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I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE: 

 

Splošni del: Finančni načrt za leto 2022 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 , 86/16 in 80/19): 

 Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022 

 Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 
toka za leto 2022 

 Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za 
leto 2022 

 

Posebni del z obveznimi prilogami:  

 Obrazec 1: Delovni program 2022 

 Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022 

 Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022 

 Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022 

 Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022 

 Priloga – AJPES bilančni izkazi 
 

 

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 

 

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 
 

Ime:  Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje 

Sedež: Zadrečka cesta 14, 3331  Nazarje 

Matična številka: 5206642 

Davčna številka: 43345654 

Šifra uporabnika: 92258 

Številka transakcijskega računa: SI 56 0127 9603 0922 515 (odprt pri UJP Žalec) 

Telefon: 03 839 24 30 

Mail: info@zszd.si 

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 

http://www.zd-mozirje.si/
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Slika 1: Občine ustanoviteljice 

 
 

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) 

 Franc Bastl (predstavnik ustanovitelja, Občina Rečica ob Savinji, nadomestni član) 

 Stanko Rihter (predstavnik ustanovitelja, Občina Ljubno) 

 Terezija Mavrič (predstavnik ustanovitelja, Občina Gornji Grad) 

 Klavdij Strmčnik (predstavnik ustanovitelja, Občina Luče) 

 Branko Anželak (predstavnik ustanovitelja, Občina Solčava) 

 Franc Miklavc (predstavnik zavarovanih oseb ZZZS, nadomestni član) 

 Brigita Pukmeister (predstavnik zaposlenih) 

 Staša Rojten (predstavnik zaposlenih) 

 Leon Ločičnik (predstavnik zaposlenih) 

 Darja Kramer Štiglic (predstavnik zaposlenih) 

 Mitja Ločičnik (predstavnik zaposlenih) 

 Leon Ločičnik (predstavnik zaposlenih) 
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Direktor. V mandatnem obdobju 2020-2024 opravlja funkcijo direktorja zavoda Božena 

Herzog. 

 

Strokovni svet sestavljajo direktor zavoda in vodje organizacijskih enot zavoda. Strokovni svet 

vodi strokovni vodja. 

 

Strokovni vodja. V obdobju priprave Finančnega načrta 2022 je bil zavod v fazi imenovanja 

strokovnega vodje. 

 

Predsednik Sveta zavoda: g. Franc Miklavc 

 

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 ) 

 splošne ambulante 

 ortodontska ambulanta (lokacija OŠ Mozirje) 

 

 Zdravstvena postaja Nazarje v Nazarjah, oddelki: 

 splošne ambulante 

 referenčne ambulante 

 patronažna služba 

 specialistične ambulante 

 fizioterapija 

 laboratorij 

 zobozdravstvena vzgoja 

 Cepilni center 

 tehnične službe 

 ZVC 

 AOP 

 

 Zdravstvena postaja Ljubno na Ljubnem ob Savinji, oddelki: 

 splošna ambulanta 

 referenčna ambulanta 

 zobozdravstvo odraslih in mladine 
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 patronažna služba 

 

 Zdravstvena postaja Luče v Lučah ob Savinji, oddelki: 

 splošna ambulanta 

 referenčna ambulanta 

 patronažna služba 

 

 Uprava zavoda s strokovnimi službami v prostorih Vrbovec. 
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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 

 

 

2. ZAKONSKE PODLAGE  
 
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 – uradno prečiščeno besedilo, 

15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 

64/17 in 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 - ZZUOOP), 

‒ 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, 64/17 – ZZDej-K in 36/19), 

‒ 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,49/18 in 66/19), 

‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksi in določila Splošnega dogovora za 

leto 2022, 

‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 ter 2022 

z ZZZS. 
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b) 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 in 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, 

66/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19), 

‒ 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, 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), 

‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo 

in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020). 

 

c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti…) 

‒ 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 
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‒ Pravilnik Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje o oddaji evidenčnih javnih 

naročil 

‒ Pravilnik o internih strokovnih nadzorih 

  

 

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 
 

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali naslednja izhodišča: 

 dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2022, 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) 

(Uradni list RS, št.), 

 Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 

2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20), 

 Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022,  

 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 – 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). 

 Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi z aneksi 

 Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike z aneksi 

 Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva z aneksi 

 

Prihodke smo načrtovali skladno z veljavnimi cenami storitev in načrtovanim delovnim 

programom za leto 2022, odhodke pa glede na preteklo realizacijo, načrtovani delovni 

program za leto 2022 in predvidene učinke načrtovanih racionalizacij. Pri tem smo upoštevali 

napovedana gospodarska gibanja za leto 2022, izhajajoč iz jesenske in kasnejših napovedi 

gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj. 

 

Obseg finančnih sredstev iz javne službe je odvisen od določil Splošnega dogovora za leto 

2022. Načrtovanje poslovnih prihodkov temelji na 100% realizaciji vseh programov dejavnosti, 

ki so dogovorjene s pogodbo z ZZZS. 

 

Finančni načrt ZD je pripravljen na osnovi navedenih izhodišč. V kolikor bo prihajalo do 

sprememb izhodišča, ki bi imele za posledico spremembo financiranja programov in s tem 

zmanjšanje prihodkov, pa bo potrebno pristopiti k rebalansu finančnega načrta. 
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4.  PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA ZA LETO 2022 
 

4.1  Letni cilji 

 

Zaradi epidemioloških razmer ter s tem povezanih drugih prioritet vrsta ciljev v l. 2021 ni bila 

realizirana, zato jih prenašamo v l. 2022: 

 

Doseganje ciljnega obsega dela ter uravnoteženo poslovanje 

 Doseganje 100% realizacije programa zdravstvenih storitev 

 Usklajenost prihodkov z odhodki 

 Optimiranje stroškov materiala, storitev (predvsem operativnih stroškov prostorov, 

službenih vozil…) in stroškov dela (z ukrepi prerazporeditev dela in delovnih mest, 

politiko zaposlovanja, zmanjšanjem absentizma…) 

 Rast in izboljšanje ekonomičnosti tržnih programov 

 Zagotovitev sredstev za financiranje nadstandardne dežurne službe 

 

Izboljševanje zadovoljstva pacientov  

 Zagotavljanje visoke kakovosti storitev (preko ukrepov kadrovske politike, vlaganj v 

posodabljanje opreme in prostorov…) 

 Vzpostavitev dodatnih informacijskih kanalov za komuniciranje in informiranje 

pacientov (info točka, socialna omrežja, informativne površine v prostorih zavoda…) 

 Prenova in ažurno vzdrževanje spletnih strani ZD 

 Zadržanje obstoječih in pridobitev novih programov  

 

Kadrovska politika 

 Dolgoročno načrtovanje kadrovskih potreb 

 Motiviranje zaposlenih za doseganje/preseganje planov dela 

 Motiviranje zaposlenih za izboljševanje zadovoljstva pacientov 

 Optimiranje delovnih obremenitev zaposlenih 

 

Strokovni in poslovni razvoj ter izboljševanje kakovost storitev in poslovanja 

 Pridobivanje in izvajanje dodatnih programov na vseh področjih dejavnosti (širitev 

splošnih in pediatričnih ambulant, širitev ZVC v Center za krepitev zdravja) 

 Izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev (uvajanje alternativnih možnosti in 

izboljševanje poti pacienta do zdravnika, spoštovanje terminov naročanja…) 

 Sledenje razvoja zdravstvene stroke 

 

Zagotavljanje ustreznosti prostorov in opreme 

 Ureditev informativnih točk za paciente v prostorih vseh zdravstvenih postaj 

 Izgradnja prizidka v Nazarjah 
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 Rekonstrukcija prostorov v ZP Ljubno za Otroški center 

 Dokončanje prenove prostorov za NMP in ambulante v ZP Mozirje 

 Ureditev prostorov za dodatni program NRV na Ljubnem 

 Nabava medicinske, računalniške in ostale opreme po investicijskem planu 

 

4.2  Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ 

 

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF 

 

V letu 2022 načrtujemo pripravo in sprejem naslednjih internih aktov, ki jih zaradi 

epidemioloških razmer in s tem povezanih drugih nalog nismo uspeli realizirati v l.2021: 

 noveliran Pravilnik o delovnem času, z navodilom o elektronskem evidentiranju 

delovnega časa 

 noveliran Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 

 Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti 

 Navodilo o ukrepih za zaščito prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj 

 Pravilnik o določitvi dolžine in izrabe letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela 

 Navodila za obravnavo pritožb pacientov 

 

Drugi načrtovani ukrepi na področju notranjega nadzora javnih financ v letu 2022: 

 

 vzpostavitev informacijske podpre nabave in nadzora nabavnih procesov 

 

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj 

 

Izpostavljamo nekatera KLJUČNA TVEGANJA, povezana z zagotavljanjem kakovosti izvajanja 

dejavnosti ter zagotavljanjem uravnoteženega finančnega poslovanja: 

 

1. Enostranska prekinitev pogodbe s strani ZD Velenje za izvajanje programa DS3a 

 Ogroženo izvajanje službe NMP 

 UKREP: vključitev Ministrstva za zdravje in vzpostavitev dolgoročne rešitve   

 

2. Izguba vseh specialističnih programov zaradi uveljavitve 41. člena Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17; 

v nadaljevanju: ZZDej-K) 

 Tveganje izgube specialističnih programov, za katere nimamo redno 

zaposlenega odgovornega nosilca programa: diabetološka, okulistična in 

ortodontska ambulanta 

 Izguba obravnav za paciente ter izguba vseh prihodkov 

 UKREP: redne zaposlitve odgovornih nosilcev niso možne, zato ukrepa ni  
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3. Imenovanje strokovnega sveta ter strokovnega direktorja zavoda 

 Ob tem, da je tudi v preteklosti prihajalo do težav pri strokovnem vodenju 

zavoda, obstaja tveganje ustreznega strokovnega vodenja, razvoja in 

strokovnega nadzora dela   

 UKREP: nova zaposlitev (strokovnega vodje) ali pogodbeno delo 

 

4. Zagotavljanje dodatno potrebnih kadrov (zdravnikov, specializantov…), zadržanje 

obstoječih deficitarnih kadrov 

 Tveganje neustreznega obsega storitev glede na potrebe v dolini; 

Zgornjesavinjski ZD Nazarje zaradi geografske lege in ugleda ni med najbolj 

atraktivnimi delovnimi lokacijami za strokovnjake zdravniške stroke 

 UKREP: dodatne aktivnosti kadrovanja (in dolgoročnega načrtovanja 

kadrovskih potreb) 

 

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF 

 

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 2022 načrtujemo revizijo za področje nadzora nad izplačili dodatkov v povezavi s COVID-

19. 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. 

 

 

5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE 
CILJE 

 
Zastavljene cilje  merimo s pomočjo različnih kazalcev in kazalnikov (finančnimi in opisnimi): 

 

 Doseganje mesečnih/letnih planov po posameznih programih 

 doseganje zastavljenih količnikov, točk in km 

 doseganje števila delavnic in predavanj zdravstvene vzgoje 
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 obsega opravljenih nadstandardnih storitev ter tržne dejavnosti 

 Uspešnost izvajanja načrtovanih projektov (časovno, stroškovno, kakovostno) 

 

Cilje bomo merili tudi s finančnimi kazalniki poslovanja, ki se uporabljajo za javne zdravstvene 

domove: 

- 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 

 

 
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 
 

V l. 2022 načrtujemo nove delovne programe – širitev ambulante Otroški in šolski dispanzer 

– kurativa in preventiva (na 1,00 tim) ter Splošne ambulante v ZP Mozirje (1 tim). V kolikor 

bo prišlo do navedenih sprememb, se bo skladno s tem spremenil tudi delovni program. 

Podrobnejši program dela je razviden iz priloge 1.  

 

Prav tako načrtujemo izvajanje novih/dodatnih specialističnih obravnav na področju 

Fizioterapije (limfna drenaža), za kar bo potrebno urediti ustrezne prostorske pogoje v ZD 

Nazarje. 

 

Skladno s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – 

popr.) izvaja Zgornjesavinjski ZD Nazarje službo NMP z enoto Mobilne enote nujnega 

reševalnega vozila (338 048). Obseg programa NMP je odvisen od dogovora med Ministrstvom 

za zdravje, ZZZS, ZD Velenje in Zgornjesavinjskem ZD Nazarje o dolgoročnem statusu službe 

NMP v Zgornji Savinjski dolini. 

 

Zaradi težav z zagotavljanjem zdravnikov program DS3a (338 042) izvaja po sprejetem 

dogovoru ZD Velenje, vključno z Dežurno ambulanto, ki deluje med vikendi in dela prostimi 

dnevi (07.00 – 21.00) v ZP Mozirje.  

 

Program sanitetnih prevozov bolnikov in ostalih sanitetnih prevozov (513 151 in 513 153) od 

l.2019 izvajamo s pogodbenim izvajalcem.  Predvideno število kadra za izvajanje službe NMP: 

 spremljevalci NRV: 5  

 vozniki reševalci: 8  
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Prizadevali si bomo za najmanj obstoječi obseg in način izvajanja službe NMP ter za širitev 

obratovalnega časa dežurne ambulante, kar pa pomeni nadstandardno obliko izvajanja NMP, 

ki se običajno financira s strani občin ustanoviteljic. 

 

 

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  
 

7.1  Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

 

7.1.1. Načrtovani prihodki 

 

Načrtovani celotni prihodki 

 

za leto 2022 znašajo 4.345.000  EUR in bodo za 21,3% nižji od doseženih v letu 2021, v celoti 

na račun zmanjšanja prihodkov iz naslova epidemije COVID-19..  

 

7.1.2. Načrtovani odhodki 

 

Načrtovani celotni odhodki 

 

za leto 2022 znašajo 4.345.000 EUR in bodo za 11,48% nižji od realiziranih v letu 2021. 

Relativno rast stroškov načrtujemo na področju: 

- Višjih stroškov dela  

- Visoke rasti cen zdravstvenega in nezdravstvenega materiala v  l. 2022 

- Novih programov in dodatnega doseganja planov 

- Višjega stroška amortizacije 

 

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev 

 

v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 1.330.000 EUR in bodo za 24% nižji od doseženih v 

letu 2021. Stroški bodo v primerjavi z l.2021 nižji zaradi: 

- zmanjšanega obsega dela in poraba materiala zaradi sprememb na področju epidemije 

COVID-19, 

- spremembe na področju izplačila dodatkov zdravnikom po Ankesu št. 2 za preseganje 1.895 

glavarinskih količnikov, ki po novem predstavljajo stroške dela, ne storitev (podjemne 

pogodbe) 

- pričakovanih visokih dvigov cen v l.2022 na vseh področjih. 

 

Delež stroškov blaga materiala in storitev glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 

30,6%. 
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Načrtovani stroški dela 

 

za leto 2022 znašajo 2.855.000 EUR in bodo 5% nižji od doseženih v letu 2021. Stroški dela 

bodo tako relativno višji predvsem na račun: 

- rednih napredovanj v l.2022, 

- dvig plač na osnovi sprejetega Aneksa h kolektivni pogodbi v 11.2021, 

- posebnega vladnega projekta nagrajevanja zdravnikov,  

- pričakovane zakasnitve upokojitve zaposlenih po izpolnjevanju pogojev, 

- novih zaposlitev zaradi širitve programov… 

 

Stroške dela smo oblikovali na osnovi: 

 Programa dela 2022 

 Upoštevane nove zaposlitve 

 Povečanje premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev 

 Regresa za dopust v višini minimalne plače 

 Spremembe obračuna minimalne plače 

 Planirane delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in delovne uspešnosti 

iz naslova prodaje storitev na trgu 

 Planiranih jubilejnih nagrad (4) 

 Planiranih upokojitev (4) 

 

Delež stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 65,7 %. 

 

Načrtovani stroški amortizacije 

 

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 150.000 EUR in je višja za 6% glede na 

l.2021. 

 

7.1.3. Načrtovan poslovni izid 

 

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2022 

izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 0  EUR.  

 

Tabela 1: Načrtovan poslovni izid 

CELOTNI PRIHODKI CELOTNI ODHODKI POSLOVNI IZID 

Real. 2021 FN 2022 Real. 2021 FN 2022 Real. 2021 FN 2022 

5.522.401 4.345.000 4.908.729 4.345.000 613.672 0 
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7.2  Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 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 

 storitve reanimacijske ekipe za zunanje naročnike 

 cepljenje 

 storitve za prostovoljne zdravstvene zavarovalnice 

 samoplačniške storitve v osnovni zdravstveni dejavnosti 

 samoplačniške storitve v specialistični ambulantni dejavnosti 

 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 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020, bo 

sodilo 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. 

 

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti. 

 

7.3  Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 

 

V letu 2022 glede na realizacijo 2021 načrtujemo povečanje prihodkov po načelu denarnega 

toka za 1,95 % na 5.694.400 EUR in povečanje odhodkov po načelu denarnega toka za 12,7 % 

na 5.684.490 EUR. Načrtovani presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka za 

leto 2022 tako znaša 9.910 EUR. 

 

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka. 

 

 

8. PLAN KADROV 
 

Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022 v 60. členu določa, da morajo posredni 

uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti 
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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 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/20 in 

203/21) se število zaposlenih prikaže po virih financiranja. Število zaposlenih se sme presegati 

dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2020. 

V primeru, ko za to obstajajo utemeljeni razlogi: pridobljen dodaten program, za potrebe 

obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2, lahko pristojen organ dovoli povečanje števila 

zaposlenih.  

 

Priloga - obrazec 2: Spremljanje kadrov 2022. 

 

8.1  Zaposlenost 

 

Število zaposlenih v letu 2022 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2021 povečalo za 

novega zdravnika in zmanjšalo za 8 delavcev in doseglo 78 delavcev.  

 

V l. 2021 smo zaradi dodatnih potreb zaradi epidemije dodatno zaposlili predvsem kader s 

področja zdravstvene nege, ki bo dolgoročno potreben zaradi predvidenih upokojitev (5 v 

l.2022) in s tega naslova ne načrtujemo novih zaposlitev v l.2022. 

 

Nove zaposlitve načrtujemo pri predvidnih povečanjih delovnega programa, predvsem: 

 v primeru dodatne splošne in pediatrične ambulante načrtujemo dodatno zaposlitev 

družinskega zdravnika in zdravnika pediatra, dveh diplomiranih medicinskih sester ter 

srednje medicinske sestre 

 načrtujemo imenovanje strokovnega vodje 

 v kolikor bo obseg tržne dejavnosti v Medicini dela naraščal, bomo oddelek okrepili z 

diplomirano medicinsko sestro 

 

8.2  Ostale oblike dela 
 

Za opravljanje nekaterih dejavnosti z nizkim priznanim in načrtovanim obsegom programa ter 

zaradi deficitarnih kadrov ni mogoče niti ni ekonomsko upravičeno zagotavljati preko rednih 

oblik dela. V letu 2022 zato načrtujemo sklenitev 6 pogodb oz. podjemnih pogodb za 

opravljanje naslednjih dejavnosti: 

  

 okulistika (1)  

 logopedija (1) 
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 medicina dela, prometa in športa (2) 

 diabetologija (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).  

 

8.3  Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem 

 

Pogodbe z zunanjimi izvajalci imamo za dejavnost sanitetnih in dializnih prevozov (1), za 

ortodontske (1), pediatrične (1),zobotehnične storitve (3), storitve čiščenja in računalniške 

storitve (1). 

 

8.4  Izobraževanja, specializacije in pripravništva 

 

SPECIALIZACIJE 

Na dan 01. 01. 2022 v zavodu ni  zaposlenega specializanta. V l.2022 si bomo prizadevali za 

vsaj 2 specializaciji družinske medicine ter 1 specializacije pediatrije. 

 

PRIPRAVNIŠTVA 

V letu 2022 načrtujemo zaposlitev 12 pripravnikov za področje zdravstvene nege in 2 

pripravnika za področje fizioterapije. Zaposlovali bomo periodično, skozi celoletno obdobje in 

skladno s potrebami in zmožnostmi delovnega procesa.  

 

Vire financiranja specializantov in pripravnikov zagotavlja ZZZS. Specializacij in pripravništev v 

breme zavoda ne načrtujemo.  

 

UČNI ZAVOD 

Zgornjesavinjski ZD Nazarje ima status Učnega zavoda, zato bomo izvajali kakovostno 

izobraževanje v obliki: 

 Praktičnega pouka dijakov srednjega poklicnega izobraževanja tehnik zdravstvene 

nege ter bolničar-negovalec 

 Praktičnega pouka študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve 

stopnje zdravstvena nega 

Plan izobraževanj in izpopolnjevanj bo temeljil na ciljih zagotavljanja pogojev za kvaliteten in 

strokoven razvoj zaposlenih. 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. 

Glede na sprejet novi Pravilnik o službi NMP, je bil povečan plan izobraževanj za to dejavnost.  

Načrtovana sredstva za izobraževanje v letu 2022 znašajo 12.000 EUR. 
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9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL 
 

9.1  Plan investicij 

 

Načrtovana investicijska vlaganja v letu 2022 znašajo 1.541.400 EUR, ki jih bo zavod delno 

zagotovil iz amortizacije, v glavnini pa pridobil od Občin ustanoviteljic v upravljanje. Struktura 

investicij in njihova vrednost je podana v tabeli 3. 

 

Tabela 3 Načrtovana investicijska vlaganja 

VRSTA VREDNOST 

Medicinska oprema  268.600 

Nemedicinska oprema  29.000 

Informacijska tehnologija 12.000 

Neopredmetena osnovna sredstva 6.000 

Nepremičnine v gradnji 1.225.800 
                                                                                                                                                                  (v EUR) 

 

Priloga - obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2022 

 

9.2  Plan vzdrževalnih del 

 

Načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022 znaša 97.000 EUR. 

 

Priloga - obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2022 

 

9.3  Plan zadolževanja 
 

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31.12.2021 je znašalo: obveznosti do dobaviteljev 

1.749.174 EUR (od tega zapadlih le 810 EUR), 146.785 EUR do uporabnikov enotnega kontnega 

načrta (celotna obveznost je še nezapadla) ter kratkoročna obveznost do financerjev 

1.602.388 EUR. Tudi v letu 2022 načrtujemo sprotno plačilo naših obveznosti do dobaviteljev. 

 

 

Nazarje, 18. 3. 2022 

 

ODGOVORNE OSEBE: 

 

Mojca SEVČNIKAR, Računovodja          Božena HERZOG, Direktorica 
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