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UVOD
Predlog finančnega načrta za leto 2019 vsebuje:
Splošni del: Finančni načrt za leto 2019 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 2019

•

Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
za leto 2019

•

Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za
leto 2019

Posebni del z obveznimi prilogami:
•

Obrazec 1: Delovni program 2019

•

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019

•

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019

•

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019

•

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019

•

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 2018-2022 svet zavoda sestavljajo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urška Car (predstavnik ustanovitelja, Občina Mozirje)
Janez Štiglic (predstavnik ustanovitelja, Občina Nazarje)
Ivan Kramer (predstavnik ustanovitelja, Občina Rečica ob Savinji)
Stanko Rihter (predstavnik ustanovitelja, Občina Ljubno)
Terezija Mavrič (predstavnik ustanovitelja, Občina Gornji Grad)
Klavdij Strmčnik (predstavnik ustanovitelja, Občina Luče)
Branka Anželak (predstavnik ustanovitelja, Občina Solčava)
Bernarda Vodlak (predstavnik zavarovanih oseb, ZZZS)
Brigita Pukmeister (predstavnik zaposlenih)
Staša Rojten (predstavnik zaposlenih)
Andrej Koletnik (predstavnik zaposlenih)
Darja Kramer Štiglic (predstavnik zaposlenih)
Mitja Ločičnik (predstavnik zaposlenih)

Direktor. V mandatnem obdobju 2018-2022 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 2019 smo upoštevali naslednja izhodišča:
•
•
•

•
•
•

dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019,
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list
RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),
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 (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 –
ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in
84/18).
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Prihodke smo načrtovali skladno z veljavnimi cenami storitev in načrtovanim delovnim
programom za leto 2019, odhodke pa glede na preteklo realizacijo, načrtovani delovni program
za leto 2019, napovedano inflacijo in predvidene učinke načrtovanih racionalizacij.

4. CILJI ZAVODA ZA LETO 2019
4.1 Zastavljeni cilji
Cilji poslovnega leta 2019 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

Obnovitev certifikata ISO 9001-2015

ugotovitev neskladij s
standardom

Izvedba sanacijskega programa

odstopanje od
zastavljene časovnice
izvedbe ukrepov
7

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
kvartalno spremljanje
izvajanja sanacijskega
programa in sprejem
ukrepov ob
ugotovljenih
odstopanjih

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 2019 načrtujemo pripravo in sprejem naslednjih internih aktov:
•
•
•

noveliran Pravilnik o delovnem času
noveliran Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
Pravilnik o imenovanju v naziv višji zdravnik

Drugi načrtovani ukrepi na področju notranjega nadzora javnih financ v letu 2019:
•
•

vzpostavitev sistema elektronskega evidentiranja delovnega časa
informatizacija izvajanja procesov evidenčnih javnih naročil

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, vodenja kadrovskih evidenc in personalnih
map in revizijo evidentiranja poslovnih dogodkov na evidenčne konte ter s tem povezanega
izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.
V letu 2019 načrtujemo revizijo za področje obračuna DDV. Zavod nima vzpostavljene lastne
notranje revizijske službe, zato bo revizijo izvedel zunanji revizor, ki izpolnjuje pogoje skladno
s 100.a členom Zakona o javnih financah in bo kot najugodnejši ponudnik izbran v postopku
zbiranja ponudb.
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5. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA
Načrtovan delovni program v letu 2019 ostaja na ravni iz leta 2018. Obseg programa NMP je
odvisen od dogovora med Ministrstvom za zdravje, ZZZS in Zgornjesavinjskim zdravstvenim
domom Nazarje o statusu službe NMP v Zgornji Savinjski dolini. Obstaja tudi možnost
pridobitve dodatnega programa odrasle zobozdravstvene ambulante v ZP Nazarje v drugi
polovici leta. V kolikor bo prišlo do navedenih sprememb, se bo skladno s tem spremenil tudi
delovni program. 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
- Amortizacija
- Drugi in splošni stroški
Izid

POGODBENA
SREDSTVA 2018
657.344
657.344
604.259

REALIZACIJA
2018
659.200
619.194
427.849

POGODBENA
SREDSTVA 2019
694.380
694.380
640.181

34.248

121.942

34.967

18.837
0
0

9.768
59.635
40.006

19.232
0
0
(v EUR, brez centov)

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

Planirana izobraževanja v enoti NMP za leto 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

porod 1 (pomlad 2019) – 2 udeleženca
oskrba vitalno ogroženega pacienta (pomlad 2019) – 2 udeleženca
pristop k agresivnemu in vitalno ogroženemu pacientu (pomlad 2019) – 2 udeleženca
oskrba vitalno ogroženega otroka 1 (pomlad 2019) – 2 udeleženca
ukrepanje ob kemijskih nesrečah (pomlad 2019) – 2 udeleženca
kongres IMRUA (pomlad 2019) – 1 udeleženec
EPALS (jesen 2019) – 2 udeleženca
ALS (jesen 2019) – 1 udeleženec
porod 1 (jesen 2019) – 2 udeleženca
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•
•
•
•

oskrba vitalno ogroženega pacienta (pomlad 2019) – 2 udeleženca
pristop k agresivnemu in vitalno ogroženemu pacientu (pomlad 2019) – 2 udeleženca
oskrba vitalno ogroženega otroka 1 (pomlad 2019) – 2 udeleženca
oskrba poškodovanca (pomlad 2019) – 2 udeleženca

Načrtovani strošek izobraževanj za potrebe NMP v letu 2019 znaša 3.900 EUR. Zavod ima
sklenjeno tudi pogodbo o izobraževanju ob delu v interesu delodajalca za dejavnost NMP.
Načrtovani strošek šolnine za leto 2019 znaša 3.400 EUR.
Načrtovani nakupi opreme za potrebe NMP v letu 2019:
•
•

11 kompletov zaščitne oprema za zaposlene
nujno reševalno vozilo tipa B

Predvideno število kadra za izvajanje službe NMP:
•
•
•

spremljevalci NRV: 5
vozniki reševalci: 6
zdravniki zaposleni v zavodu: 2

Zavod ima sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju pri izvajanju dejavnosti NMP z
Zasebno ambulanta Karmen Fürst. Sklepanje dodatnih pogodb z zunanjimi izvajalci bo odvisno
od dogovora med Ministrstvom za zdravje, ZZZS in Zgornjesavinjskim zdravstvenim domom
Nazarje o statusu službe NMP v Zgornji Savinjski dolini.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV
7.1 Načrt prihodkov in odhodkov
Načrtovani celotni prihodki za leto 2019 znašajo 3.441.390 EUR in bodo za 0,01 % višji od
doseženih v letu 2018.
Načrtovani celotni odhodki za leto 2019 znašajo 3.441.390 EUR in bodo za 2,6 % nižji od
realiziranih v letu 2018. Znižanje je posledica načrtovanih ukrepov na področju stroškov dela
in stroškov materiala.
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo
1.015.200 EUR in bodo za 4,29 % višji od doseženih v letu 2018. Predvideno povišanje je
predvsem posledica višji načrtovanih stroškov storitev zaradi oddaje dela programa zunanjim
izvajalcem. Delež stroškov blaga materiala in storitev glede na celotne načrtovane odhodke
zavoda znaša 29,5%.
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Načrtovani stroški dela za leto 2019 znašajo 2.316.190 EUR in bodo za 5,47% nižji od
doseženih v letu 2018, kar je posledica načrtovanih ukrepov v sprejetem Sanacijskem programu
in določenih enkratnih vplivov na druge stroške dela, ki so bili realizirani v letu 2018. Delež
stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 67,30 %.
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 2019 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 2018
3.440.948
3.535.747
- 94.799

FINANČNI NAČRT 2019
3.441.390
3.441.390
0
(v EUR, brez centov)

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 z Navodili Ministrstva za zdravje v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih
zavodov na javno službo in tržno dejavnost, številka 024-17/2016/ z dne 23. 10. 2018, bo sodilo
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za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost razmerje med
prihodki, doseženimi pri opravljanju javne službe in prihodki, doseženimi pri opravljanju tržne
dejavnosti na ravni celotnega zavoda.
Načrtovan poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša - 820 EUR, iz naslova izvajanja tržne
dejavnosti pa 820 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 2019 glede na realizacijo 2018 načrtujemo povečanje prihodkov po načelu denarnega
toka za 13,26 % na 3.910.150 EUR in povečanje odhodkov po načelu denarnega toga za 7,25
% na 3.765.633 EUR. Načrtovani presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka
za leto 2019 tako znaša 144.517 EUR. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
je priložen v prilogi 6.

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 in
7/19) 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. 2018 zaposlenih 72
sodelavcev, od tega 70 za polni delovni čas in 2 s krajšim delovnim časom. Načrtovano število
zaposlenih konec leta 2019 znaša 74.
Realizacija kadrovskega načrta bo odvisna predvsem od dogovorjenega delovnega programa.
V letu 2019 načrtujemo zaposlitev nadzornega specialista v laboratoriju za skrajšani delovni
čas. V primeru pridobitve dodatnega programa odrasle zobozdravstvene ambulante v ZP
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Nazarje načrtujemo zaposlitev dodatnega zobozdravnika in srednje medicinske sestre.
Zaposlitve v enoti NMP bodo odvisne od dogovora med Ministrstvom za zdravje, ZZZS in
Zgornjesavinjskim zdravstvenim domom Nazarje o statusu službe NMP v Zgornji Savinjski
dolini.
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.

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 2019 zato načrtujemo sklenitev 16
podjemnih pogodb za opravljanje naslednjih dejavnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

okulistika (1)
pulmologija (2)
psihiatrija (1)
logopedija (1)
medicina dela, prometa in športa (2)
ortodontija (1)
pediatrija (2)
diabetologija (1)
RTG (1)
delo v laboratoriju (1)
reševalni prevozi (1)
zobotehnika (1)
izvajanje strokovnega nadzora v laboratoriju (1)

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 2019 ter načrtovana vrednost storitev, ki jih bodo
opravili.
Tabela 4: Zunanji izvajalci
IZVAJALEC
Cleaning 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
Avto Ogris, Branimir Ogris s.p..
Zobotehnični laboratorij Maja Tešić
Helena Pungeršek s.p.
SB Celje
ZD Celje
NLZOH
Komunala Mozirje
Adriatic Slovenica d.d.
PUP Saubermacher Velenje
Zasebna ambulanta Karmen Fürst
Zobotehnična dejavnost Potočnik
Zobotehnični laboratorij Verdev
HTZ Velenje d.o.o.
HTZ Velenje d.o.o.

STORITEV
čiščenje prostorov
pranje perila
IT podpora
IT podpora
IT podpora
telekomunikacije
poštne storitve
najem vozil
popravila vozil
zobotehnične storitve
ortodontske storitve
laboratorijske storitve
laboratorijske storitve
laboratorijske storitve
komunalne storitve
zavarovanje
odvoz smeti
dežurstvo
zobotehnične storitve
zobotehnične storitve
najem kopirnih strojev
tiskanje obrazcev
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VREDNOST
59.700
10.000
15.000
7.000
22.000
16.300
6.800
29.970
28.500
3.200
40.000
6.000
23.500
16.300
12.800
19.500
5.000
17.000
27.000
12.000
3.200
5.000

8.4 Izobraževanja, specializacije in pripravništva
Na dan 31. 12. 2018 so bili v zavodu za določen čas zaposleni 4 specializanti družinske
medicine. Ena specializantka bo v letu 2019 končala specializacijo, predvideno število
specializantov na dan 31. 12. 2019 tako znaša 3 specializante.
Na osnovi soglasja Sveta zavoda z dne 20. 11. 2018 bomo v letu 2019 za namen opravljanja
pripravništva zaposlili 5 pripravnikov za področje zdravstvene nege.
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 bodo upoštevana potrebna znanja
in kriteriji za obnovo licenc. Načrtovana sredstva za izobraževanje v letu 2019 znašajo 39.000
EUR.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL
9.1 Plan investicij
Načrtovana investicijska vlaganja v letu 2019 znašajo 312.370 EUR, pri čemer bo 67.070 EUR
sredstev zagotovil zavod iz amortizacije, 245.900 EUR bodo znašala sredstva ustanoviteljev.
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 v gradnji

VREDNOST
214.990
19.330
2.250
500
75.900
(v EUR)
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V tabeli 6 so prikazane načrtovane investicije v medicinsko opremo in drobni inventar.
Tabela 6: Medicinska oprema in drobni inventar
NAZIV
Reševalno vozilo
Diferenciacijski števec
Hematološki analizator
Centrifuga
Otoskop
Woodova svetilka
Snellenove tabele (slike, črke)
Inhalator
Ultrazvočni čistilec
Elektrokavter
Tračne matrice
Pincete zobne
Sonicflex scaler tips
Sonde zobne
Apeks lokator
Aparat vitalitetni
Guttacut
Elektrokavter
Koferdam
Garrison matrice
Vizir
Šivalnik
Demonstr. Model-žival
Silamat
Ultrazvočni čistilec orodij
Merilec krvnega tlaka(omron,
elektronski)
Šolski defibrilator
Otroška lutka za oživljanje
Dinamometer
Drobni inventar
Artoromot
Patronažna torba
Torba za preventivne obiske
Otoskop

ENOTA

KOLIČINA

NMP
LAB
LAB
LAB
SA4
SA4
SA4
SA4
ŠZA LJUBNO
ŠZA LJUBNO
ŠZA LJUBNO
ŠZA LJUBNO
ŠZA LJUBNO
ŠZA LJUBNO
ŠZA MOZIRJE
ŠZA MOZIRJE
ŠZA MOZIRJE
ŠZA MOZIRJE
ŠZA MOZIRJE
ŠZA MOZIRJE
ŠZA MOZIRJE
ŠZA MOZIRJE
ŠZA MOZIRJE
ŠZA MOZIRJE
ZA LJUBNO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
10
5
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

OCENJENA
VREDNOST
170.000
2.000
25.000
4.000
60
60
100
60
700
1.700
150
200
170
100
700
250
160
1.500
300
450
40
120
120
500
600

SA LUČE

1

70

ZVC
ZVC
ZVC
ZVC
FIZIOTERAPIJA
PATRONAŽA
PATRONAŽA
PATRONAŽA

1
1
1
/
1
2
7
1

420
150
210
300
4.400
200
100
100
(v EUR)
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Tabela 7 prikazuje načrtovane investicije v nemedicinsko opremo in drobni inventar.
Tabela 7: Nemedicinska oprema in drobni inventar
NAZIV
Drobni inventar
Stoli na kolesih (preoblačenje)
Kartotečne omare
Tetra plenice
Koš za perilo
Mikrovalovna pečica
Terapevtski stol
Frotirane brisače
Stojalo za gobice
Tehtnica tanina
Modeli hrane, zoran krožnik
Uniforme
Delovna obutev
Pisarniški stol

ENOTA

KOLIČINA

LAB
LAB
SA4
SA4
SA4
ŠZA MOZIRJE
ŠZA MOZIRJE
FIZIOTERAPIJA
FIZIOTERAPIJA
ZVC
ZVC
VSE ENOTE
VSE ENOTE
VSE ENOTE

/
6
1
30
1
1
1
13
1
1
1
75
75
20

OCENJENA
VREDNOST
500
240
350
360
10
100
300
60
10
6.000
1.000
4.500
4.200
1.700
(v EUR)

V tabeli 8 je podan plan nabav s področja informacijskih tehnologij.
Tabela 8: Informacijske tehnologije
NAZIV
Multifunkcionalni fotokopirni stroj
Mobilni terminal za popis osnovnih
sredstev
Ups
Projektor

ENOTA

KOLIČINA

SA LJUBNO

1

OCENJENA
VREDNOST
300

UPRAVA

1

1.500

UPRAVA
ZVC

2
1

200
250
(v EUR)

Tabela 9 vsebuje načrtovane investicije v neopredmetena osnovna sredstva.
Tabela 9: Neopredmetena osnovna sredstva
NAZIV

ENOTA

KOLIČINA

Program za popis osnovnih sredstev

UPRAVA

1

OCENJENA
VREDNOST
500
(v EUR)
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Občine ustanoviteljice bodo za nakup nujnega reševalnega vozila zagotovile 170.000 EUR, po
Pogodbi o financiranju projektne dokumentacije izgradnje prizidka in obnove ZD Nazarje z dne
24. 10. 2018 pa bodo v letu 2019 poravnale tudi stroške priprave projektne dokumentacije v
višini 75.900 EUR. Deleži občin so prikazani v tabeli 10.
Tabela 10: Deleži občin
OBČINA
Mozirje
Nazarje
Rečica ob Savinji
Ljubno
Gornji Grad
Luče
Solčava

REŠEVALNO VOZILO
40.998,90
26.384,00
22.535,20
28.719,80
27.886,80
17.401,20
6.074,10

PRIZIDEK ZP NAZARJE
18.304,80
11.779,68
10.061,30
12.822,55
12.450,64
7.769,12
2.711,91

SKUPAJ
59.303,70
38.163,68
32.596,50
41.542,35
40.337,44
25.170,32
8.786,01
(v EUR)

Celoten načrt investicijskih vlaganj je priložen v prilogi 4.

9.2 Plan vzdrževalnih del
Načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 znaša 90.500 EUR in je za 22.098 EUR
oziroma za 19,62 % nižja od realizacije v letu 2018. Načrtovano znižanje je posledica oddaje
dela programa reševalne službe zunanjemu izvajalcu in s tem povezanega zmanjšanja stroškov
vzdrževanja reševalnih vozil.
Podrobnejši načrt vzdrževalnih del je priložen v prilogi 5.

9.3 Plan zadolževanja
Na podlagi soglasij Sveta zavoda z dne 20. 11. 2018 in Sveta ustanoviteljic z dne 18. 12. 2018.
načrtujemo kratkoročno likvidnostno zadolžitev v višini 400.000 EUR. Sredstva bomo porabili
za poplačilo obveznosti do dobaviteljev, ki so na dan 31. 12. 2018 znašale 245.690 EUR, od
tega zapadle obveznosti 185.494 EUR, in obveznosti do uporabnikov EKN, ki so na dan 31.
12. 2018 znašale 75.736 EUR, od tega zapadle obveznosti 63.019 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 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, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08
– ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 –
ZZDej-K in 49/18),
Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi in določila Splošnega dogovora za
pogodbeno leto 2019,
Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 in 2019 z
ZZZS.

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

•

•

•

•

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
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 in 100/15,84/16, 75/17 in 82/18),
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),
19

•

Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo
in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018)

Interni akti zavoda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Statut zavoda
Poslovnik o delu sveta zavoda
Pravilnik o izobraževanju in strokovnem izpopolnjevanju delavcev,
Pravilnik o preprečevanju spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem
mestu,
Pravilnik o delovnem času,
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o blagajniškem poslovanju
Pravilnik o popisu
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom Zgornjesavinjskega
zdravstvenega doma Nazarje
Pravilnik Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje o oddaji evidenčnih javnih
naročil
Pravilnik o internih strokovnih nadzorih
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SKLEP
Zgornjesavinjski ZD Nazarje je kot nosilec zdravstvene dejavnosti v Zgornji Savinjski dolini v
letošnjem letu postavljen pred ogromen izziv, saj so kar trije zdravniki podali odpoved. Osrednji
cilj bo tako nadomestiti manjkajoče zdravnike. Zaradi kadrovskih težav pa je kljub pomoči
zdravnikov iz sosednjih zdravstvenih domov organiziranje nujne medicinske pomoči trenutno
postalo praktično nemogoče. Pri reševanju nastale situacije se je vključilo tudi Ministrstvo za
zdravje, saj je primarni cilj zagotoviti varno obravnavo naših občanov.
Glede na nastale težave se bo spremenilo tudi financiranje zavoda.
Naš poglavitni cilj tako so:
•
•
•

nadomestitev manjkajočih zdravnikov,
v čim večji meri realizirati dogovorjeni program zdravstvenih storitev po Pogodbi z
ZZZS
obvladovanje stroškov.

Nazarje, 9.4. 2019

Direktor
Darja Es, dipl.m.s.
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