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VREDNOST
209.320 €
9.140 €
3.200 €
10.500 €
20.000 €

V tabeli 6 so prikazane načrtovane investicije v medicinsko opremo in drobni inventar.
Tabela 6: Medicinska oprema in drobni inventar
NAZIV
Nujno reševalno vozilo
Mikroskop
Turbina-nasadni inštrument za kavo
stroj
Linearna sonda za UZ pregled
kolkov
Tehtnica tanita
Usb spirometrija
Xios wifi (rtg aparat)
Pripomočki za izvedbo testiranj
Merilnik srčnega utripa in sledilci
telesne aktivnosti
Otoskop
Snellenove tablice
Medicinska torba + oprema
Medicinska torba
Ušesni nastavki za otoskop
Inhalator
Pedi mate
Laringoskop komplet
Merilec krvnega tlak
Aspirator

ENOTA

KOLIČINA

NMP
LABORATORIJ
ŠOL. ZOB. AMB.
LJUBNO
PEDIATRIČNA
AMBULANTA
ZVC
REF. AMBULANTE
ZOB. AMB. LJUBNO
ZVC

1
1

OCENJENA
VREDNOST
190.000 €
1.400 €

1

2.000 €

1

1.500 €

1
4
1
1

3.000 €
4.200 €
3.900 €
1.100 €

ZVC

1

350 €

1

50 €

1

100 €

2

400 €

2
1
1
1
1

300 €
50 €
100 €
350 €
150 €

1

70 €

1

300 €

PEDIATRIČNA
AMBULANTA
PEDIATRIČNA
AMBULANTA
SPLOŠNE
AMBULANTE
PATRONAŽA
NMP MOZIRJE
NMP MOZIRJE
NMP MOZIRJE
NMP MOZIRJE
PEDIATRIČNA
AMBULANTA
PEDIATRIČNA
AMBULANTA
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Tabela 7 prikazuje načrtovane investicije v nemedicinsko opremo in drobni inventar.
Tabela 7: Nemedicinska oprema in drobni inventar
NAZIV
Kartotečna omara
Kartotečna omara
Kartotečna omara
Telefonska centrala
Hlače
Zaščitna obutev
Zaščitna obutev
Zaščitna obutev
Obutev zaposleni (natikači)
Pisarniški stoli

ENOTA

KOLIČINA

SPLOŠNA MEDICINA
DIABETOLOŠKA
AMBULANTA
PEDIATRIČNA
AMBULANTA
REŠEVALNA + NMP
REŠEVALNA + NMP
PATRONAŽA
VZDRŽEVALEC
REŠEVALNA + NMP
ZD NAZARJE
ZD NAZARJE

2

OCENJENA
VREDNOST
700 €

1

350 €

1

350 €

1
11
7
1
10
35
18

2.200 €
900 €
560 €
80 €
1.500 €
1.000 €
1.500 €

ENOTA

KOLIČINA

ZD NAZARJE
LABORATORIJ
ZD NAZARJE

21
1
1

OCENJENA
VREDNOST
2.500 €
100 €
600 €

V tabeli 8 je podan plan nabav s področja informacijskih tehnologij.
Tabela 8: Informacijske tehnologije
NAZIV
Osebni računalniki
Tiskalnik
Ruter

Tabela 9 vsebuje načrtovane investicije v neopredmetena osnovna sredstva.
Tabela 9: Neopredmetena osnovna sredstva
NAZIV
Beleženje delovnega časa
Programski paket Pisarna
Labis (nadgradnja)

ENOTA

KOLIČINA

ZD NAZARJE
LABORATORIJ
ZD NAZARJE

1
1
1
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OCENJENA
VREDNOST
9.800 €
200 €
500 €

Občine ustanoviteljice bodo za nakup nujnega reševalnega vozila zagotovile 80.000 EUR.
Njihovi deleži so prikazani v tabeli 10.
Tabela 10: Deleži občin
OBČINA
Mozirje
Nazarje
Rečica ob Savinji
Ljubno
Gornji Grad
Luče
Solčava

DELEŽ
19.293,60 €
12.416,00 €
10.604,80 €
13.515,20 €
13.123,20 €
8.188,80 €
2.858,40 €

Celoten načrt investicijskih vlaganj je priložen v prilogi 4.

9.2 Plan vzdrževalnih del
Načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2018 znaša 75.900 EUR in je primerljiva z
realizacijo v letu 2017, ki je znašala 74.988 EUR.
Za namen investicijskega vzdrževanja načrtujemo sredstva v višini 800 EUR, za tekoče
vzdrževanje pa 75.100 EUR. Podrobnejši načrt vzdrževalnih del je priložen v prilogi 5.

9.3 Plan zadolževanja
Na podlagi soglasij sveta zavoda in občin ustanoviteljic načrtujemo kratkoročno likvidnostno
zadolžitev v višini 150.000€. Sredstva bomo porabili za poplačilo obveznosti do dobaviteljev,
ki so na dan 31.12.2017 znašale 239.896 EUR, od tega zapadle obveznosti 144.089 EUR, in
obveznosti do uporabnikov EKN, ki so na dan 31.12.2017 znašale 52.037 EUR, od tega
zapadle obveznosti 40.855 EUR.
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10. ZAKONSKE PODLAGE
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, 23/08, 58/08-ZZdrSE, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64,17),
Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ,
40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17),
Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi in določila Splošnega dogovora za
pogodbeno leto 2018,
Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 in 2018

Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13,
55/15 – ZFisP, in 96/15 – ZIPRS1617),
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 finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
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 in 86/16),
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, 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 in 86,16),
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
in 100/15),
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),
Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno
službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12.
2010)
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Interni akti zavoda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Statut zavoda
Poslovnik o delu sveta zavoda
Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o blagajniškem poslovanju
Pravilnik o popisu
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
Drugi pravilniki in interni akti
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SKLEP
Zgornjesavinjski ZD Nazarje kot osrednji nosilec zdravstvene dejavnosti v Zgornji Savinjski
dolini prebivalcem občin tega območja zagotavlja primarno zdravstveno varstvo, pri čemer
izvaja tako kurativne kot preventivne dejavnosti. Vizija zavoda je ne le omogočiti kvalitetne
obravnave bolnim, ampak tudi ozaveščati prebivalstvo in krepiti njihovo zdravje. Na področju
kakovosti bomo tako opravili presojo standarda vodenja kakovosti po prenovljenem standardu
ISO 9001:2015, za ozaveščanje pa bomo poskrbeli z dobro načrtovanimi in kvalitetno
izvedenimi delavnicami zdravstveno vzgojnega centra. Vse to lahko dosežemo le z dobro in
kakovostno organizacijo dela, izobraževanjem zaposlenih in dobro delovno klimo.
Vse večji izziv za zavod predstavljajo naraščajoče potrebe prebivalstva po zdravstvenih
storitvah. Predvsem so se skrajšale ležalne dobe v bolnišnicah, kar pomeni hitrejše odpuščanje
bolnikov v domačo oskrbo, povečalo se je število kroničnih bolnikov, zaradi staranja
prebivalstva pa se je pričela spreminjati tudi struktura storitev.
Zavod je učna baza za usposabljanje zdravnikov družinske medicine in študentov zdravstvene
nege. Naša želja je pridobitev dovoljenja za usposabljanje s področja pediatrije in v
prihodnosti tudi s področja fizioterapije.
Poglavitni cilji zavoda za leto 2018 tako so:
•
•
•
•
•

realizacija dogovorjenega programa zdravstvenih storitev po Pogodbi z ZZZS in
obvladovanje stroškov glede na finančni načrt,
uspešno izpeljati javni razpis in dokončati postopke za pridobivanje gradbenega
dovoljenja,
s pomočjo ustanoviteljev in donatorjev kupiti novo urgentno vozilo,
s finančno pomočjo ustanovitelja vsaj delno sanirati likvidnostne težave,
postati učna ustanova tudi za specializante pediatrije.

Nazarje, 9.4. 2018

Direktor
Darja Es, dipl.m.s.

22

PRILOGE

Priloga 1: Delovni program

1

2

Priloga 2 Načrt prihodkov in odhodkov

3

Priloga 3: Spremljanje kadrov

4

5

Priloga 4: Načrt investicijskih vlaganj

6

Priloga 5: Načrt vzdrževalnih del

7

Priloga 6: Bilančni izkazi

8

9

10

11

12

