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I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 VSEBUJE:
a)
SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2014 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, 58/2010, 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2014
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka za leto 2014
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti za leto 2014
b)

POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:
‒ Obrazec 1: Delovni program 2014
‒ Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014
‒ Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014
‒ Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014
‒ Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2014
‒ Priloga – AJPES bilančni izkazi
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II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014
1.

OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

OSNOVNI PODATKI
Ime: ZDRAVSTVENI DOM KOPER
Sedež: Dellavallejeva ulica 3, 6000 Koper
Matična številka: 5728231000
Davčna številka: 41729358
Šifra uporabnika: 92100
Številka transakcijskega računa: 0120-6030921021 (Uprava za javna plačila, Urad Koper,
Pristaniška ulica 12, Koper)
Telefon, fax: 05/66 47 100, 05/66 47 200
Spletna stran: www.zd-koper.si
Ustanovitelj: Mestna občina Koper
Datum ustanovitve: 1955
ORGANI IN VODSTVO ZAVODA
Organi ZD Koper so:

-

svet zavoda,
direktor zavoda,
strokovni vodja zavoda ter
strokovni svet zavoda

Vodstvo zavoda :

- Direktor zavoda: Matevž Ravnikar
- Strokovni direktor zavoda: Ljubica Kolander Bizjak, dr. med.,
spec. splošne medicine
- Pomočnik direktorja za zdravstveno nego: Vanja Kosmina
Novak, dipl. med. sestra

PREDSTAVITEV ZAVODA
Zdravstveni dom Koper (v nadaljevanju ZD Koper) je javni zdravstveni zavod, ki v skladu z
Zakonom o zdravstveni dejavnosti opravlja zdravstveno dejavnost na območju Mestne občine
Koper, ki je tudi ustanoviteljica zavoda.
ZD Koper je bil v sedanji organiziranosti ustanovljen leta 1955 za izvajanje osnovnega
zdravstvenega varstva, ki obsega preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostiko,
zdravstveno vzgojno delo, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v
poslovnih prostorih ZD Koper, na terenu in na območju občine Koper. S 15. 11. 2010 izvaja
ZD Koper, skupaj z Zdravstvenim domom Izola in Zdravstvenim domom Piran, Centralno
urgentno službo na lokaciji Splošne bolnišnice Izola. ZD Koper izvaja osnovno zdravstveno
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varstvo za vse ljudi, ki potrebujejo zdravstveno pomoč, pri tem ravna enako ne glede na
nacionalnost, veroizpoved, raso, spol in drugačnost.
ZD Koper je imel v letu 2013 organizirano zdravstveno varstvo na naslednjih lokacijah:
- ZD Koper - Dellavallejeva ulica 3, Koper,
- Enota Bonifika – Ljubljanska 6A, Koper,
- Zdravstvena postaja Olmo – Cesta na Markovec 1, Koper,
- Splošna ambulanta Ankaran – Srebrničeva 13, Ankaran,
- Dispanzer za ženske Šalara – Obrtniška 30, Koper,
- Splošna ambulanta Šmarje – Šmarje 89, Šmarje,
- Splošna ambulanta v Obalnem domu Upokojencev na Markovcu – Krožna cesta 5, Koper,
- Prehospitalna enota PHE, NMP Obala – Polje 35, Izola
- Ambulanta otroški in šolski dispanzer Debeli Rtič – Jadranska cesta 73, Ankaran,
- Ambulante v zaporih Koper – Ankaranska cesta 3, Koper,
- Razvojna ambulanta deluje tudi v vrtcu Sežana,
- Centralna urgentna služba - Polje 35, Izola.
Dejavnosti: ZD Koper na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZD Koper opravlja
osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega:
- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev
in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in
poškodovancev,
- preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s
programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami,
- zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,
- zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem
razvoju,
- patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter
oskrbovancev v socialno varstvenih in drugih zavodih,
- nujno medicinsko pomoč (dežurna služba, enota NMP-A in NMP-PHE Obala),
- zdravstvene preglede športnikov,
- ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo,
- diagnostične in terapevtske storitve,
- center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog,
- antikoagulantno zdravljenje,
- ginekologija,
- diabetologijo,
- psihiatrijo,
- ultrazvočno diagnostiko,
- medicino dela, prometa in športa ter
- razvojno ambulanta.
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ORGANIZACIJSKA SHEMA
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2.

ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
‒ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E,
77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13),
‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ,
40/12-ZUJF),
‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2013 z aneksi in določila Splošnega dogovora za
leto 2014,
‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 ter 2014 z
ZZZS (Pogodba ZZZS).
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
‒ 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),
‒ 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),
‒ 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 in 58/10),
‒ 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 in 58/10),
‒ 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).
b)
‒
‒
‒
‒

Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti…)
Statut ZD Koper,
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest,
Poslovnik o delu sveta zavoda,
Pravilnik o računovodstvu.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2014 smo upoštevali naslednja izhodišča:
‒ dopis Ministrstva za zdravje – Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za
pripravo finančnih načrtov za leto 2014,
‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415)
(Uradni list RS, št. 101/13),
‒ Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/2012 Skl.US: U-I162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013
Odl.US: U-I-186/12-34, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A),
‒ Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
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‒ Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJSR) (Uradni list RS, št. 46/13),
‒ Sklep Vlade RS številka 11000-37/2013/6 z dne 20. 6. 2013,
‒ Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju
za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014,
‒ Stavkovni sporazum (Uradni list RS, št. 46/13),
‒ Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v
osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13).
Vlada RS je z dne 23.01.2014 podala soglasje na Finančni načrt ZZZS za leto 2014 in uskladila
sporna vprašanja v zvezi s Splošnim dogovorom za leto 2014, ki določa naslednje:
‒ Da ni nižanja cen zdravstvenih storitev – cene ostajajo na nivoju z dne 30.06.2013,
‒ Od 01.01.2014 se ne izvaja revalorizacija materialnih stroškov in ostalih kalkulativnih
elementov, ki so vkalkulirani v cene zdravstvenih storitev,
‒ Ne opredeljuje virov za izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine
nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev,
‒ Ne predvideva dodatnih prihodkov za plačilo obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o davku
na nepremičnine in že povišanih stopenj davka na dodano vrednost,
‒ Ne predvideva spremembe cen zdravstvenih storitev iz naslova kalkuliranih sredstev
zaradi uveljavitve napredovanj v zdravstvu,
‒ Zamik akontacij za opravljene zdravstvene storitve iz leta 2014 v leto 2015: ZZZS bo
januarja 2015 poravnal prvi in drugi del decembrske akontacije za leto 2014).
Makroekonomska izhodišča:
Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leto 2014, ki so bile
upoštevane pri pripravi finančnega načrta:
- realna rast bruto domačega proizvoda: -0,8 %,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: 0,5 %,
(od tega v javnem sektorju: –0,4 %),
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: –1,4 %,
(od tega v javnem sektorju: –2,3 %),
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač): -1,2 %,
- letna stopnja inflacije (dect/dect-1) : 1,4 %,
- povprečna letna rast cen – inflacija: 1,9 %.
Pomembnejši elementi s področja plač za načrtovanje stroškov dela:
ZIPRS1415 v 48. členu določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki proračuna pri
načrtovanju stroškov dela izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in
razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo
obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo
primanjkljajev sredstev za stroške dela.
Pri planiranju stroškov dela so bila upoštevana naslednja izhodišča:
- V letu 2013 javnim uslužbencem ne pripada del plače za redno delovno uspešnost (44. člen
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10,
85/10, 94/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 110/11, 40/12-ZUJF, 104/12-ziprs1314, 46/13,
46/13-ZIPRS13-14-A).
- Ni izplačila delovne uspešnosti, za zavode, ki so poslovale z negativnim poslovnim izidom.
- Javni uslužbenci in funkcionarji, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanja, napredujejo s
01.04.2014.
- Regres za prehrano je opredeljen v 166. členu ZUJF (od 1. 1. 2014 znaša 3,61 EUR – Uradni
list RS, št. 7/14), povračila stroškov prevoza na delo in z dela pa določa 168. člen ZUJF.
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- 66.člen ZIPRS1415 določa izplačilo regresa za leto 2014, pri čemer se upošteva uvrstitev v
plačni razred v mesecu pred izplačilom regresa. Izplačilo se izvede pri plači za mesec maj.
Izplačilo regresa se izvede za zaposlene, ki so v mesecu pred izplačilom regresa, uvrščeni v
50. ali nižje plačne razrede.
- Jubilejna nagrada pripada zaposlenemu le pri izpolnitvi delovne dobe pri delodajalcih v
javnem sektorju in sicer le, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju (70. člen
ZIPRS1415).
Ukrepi s področja zaposlovanja, sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb, študentskega dela
ter drugih pogodb civilnega prava v ZUJF:
- 183. člen določa pogoje zaposlovanja, ki so vezani na soglasje sveta javnega zavoda, s
predhodnim soglasjem župana.
- 184. člen ZUJF določa omejitve sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb, to je vseh vrst
pogodb civilnega prava, ter opravljanja dela dijakov in študentov.
- Opravljanje zdravstvene dejavnosti v okviru javne zdravstvene službe na podlagi podjemne
ali druge pogodbe civilnega prava je dovoljena pod pogoji, ki jih določa 19. člen ZUJF.
4.

PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2014

4.1. LETNI CILJI
Vsi cilji morajo biti tudi v bodoče podvrženi glavnemu cilju našega zavoda in ta je
zagotavljanje kakovostnih zdravstvenih storitev. S tem vodilom smo oblikovali naslednje cilje:
- opravljati redne strokovne nadzore s svetovanjem pri vseh zdravnikih, zobozdravnikih in na
področju zdravstvene in babiške nege,
- izvajati kontinuirano izobraževanje na vseh področjih dela ohraniti ali povečati število
udeležb na zunanjih izobraževanjih,
- posodobitev procesov dela in pravilnikov v sistemu kakovosti,
- zagotoviti našim občanom dostopnejše storitve na različnih področjih zdravstva,
- racionalizacija stroškov poslovanja z namenom ohranitve doseženega standarda kakovosti
(zaključek najmanj treh javnih razpisov z namenom znižanja stroškov poslovanja,
nadomeščanje zunanjih izvajalcev z notranjimi…),
- pridobitev dodatnih virov financiranja,
- dvigniti obseg samoplačniških storitev in storitev z doplačili,
- pridobitev ali razširitev programov ZZZS za vsaj dve novi referenčni ambulanti, priznanje
programa antikoagulantne ambulante vsaj glede na lansko realizacijo in drugo,
- več strokovnih medicinskih objav v lokalnih medijih,
- izboljšati sodelovanje z zdravniki koncesionarji na področju izvajanja storitev laboratorija,
pralnice, kurirja in službe za informatiko.
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF
V ZD Koper med ostalimi že zapisanimi cilji, načrtujemo v okviru poslovnih ciljev tudi
naslednje aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ:
- zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti in obvladovanje stroškov,
- izbor najugodnejših ponudnikov pri nabavi storitev ali materiala,
- zagotavljanje gospodarnosti in zakonitosti,
- zagotavljanje ustreznih delovnih razmer,
- zagotavljanje požarne in potresne varnosti,
- zagotavljanje rednih servisov in vzdrževanje opreme,
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-

notranja kontrola vodenja čakalnih dob,
aktivnosti v zvezi z načrtom integritete,
aktivna kadrovska politika in
zagotavljanje varnega informacijskega sistema in razvoja informacijskih sistemov.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj
Register tveganj v ZD Koper je usmerjen v prizadevanja za obvladovanje tveganj, povezanih z
opredeljenimi letnimi cilji. Za posamezni cilj opredelimo tveganje, verjetnost in posledice
nastanka, stopnjo tveganosti, ukrepe, odgovornega nosilca ter rok za obvladovanje tveganja.
V nadaljevanju navajamo dve ključni tveganji v ZD Koper:
1. Tveganje: Nedoseganje ali preseganje programov po pogodbi ZZZS in s tem nedoseganje
prihodkov ali povzročanje nepredvidenih stroškov.
Ukrep: Ažurno spremljanje obsega dela po ambulantah. V ambulantah, kjer se bodo izkazovali
odmiki od zastavljenih planov, bo sledilo takojšnje ukrepanje. V primeru nedoseganja
realizacije programov, zaradi zmanjšanih potreb prebivalstva ali preseganja realizacije, zaradi
povečanih potreb prebivalstva, bo izvedeno prestrukturiranje programov v skladu z določili
Splošnega dogovora, ki velja za posamezno leto.
2. Tveganje: Nelikvidnost.
Ukrepi: Redno spremljanje in načrtovanje denarnega toka, natančno časovno planiranje nabav
in upoštevanje finančnega načrta nabav za posamezno leto.
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF
ZD Koper nima vzpostavljene svoje notranje revizijske službe, zato bodo aktivnosti na
področju notranjega nadzora javnih financ v letu 2014 izvedene v sodelovanju s pooblaščenim
izvajalcem storitev notranje revizije.
V letu 2014 bo preverjeno delovanje notranjih kontrol za obvladovanje tveganj na področju
informatike in inventure osnovnih sredstev.
5. FIZIČNI, FINANČNI
ZASTAVLJENE CILJE

IN

OPISNI

KAZALCI,

S

KATERIMI

MERIMO

Finančni kazalniki
1.
2.

KAZALNIKI GOSPODARNOSTI
KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI

Realizacija
1-12 2013
0,98
1,25

Realizacija
1-12 2012
0,99
1,15

INDEKS
Real 13 /real. 12
0,98
1,09

FN 2014
1,00
1,05

INDEKS
FN 2014 /real. 2013
102
84

Kazalnik gospodarnosti je zadoščen, kadar je vrednost le tega enaka ali večja od 1. V preteklih
letih (2012, 2013) je bil ta kazalnik pod 1, v letu 2014 si bomo prizadevali za uravnotežen
poslovni izid, zato načrtujemo, da bo vrednost tega kazalnika 1.
Kratkoročna likvidnost pove, da je zavod sposoben trajno poravnati vse svoje dolgove.
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Cilji poslovanja in merila doseganja ciljev:
CILJ POSLOVANJA

MERILO DOSEGANJA CILJEV

Izpolnjevanje pogodbenega programa za ZZZS
Zagotavljanje zakonitosti poslovanja
Izvedba planiranih investicij
Izvedba planiranih nabav
Zmanjševanje stroškov
Izvajanje ISO Standarda
Izvajanje javnih razpisov

6.

100% realizacija vseh programov
Ne-sankcioniranje s strani zunanjih ustanov
Izvedene investicije glede na plan
Izvedene nabave glede na plan
Primerjava stroškov glede na preteklo leto
Ohranitev ISO Standarda in izvajane nalog
Nižje cene glede na preteklo leto

NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Program dela za leto 2014 temelji na obveznostih, ki izhajajo predvsem iz pogodbenih
obveznosti z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, deloma pa tudi iz pogodbenih
obveznosti s podjetji, zavodi in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami.
Načrtovani delovni program, ki ga podajamo v prilogi Obrazec 1: Delovni program 2014 in v
spodnjih tabelah, je pripravljen v okviru razpoložljivega prihodka oz. načrtovanega programa iz
Pogodbe z ZZZS in veljavnih cen 1. 1. 2014. Načrtovani delovni program iz priloženih
preglednic se bo prilagodil možnim prestrukturiranjem in uskladil s Pogodbo z ZZZS, katero za
leto 2014 s strani ZZZS-ja še nismo prejeli.
Program ZZZS načrtujemo realizirati v celoti in je prikazan v spodnji tabeli. Plan preventive se
bo glede na finančni načrt 2013 v splošnih ambulantah znižal, saj se bo opravljal v okviru
referenčnih ambulant (plačane so v pavšalu), ki delujejo v sklopu splošnih ambulant. Glede na
leto 2013 se bo zmanjšal tudi plan v antikoagulantni ambulanti. V letu 2013 smo plan v tej
ambulanti realizirali v višini 106%, presežek plana smo s strani ZZZS dobili plačan. Skupen
plan točk v letu 2013 je tako znašal 16.541 točk, in je bil realiziran in plačan v celoti na račun
nerealiziranega programa v Sežani.

Ambulante
SPLOŠNA AMBULANTA - kurativa

Plan ZZZS
2013
Količniki

Realizacija ZZZS
2013
Količniki

% doseganja
plana
Količniki

Plan ZZZS
2014
Količniki

Plan ZZZS
2014/2013 v %
Količniki

380.786

414.479

109%

380.786

12.897

12.474

97%

12.799

99%

151.435

129.103

85%

151.434

100%

OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER - preventiva (90%)

80.338

80.619

100%

80.339

100%

DISPANZER ZA ŽENE - kurativa

61.407

44.439

72%

61.408

100%

2.286

2.346

103%

2.323

102%

18.065

21.600

120%

18.065

100%

8.312

8.896

107%

8.312

SPLOŠNA AMBULANTA - preventiva (90%)
OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER - kurativa

DISPANZER ZA ŽENE - preventiva (70%)
AMBULANTA ODU
AMBULANTA DEBELI RTIČ - kurativa
Točke
NEGA IN PATRONAŽA

Točke

Točke

Točke

100%

100%
Točke

248.121

252.955

102%

248.121

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

16.541

16.541

100%

15.614

94%

SPEC.AMB.PSIHITRIJA

37.959

41.053

108%

37.959

100%

161.907

172.476

107%

161.907

100%

24.685

24.819

101%

24.685

100%

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

108.894

109.425

100%

109.467

101%

ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO

88.993

89.645

101%

89.533

101%

SPEC.AMB.DIABETOLOGIJA
ULTRAZVOK

100%

Poleg zgoraj navedenih programov bomo v letu 2014 opravljali za ZZZS tudi programe, ki so
financirani v pavšalu. To so: dežurna služba, nujna medicinska pomoč, program PHE, reševalec
na motorju, dežurna služba v zobozdravstvu, zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja, center za
preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, razvojna ambulanta, referenčne
ambulante in program nudenja zdravstvene oskrbe obsojencem in pripornikom v Zaporu Koper.
Vse dejavnosti načrtujemo, da bodo plačane v višini dogovorjenih programov po pogodbi z
ZZZS.
V tabeli na naslednji strani so prikazani/e realizirani/e in planirani/e točke in količniki do
ostalih plačnikov v letu 2013 in plan 2014.
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Plan
2013

Naziv

Količniki

Realizacija
2013

% doseganja
plana

Plan
2014

Količniki

Količniki

Količniki

Plan
2014/2013 v %
Količniki

SPLOŠNA AMBULANTA - kurativa+preventiva

2.000

1.845

92%

2.000

100%

OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER - kurativa+preventiva

2.000

1.901

95%

2.000

100%

DISPANZER ZA ŽENE - kurativa+preventiva

1.550

1.575

102%

1.550

20

16

81%

20

0

0

-

0

AMBULANTA ODU
AMBULANTA DEBELI RTIČ - kurativa
Točke
DISP.ZA MENTALNO ZDRAVJE

Točke

Točke

Točke

100%
100%
#DEL/0!
Točke

650

792

122%

650

100%

NEGA IN PATRONAŽA

72

73

101%

72

100%

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

10

0

0%

10

100%

SPEC.AMB.PSIHITRIJA

30

25

84%

30

100%

SPEC.AMB.DIABETOLOGIJA

250

137

55%

250

100%

ULTRAZVOK

300

120

40%

300

100%

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

20.000

9.708

49%

20.000

100%

ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO

1.500

1.177

78%

1.500

100%

NMP

1.000

993,3

99%

1000

100%

V ZD Koper opravljamo v okviru dejavnosti dispanzerja medicine dela prometa in športa
storitve na trgu. Letni plan dela v točkah je prikazan v spodnji tabeli.
JAN
9.859

FEB
MAR
9.859 9.859

APR
MAJ
9.859 9.859

Letni plan dela v točkah
JUN
JUL
AVG
9.859 9.859 9.859

SEP
9.859

OKT
NOV
9.859 9.859

DEC SKUPAJ
9.859 118.308

V okviru dejavnosti dispanzerja medicine dela prometa in športa opravljamo tudi edukacijske
in psihosocialne delavnice. Te delavnice so namenjene voznikom, ki so pridobil kazenske
točke, zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih
psihoaktivnih snovi. V letu 2014 načrtujemo opraviti 380 edukacijskih in 20 psihosocialnih
delavnic.
V ZD Koper deluje tudi diagnostični laboratorij. V našem laboratoriju, s kakovostnimi
analizatorji izvajamo hematološke, biokemične in urinske preiskave. Kontrolo kakovosti,
točnosti in natančnosti izvaja pristojna kontrola na državnem in mednarodnem nivoju. Razvoju
klinične kemije v laboratoriju sledimo z uvajanjem novih laboratorijskih preiskav. V letu 2014
načrtujemo opraviti 530.000 točk za izvajalce našega zavoda ter za zunanje naročnike –
zdravnike zasebnike in samoplačnike.
Program dela prikazuje priloga 1 - Obrazec 1: Delovni program 2014.
V nadaljevanju so v spodnji tabeli prikazani načrtovani prihodki po pogodbi z ZZZS za leto
2014, ločeno za OZZ in PZZ. Kot osnovo za izračun smo upoštevali zadnjo veljavno pogodbo z
ZZZS (1.12.2013) in nova določila Splošnega dogovora 2014. Od celotne pogodbe naj bi dobili
s strani ZZZS plačilo v višini 91,7%, s strani PZZ pa 8,35% (odstotek je približen in odvisen od
plačila posamezne ambulante):
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
SKUPAJ

7. FINANČNI
UPORABNIKOV

NAČRT

Prihodki po Pogodbi z ZZZS
SKUPAJ
OZZ=91,7%
PZZ=8,3%
570.512
523.160
47.353
570.512
523.160
47.353
570.512
523.160
47.353
570.512
523.160
47.353
570.512
523.160
47.353
570.512
523.160
47.353
570.512
523.160
47.353
570.512
523.160
47.353
570.512
523.160
47.353
570.512
523.160
47.353
570.512
523.160
47.353
570.512
523.160
47.353
6.846.150
6.277.919
568.230

PRIHODKOV

IN

ODHODKOV

DOLOČENIH

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
Načrt izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2014 je izdelan na podlagi realizacije za leto 2013,
ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2014 ter glede na temeljna ekonomska izhodišča in
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predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2014, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo
za zdravje.
Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
7.1.1. Načrtovani prihodki
Načrtovani celotni prihodki za leto 2014 znašajo 8.589.215 EUR in bodo za 1,37 % nižji od
doseženih v letu 2013.
Ti prihodki so načrtovani na osnovi določil Splošnega dogovora za leto 2014 in na osnovi
drugih pričakovanj prihodkov od opravljanja zdravstvene dejavnosti in prodaje na trgu.
Načrtovani prihodki od prodaje proizvodov in storitev znašajo 8.476.373 EUR in so za 1,45 %
nižji od realiziranih prihodkov leta 2013. Ti prihodki vključujejo prihodke iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja, prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, prihodke iz
naslova pripravnikov, sekundarijev in specializantov, prihodke iz doplačil do polne cene
zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, samoplačnikov, konvencij in donacij.
Načrtovani prihodki iz OZZ (6.277.919 EUR) se bodo v letu 2014 glede na realizacijo 2013
znižali za 3,82 %. Pri načrtovanju prihodkov s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije smo upoštevali določila Splošnega dogovora 2014 in finančni načrt Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2014.
V letu 2014 predstavljajo prihodki iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializantov
815.604 EUR. Ustvarjen prihodek, ki na drugi strani predstavlja tudi strošek dobimo v celoti
povrnjen s strani ZZZS. V kolikor v celotnih prihodkih odštejemo omenjen znesek, znašajo
celotni prihodki 7.773.611 EUR. Načrtujemo, da se bodo prihodki iz naslova pripravnikov,
specializantov in sekundarijev glede na leto 2013 povišali za 6,15 %, saj bomo zaposlili 2 nova
specializanta.
Načrtovani prihodki od doplačil do polne cene zdravstvene storitve, od nadstandardnih storitev,
samoplačnikov, konvencij in ostalih plačnikov (727.494 EUR), se bodo v letu 2014 glede na
realizacijo 2013 predvidoma povečali za 6 % na račun samoplačnikov, konvencij ter
edukacijskih in psihosocialnih delavnic, ki jih izvajamo v dispanzerju medicine dela, prometa
in športa ter samoplačniških pregledov športnikov in asistence na javnih prireditvah.
Načrtujemo, da se bodo drugi prihodki iz naslova najemnin in najema opreme zmanjšali za 1
%.
Pričakujemo,da se bodo finančni prihodki povišali za 10,54 %, zaradi zamudnih obresti od
uspešno poravnanih izvršb in obresti od likvidnega stanja zavoda.
Načrtovani prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki
znašajo 108.342 EUR in so za 5 % višji glede na leto 2013 na račun predvidenih višjih donacij
(dodatne donacije za nakup ultrazvoka in donacije za delovanje Pro Bono ambulante).
7.1.2. Načrtovani odhodki
Celotni načrtovani odhodki za leto 2014 znašajo 8.589.215 EUR in bodo za 3,51 % nižji od
doseženih v letu 2013.
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Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2014 znašajo
1.843.511 EUR in bodo za 6,45 % nižji od doseženih v letu 2013. Delež glede na celotne
načrtovane odhodke zavoda znaša 21,46 %.
Načrtovani stroški materiala v letu 2014 znašajo 718.143 EUR in in naj bi bili za 7,79 % nižji
od leta 2013. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 8,36 %. V letu 2014
načrtujemo znižati stroške materiala na račun javnih razpisov – zobni material, pisarniški
material, drobni material (obleke in inštrumentarij), laboratorijski material.
Konec leta 2012 smo izvedli skupno javno naročilo za pisarniški material, kar nam je
predstavljalo prihranek v letu 2013, katerega želimo v letu 2014 ohraniti, oziroma še nekoliko
povečati. Prav tako nameravamo znižati stroške sanitetnega materiala, saj je bil v drugi polovici
leta 2013 izveden javni razpis. Z izvedbo javnega naročila si bomo prizadevali znižati tudi
stroške laboratorijskega materiala in stroške drobnega inventarja (obleke, inštrumenti).
Načrtovani stroški storitev v letu 2014 znašajo 1.125.368 EUR in naj bi bili za 5,58 % nižji od
leta 2013. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 13,10 %.
Največje zmanjšanje stroškov storitev načrtujemo pri stroških porabljene energije (elektrika,
kurivo, pogonska goriva), saj imamo s Petrolom sklenjeno novo pogodbo glede ogrevanja, ki
nam zagotavlja nižje stroške. Nižje stroške načrtujemo tudi pri stroških podjemnega dela, saj
smo zmanjšali število podjemnih pogodb, nekaj podjemnih pogodb smo nadomestili z
izplačilom preko nadur lastnim zaposlenim. Zmanjšati nameravamo tudi laboratorijske storitve,
storitve vzdrževanja, stroške izobraževanja, računalniške storitve in druge stroške.
Načrtovani stroški dela
Načrtovani strošek dela (464) za leto 2014 znaša 6.516.281 EUR in bo za 2,06 % nižji od
doseženih v letu 2013. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 75,86 %.
Kljub načrtovanemu izplačilu drugega dela poračuna tretje četrtine plačnih nesorazmerij
nameravamo stroške dela znižati – znižali se nam bodo predvsem stroški za regres, saj smo
imeli v letu 2013 poračun regresa za leto 2012, prav tako se nam bodo stroški dela znižali na
račun števila zaposlenih, saj se bodo le ti v primerjavi z letom 2013, znižali.
Strošek dela nameravamo v letu 2014 znižati tudi na račun izplačila manjšega števila nadur.
Nadure načrtujemo izplačevati le v dejavnostih, kjer ne bomo zaposliti kadra (patronažna
služba – nadomeščanje porodniške odsotnosti, koordinatorstvo na Cus-u, delo v zaporih Koper,
delo v Centru za preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog,..).
V letu 2014 predstavljajo odhodki iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializantov
815.604 EUR. Načrtovani strošek se bo povišal glede na leto 2013, saj se bo število
specializantov povečalo za 2.
Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu znaša 0 % dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in
storitev na trgu, kar znaša 0 EUR (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga
in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).
V skladu z 22. k členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) dinamiko izplačil
dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu določi organ
upravljanja uporabnika proračuna na predlog direktorja.
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Zaradi negativnega poslovnega izida v preteklem letu in izhodišč za pripravo finančnih načrtov
ter objektivne bojazni do zmanjšanja finančnih sredstev, se delovna uspešnost do nadaljnjega
ne bo izplačevala.
Načrtovani stroški amortizacije
Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 319.492 EUR:
- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 0 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 197.217 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 122.275
EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 0
EUR.
7.1.3. Načrtovan poslovni izid
Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2014
izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 0 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 193.627 EUR
višji od doseženega v letu 2013.
Za uresničitev uravnoteženega finančnega načrta bomo v zavodu primorani izvajati še strožje
ukrepe za uravnoteženo poslovanje zavoda: ne izplačevanje nadur (razen v že omenjenih
primerih-zapori, patronažna služba…); zmanjšanje podjemnih pogodb, racionalnejša poraba
materiala; ne izplačevanje povečanega obsega dela; natančno se spremlja izpolnjevanje pogojev
za upokojitev in kritično presoja ob izdaji soglasij za nadaljevanje delovnega razmerja.
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
VRSTAH DEJAVNOSTI
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti
(storitev):
a) prihodki od najemnin,
b) prihodki od obresti,
c) prihodki od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, asistenc na javnih prireditvah,
d) prihodki iz dejavnosti medicine dela, prometa in športa,
e) prihodki od ne zdravstvenih storitev.
Načrtovani prevrednotovalni prihodki in izredni poslovni prihodki niso načrtovani za tržno
dejavnost. Finančni prihodki so načrtovani v vrednosti 473 EUR na račun obresti.
Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z
naslednjimi sodili:
- 10,5% tržna dejavnost in
- 89,5% javna služba.
Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 0 EUR (finančni načrt je izravnan), iz
naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 0 EUR (finančni načrt je izravnan).
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah.
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7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v letu
2014 je izdelan na podlagi prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2013 in z
oceno predvidenih sprememb v letu 2014.
Prihodke za izvajanje javne službe načrtujemo za 2,10 % manjše kot v letu 2013, prihodke od
prodaje blaga in storitev na trgu pa načrtujemo za 3,11 % več kot leta 2013.
Načrtovani odhodki za izvajanje javne službe naj bi bili v enakem obsegu kot v letu 2013,
odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu pa zmanjšali za 18,07 %.
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.
8.

PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014
8.1. ZAPOSLENOST
Okviri za izvajanje dolgoročne kadrovske politike so določeni s Pogodbo z ZZZS ter z
obsegom izvajanja tržnih dejavnosti, t.j. medicine dela, prometa in športa ter samoplačniških
storitev.
ZD Koper bo še naprej vodil kadrovsko politiko, ki bo usmerjena v usklajevanje priznanih
nosilcev po Pogodbi z ZZZS z dejanskim številom zaposlenih v ZD Koper. Še naprej si bomo
prizadevali pridobivati ustrezne kadre preko razpisov in v okviru učnega zavoda.
Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014 se bo v primerjavi s številom zaposlenih na dan 31. 12.
2013 znižalo za 2 delavca in doseglo 215 delavcev (Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2014 – I.
del). V kadrovskem načrtu ZD Koper so v letu 2014 predvidene samo zaposlitve na nezasedena
delovna mesta, ki jih je ZD Koper izvajal na podlagi podjemnih pogodb in nadurnega dela.
Načrtovani sta dve zaposlitvi zdravnikov specialistov urgentne medicine v Prehospitalni enoti
Obala (PHE). Pogodba z ZZZS predvideva v organizacijski enoti PHE 5,56 zdravnikov
specialistov. Na dan 31.12.2013 je bilo v PHE enoti Obala zaposlenih 3,50 zdravnikov
specialistov. Zaposlitev dveh specialistov bi pomenila uskladitev s Pogodbo z ZZZS. S tem bi
prvič od začetka delovanja PHE Obala imeli polno kadrovsko zasedbo zdravnikov specialistov
v PHE.
Načrtovane so tudi zaposlitve zdravnikov specialistov v dejavnostih, kjer se zdravstvene
storitve izvajajo na podlagi podjemnih pogodb, v skupnem obsegu 1,86 delavcev iz ur (0,65
delavca iz ur v dispanzerju za otroke in šolarje, 0,5 delavca iz ur v ultrazvočni dejavnosti in
0,71 delavca iz ur s področja psihiatrije za Center za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti od
prepovedanih drog in za ambulanto v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper.
ZD Koper ne načrtuje dodatnega zaposlovanja ostalih izobrazbenih struktur. Upokojitve se
bodo v letu 2014 praviloma nadomeščale le pri zdravstvenem kadru in samo v primerih, ko ne
bo mogoče drugače organizirati in racionalizirati delovne procese. V letu 2014 bodo izpolnili
pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine trije zaposleni (zdravstveni kader), ki jih
bo ZD Koper nadomestil z novimi zaposlitvami, saj gre za kader, predviden v Pogodbi z ZZZS.
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Na podlagi 2. odstavka Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in
2015 (ZIPRS1415) morajo posredni uporabniki proračuna pripraviti izhodišča kadrovskega
načrta tako, da se bo skupno število zaposlenih v obdobju januar 2014 – januar 2015 znižalo za
1%.
V skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 bo ZD Koper število
zaposlenih v obdobju januar 2014– januar 2015 znižal za 1,03 %. Znižanje je posledica nižjega
števila zaposlenih pripravnikov na dan 1.1.2015 in znižanja števila zaposlenih zaradi
nenadomeščanja prekinitev delovnega razmerja (Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2014 – II.
del).
Ker je področje specializacij v izključni pristojnosti Zdravniške zbornice Slovenije, nimamo
podatka, koliko specializantov bo v letu 2014 s sklepom razporejenih na opravljanje
specializacij v ZD Koper. Planiranih je 25 specializantov. V primeru dodatnih napotitev, bo
število preseglo 25 specializantov, kar pomeni, da bo število zaposlenih na dan 1. 1. 2015 višje.
V tem primeru ne bo zagotovljeno določilo ZIPRS1415 glede zniževanja števila zaposlenih za
1%, saj ZD Koper nima vpliva na napotitve specializantov. Zato bomo v takšnem primeru
skušali najti dogovor z Zdravniško zbornico, oziroma zavrniti napotene spacializante.
8.2. OSTALE OBLIKE DELA
ZD Koper planira v letu 2014 pogodbeno zaposlovanje zunanjih sodelavcev v dejavnostih, kjer
zaradi krajšega delovnega časa, deficitarnosti določenih poklicev ali dela, ki ga ni mogoče v
naprej časovno predvideti in zato ni mogoče sklepati pogodbe o zaposlitvi.
V času delovanja reševalca na motorju planira ZD Koper skleniti podjemno pogodbo z
zunanjim sodelavcem, ki je že v preteklosti v ZD Koper opravljal dela in naloge motorista.
Program reševalca na motorju se izvaja šest mesecev, od maja do oktobra.
Bruto cena pri podjemnih podobah ne sme presegati višine stroška dela zdravstvenega delavca,
vračunanega v ceno zdravstvene storitve, kar bo tudi v bodoče merilo za sklepanje podjemnih
pogodb, kadar gre za sklepanje podjemnih pogodb za dejavnosti, ki so financirane na podlagi
Pogodbe z ZZZS.
Na področju samoplačniških storitev bo ZD Koper tudi v letu 2014 sklepal podjemne pogodbe
s svojimi zaposlenimi za opravljanje del in nalog na javnih prireditvah. Prav tako ZD Koper
načrtuje sklepanje pogodb s svojimi zaposlenimi za izvajanje samoplačniških storitev na
podlagi Sklepa Ministrstva za zdravje št. 1001-492/2013, z dne 18.7.2013 in Pravilnika o
opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih storitev Zdravstvenega doma Koper
(sprejetega na seji sveta zavoda dne 11. 10. 2012).
ZD Koper se bo v letu 2014 vključil v izvajanje programa javnega dela z nazivom Pomoč pri
urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva ter informiranju občanov.
V okviru programa bo arhivsko gradivo iz arhiva na Cankarjevi ulici 9 v Kopru popisano in
preneseno v centralni arhiv.
V letu 2014 se bo ZD Koper vključil tudi v projekt usposabljanja na delovnem mestu in sicer za
delovna mesta perice, pomožnega laboratorijskega delavca, urednika v knjigovodstvu in
računovodje.
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8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM
ZD Koper je že leta 2011 oddal dejavnost čiščenja zunanjemu izvajalcu. Letni strošek te
dejavnosti znaša 94.999,38 EUR. V tej dejavnosti nimamo več zaposlenih. Prihranek na letni
ravni znaša 20.300 EUR.
V letu 2013 smo dejavnost zobne tehnike oddali zunanjemu izvajalcu. Pogodbo smo sklenili
meseca septembra 2013, za obdobje petih let. Z oddajo dejavnosti zunanjemu izvajalcu je cena
ponujene točke storitev nižja kot nam jo prizna ZZZS, za 8%. Z znižanjem cene točke bo v letu
2014 opaziti prihranek na letnem nivoju za cca. 17.000 EUR.
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA
Strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje se bo tudi v letu 2014 izvajalo v skladu z
organizacijskim predpisom Strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih. Strokovna
izpopolnjevanja vseh zaposlenih bodo odobravali člani strokovnega sveta na podlagi vlog
zaposlenih.
V kadrovskem planu ZD Koper je na dan 31.12.2014 predvidenih 25 specializantov, ki so s
sklepom Zdravniške zbornice Slovenije razporejeni za opravljanje specializacije. Vsi stroški
specializantov so povrnjeni s strani ZZZS. V letu 2014 ni predvidenih specializacij, ki bi bile v
breme ZD Koper. Specializacije zdravnikov so v pristojnosti Zdravniške zbornice Slovenije,
zato ZD Koper nima vpliva na število specializantov.
V letu 2014 bo ZD Koper omogočil opravljanje pripravništva trinajstim pripravnikov za poklic
zdravstveni tehnik. Osem pripravnikov bo pripravništvo opravljalo v prvi polovici leta, pet
pripravnikov pa bo s pripravništvom pričelo v mesecu juniju 2014. Stroški pripravništva so kriti
s strani ZZZS.
Za ostale poklice ZD Koper ne načrtuje opravljanja pripravništva zaradi določila ZIPRS1415
glede znižanja števila zaposlenih za 1%.
9.

PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014

9.1. PLAN INVESTICIJ
Leto 2014 bo s finančnega vidika še nekoliko slabše kot pretekla leta. Zaradi izostrenih
finančnih razmer, v katerih se je znašel zavod zaradi negativnega finančnega poslovanja v letu
2013 ter nadaljevanja finančne krize v državi, so viri sredstev za investicije zelo omejeni.
Predvidena dejanska investicijska vlaganja v letu 2014 bodo pogojena z likvidnostno situacijo
tekom leta.
Skupna vrednost vseh nabav v letu 2014 znaša 298.398 EUR. Plan nabave osnovnih sredstev se
bo izvajal glede na stopnjo nujnosti (1 – najnujnejše, 2 – manj nujno, 3 – ne nujno). Skupni
znesek najnujnejših nabav znaša 80.347 EUR.
Plan adaptacij v letu 2014:
ENOTA
1 LABORATORIJ
3 ZD KOPER - CENTRALNA STAVBA

ADAPTACIJA
ADAPTACIJA
UREDITEV TLAKOV - STOPNIŠČE
Skupaj:

ZNESEK
70.000,00
7.000,00
77.000,00

19

Ključna investicija v letu 2014 bo adaptacija celotnega laboratorija v vrednosti 70.000 EUR
(elektrika, voda, celotna preureditev, …). Glede na finančne zmožnosti bomo poleg tega
opravili še manjša investicijska vlaganja in ureditev tlakov na stopnišču v centralni stavbi ZD
Koper v vrednosti 7.000 EUR.
Realizacija izvedbe plana investicij in plana nabave osnovnih sredstev bo odvisna od finančnih
zmožnosti zavoda.
V letu 2014 planiramo kupiti naslednja osnovna sredstva:
Naziv osnovnega sredstva
RAČUNALNIKI ZA LABORATORIJ
RAČUNALNIKI, TISKALNIKI, MONITORJI
RAČUNALNIKI, TISKALNIKI, MONITORJI
KLIMA ZA SERVERSKI PROSTOR
ZAMENJAVA BATERIJ NA ups
RAM DDR3
MONITOR ZA SERVERJE
BLADE REZINA
DODATNI DISK
UPS
WIN SERVER LICENCA
BIOKEMIČNI ANALIZATOR
MALI HEMATOLOŠKI ANALIZATOR
STOLI
MIKROSKOP ZA DKS
STOJEČI IN STENSKI REFLEKTOR
APARAT ZA KONTROLO VIDA
OKSIMETER ZA ODRASLE IN OTROKE
PEDIATRIČNI OKSIMETER
OKSIMETER ZA ODRASLE IN OTROKE
PRUČKA OB PREISKOVALNI MIZI
UZ APARAT
PFX APARAT
VARILNI APARAT
PRENOSNI UZ S PRIKLJUČKI
LIFEPAK 15
PENTAMIX
ELEKTROKAVTER
GUTTACUT VDW
MEŠALEC KAPSUL
STOL ZA TERAPEVTA
NEGATOSKOP
STROJNI RAZŠIRJEVALEC KANALOV
PALODENT PLUS INTRO KIT
I-STAT ANALIZATOR
FOTOKOPIRNI STROJ
TERAPEVTSKA MIZA ZA IZVAJANJE DP
TERAPEVTSKA MIZA ZA NVFTH
TERAPEVTSKA BLAZINA AIREX 100*200
ABC TEST KOVČEK
MIZA ZA SKUPNI PROSTOR
STOLI ZA SKUPNI PROSTOR
KARTOTEČNA OMARA S KLJUČAVNICO

Količina Znesek
Stopnja nujnosti
3 1.830,00
1
skupaj
5.880,00
2
skupaj
4.721,00
3
1 1.321,00
1
1
976,00
1
1
61,00
1
1
171,00
1
1 3.660,00
1
1
732,00
1
2
244,00
1
1 3.660,00
1
1 51.850,00
1
1 7.000,00
2
6 1.320,00
2
1 15.000,00
2
1 1.026,00
1
1 4.844,00
2
1
749,00
1
1
399,00
1
1
300,00
1
1
65,00
1
1 60.000,00
2
1
200,00
1
1
550,00
2
1 9.300,00
2
1 24.000,00
2
2 2.951,00
1
1 2.750,00
3
1
206,00
2
1
317,00
1
1
547,00
1
1
162,00
3
1 1.540,00
3
1
401,00
2
1 8.500,00
1
1
500,00
1
1
300,00
2
1
150,00
2
3
474,00
2
1 1.000,00
2
1
150,00
3
4
800,00
2
1
791,00
2
221.398,00

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL
Investicijskemu vzdrževanju bomo v letu 2014 namenili skoraj enak obseg sredstev kot v letu
2013, in sicer v višini 93.562 EUR.
Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2014.
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA
Zadolževanje po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona
o javnih financah (Ur. l. RS, št. 112/2009) v letu 2014 ni načrtovano.
Datum: 7. 4. 2014
Podpis odgovorne osebe
____________________________
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