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I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 VSEBUJE:
a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2016 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 2016
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka za leto 2016
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti za leto 2016
b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:
‒ Obrazec 1: Delovni program 2016
‒ Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016
‒ Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016
‒ Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016
‒ Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016
‒ Priloga – AJPES bilančni izkazi
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II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

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: SI56 0125 0603 0921 026 (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:

Vodstvo zavoda :

-

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

- Direktor zavoda: Matevž Ravnikar
- Strokovni vodja 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. 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, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
‒ 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 2015 z aneksi in določila Splošnega dogovora za
leto 2016
‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 ter 2016 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 in
55/15 – ZFisP),
‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
(Uradni list RS, št. 33/11),
‒ Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
‒ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08,
58/10, 104/10 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
in 94/14),
‒ 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.
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3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2016 smo upoštevali naslednja izhodišča:
‒ dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2016
(dopis št.: 410-99/2015/1 z dne 24.12.2015 in dopis št.: 410-99/2015/18 z dne
15.3.2016),
‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617)
(Uradni list RS, št. 96/15),
‒ Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za
leto 2016,
‒ Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih
v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15),
‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017,
‒ 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, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016
4.1. LETNI CILJI
V letu 2016 bomo poleg stalnih ciljev, ki so:
- Realizacija celotnega plačanega programa, definiranega v pogodbi z ZZZS
To bomo dosegli s še doslednejšim sprotnim obveščanjem posameznih ambulant o
realizaciji programa.
- Skrajševanje čakalnih dob, kjer se le-te pojavljajo
To bomo dosegli z novimi diagnostičnimi zmožnostmi našega laboratorija, zniževanjem
kadrovskih izpadov, rednimi strokovnimi nadzori in ponudbo samoplačniških storitev.
- Ohranitev in izboljšave vezane na standard kakovosti ISO 9001/2008
Vsakemu procesu moramo dodati sodobne in predvsem merljive kazalnike kakovosti, in
slednje tudi sprotno vrednotiti .
- Uravnoteženo finančno poslovanje
Ohranjati moramo najvišjo stopnjo komunikacije med vodstvom zavoda in
računovodstvom, ki sprotno poroča o finančnem stanju zavoda. Še izboljšati
sodelovanje s pretežnim plačnikom s ciljem zagotovitve pravilnejšega ovrednotenja
dela.
- Stalna podpora strokovnemu razvoju
Povečali bomo namenska finančna sredstva za strokovna izobraževanja. Povečali bomo
ponudbo notranjih izobraževanj in še dosledneje izvajali notranje redne strokovne
nadzore.
- Kadrovska zapolnitev vseh delovnih mest
tako z zaposlitvami za določena čas, ki zapolnijo daljše odsotnosti sodelavcev, kot tudi
stalnim iskanjem možnih novih zaposlenih delavcev, ki bi nadomestili zunanje
sodelavce na podjemnih pogodbah.
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Zaradi prepoznanih potreb bomo posebno pozornost namenili še:
-

-

-

-

-

Izboljšava Zdravstvenega stanja zaposlenih, oziroma zniževanje njihovega bolniškega
staleža
Kar bomo storili z nadaljevanjem in krepitvijo uspešnega programa Promocije zdravja
na delovnem mestu, z izboljševanjem delovnih pogojev in osebne zaščitne opreme ter
nadzori izvajanja bolniškega staleža. Z različnimi ukrepi bomo skušali razbremeniti
najbolj obremenjene skupine zaposlenih. Zadnje je tesno povezano s potrebo po
pridobitvi novih programov in posledičnim odprtjem novih ambulant najbolj
obremenjenih enot ZD Koper.
Najoptimalnejšemu delovanju Urgentnega centra Izola (UCI)
Kar bomo dosegli z aktivnim in odgovornim sodelovanjem s partnerji s katerimi
izvajamo delo v UCI in pravilnim obveščanjem in osveščanjem pacientov.
Povezovanju izvajalcev športa in zdravstva
Na to računamo s pridobitvijo certifikata Olimpijskega referenčnega športnomedicinskega centra, za katerega vlogo smo že oddali in bi nam namenjal centralno
vlogo pri organizaciji kurativnih pregledov športnikov. Prav tako moramo nadaljevati s
promocijo vizije organizacije preventivnih pregledov športnikov vsaj na lokalni ravni.
Med vodstven kader še dodatno razširiti kulturo nadzora
Saj ugotavljamo precejšnje strokovno-organizacijske odklone znotraj posameznih enot.
In z nadzori želimo uniformirati sistem s prenosom dobrih praks. Nadzor je tudi
najboljše seme zaupanja.
Krepiti strokovno povezovanje vseh enot
Posebno v primerih, ko neko strokovno področje zajema več enot je potrebno njihovo
usklajeno delovanje, zaradi česar moramo oblikovati več koordinacijskih timov.

Jasno pa se zavedamo, da je uspešno poslovanje, posebno v tako nestabilnem času javnega
zdravstva v Sloveniji direktno pogojeno s prožnostjo zavodov. Zato razumemo navedene cilje
kot neko splošno vodilo. Venomer pa moramo biti pripravljeni na drugačne razmere v našem
delovanju in hitre prilagoditve, kjer nas mora voditi pozitivna usmerjenost k našem glavnem
cilju, to je zadovoljen in zdrav pacient ob zdržnem finančnem učinku.
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.

9

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: Kadrovski izpadi
Slednji so posebno v zdravstvu, kjer nosilci dejavnosti spadajo praviloma med deficitaren
kader, stalna grožnja, saj lahko resno ogrozijo opravljanje našega poslanstva.
Ukrepi: Vzpostavitev nove učne ambulante, kar pomeni večjo povezanost s specializanti in
tako povečan nabor kandidatov ob morebitnih izpadih. Med ukrepe spada tudi že omenjena
skrb za zdravje in zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu.
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF
ZD Koper nima lastne notranje revizijske službe, vsako leto pristopimo k revidiranju enega
področja poslovanja, ki ga za nas opravi zunanja revizijska služba. V letu 2015 smo revidirali
ustreznost notranje kontrolnega sistema na področju nabave in javnega naročanja v letu 2015,
ugotovljenih nepravilnosti ni bilo, podana so bila manjša priporočila.
Za leto 2016 načrtujemo revidiranje celotnega postopka opravljanja samoplačniških storitev v
zobnih ambulantah.
5. FIZIČNI, FINANČNI
ZASTAVLJENE CILJE

IN

OPISNI

KAZALCI,

S

KATERIMI

MERIMO

Cilji poslovanja ZD Koper so zelo raznoliki, od finančnih, kateri so enostavno merljivi, do
poslovnih, nekatere ni vedno lahko kvalificirati. V spodnji tabeli smo zbrali najpomembnejše
cilje ter določili kazalnike, kateri kažejo na uresničevanje le teh.
Cilji:
Kazalniki doseganja cilja:
Realizacija celotnega plačanega Doseganje polne realizacije, oziroma realizacije, ki
programa, definiranega v pogodbi z omogoča polno izplačilo pogodbene vrednosti
ZZZS
Skrajševanje čakalnih dob, kjer se Ohranjati omejitev čakalnih dob znotraj zakonskih
le-te pojavljajo
določil. V primerih čakalnih dob daljših od 3 mesecev
slednje skrajšati vsaj za 10 %.
Ohranitev in izboljšave vezane na Uspešno prestati zunanjo presojo ISO 9001/2008
standard kakovosti ISO 9001/2008
Uravnoteženo finančno poslovanje
Ne negativna razlika na bilanci prihodkov in odhodkov
2016
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Vsaj 10 % povečanje prisotnosti na notranjih
izobraževanjih.
Kadrovska zapolnitev vseh delovnih Znižanje števila nadur in stroška zunanjih sodelavcev
mest
Izboljšava Zdravstvenega stanja Vsaj ohranitev skupne ocene zadovoljstva zaposlenih
zaposlenih, oziroma zniževanje na delovnem mestu in delež bolniške odsotnosti
njihovega bolniškega staleža
spustiti pod 4,7 %.
Najoptimalnejše
delovanje Doseči vso potrebno pravno podlago za sodelovanje v
Urgentnega centra Izola (UCI)
UCI, to stroškovno mesto ne sme imeti negativnega
poslovnega rezultata, nesprejemljivost
skupno
negativnih strokovnih odklonov glede na stanje pred
UCI.
Povezovanju izvajalcev športa in Pridobitev certifikata Olimpijskega referenčnega
zdravstva
športno-medicinskega centra in pričetek izvajanj
samoplačniških kurativnih pregledov športnikov
znotraj slednjega in preventivnih pregledov, kot
zahtevani v Zakonu o Športu.
Med vodstven kader še dodatno Opraviti vsaj 8 rednih strokovnih nadzorov.
razširiti kulturo nadzora
Krepiti strokovno povezovanje vseh Oblikovanje koordinacijskih timov, ki poročajo na
enot
razširjenem strokovnem svetu.
Stalna podpora strokovnemu razvoju

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA
Program dela za leto 2016 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 2016 in v
spodnjih tabelah, je pripravljen v okviru razpoložljivega prihodka oz. načrtovanega programa iz
planov ZZZS in veljavnih cen 1. 1. 2016. Načrtovani delovni program iz priloženih preglednic
se bo prilagodil možnim prestrukturiranjem in uskladil s Pogodbo z ZZZS, katero za leto 2016
s strani ZZZS-ja še nismo prejeli.
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 2015, izraženega v timih.
En tim iz pogodbenega leta 2015 pomeni 1.350 preiskav na letni ravni.

Ambulante
SPLOŠNA AMBULANTA - kurativa

Plan ZZZS
2015
Količniki

Realizacija ZZZS
2015
Količniki

% doseganja
plana
Količniki

Plan ZZZS
2016
Količniki

Plan ZZZS
2016/2015 v %
Količniki

383.232

470.167

123%

401.811

12.818

12.839

100%

12.379

97%

152.809

130.335

85%

154.461

101%

OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER - preventiva (90%)

77.969

81.732

105%

77.761

100%

DISPANZER ZA ŽENE - kurativa

54.160

54.376

100%

54.144

100%

2.334

2.334

100%

2.305

99%

16.250

16.250

100%

29.169

180%

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

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

8.312
Točke

8.312
Točke

100%
Točke

105%

8.312
Točke

100%
Točke

NEGA IN PATRONAŽA

22.268

22.342

100%

22.268

100%

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

15.612

18.083

116%

16.654

107%

SPEC.AMB.PSIHITRIJA

37.959

40.546

107%

37.959

100%

161.907

170.486

105%

161.907

100%

24.685

25.992

105%

24.685

100%

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

110.688

95.905

87%

65.124

59%

ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO

90.920

91.567

101%

95.599

105%

SPEC.AMB.DIABETOLOGIJA
ULTRAZVOK
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Poleg zgoraj navedenih programov bomo v ZD Koper tudi v letu 2016 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.
Letni plan dela v točkah
JAN
FEB
MAR
APR
MAJ
JUN
JUL
AVG
SEP
OKT
NOV
DEC SKUPAJ
10.732 10.732 10.732 10.732 10.732 10.732 10.732 10.732 10.732 10.732 10.732 10.732 128.782

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. Delavnice bomo opravljali do 21.3.2016, od tega dne dalje bo omenjene
delavnice na podlagi drugega odstavka 43. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10
in 25/14), izvajala javna agencija RS za varnost prometa. Do omenjenega datuma načrtujemo
opraviti 60 edukacijskih in 3 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 2016
načrtujemo opraviti 600.000 točk za izvajalce našega zavoda ter za zunanje naročnike –
zdravnike zasebnike in samoplačnike.
Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2016 je v prilogi.
V nadaljevanju so v spodnji tabeli prikazani načrtovani prihodki po pogodbi z ZZZS za leto
2016, ločeno za OZZ in PZZ. Kot osnovo za izračun smo upoštevali pogodbo/finančni načrt
ZZZS na podlagi letnih vrednosti na osnovi stalne cene za 1/2016. 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

Prihodki po Pogodbi z ZZZS
SKUPAJ OZZ=91,7% PZZ=8,3%
603.903
553.779
50.124
603.903
553.779
50.124
603.903
553.779
50.124
603.903
553.779
50.124
603.903
553.779
50.124
603.903
553.779
50.124
603.903
553.779
50.124
603.903
553.779
50.124
603.903
553.779
50.124
603.903
553.779
50.124
603.903
553.779
50.124
603.903
553.779
50.124
7.246.833 6.645.346
601.487
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7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP
V službi NMP vodimo ločeno vsa sredstva za potrebe službe NMP (po 37. členu Pravilnika o
službi nujne medicinske pomoči, Uradni list RS, št. 81/15). V letu 2016 ne nameravamo
sklepati podjemnih pogodb v službi NMP. Priznani kader po Pogodbi z ZZZS je prikazan v
nadaljevanju.
Tabela 1: Enota NMP: A+PHE
POGODBENA sredstva REALIZACIJA prih. in POGODBENA sredstva
za NMP za kumulativno
odh. v kumulativnem
za kumulativno
obračunsko obdobje od obračunskem obdobju od obračunsko obdobje od
1. 1. do 31.12. 2015
1. 1. do 31. 12. 2015
1. 1. do 31. 12. 2016
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP

1.191.168

1.191.168

1.159.065

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP

1.191.168

1.156.586

1.159.065

- Strošek dela

1.033.783

907.458

992.007

118.048

104.544

126.147

- Materialni stroški
- Stroški storitev

131.125

- Amortizacija
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)

37.794

12.791

39.358

1.543

669

1.553

0

34.581

0

Tabela 2: Enota NMP: MOTOR
POGODBENA sredstva REALIZACIJA prih. in POGODBENA sredstva
za NMP za kumulativno
odh. v kumulativnem
za kumulativno
obračunsko obdobje od obračunskem obdobju od obračunsko obdobje od
1. 1. do 31.12. 2015
1. 1. do 31. 12. 2015
1. 1. do 31. 12. 2016
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP

36.586

36.587

36.261

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP

36.586

31.121

36.261

- Strošek dela

28.168

22.904

27.596

3.126

974

3.154

- Materialni stroški
- Stroški storitev

5.261

- Amortizacija

5.292

- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo

0

PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)

0

1.982

5.511

5.466

0

Tabela 3: Enote NMP skupaj: A+PHE+MOTOR
POGODBENA sredstva REALIZACIJA prih. in POGODBENA sredstva
za NMP za kumulativno
odh. v kumulativnem
za kumulativno
obračunsko obdobje od obračunskem obdobju od obračunsko obdobje od
1. 1. do 31.12. 2015
1. 1. do 31. 12. 2015
1. 1. do 31. 12. 2016
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP

1.227.754

1.227.754

1.195.326

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP

1.227.754

1.187.707

1.195.326

- Strošek dela

1.061.951

930.361

1.019.603

121.174

105.517

129.301

0

136.387

0

43.086

14.773

44.869

1.543

669

1.553

0

40.047

0

- Materialni stroški
- Stroški storitev
- Amortizacija
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)
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Tabela 4: Priznani kader za NMP po pogodbi z ZZZS
STANDARD ZA 338 020 NMP - PHE po pogodbi z ZZZS

Zdravnik specialist
Diplomiran zdravstvenik
MT, voznik
Administr.tehnični kader

Delavci
iz ur
5,56
5,14
5,14
2,42
Skupaj
18,26

STANDARD ZA 338 016 127 NMP - A po pogodbi z ZZZS

Zdravnik specialist 2 - ponoči
Zdravnik specialist 3 - podnevi
Diplomiran zdravstvenik 2 - ponoči
Diplomiran zdravstvenik 3 - podnevi
Administr.tehnični kader
Skupaj

Delavci
iz ur
2,76
1,61
2,76
1,61
0,99
9,72

STANDARD ZA 338 023 NMP - MOTOR po pogodbi z ZZZS

Tehnik zdravstvene nege
Administr.tehnični kader
Skupaj

Delavci
iz ur
1,25
0,19
1,44

8. FINANČNI
NAČRT
UPORABNIKOV

PRIHODKOV

IN

ODHODKOV

DOLOČENIH

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov je v prilogi.
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je v prilogi.
Izkaz poslovnega izida smo izdelali na podlagi ekonomskih izhodišč in na podlagi planiranega
obsega programa, predstavljenega v predhodnih točkah.
Načrtujemo, da bomo v letu 2016 pridobili nov program splošne ambulante, program
endodontije (priznanega pričeli izvajati) ter 2 referenčni ambulanti. Zgubili naj bi 0,3 programa
splošne ambulante, dejavnost zobne tehnike bo oddana zunanjemu izvajalcu.
8.1.1. Načrtovani prihodki
Načrtovani celotni prihodki za leto 2016 znašajo 9.301.551 EUR in bodo za 0,07 % višji od
doseženih v letu 2015.
Ti prihodki so načrtovani na osnovi določil Splošnega dogovora za leto 2015, saj SD za 2016
še nimamo, in na osnovi drugih pričakovanj prihodkov od opravljanja zdravstvene dejavnosti
in prodaje na trgu.
Načrtovani prihodki od prodaje proizvodov in storitev (konto 760) znašajo 9.233.230 EUR
in bodo za 0,33% višji od realiziranih prihodkov leta 2015.

14

Ti prihodki vključujejo prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, prostovoljnega
dodatnega zdravstvenega zavarovanja, prihodke iz naslova pripravnikov in specializantov,
prihodke iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev,
samoplačnikov, konvencij in donacij.
Načrtovani prihodki iz OZZ (6.967.294 EUR) naj bi se v letu 2016 glede na realizacijo 2015
zvišali za 0,39 %. Pri načrtovanju prihodkov s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije smo upoštevali osnutek pogodbe ZZZS za leto 2015, saj Splošnega dogovora za 2016
še nimamo, prav tako ne dokumentov, ki bi izkazovali dogovorjene prenose programov.
V letu 2016 predstavljajo prihodki iz naslova pripravnikov in specializantov 978.588 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
8.322.963 EUR. Načrtujemo, da se bodo prihodki iz naslova pripravnikov in specializantov
glede na leto 2015 povišali za 0,10 %.
Načrtovani prihodki od doplačil do polne cene zdravstvene storitve, od nadstandardnih storitev,
samoplačnikov, konvencij in ostalih plačnikov (636.862 EUR), se bodo v letu 2016 glede na
realizacijo 2015 predvidoma znižali za 1,83 % na račun samoplačniške zobne ambulante, ter
načrtujemo, da se bodo prihodki od edukacijskih in psihosocialnih delavnic, ki jih izvajamo v
dispanzerju medicine dela, prometa in športa zmanjšali zaradi prenosa programa na Javno
agencijo RS za varnost prometa (dopis 604-59/2015/17 z dne 20.1.2016). Zmanjšali se bodo
tudi prihodki za asistence na javnih prireditvah, saj v letu 2016 nismo pridobili ustreznega
dovoljenja za izvajanje le-teh.
Načrtujemo, da se bodo drugi prihodki povečali za 12,79 %.
Pričakujemo, da se bodo finančni prihodki (konto 762) povišali za 108,74 % zaradi ugodnih
obresti od kratkoročnega depozita pri Banki Sberbank (menjava banke).
Načrtovani prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni
prihodki (konto 761, 763 in 764), znašajo 63.416 EUR in bodo za 28,74 % nižji glede na leto
2015 na račun predvidenih nižjih sredstev za usposabljanje na delovnem mestu (javna dela in
družbeno koristna dela), ter ostalih izrednih prihodkov (tožbe).
8.1.2. Načrtovani odhodki
Celotni načrtovani odhodki za leto 2016 znašajo 9.288.817 EUR in bodo za 2,10% višji od
doseženih v letu 2015.
Pri načrtovanju odhodkov smo upoštevali predviden obseg programa in predvidena ekonomska
gibanja.
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo
2.135.008 EUR in bodo za 2,41% višji od doseženih v letu 2015. Delež glede na celotne
načrtovane odhodke zavoda znaša 22,98 %.
V letu 2016 načrtujemo izvesti javni razpis za oddajo zobne tehnike, javni razpis za izbiro
novega dobavitelja za odvoz infektivnih odpadkov, javni razpis za material in zdravila iz
lekarne, javni razpis za nakup dveh novih vozil ter javni razpis za izbor dobavitelja za menjavo
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konvertorjev. Eden od večjih razpisov bo tudi razpis za laboratorijski material ter za nabavo
hematološkega analizatorja v laboratoriju.
Ker v tem letu poteče pogodba z zunanjim izvajalcem čiščenja prostorov, bomo z razpisom
iskali partnerja za naslednje petletno obdobje. Načrtujemo tudi izvesti javni razpis za nabavo
ultrazvočnega aparata.
Načrtovani stroški materiala v letu 2016 znašajo 956.066 EUR in bodo za 3,02 % višji od
leta 2015. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 10,29 %. V letu 2016
načrtujemo povišanje stroškov zdravil, laboratorijskega materiala, pisarniškega materiala,
goriva za transportna sredstva, stroške službene obleke in obutve in sanitetnega materiala.
Povišanje stroškov načrtujemo zaradi pridobitve novih programov splošne ambulante, dveh
referenčnih ambulant, programa endodontije ter zaradi povečanja števila specializantov in
pripravnikov. Znižali se bodo stroški zobozdravstvenega materiala (oddaja dejavnosti zobne
tehnike zunanjemu izvajalcu zobozdravstva) ter stroški rtg filmov (nov rtg aparat).
Načrtovani stroški storitev v letu 2016 znašajo 1.178.942 EUR in naj bi bili za 1,92 % višji od
leta 2015. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 12,69 %.
Načrtujemo povečanje stroškov za investicijsko vzdrževanje, stroške za zavarovalne premije za
motorna vozila (nakup 2 novih vozil), stroške za izpopolnjevanje, stroške za zobotehnične
storitev za zasebnike (oddaja dejavnosti zobne tehnike zunanjemu izvajalcu), ter stroškov
laboratorijskih storitev (na račun novega programa splošne in referenčnih ambulant).
Zmanjšanje stroškov storitev načrtujemo pri stroških podjemnih pogodb za izvajanje
zdravstvenih storitev (plačilo lastnih zaposlenih) ter za tekoče vzdrževanje in popravila vozil
(nov dobavitelj), pri računalniških storitvah (v letu 2016 niso predvidene večje nadgradnje
računalniških storitev), ter pri stroških za izvedbo edukacijskih delavnic (prenos programa na
Javno agencijo RS za varnost prometa).
Za promocijo zdravja na delovnem mestu bomo v letu 2016 namenili 10.000 EUR. Za
izpopolnjevanje smo predvideli 27.800 EUR (ZD Koper naj bi za izpopolnjevanje namenil
18.000 EUR, ostala sredstva načrtujemo pridobiti s strani donatorjev).
Načrtovani stroški dela
Načrtovani stroški dela (konto 464) v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 6.719.354 EUR in
bodo za 1,31 % višji od doseženih v letu 2015. Delež glede na celotne načrtovane odhodke
zavoda znaša 72,34%.
Stroški dela se bodo v letu 2016 povečali predvsem zaradi večjega števila zaposlenih,
sproščenih napredovanj, povečanega obsega izplačila regresa in večjega števila pripravnikov in
specializantov (v letu 2016 se bo povečalo število specializantov za 3).
V letu 2016 bodo napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede in nazive ponovno
sproščena. Višje plače zaradi napredovanj bodo šele januarja 2016 (plača december 2015). S
1.4.2016 bodo tudi sprostitve napredovanj v PR, pravica do plače bo s 1.12.2016, izplačilo pri
plači za december 2016.
V letu 2016 načrtujemo izplačilo 2 odpravnin ob upokojitvi, jubilejne nagrade nameravamo
izplačati osmim zaposlenim v vrednosti 4.417 EUR.
Regres za letni dopust za leti 2016 je urejen v 7. členu ZUPPJS16. Do regresa za letni dopust za
leto 2016 so upravičeni vsi javni uslužbenci in funkcionarji. Višina regresa je odvisna od
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plačnega razreda, v katerega je uvrščen javni uslužbenec na zadnji dan meseca aprila 2016.
Regres se izplača za pri plači za mesec maj 2016, torej v juniju 2016.
V letu 2016 predstavljajo odhodki iz naslova pripravnikov in specializantov 978.588 EUR.
Načrtovani strošek se bo povišal glede na leto 2015, saj se bo število specializantov in
pripravnikov povečalo. 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 23.495 EUR. Del omenjenega zneska 11.699 EUR predvidevamo izplačati v letu 2016,
ob odobritvi sindikatov. Vir sredstev je zagotovljen iz tržne dejavnosti.
V skladu z ZDoh-2, 39. člen, bo ZD KP izplačal bonitete za otroke v vrednosti 5.292 EUR. Vir
sredstev je zagotovljen iz tržne dejavnosti.
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se od 1. 1.
2016 do 30. 6. 2016 izplačujejo v višini 10%, od 1. 7. 2016 do 31. 10. 2016 v višini 15% in od
1. 11. 2016 do 31. 12. 2016 v višini 30% glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1.
2013.
Upoštevali smo tudi, da se dodatek za redno delovno uspešnost ne bo izplačeval.
Načrtovani stroški amortizacije
Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 381.657 EUR.
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 373.874 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
7.783 EUR in
- porabljena amortizacije za osnovna sredstva 322.150 EUR.
8.1.3. Načrtovan poslovni izid
Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2016
izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 12.735 EUR.
Načrtovani poslovni izid je bistveno nižji od doseženega v letu 2015, ko smo poslovno leto
zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v vrednosti 197.0.40 EUR. Menimo, da je
planiran pozitiven poslovni izid dosegljiv, v kolikor ne bo prišlo do nenačrtovanih sprememb
cen storitev ali večjih nenačrtovanih stroškov.
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
VRSTAH DEJAVNOSTI
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je v prilogi.
Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Navodila
Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010) ter interni akt:
Sodila za razmejitev prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.
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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.
Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 4.838 EUR, iz naslova izvajanja tržne
dejavnosti pa 7.898 EUR.
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je v prilogi.
Ocenjujemo, da bo denarni tok v letu 2016 pozitiven v vrednosti 410.225 EUR.

9. PLAN KADROV
Prilogi:
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016 – I.del
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016 – II.del
9.1. ZAPOSLENOST
ZD Koper bo tudi v prihodnje načrtoval potrebe po kadrih v skladu s sklenjeno Pogodbo o
izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 in 2016 z ZZZS, se pravi
glede na priznan kader za delo ambulant, določen v Kalkulaciji za planiranje in financiranje
programov zdravstvenih storitev (Priloga I Splošnega dogovora). Na področju tržne dejavnosti
bo ZD Koper tudi v prihodnje ugotavljal razpoložljiva finančna sredstva in potrebe po
zdravstvenih storitvah, ki se izvajajo na trgu, in na podlagi teh podatkov ugotavljal možnosti
novih zaposlitev.
Iz primerjave med priznanim kadrom na podlagi Pogodbe ZZZS in dejanskim številom
zaposlenih v ZD Koper na dan 31. 12. 2015 (Letno poročilo za leto 2015, str. 22) je razvidno,
da je število zaposlenih še vedno nižje, kot ga predvideva Pogodba ZZZS, in da se nekatere
zdravstvene storitve še vedno izvajajo na podlagi podjemnih pogodb in ob pomoči zunanjih
izvajalcev ter dela preko polnega delovnega časa.
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 - ZIPRS1617
(Uradni list RS, št. 96/15) v 62. členu določa politiko zaposlovanja v letih 2016 in 2017. V
navedenemu členu je med drugim določeno, da morajo posredni uporabniki proračuna države
in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot
prilogo finančnega načrta, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja.
Nadalje tretji odstavek 62. člena določa izhodišča za pripravo kadrovskih načrtov za leti 2016
in 2017. Neposredni uporabniki proračuna države in posredni uporabniki proračuna države in
občin pripravijo kadrovski načrt za leti 2016 in 2017 tako, da se:
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‒ določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz: državnega proračuna,
proračuna občin, ZZZS in ZPIZ in drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe,
pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je
določeno v kadrovskih načrtih za leto 2015;
‒ oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz ostalih virov.
Četrti odstavek 62. člena nadalje določa tudi izjemo za določitev večjega števila zaposlenih kot
je bilo dovoljeno v kadrovskem načrtu za leto 2015, vendar le za posredne uporabnike
proračuna države in tiste posredne uporabnike občinskih proračunov, ki se pretežno financirajo
iz državnega proračuna ali sredstev ZZZS. Navedeno določbo je možno uporabiti le v primeru
izjemnih oziroma utemeljenih razlogov in le, če so zagotovljena sredstva za stroške dela.
V ZD Koper je bilo dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016, glede na sprejet kadrovski
načrti oz. rebalans za leto 2015, 221,94 zaposlenih iz ur. Število zaposlenih vključuje tudi
nerealizirane zaposlitve v letu 2015 in prosta delovna mesta, ki jih ZD Koper še ni nadomestil z
novimi zaposlitvami (Poslovno poročilo 2015, str. 21).
Predvidene zaposlitve v okviru javnih sredstev v letu 2016:
-

-

-

-

-

ZD Koper naj bi v letu 2016 pridobil zdravstveni program splošne medicine z
naslednjo kadrovsko strukturo: 1 zdravnik specialist, 1,1 tehnik zdravstvene nege,
0,38 administrativno tehnični delavci in 0,33 nosilci laboratorijske medicine;
v letu 2016 naj bi ZD Koper pridobil tudi 2 programa referenčne ambulante (1 dms
in 0,24 administrativno tehničnih delavcev);
s 1. 1. 2016 naj bi ZD Koper pridobil 0,47 programa splošne ambulante v
socialnovarstvenem zavodu z naslednjo kadrovsko strukturo: 0,47 zdravnika
specialista, 0,52 tehnika zdravstvene nege, 0,17 administrativno tehničnega delavca
ter 0,16 nosilcev laboratorijske medicine;
ZD Koper ima že vrsto let priznan program zobozdravstvo za odrasle v Zavodu za
prestajanje kazni zapora Koper, ki se je za storitve zobozdravnika vsa leta izvajal v
obliki dela preko polnega delovnega časa, zato bo ZD Koper zaposli zobozdravnika
v obsegu 0,075 delavca iz ur za opravljanje del in nalog zobozdravnika v Zaporu
Koper;
v ZD Koper se nadurno delo v službi nujne medicinska pomoči izvaja praviloma z
delom preko polnega delovnega časa, zato je, z namenom zniževanja nadurnega
dela, planirana zaposlitev 1 tehnika zdravstvene nege;
v letu 2016 načrtuje ZD Koper v celoti oddati dejavnost zobne tehnike zunanjemu
izvajalcu, kar pomeni, da ne bo imel več zaposlenega zobnega tehnika.

Predvidene zaposlitve financirane iz ostalih virov v letu 2016:
-

-

v letu 2016 so predvideni trije zaključki specializacij (1 družinska medicina, 1
psihiatrija in 1 pediatrija), predvidene so zaposlitve 7 novih specializantov. Področje
specializacij je v izključni pristojnosti Zdravniške zbornice, zato število novih
specializantov predstavlja zgolj oceno.
3 pripravniki 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
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-

kadrovskem načrtu ni predvidenih. Stroški specializantov in pripravnikov ne
bremenijo ZD Koper.
0,5 nosilca laboratorijske medicine iz naslova finančnih sredstev samoplačniških
storitev v diagnostičnem laboratoriju.

Vse zaposlene, ki se bodo upokojili v letu 2016, bo ZD Koper nadomestil z novimi
zaposlitvami, saj se lahko le tako nemoteno izvajajo zdravstveni programi iz pogodbe z ZZZS
V skladu s predvidenimi zdravstvenimi programi, načrtovanimi zaposlitvami in reorganizacijo
kadra v posameznih organizacijskih enotah, so v kadrovskem planu za leto 2016 načrtovane
naslednje zaposlitve glede na vir financiranja:
2016
Javna
sredstva

Ostali viri

število
1
1,1
0,5
0,50
0,80
0,075
0,5
0,5
1
-1
0,5
3

poklicna skupina
specialist družinske medicine
tehnik zdravstvene nege
diplomirane medicinske sestre
nosilci laboratorijske medicine
administrativno tehnični kader
zobozdravnika
specialist družinske medicine
tehnik zdravstvene nege
tehnik zdravstvene nege
zobni tehnik
nosilci laboratorijske medicine
specializanti oz. pripravniki

organizacijska enota
splošna ambulanta
splošna ambulanta
referenčna ambulanta
diagnostični laboratorij
uprava
zapori Koper
SA dom upokojencev
SA dom upokojencev
neprekinjena nujna medicinska pomoč
zobozdravstvo
diagnostični laboratorij
specializanti in pripravniki

9.2. OSTALE OBLIKE DELA
ZD Koper namerava v letu 2016 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.
Tudi v letu 2016 bo dijakom in študentov omogočeno opravljanje prakse.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM
Čiščenje prostorov je že peto leto zapored oddano zunanjemu izvajalcu, izbranemu z ustreznim
javnim razpisom. Od leta 2011 je ta izvajalec EES Sistemi d.o.o. Za pranje vozil skrbi Vinko
Muženič s.p.; storitve mikrobioloških preiskav izvaja NLZOH; za opravljanje strokovnih nalog,
varnosti in varstva pred požarom skrbi VPD Drago Pigac s.p.; vzdrževanje medicinskih naprav
smo oddali tudi najugodnejšemu ponudniku Denser d.o.o.; odvetniške storitve nam nudi
Odvetniška pisarna Bogomir Horvat; za analizo anket o zadovoljstvu zaposlenih smo izbrali
OCR Primož Bitenc s.p.; na Medicini dela, prometa in športa bo do konca meseca marca Mokis
Lab d.o.o. izvajal edukacijske delavnice; zunanje laboratorijske storitve nam opravlja Zavod
Republike Slovenije za trans. medicino; Mollier nam odvaža infektivne odpadke. Notranjo
revizijo nam tudi vsako leto opravlja drugi zunanji izvajalec.
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9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA
Strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje se bo tudi v letu 2016 izvajalo v skladu z
organizacijskim predpisom Strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih. Strokovna
izpopolnjevanja vseh zaposlenih bodo odobravali člani strokovnega sveta na podlagi vlog
zaposlenih in letnega plana izobraževanj.
V kadrovskem planu ZD Koper je na dan 1. 1. 2017 predvidenih 35 specializantov, ki so s
sklepom Zdravniške zbornice Slovenije razporejeni za opravljanje specializacije, zato ZD
Koper nima vpliva na število specializantov.
V letu 2016 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 2016. Predvideni so trije
pripravniki za poklic doktor dentalne medicine.
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016
10.1. PLAN INVESTICIJ
Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016 je v prilogi.
Celotna načrtovana vrednost investicij za leto 2016 znaša 322.150 EUR, od tega planiramo za
2.000 EUR donatorskih sredstev in 107.000 EUR lastnih virov (del presežka prihodkov nad
odhodki iz leta 2015).
V letu 2016 načrtujemo nameniti 60.020 EUR za nakup pohištva, 181.316 EUR za nakup
medicinske opreme, za računalniško opremo načrtujemo porabiti 20.000 EUR, za drobni
inventar 2.140 EUR, za nakup dveh novih vozil 20.000 EUR, za tehtnice 5.050 EUR ter za
ostala osnovna sredstva nameravamo porabiti še 33.624 EUR.
Zaradi časovne stiske v letu 2015, nismo uspeli realizirati še dveh večjih nabav, katere so bile
že odobrene v letu 2015 pri sprejetju Finančnega načrta 2015. Gre za nabavo hematološkega
analizatorja v laboratoriju v vrednosti 58.000 EUR ter za nabavo Digore Optime za
digitalizacijo intraoralnega rtg slikanja zob v vrednosti 7.700 EUR
Glede na preteklo leto, se bo znesek investicij povečal, saj bomo opremili celotno novo
ambulanto v Pobegih-Čežarjih, za v splošno ambulanto Dom Ptuj moramo kupiti še preostalo
nujno opremo, ter v celoti bomo opremili ambulanto v Valdoltri.
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL
Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016 je v prilogi.
V letu 2016 načrtujemo investicijsko vzdrževanje v višini 164.400 EUR, kar je za 4,39 % več
kot je bilo doseženo v letu 2015. Za leto 2016 planiramo stroške vzdrževanja medicinske
opreme, druge opreme, komunikacijske opreme ter stroške za tekoče vzdrževanje in popravilo
prevoznih sredstev na ravni doseženih v letu 2015.
Za tekoče investicijsko vzdrževanje smo za leto 2016 skupno namenili 109.900 EUR. Sem
spada beljenje, razne predelave prostorov, menjava tlakov..
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10.3. 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 2016 ni načrtovano.

Datum:_____________
Podpis odgovorne osebe
____________________________
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Priloga – AJPES bilančni izkazi – Bilanca stanja na dan 31.12.2015
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Priloga – AJPES bilančni izkazi – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
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Priloga – AJPES bilančni izkazi – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
po denarnem toku
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Priloga – AJPES bilančni izkazi – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
po vrstah dejavnosti
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Obrazec 1: Delovni program 2016
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Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016
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Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016 – I. del
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Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016 – II. del
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Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016

32

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016
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