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I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 VSEBUJE:
a)

SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2015 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):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2015
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka za leto 2015
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti za leto 2015

b)

POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:
‒ Obrazec 1: Delovni program 2015
‒ Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015
‒ Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015
‒ Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015
‒ Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2015
‒ Priloga – AJPES bilančni izkazi
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II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

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
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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
varstvo za vse ljudi, ki potrebujejo zdravstveno pomoč, pri tem ravna enako ne glede na
nacionalnost, veroizpoved, raso, spol in drugačnost.
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 in 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 2014 z aneksi in določila Splošnega dogovora za
leto 2015
‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 ter 2015 z
ZZZS.
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),
‒ 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 in 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 in
108/13),
‒ 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 in 97/12),
‒ 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 in
108/13),
‒ 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).
c) 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 2015
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2015 smo upoštevali naslednja izhodišča:
‒ dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2015,
‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415)
(Uradni list RS, št. 101/13, 38/14 in 84/14),
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‒ Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12-ZPIZ-2, 104/12ZIPRS1314, 105/12, 25/13 odl. US, 46/13-ZIPRS1314-A, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsnI, 63/13-ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 101/13ZDavNepr in 85/14),
‒ Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v
javnem sektorju za leto 2015,
‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št.
12/14 in 52/14),
‒ Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
‒ Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13,
13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13,
25/14-ZFU in 50/14),
‒ Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v
osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13).
Finančni načrt za leto 2015 je načrtovan na osnovi določil Splošnega dogovora za leto 2014, saj
Splošnega dogovora za 2015 še ni, in na osnovi drugih pričakovanj prihodkov in odhodkov od
opravljanja zdravstvene dejavnosti.
Pri pripravi finančnega načrta za leto 2015 smo upoštevali, da se bo, kljub novim zaposlitvam
strošek dela znižal, saj nimamo obveznosti izplačila plačnih nesorazmerij, ki so bremenila
predhodne leto 2014. Pričakuje se tudi večji priliv finančnih sredstev s strani ZZZS zaradi
pridobitve novega programa splošne ambulante in ene referenčne ambulante (na drugi strani
pričakujemo povečanje stroškov). Poleg vrnitve vsaj enega programa splošne medicine po
upokojitvi koncesionarja pričakujemo, da bodo naše aktivnosti za širitve programov vendarle
obrodile sadove, kar bi se izrazilo v širitvah nekaterih programov, nakazuje se že pridobitev
programa, ki se izvaja v Domu starejših občanov Ptuj – enota Olmo, pa programi zdravstvene
nege iz zaporov, upamo na prepoznanje naših potreb širitev antikoagulantne in patronažne
službe in drugih, na katere že vrsto let opozarjamo plačnika.
Konec leta je potrebno računati na dvig mesečnega stroška dela, saj se bodo v decembrski plači
že poznala sproščena napredovanja. Pričakujemo tudi več vzdrževalnih del in nabav osnovnih
sredstev, saj se nam pretekla štiri leta izrednega varčevanja najbolj poznajo ravno pri dotrajani
opremi. Finančni načrt sprejemamo v času javne obravnave predloga Pravilnika o službi nujne
medicinske pomoči. V kolikor se bodo realizirale napovedi iz omenjenega pravilnika ne
izključujemo možnosti izgube celotnega programa NMP, kar bi pomenilo velik del prihodkov.
A ker ta del še ni potrjen in obstaja velika možnost, da tudi ne bo, smo sklenili, da FN
pripravimo glede na obstoječa Pravilnik in Splošni dogovor.
Makroekonomska izhodišča:
Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leto 2015, ki so bile
upoštevane pri pripravi finančnega načrta:
- realna rast bruto domačega proizvoda: 1,6 %,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: 1,3 %,
(od tega v javnem sektorju: 1,0 %),
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: 0,7 %,
(od tega v javnem sektorju: 0,4 %),
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač): 1,8 %,
- letna stopnja inflacije (dect/dect-1) : 1,1 %,
- povprečna letna rast cen – inflacija: 0,6 %.
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4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2015
4.1. LETNI CILJI
V letu 2015 želimo tudi odreagirati na ugotovljene negativne odstope, izmerjene z anketnimi
vprašalniki med pacienti in zaposlenimi. Upoštevali bomo tudi navodila strokovnega sveta.
Tako smo si zadali naslednje letne cilje:
- izboljšati zunanji izgled ZD Koper z ureditvijo prostorov in oznak, nabavo nove
opreme,ažurno spletno stranjo in organizacijo z zdravjem povezanih prireditev;
- izboljšati zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu;
- znižati odsotnost zaposlenih zaradi bolniškega staleža;
- širitve programov (splošne medicine, referenčnih ambulant, antikoagulantne
ambulante, standarda razvojne ambulante, patronažne službe,ambulante v Domu…);
- sodelovanje z organi, ki sooblikujejo zdravstveno politiko v Sloveniji (Reforma NMP);
- boljša realizacija preventive ob večjem osveščanju pacientov glede dolžne skrbi za
lastno zdravje;
- razvoj novih tržnih produktov (oralna kirurgija, pregledi športnikov, cepljenja…)
- stalno spremljanje razvoja tako na področju medicinske, kot informacijske stroke;
- še naprej pa ohranjamo cilje skrajševanja čakalnih dob, realizacije priznanih
programov, izboljšane dostopnosti in ohranitve ali izboljšanja standarda kakovosti.
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,
- 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.
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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 2015 izvedene v sodelovanju s pooblaščenim
izvajalcem storitev notranje revizije.
V letu 2015 bo revidirano delovanje celotnega procesa nabave in javnih naročil.
5. FIZIČNI, FINANČNI
ZASTAVLJENE CILJE

IN

OPISNI

KAZALCI,

S

KATERIMI

MERIMO

FINANČNI KAZALNIK

1.

KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

Realizacija
1-12 2014
1,03

Realizacija
1-12 2013
0,98

INDEKS
Real 14 /real. 13
1,05

FN 2015
1,00

INDEKS
FN 2015 /real. 2014
98

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 je bil nad 1, v letošnjem letu si bomo
prizadevali za uravnotežen poslovni izid, zato načrtujemo, da bo vrednost tega kazalnika 1.
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
Izvajanje ISO Standarda
Izvajanje javnih razpisov

Realizacija, ki upravičuje polno plačilo programov
Ne-sankcioniranje s strani zunanjih ustanov
Izvedene investicije glede na plan
Izvedene nabave glede na plan
Ohranitev ISO Standarda in izvajane nalog
Nižje cene glede na preteklo leto

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA
Program dela za leto 2015 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.

10

Načrtovani delovni program, ki ga podajamo v prilogi Obrazec 1: Delovni program 2015 in v
spodnjih tabelah, je pripravljen v okviru razpoložljivega prihodka oz. načrtovanega programa iz
planov ZZZS in veljavnih cen 1. 1. 2015. Načrtovani delovni program iz priloženih preglednic
se bo prilagodil možnim prestrukturiranjem in uskladil s Pogodbo z ZZZS, katero za leto 2015
s strani ZZZS-ja še nismo prejeli.
Pričakovani program ZZZS načrtujemo realizirati v celoti in je prikazan v spodnji tabeli. V
dejavnosti patronažne službe in nege na domu je načrtovani obseg programa opredeljen v
številu storitev, in sicer na podlagi načrtovanega obsega programa v pogodbenem letu 2014,
izraženega v timih. En tim iz pogodbenega leta 2014 pomeni 1.350 preiskav na letni ravni.
Plan ZZZS
2014
Količniki

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

Realizacija ZZZS
2014
Količniki

% doseganja
plana
Količniki

Plan ZZZS
2015
Količniki

Plan ZZZS
2015/2014 v %
Količniki

385.932

430.116

111%

383.232

99%

12.799

13.311

104%

12.818

100%

151.801

133.245

88%

152.809

101%

OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER - preventiva (90%)

80.619

77.967

97%

77.969

97%

DISPANZER ZA ŽENE - kurativa

58.279

42.575

73%

54.160

93%

2.322

1.982

85%

2.334

101%

16.250

20.964

129%

16.250

100%

8.312

8.321

100%

8.312

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

Točke

Točke

Točke

100%
Točke

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

15.614

16.257

104%

15.612

100%

SPEC.AMB.PSIHITRIJA

37.959

40.660

107%

37.959

100%

161.907

168.468

104%

161.907

100%

24.685

24.813

101%

24.685

100%

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

110.348

110.655

100%

110.688

100%

ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO

90.171

90.541

100%

90.920

101%

SPEC.AMB.DIABETOLOGIJA
ULTRAZVOK

Poleg zgoraj navedenih programov bomo V ZD Koper tudi v letu 2015 opravljali za ZZZS
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 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
9.965

FEB
MAR
9.965 9.965

APR
MAJ
9.965 9.965

Letni plan dela v točkah
JUN
JUL
AVG
9.965 9.965 9.965

SEP
9.965

OKT
NOV
9.965 9.965

DEC SKUPAJ
9.965 119.580

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 2015 načrtujemo opraviti 370 edukacijskih in 15 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 2015
načrtujemo opraviti 550.000 točk za izvajalce našega zavoda ter za zunanje naročnike –
zdravnike zasebnike in samoplačnike.
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Program dela prikazuje priloga 1 - Obrazec 1: Delovni program 2015.
V nadaljevanju so v spodnji tabeli prikazani načrtovani prihodki po pogodbi z ZZZS za leto
2015, ločeno za OZZ in PZZ. Kot osnovo za izračun smo upoštevali zadnjo veljavno pogodbo z
ZZZS (1.07.2014). 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
NAČRT
UPORABNIKOV

Prihodki po Pogodbi z ZZZS
SKUPAJ OZZ=91,7% PZZ=8,3%
590.767
541.733
49.034
590.767
541.733
49.034
590.767
541.733
49.034
590.767
541.733
49.034
590.767
541.733
49.034
590.767
541.733
49.034
590.767
541.733
49.034
590.767
541.733
49.034
590.767
541.733
49.034
590.767
541.733
49.034
590.767
541.733
49.034
590.767
541.733
49.034
7.089.199 6.500.795
588.403

PRIHODKOV

IN

ODHODKOV

DOLOČENIH

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
Načrt izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2015 je izdelan na podlagi realizacije za leto 2014,
ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2015 ter glede na temeljna ekonomska izhodišča in
predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2015, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo
za zdravje.
Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
7.1.1. Načrtovani prihodki
Načrtovani celotni prihodki za leto 2015 znašajo 8.987.270 EUR in bodo po danes veljavnih
dokumentih in analogiji iz predhodnih let, za 0,71 % nižji od doseženih v letu 2014, res pa je,
da se obetajo nekatere spremembe, ki bi povečale prihodke, vendar veljavnih dokumentov, ki bi
to izkazovali še ni.
Ti prihodki so načrtovani na osnovi določil Splošnega dogovora za leto 2014, saj SD za 2015
še nimamo, in na osnovi drugih pričakovanj prihodkov od opravljanja zdravstvene dejavnosti in
prodaje na trgu.
Načrtovani prihodki od prodaje proizvodov in storitev znašajo 8.928.829 EUR in so za 0,62%
nižji od realiziranih prihodkov leta 2014. 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.
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Načrtovani prihodki iz OZZ (6.754.204 EUR) se bodo v letu 2015 glede na realizacijo 2014
zvišali za 0,55 %. Pri načrtovanju prihodkov s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije smo upoštevali osnutek pogodbe ZZZS za leto 2015, saj Splošnega dogovora za 2015
še nimamo, prav tako ne dokumentov, ki bi izkazovali dogovorjene prenose programov.
V letu 2015 predstavljajo prihodki iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializantov
903.196 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 8.084.074 EUR. Načrtujemo, da se bodo prihodki iz naslova pripravnikov,
specializantov in sekundarijev glede na leto 2014 povišali za 0,33 %.
Načrtovani prihodki od doplačil do polne cene zdravstvene storitve, od nadstandardnih storitev,
samoplačnikov, konvencij in ostalih plačnikov (640.234 EUR), se bodo v letu 2015 glede na
realizacijo 2014 predvidoma znižali za 11,85 % na račun samoplačniške zobne ambulante,
samoplačniške ambulante-cepljenje ter na račun ne prejemanja prihodkov od nagrad za
preseganje kvote po ZZRZI (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov).
Načrtujemo, da se bodo prihodki od edukacijskih in psihosocialnih delavnic, ki jih izvajamo v
dispanzerju medicine dela, prometa in športa in asistence na javnih prireditvah povečali.
Načrtujemo, da se bodo drugi prihodki iz naslova najemnin in najema opreme zmanjšali za
11,51 % (prekinitev najemne pogodbe z izvajalkami fizioterapije).
Pričakujemo, da se bodo finančni prihodki povišali za 0,10 %, 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 55.947 EUR in so za 13,51 % nižji glede na leto 2014 na račun predvidenih nižjih
sredstev za usposabljanje na delovnem mestu, ter ostalih izrednih prihodkov (tožbe).
7.1.2. Načrtovani odhodki
Celotni načrtovani odhodki za leto 2015 znašajo 8.987.270 EUR in bodo za 1,81% višji od
doseženih v letu 2014, s čemer se dosega izravnan finančni načrt.
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2015 znašajo
2.071.012 EUR in bodo za 7,53% višji od doseženih v letu 2014. Delež glede na celotne
načrtovane odhodke zavoda znaša 23,04%, kar ostaja en najnižjih deležev med zdravstvenimi
zavodi v Sloveniji.
Načrtovani stroški materiala v letu 2015 znašajo 906.716 EUR in bodo za 7,84 % višji od leta
2014. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 10,08 %. V letu 2015
načrtujemo povišanje stroškov zdravil, laboratorijskega materiala, pisarniškega materiala,
stroške službene obleke in obutve, drobnega inventarja v uporabi in sanitetnega materiala.
Povišanje stroškov načrtujemo zaradi pridobitve novih programov splošne in referenčne
ambulante ter povečanja števila specializantov in pripravnikov. Znižali se bodo stroški
zobozdravstvenega materiala (najverjetnejša prekinitev programa zobozdravstva) ter stroški
porabljene energije (elektrika, kuriv), saj imamo s Petrolom sklenjeno novo pogodbo glede
ogrevanja, ki nam zagotavlja nižje stroške. Z izvedbo javnega naročila si bomo prizadevali
znižati tudi stroške drobnega inventarja (obleke, inštrumenti).
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Načrtovani stroški storitev v letu 2015 znašajo 1.164.296 EUR in naj bi bili za 7,23 % višji od
leta 2014. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 12,95 %.
Načrtujemo povečanje stroškov računalniških storitev (prenos programskega dela poslovnega
informacijskega sistema, kjer smo najemali strežnike - v ZD Koper na lastne strežnike), ter
stroškov laboratorijskih storitev (na račun novega programa splošne in referenčne ambulante).
Zmanjšanje stroškov storitev načrtujemo pri stroških podjemnih pogodb za izvajanje
zdravstvenih storitev (plačilo lastnih zaposlenih) ter za tekoče vzdrževanje in popravila vozil
(nov dobavitelj).
Strošek podjemnih pogodb je v letu 2014 znašal 138.682,03 EUR. V letu 2015 načrtujemo
znižati omenjen strošek tako, da bomo zmanjšali obseg oddaje del zunanjim izvajalcem –
skupna vrednost (strošek) del zunanjih izvajalcev se tako primerja s stroškom dela 1%
zaposlenih. V tem primeru se bo strošek dela povečal, strošek podjemnih pogodb pa zmanjšal.
Pričakujemo povišanje stroškov storitev za investicijsko vzdrževanje, saj smo v letu 2015
prenovili ginekološko ambulanto v Olmu, antikoagulantno ambulanto, ambulanto za ultrazvok,
bomo pa še sterilizacijo, tlake v centralni stavbi ZD Koper ter tlake v zobni ambulanti v Olmu.
V letu 2015 naj bi bili stroški investicijskega vzdrževanja 60.000 EUR, v letu 2014 so znašali
21.291 EUR.
Za promocijo zdravja na delovnem mestu bomo v letu 2015 namenili 10.000 eur. Za
izpopolnjevanje smo predvideli 26.600 EUR (ZD Koper naj bi za izpopolnjevanje namenil
17.000 EUR, ostala sredstva načrtujemo pridobiti s strani donatorjev). Za izobraževanje smo
predvideli 6.702 EUR (sklenjene pogodbe o izobraževanju).
Načrtovani stroški dela
Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2015 znašajo 6.626.537 EUR in bodo
za 0,02% nižji od doseženih v letu 2014. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda
znaša 73,73%.
V letu 2015 bodo napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede in nazive ponovno
sproščena. Višje plače zaradi napredovanj bodo šele januarja 2016 (plača december 2015).
Stroške plač nameravamo znižati, saj smo v letu 2014 izplačali II. del odprave plačnih
nesorazmerij. Znižali se nam bodo predvsem stroški regresa (saj se bo regres v letu 2015
izplačal po novih plačilnih razredih – sproščena napredovanja). Strošek dela nameravamo v
letu 2015 znižati tudi na račun izplačila manjšega števila nadur.
V letu 2015 predstavljajo odhodki iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializantov
903.196 EUR. Načrtovani strošek se bo povišal glede na leto 2014, saj se bo število
specializantov povečalo za 1, pripravnikov za 2. Ustvarjen strošek dobimo v celoti povrnjen s
strani ZZZS.
V skladu z 22. k členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) se lahko del
sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, nameni za plačilo delovne uspešnosti.
Skladno z metodologijo izračuna znaša razlika med dovoljenim in izplačanim obsegom
sredstev 11.699 EUR. Omenjen znesek predvidevamo izplačati v letu 2015, ob odobritvi
sindikatov.
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Načrtovani stroški amortizacije
Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 380.245 EUR.
‒ del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 0 EUR
‒ del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 254,719 EUR,
‒ del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
125.526 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 2015
izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 0 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 224.546 EUR
nižji od doseženega v letu 2014.
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.
Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z
naslednjimi sodili (na podlagi podatkov iz leta 2014):
- 10,42% tržna dejavnost in
- 89,58% javna služba.
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
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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
2015 je izdelan na podlagi prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2014 in z
oceno predvidenih sprememb v letu 2015.
Prihodke za izvajanje javne službe načrtujemo za 2,60 % višje kot v letu 2014, prihodke od
prodaje blaga in storitev na trgu načrtujemo za 1,21 % višje kot leta 2014.
Odhodke za izvajanje javne službe načrtujemo za 3,92 % višje kot v letu 2014, odhodke od
prodaje blaga in storitev na trgu pa načrtujemo za 3,47 % višje kot leta 2014.
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
8. PLAN KADROV
Prilogi:
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015.
8.1. ZAPOSLENOST
ZD Koper bo tudi v prihodnje načrtoval potrebe po kadrih v skladu s sklenjeno Pogodbo o
izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 z ZZZS in glede na priznan
kader za delo ambulant, določen v Kalkulaciji za planiranje in financiranje programov
zdravstvenih storitev (Priloga I Splošnega dogovora).
Iz primerjave med priznanim kadrom na podlagi Pogodbe ZZZS in dejanskim številom
zaposlenih v ZD Koper na dan 31. 12. 2014 (Letno poročilo za leto 2014, str. 23) je razvidno,
da je število zaposlenih manjše, kot ga predvideva Pogodba ZZZS, in da se nekatere
zdravstvene storitve še vedno izvajajo na podlagi podjemnih pogodb oziroma ob pomoči
zunanjih izvajalcev.
V skladu z dopisom Ministrstva za javno upravo, številka 110-143/2014/80, z dne 25. 3. 2015
je pri pripravi kadrovskih načrtov za leto 2015 treba upoštevati dovoljeno število zaposlenih na
dan 1. 1. 2015. To pomeni, da je število zaposlenih, ki je izhodišče za zmanjšanje števila
zaposlenih za 1%, dovoljeno število zaposlenih glede na že sprejet finančni načrt oziroma
rebalans finančnega načrta v letu 2014 in ne na dejansko število zaposlenih ob koncu leta.
V letu 2014 ZD Koper ni uspel realizirati zaposlitev na podlagi že pridobljenih soglasij oziroma
že sprejetega finančnega načrta za 0,5 zdravnika specialista radiologije, 0,5 zdravnika
specialista psihiatrije in 0,5 zdravnika specialista v Centru za preprečevanje in zdravljenje
odvisnosti od prepovedanih drog, zato dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2015 znaša
210,54 zaposlenih iz ur.
Ministrstvo za zdravje je v Prvih izhodiščih za pripravo finančnih načrtov in programov dela za
leto 2015, številka 410-101/2014/2, z dne 18. 12. 2014, pojasnilo, da »zmanjšanje števila
zaposlenih ni potrebno pri tistih proračunskih uporabnikih, ki strošek poslovanja znižajo na
način, da zmanjšajo obseg oddaje del zunanjim izvajalcem, pri čemer se znižanje zaposlenih do
1% ugotavlja tako, da se skupna vrednost (strošek) del, ki jih je delodajalec oddal zunanjemu
izvajalcu, primerja s stroškom dela 1% zaposlenih«.
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Z zaposlitvijo zdravnikov, ki opravljajo zdravstvene storitve na podlagi civilnopravnih pogodb,
ki imajo elemente delovnega razmerja, bi se obseg oddaje del zunanjim izvajalcem zmanjšal in
s tem tudi skupna vrednost (strošek) del, ki jih je ZD Koper oddajal zunanjim izvajalcem, zato
v tem primeru ni potrebno znižanje zaposlenih, ki so financirani iz javnih virov. To pomeni, da
je na dan 1. 1. 2016 dovoljeno število zaposlenih 210,54.
Izjeme glede upoštevanja 1% znižanja zaposlenih, ki so financirani iz javnih sredstev, so poleg
zgoraj navedene izjeme možne tudi v primerih, ko ima javni zavod priznan nov program s
strani plačnika ZZZS, državnega proračuna, občinskih proračunov ter drugih javnih sredstev za
izvajanje javne službe in ko zdravstveni zavod spremeni organizacijo neprekinjenega
zdravstvenega varstva zaradi uvedbe izmenskega dela namesto dežurstva, stalne pripravljenosti
ali dela preko polnega delovnega časa.
ZD Koper naj bi v letu 2015 pridobil zdravstveni program Splošne medicine, ki predvideva
naslednjo kadrovsko strukturo: 1 zdravnik specialist, 1,1 tehnik zdravstvene nege, 0,38
administrativno tehnični delavci in 0,33 nosilci laboratorijske medicine. Zaradi zahtevane
selektivne in restriktivne politike Vlade RS, ZD Koper v letu 2015 ne načrtuje zaposlitve
celotne kadrovske strukture, ampak samo zaposlitev 1 zdravnika specialista in 1 tehnika
zdravstvene nege. To pomeni, da ZD Koper ne bo zaposlil administrativno tehničnih delavcev
in nosilcev laboratorijske medicine.
V letu 2015 naj bi ZD Koper pridobil tudi 1 program referenčne ambulante, v katerem je
predvidene 0,5 diplomirane medicinske sestre in 0,12 administrativno tehničnih delavcev. V
kadrovskem načrtu je predvidena samo zaposlitev diplomirane medicinske sestre za polovični
delovni čas.
ZD Koper v letu 2014 ni nadomestil upokojitve diplomirane medicinske sestre v patronažni
službi, zato je število diplomiranih medicinskih sestre v tej organizacijski enoti manjše, kot ga
predvideva Pogodba ZZZS. Ker gre za dejavnost, ki se izvaja na terenu in v kateri se število
zdravstvenih storitev z letom 2015 povečuje, je zaposlitev nujna za nemoteno izvajanje
programa patronažne službe in predvsem zaradi pacientov. V kadrovski plan je zato vključena
zaposlitev ene diplomirane medicinske sestre.
V okviru števila zaposlenih, ki so financirani iz javnih sredstev je v ZD Koper na dan 1. 1.
2015 dovoljeno število 158,58 zaposlenih. Zaradi širitve programov referenčne ambulante in
splošne medicine, ter prostega delovnega mesta v patronažni službi, je na dan 1. 1. 2016
planirano 161,79 zaposlenih, saj se šteje vsakega zaposlenega le v obsegu deleža iz osnovnega
zdravstvenega zavarovanja. Razlika (delež prostovoljnega zavarovanja) je vključena v nejavna
sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij (Obrazec 3 – spremljanje
kadrov 2015).
Iz naslova nejavnih sredstev, kjer ni zahteve po znižanju števila zaposlenih, planira ZD Koper v
letu 2015 zaposlitev 1 srednje medicinske sestre za določen čas (izvajanje storitev za Zavod za
prestajanje kazni zapora Koper, strošek dela je v celoti povrnjen), povečanje zaposlitve za 0,4
zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa za nedoločen čas in 3 specializantov oz.
pripravnikov za določen čas. V Dispanzerju za medicino dela, prometa in športa sta za
nemoteno izvajanje zdravstvenih pregledov potrebna dva zdravnika specialista medicine dela,
prometa in športa. ZD Koper ima dovoljenega 1,6 zdravnika, vendar se 0,6 zdravstvenih
storitev zdravnika izvaja po podjemni pogodbi. V letu 2015 je zato planirano povečanje
zaposlitve za 0,4 zdravnika, saj bi s takšnim povečanjem lahko sklenili pogodbo o zaposlitvi z
zdravnikom za polni delovni čas.
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Področje specializacij je v izključni pristojnosti Zdravniške zbornice Slovenije, zato ZD Koper
nima vpliva na zaposlovanje na tem področju. V letu 2015 so predvideni trije zaključki
specializacij (2 x družinska medicina, 1 x psihiatrija) in ena prekinitev specializacije.
Prav tako so predvidene zaposlitve štirih novih specializantov (1 x psihiatrija, 1 x pediatrija, 1 x
družinska medicina, 1 x urgentna medicina), zato naj bi bilo število specializantov na dan 31.
12. 2015 enako kot v letu 2014, to pomeni 28 specializantov. V letu 2015 ZD Koper načrtuje
financiranje 1 specializacije iz medicine dela, prometa in športa, ki je nujna, saj kljub več
razpisom nismo uspeli pridobiti zdravnika. Specializacija iz medicine dela, prometa in športa se
izvaja iz lastnih sredstev delodajalca. V letu 2015 ZD Koper načrtuje 3 pripravnike s področja
zobozdravstva in 12 pripravnikov za poklic tehnika zdravstvene nege. Pripravniki za poklic
tehnik zdravstvene nege na dan 1. 1. 2016 ne bodo imeli sklenjene pogodbe o zaposlitvi, zato
jih na navedeni dan v kadrovskem načrtu ni predvidenih. Stroški specializantov in pripravnikov
ne bremenijo ZD Koper.
Vse zaposlene, ki se bodo upokojili v letu 2015, bo ZD Koper nadomestil z novimi
zaposlitvami, saj se lahko le tako nemoteno izvajajo zdravstveni programi iz pogodbe z ZZZS
Iz navedenega izhaja, da ZD Koper iz naslova javnih sredstev planira povečanje števila
zaposlenih za 1 zdravnika splošne medicine, 1,5 diplomirane medicinske sestre in 1 srednjo
medicinsko sestro in se število zaposlenih, financiranih iz javnih sredstev zviša za 3,206
(vključen samo delež iz OZZ). Iz naslova nejavnih sredstev je predvideno povišanje števila
zaposlenih za 1 srednjo medicinsko sestro, 0,4 zdravnika specialista medicine dela prometa in
športa ter za tri specializante oz. pripravnike, kar pomeni povišanje števila zaposlenih za 4,69
(vključen še delež PZZ iz zaposlitev v okviru javnih sredstev - Obrazec 3 – spremljanje kadrov
2015).
8.2. OSTALE OBLIKE DELA
ZD Koper namerava v letu 2015 znižati stroške pogodbenega dela in čim več podjemnih
pogodb nadomestiti s pogodbami o zaposlitvi.
Podjemne pogodbe se bodo še naprej uporabljale na tistih deloviščih, kjer na podlagi javno
objavljenih razpisov ne bo možno pridobiti ustreznih kandidatov za zasedbo delovnih mest.
Še naprej bomo omogočali dijakom in študentov opravljanje prakse.
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM
ZD Koper ima dejavnost čiščenja oddano zunanjemu izvajalcu od 1. 9. 2011 dalje za obdobje
petih let. Letni strošek te dejavnosti znaša 94.072,00 EUR.
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA
Strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje se bo tudi v letu 2015 izvajalo v skladu z
organizacijskim predpisom Strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih. Strokovna
izpopolnjevanja vseh zaposlenih bodo odobravali člani strokovnega sveta na podlagi vlog
zaposlenih.
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V kadrovskem planu ZD Koper je na dan 1. 1. 2016 predvidenih 28 specializantov, ki so s
sklepom Zdravniške zbornice Slovenije razporejeni za opravljanje specializacije, zato ZD
Koper nima vpliva na število specializantov. Specializacija iz medicine dela, prometa in športa
bi se izvajala iz sredstev ZD Koper.
V letu 2015 bo ZD Koper omogočil opravljanje pripravništva dvanajstim pripravnikom za
poklic zdravstveni tehnik. Šest pripravnikov bo pripravništvo opravljalo v prvi polovici leta,
šest pripravnikov pa bi s pripravništvom pričelo v mesecu juniju 2015. Predvideni so trije
pripravniki za poklic doktor dentalne medicine.

9.

PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015

9.1. PLAN INVESTICIJ
Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015
Leto 2015 bo s finančnega vidika nekoliko boljše kot pretekla leta. Predvidena dejanska
investicijska vlaganja v letu 2015 bodo pogojena z likvidnostno situacijo tekom leta.
Skupna vrednost vseh nabav v letu 2015 znaša 312.932 EUR. Plan nabave osnovnih sredstev se
bo izvajal glede na stopnjo nujnosti (1 – najnujnejše, 2 – manj nujno, 3 – ne nujno).
Plan adaptacij v letu 2015:
ENOTA
DISPANZER ZA ŽENSKE - OLMO
STERILIZACIJA
ZD KOPER-CENTRALNA STAVBA
ZOBNA AMBULANTA OLMO - AMB. ODDANE V NAJEM

ADAPTACIJA
Ureditev prostorov
Ureditev prostorov
Ureditev tlakov - stopnišče
Ureditev tlakov

Skupaj:

PREDVIDEN ZNESEK
21.000
15.000
7.000
3.000
46.000

Ključna investicija v letu 2015 bo adaptacija ambulante Dispanzer za ženske v vrednosti 21.000
EUR. 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, prenova
sterilizacije v vrednosti 15.000 EUR ter prenova tlakov v ambulanti oddani v najem v Olmu v
vrednosti 3.000 EUR.
Realizacija izvedbe plana investicij in plana nabave osnovnih sredstev bo odvisna od finančnih
zmožnosti zavoda.
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V letu 2015 načrtujemo nakup naslednjih osnovnih sredstev:
Naziv osnovnega sredstva

Količina

Predviden znesek

Stopnja nujnosti

HEMATOLOŠKI ANALIZATOR

1

50.000

2

AGREGAT

1

30.000

1

AVTOMOBILI

2

23.465

1

LIFEPACK 15

1

22.800

1

ANALIZATOR ZA KOAGULACIJO

1

20.000

1

STOL TERAPEVTSKI

1

20.000

1

35

16.500

1

MIKROSKOP ZA DKS

1

15.000

2

SISTEM ZA VODO

1

15.000

1

OPTOVIST

1

7.167

1

TROMBOTRACK SELECT

1

6.000

1

150 licenc

5.000

1

20

2.900

1

DIGORA WIN 7.0

1

2.650

1

SPIROMETER

2

2.520

1

KOMUNIKACIJSKA OPREMA

1

2.500

1

EKG APARAT

2

2.400

2

STOL ZA PEDIKURO

1

2.200

1

PRENOSNIK

2

2.000

1

MIKROSKOP

1

1.707

1

DEFIBRILATOR

1

1.600

1

LIKALNIK

2

1.500

1

STALAŽE

50

1.500

1

MIZA TERAPEVTSKA

2

1.400

1

ABC test

1

1.200

1

10

RAČUNALNIKI

ANTIVIRUSNI PROGRAM
TISKALNIK

MONITOR

1.200

1

BLUE PHASE - LED POLIMERIZACIJSKA LUČ

1

980

1

TEHTNICA EL. Z VIŠINOM.

1

750

2

KLIMA

1

700

1

MIZE ZLOŽLJIVE

6

600

2

BLAZINE TERAPEVTSKE

2

566

1

RDEČ KOLENČNIK

1

500

1

KOLENČNIK

1

500

1

SONDA 8MHZ D900

1

450

1

OMARA DVOKRILNA

2

400

1

FOTOKOPIRNI STROJ

2

800

3

SCANER

1

350

1

STOLI ZA REKREACIJO

5

325

1

OMARA KARTOTEČNA

1

300

1

OMARA VISOKA ZA DOKUMENTE

1

200

1

PREDALNIK

1

200

1

KLOP NA KOLESIH

1

200

1

GB STIKALO 24 PORT

1

200

1

HLADILNIK ZA SHRANJEVANJE METADONA

1

150

1

TRAMPOLIN

1

120

1

STOL PISARNIŠKI

1

107

1

GARMIN

1

100

1

MIZA PISALNA

1

80

1

STOL VRTLJIV

1

65

1

OMARA STENSKA

1

60

1

GSM APARAT

2

20

1

Skupaj:

266.932

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL
Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2015
Investicijskemu vzdrževanju bomo v letu 2015 namenili nekoliko višji znesek sredstev kot v
letu 2014, in sicer v višini 132.174 EUR.
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 2015 ni načrtovano.

Datum: 22.5.2015
Podpis odgovorne osebe
____________________________
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