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1. PODLAGE ZA REBALANS FINANČNEGA NAČRTA:
Dne 22.5.2015 je bil na svetu zavoda sprejet Program dela in finančni načrt za leto 2015.
Ob pregledu veljavnega finančnega načrta za leto 2015 smo ugotovili nekatera odstopanja, tako
na prihodkovni kot tudi na stroškovni strani. Pri sestavi rebalansa Programa dela in finančnega
načrta za leto 2015 smo upoštevali naslednja izhodišča:
Pogodba z ZZZS bo v letu 2015 višja glede na pogodbo v letu 2014, načrtujemo jo v višini
7.027.109 EUR (brez ločeno zaračunljivega materiala). V letu 2015 so priznana višja
sredstva za amortizacijo in materialne stroške. Tekom leta smo pridobili novo splošno
ambulanto (avgust 2015), referenčno ambulanto (september 2015), hkrati pa izgubili
zobozdravstvo za odrasle (oktober 2015). Načrtujemo tudi povečanje programa v
razvojni ambulanti (dodan nevrofizioterapevt), in pridobitev novega programa
endodontije.
2.
REBALANS FINANČNEGA
DOLOČENIH UPORABNIKOV

NAČRTA

PRIHODKOV

IN

ODHODKOV

Priloga:
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015 - rebalans.
2.1. Prihodki
Načrtovani prihodki za leto 2015 znašajo 9.053.330 eur. Celotne prihodke povečujemo za
0,73% (Finančni načrt 2015) in bodo višji za 0,02% od doseženih v letu 2014.
V tej vrednosti smo upoštevali povečanje iz naslova:
- dodatna sredstva iz pogodbe ZZZS (+1,2%),
- dodatna sredstva za amortizacijo (+14,19%),
- dodatna sredstva za donacije in najemnine (+29,11%),
2.2. Odhodki
Načrtovani odhodki za leto 2015 znašajo 9.053.331 eur. Celotne odhodke povečujemo za
0,73% (Finančni načrt 2015) in bodo višji za 2,56% od doseženih v letu 2014.
V tej vrednosti smo upoštevali povečanje iz naslova:
- povečanje stroškov storitev za investicijsko vzdrževanje (+21,68%),
- povečanje stroškov storitev za strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in
strokovno izpopolnjevanje (+6,94%),
- povečanje stroškov za ostale nezdravstvene storitve -podjemno delo (+0,27%),
- povečanje stroškov amortizacije po veljavni pogodbi ZZZS (14,19%),
- povečanje stroškov dela zaradi novih zaposlitev - pojasnilo je v točki 4. Rebalans plana
kadrov (+0,17%).
V tej vrednosti smo upoštevali zmanjšanje iz naslova:
- zmanjšanje drugih stroškov, drugih odhodkov in prevrednotovalnih poslovnih odhodkov
znižujemo zaradi manjšega števila odpisov osnovnih sredstev z vrednostjo ter nižjih
sodnih taks (-10,28%).
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2.3. 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.
3. REBALANS NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA
TOKA
Priloga:
- Obrazec Ajpes: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku 2015
- rebalans.
Planirano vrednost prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka smo popravili v delu, ki
se nanaša na del prihodkov, ki jih zavod pridobiva od ZZZS, povečali smo kapitalske prihodke
(prodaja osnovnih sredstev in drobnega inventarja), prihodke prejetih donacij ter prihodke od
najemnin (oddaja prostorov v najem – zobna ambulanta).
Na strani odhodkov smo povečali odhodke za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke
delodajalcev za socialno varnost ter izdatke za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu.izdatke za službena potovanja
Prihodke za izvajanje javne službe načrtujemo za 3,28 % višje kot v letu 2014, prihodke od
prodaje blaga in storitev na trgu načrtujemo za 1,49 % višje kot leta 2014.
Odhodke za izvajanje javne službe načrtujemo za 4,38 % višje kot v letu 2014, odhodke od
prodaje blaga in storitev na trgu pa načrtujemo za 4,32 % višje kot leta 2014.
Načrtovani Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka tako izkazuje presežek
prihodkov nad odhodki v vrednosti 137.482 eur (povečujemo za 13,91% od Finančnega načrta
2015) .

4. REBALANS PLANA KADROV
Priloga:
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015 - rebalans.
4.1. ZAPOSLENOST
ZD Koper je v letu 2015 pridobil nov zdravstveni program Zobne bolezni z endodontijo
istočasno pa je bila podeljena tudi koncesija za program zobozdravstva za odrasle. Kadrovska
struktura obeh programov je zelo podobna (razlikuje se v tem, da ima program zobozdravstva
za odrasle 0,40 zobnega tehnika in 0,06 administrativno tehničnega delavca več), zato
kadrovski plan v tem delu ni spremenjen.
S sprejetjem Splošnega dogovora za leto 2015 se je kadrovski normativ za delo razvojne
ambulante povišal za enega nevrofizioterapevta, zato je zaposlitev dodatnega
nevrofizioterapevta nujno potrebna.
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V patronažni službi in negi na domu je po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev
z ZZZS (pogodba) priznanih 10,24 diplomiranih medicinskih sester (DMS) in 6,26 tehnikov
zdravstvene nege (SMS). Zaposlenih je 11,75 DMS in 3 SMS. Primerjava priznanega in
dejansko zaposlenega kadra izkazuje, da je zaposlenih 1,5 DMS več in 3,26 SMS manj, kot
predvideva pogodba. Z vidika stroška dela predstavlja 1 SMS približno 0,65 DMS, kar pomeni,
da v patronažni službi manjka 0,65 DMS. Zaradi vedno večjega obsega dela v tej dejavnosti in
nekoliko povišanega normativa, je zaposlitev 0,5 DMS v patronažni službi potrebna za
realizacijo letnega plana dela.
Na področju nejavnih sredstev je ZD Koper v letu 2015 v skladu s kadrovskim planom zaposlil
1 srednjo medicinsko sestro za določen čas, za izvajanje storitev v splošni ambulanti Zavoda za
prestajanje kazni zapora Koper (strošek dela je bil v celoti povrnjen). Zaradi prenehanja potrebe
po tovrstnih storitvah je ZD Koper prekinil pogodbo o zaposlitvi, zato se kadrovski plan v tem
delu (sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu) zniža za 1 zaposlenega.
Sprejet kadrovski plan predvideva na dan 1. 1. 2016 skupaj 32 specializantov in pripravnikov.
Zaradi daljšega bolniškega staleža se bo dvema specializantoma podaljšal program
specializacije, zato v letu 2015 ne bosta zaključila specializacije kot je bilo načrtovano. ZD
Koper je prejel sklep Zdravniške zbornice Slovenije o začetku opravljanja še ene specializacije
iz pediatrije, ki v sprejetem kadrovskem načrtu ni bila predvidena. Specializacije iz medicine
dela, prometa in športa, ki naj bi se izvajala iz finančnih sredstev ZD Koper, zaradi predvidene
zaposlitve specialista medicine dela, prometa in športa v letu 2015, ne bo. Kadrovski načrt se
zato v delu namenskih sredstev za financiranje stroškov pripravnikov in specializantov poviša
za 3 zaposlene.
Iz navedenega izhaja, da se z rebalansom kadrovskega plana v okviru javnih sredstev povečuje
število zaposlenih za 1,375 (1 fizioterapevt in 0,5 DMS v patronaži - v obsegu obveznega
zdravstvenega zavarovanja (92 %)). Iz naslova nejavnih sredstev je predvideno povišanje
števila zaposlenih za 2,125 (specializanti in delež prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (8
%)). Kadrovski plan se v okviru javnih in nejavnih sredstev z rebalansom poveča za 3,5
zaposlenega.

4.2. OSTALE OBLIKE DELA
Ni sprememb.
4.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM
Ni sprememb.
4.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA
V kadrovskem planu ZD Koper je na dan 1. 1. 2016 z rebalansom predvidenih 32
specializantov, razporejenih na opravljanje specializacije na podlagi sklepa Zdravniške
zbornice Slovenije. Število pripravnikov za poklic doktor dentalne medicine ostaja
nespremenjeno.
Datum: _____________________
Podpis odgovorne osebe
____________________________
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