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I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 VSEBUJE:
a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2017 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 2017
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka za leto 2017
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti za leto 2017
b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:
‒ Obrazec 1: Delovni program 2017
‒ Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017
‒ Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017
‒ Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017
‒ Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017
‒ Priloga – AJPES bilančni izkazi
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II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU
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 zavoda: Svet zavoda, direktor, strokovni vodja, strokovni svet
Vodstvo zavoda: Matevž Ravnikar, direktor
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, občine Ankaran. S Prehospitalno enoto krije območje
vseh štirih obalnih občin, prav tako to območje pokriva z dežurno službo splošne medicine in
pediatrije v kateri pa sodeluje z ZD Piran in ZD Izola s katerima si po ključu deli termine.
Zobozdravstveno dežurno službo zagotavlja za celotno območje ZZZS OE Koper in sicer po 4
ure na dela proste dneve. Od vključno 2017 bo zobozdravstveno dežurno službo zagotavljal
celo leto, saj je bila ta dolžnost v poletnih mesecih do vključno leta 2016 zaupana ZD Piran.
ZD Koper je bil 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 in na terenu.
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,
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-

antikoagulantno zdravljenje,
ginekologija,
diabetologijo,
psihiatrijo,
ultrazvočno diagnostiko,
medicino dela, prometa in športa ter
razvojno ambulanta.

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 2016 z aneksi in določila Splošnega dogovora za
leto 2017
‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z ZZZS in
pripadajoči Aneks.
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, 55/15
– ZFisP, in 96/15 – ZIPRS1617),
‒ 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, 108/13,
94/14 in 100/15),
‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in
100/15),
‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10,
108/13 in 100/15),
‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, 46/03),
‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo
in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).

c) Interni akti zavoda
a. Statut ZD Koper,
b. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest,
c. Poslovnik o delu sveta zavoda,
d. Pravilnik o računovodstvu.
Ostala interna dokumentacija ZD Koper je urejena v sklopu ISO standarda 9001/2008
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3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2017 smo upoštevali naslednja izhodišča:
‒ dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2017,
‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718)
(Uradni list RS, št. 80/16),
‒ Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za
leto 2017,
‒ Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih
v javnem sektorju,
‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št.
84/16),
‒ Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
‒ Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
‒ Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-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 2017
4.1. LETNI CILJI
V letu 2017 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
ter sodelovanjem z odgovornimi institucijami za pridobitev novih programov v
dejavnostih, kjer se pojavljajo pretirane obremenitve ali celo čakalne vrste.
- 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 ter se s tem pripraviti na spremembo standarda, saj se bo
leta 2018 ISO 9001 ukinil in v zdravstvu ga bo nadomestil ISO 9015.
- Uravnoteženo finančno poslovanje
Ohranjati moramo najvišjo stopnjo komunikacije med vodstvom zavoda in
računovodstvom, ki sprotno poroča o finančnem stanju zavoda. Z doslednim izvajanjem
postopkov nabav in ustrezno kadrovsko politiko kontrolirati stroške.
- 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 posebno zdravniškega kadra, saj je sedanji nivo nadzora kadra zdravstvene
nege več kot zadovoljiv.
- Kadrovska zapolnitev vseh delovnih mest
tako z zaposlitvami za določen čas, ki zapolnijo daljše odsotnosti sodelavcev, kot tudi
stalnim iskanjem možnih novih zaposlenih delavcev, ki bi nadomestili zunanje
sodelavce na podjemnih pogodbah, katere smo zadnja leta skoraj povsem izničili.
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Zaradi prepoznanih potreb bomo posebno pozornost namenili v preteklem letu nepovsem
doseženemu cilju:
-

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. Navedeno ne velja za področje zdravstvene nege, kjer se redni
nadzori dosledno izvajajo.

Zaradi povečanih prostorskih potreb smo primorani zasledovati tudi novi cilj in sicer:
- pridobivanje novih prostorov za opravljanje dejavnosti
Priznavajo se nam novi programi, ki zahtevajo dodaten kader in nove prostore, katerih
pa v razpoložljivih kapacitetah ni.
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,
- izvajanje nadzora nad napotovanjem na sekundarno in terciarno raven,
- aktivna kadrovska politika in
- zagotavljanje varnega informacijskega sistema in razvoja informacijskih sistemov.
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj
Register tveganj v ZD Koper je usmerjen v prizadevanja za obvladovanje tveganj, povezanih z
opredeljenimi letnimi cilji. Za posamezni cilj opredelimo tveganje, verjetnost in posledice
nastanka, stopnjo tveganosti, ukrepe, odgovornega nosilca ter rok za obvladovanje tveganja.
V nadaljevanju navajamo dve ključni tveganji v ZD Koper:
1. Tveganje: Nedoseganje ali preseganje programov po pogodbi ZZZS in s tem nedoseganje
prihodkov ali povzročanje nepredvidenih stroškov.
Ukrep: Ažurno spremljanje obsega dela po ambulantah. V ambulantah, kjer se bodo izkazovali
odmiki od zastavljenih planov, bo sledilo takojšnje ukrepanje. V primeru nedoseganja
realizacije programov, zaradi zmanjšanih potreb prebivalstva ali preseganja realizacije, zaradi
povečanih potreb prebivalstva, bo izvedeno prestrukturiranje programov v skladu z določili
Splošnega dogovora, ki velja za posamezno leto.
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2. Tveganje: Kadrovski izpadi in pomanjkanje kadra
Kadrovski izpad in pomanjkanje kadra pri določenih poklicnih skupinah predstavlja tveganje,
da ZD Koper ne bo uspel realizirati zdravstvenih programov, kar bi posledično pomenilo, da
načrtovani prihodki ne bodo realizirani.
Ukrepi: ZD Koper je učni zavod in bo morebitne izpade pokrival s specializanti, ki so
usposobljeni za delo na posameznem področju. ZD Koper bo objavljal prosta delovna mesta
dokler vsa prosta delovna mesta ne bodo zasedena, do takrat pa bo delo organiziral tako, da
bodo zdravstveni programi realizirani. Prav tako bo ZD Koper še naprej skrbel 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. Notranja revizija je potekala
od 11. 6. do 31. 7. 2016 in je bila osredotočena na pregled organizacije in delovanja
samoplačniških storitev v zobozdravstvenih ambulantah v letu 2015 v zavodu. Notranjo
revizijo je opravila Tatjana Jevševar s.p. (preizkušena notranja revizorka - državna notranja
revizorka).
Za leto 2017 načrtujemo revidiranje poslovanja Medicine dela, prometa in športa ter proces
potnih nalogov. Tudi letošnjo notranjo revizijo bo opravila Tatjana Jevševar s.p. (preizkušena
notranja revizorka - državna notranja revizorka z odličnimi referencami iz področja zdravstva).
Revizija bo potekala v maju mesecu.
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 z ZZZS
ZZZS
Skrajševanje čakalnih dob, kjer se
le-te pojavljajo
Ohranitev in izboljšave vezane na
standard kakovosti ISO 9001/2008
Uravnoteženo finančno poslovanje

Ohranjati omejitev čakalnih dob znotraj zakonskih
določil.
Uspešno prestati zunanjo presojo ISO 9001/2008 ter
pripraviti vse potrebno za prehod v standard ISO 9015
Ne negativna razlika na bilanci prihodkov in odhodkov
2017
Stalna podpora strokovnemu razvoju Vsaj 10 % povečanje prisotnosti na notranjih
izobraževanjih in dosledno zahtevanje poročil iz
strokovnih izobraževanj.
Kadrovska zapolnitev vseh delovnih Znižanje števila nadur in stroška zunanjih sodelavcev
mest
Med vodstven kader še dodatno Dosledno izvajanje rednih nadzorov pri vsaj 20 %
razširiti kulturo nadzora
vodij timov v enoti.
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Pridobivanje novih prostorov za Vso priznano dejavnost moramo izvajati v prostorih, ki
opravljanje dejavnosti
ustrezajo zahtevanim standardom.
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA
Program dela za leto 2017 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 2017 in v
spodnjih tabelah, je pripravljen v okviru razpoložljivega prihodka oz. načrtovanega programa iz
planov ZZZS in veljavnih cen 1.1.2017. Načrtovani delovni program iz priloženih preglednic
se bo prilagodil možnim prestrukturiranjem in uskladil s Pogodbo z ZZZS, katere za leto 2017 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.
V letu 2017 načrtujemo dodatno financiranje novih programov v obsegu:
- 2,5 tima splošne ambulante,
- 2 tima zobne ambulante za odrasle in
- 8 novih referenčnih ambulant

Ambulante
SPLOŠNA AMBULANTA - kurativa

Plan ZZZS
2016
Količniki

Realizacija ZZZS
2016
Količniki

% doseganja
plana
Količniki

Plan ZZZS
2017
Količniki

Plan ZZZS
2017/2016 v %
Količniki

408.341

497.105

122%

449.081

110%

12.139

12.139

100%

12.259

101%

151.748

130.225

86%

151.748

100%

OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER - preventiva (90%)

81.577

82.577

101%

81.577

100%

DISPANZER ZA ŽENE - kurativa

54.200

35.932

66%

54.200

100%

2.305

1.795

78%

2.305

100%

28.142

35.181

125%

28.142

100%

8.312

8.393

101%

8.312

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

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

Točke

Točke

Točke

100%
Točke

NEGA IN PATRONAŽA-št.storitev

22.268

22.650

102%

22.268

100%

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

16.654

16.548

99%

16.654

100%

SPEC.AMB.PSIHITRIJA

37.959

39.134

103%

37.959

100%

161.907

167.019

103%

161.907

100%

ULTRAZVOK

24.685

24.761

100%

24.685

100%

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

68.547

69.020

101%

160.100

234%

ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO

95.798

96.236

100%

95.798

100%

SPEC.AMB.DIABETOLOGIJA

Poleg zgoraj navedenih programov bomo v ZD Koper tudi v letu 2017 opravljali za ZZZS
programe, ki so financirani v pavšalu. To so: dežurna služba 3B, mobilna enota reanimobil,
motorist reševalec, 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.
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Letni plan dela v točkah
JAN
FEB
MAR
APR
MAJ
JUN
JUL
AVG
SEP
OKT
NOV
DEC SKUPAJ
10.612 10.612 10.612 10.612 10.612 10.612 10.612 10.612 10.612 10.612 10.612 10.612 127.344

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 660.000 točk za izvajalce našega zavoda ter za zunanje naročnike –
zdravnike zasebnike in samoplačnike.
Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2017 je v prilogi.
V nadaljevanju so v spodnji tabeli prikazani načrtovani prihodki po pogodbi z ZZZS za leto
2017, ločeno za OZZ in PZZ. Kot osnovo za izračun smo upoštevali finančni načrt ZZZS na
podlagi letnih vrednosti na osnovi stalne cene za 1/2017. 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%
668.980
613.455
55.525
668.980
613.455
55.525
668.980
613.455
55.525
668.980
613.455
55.525
668.980
613.455
55.525
668.980
613.455
55.525
668.980
613.455
55.525
668.980
613.455
55.525
668.980
613.455
55.525
668.980
613.455
55.525
668.980
613.455
55.525
668.980
613.455
55.525
8.027.758 7.361.454
666.304

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 in 93/15 – popr.). V letu 2017 ne
nameravamo sklepati podjemnih pogodb v službi NMP. Priznani kader po Pogodbi z ZZZS je
prikazan v nadaljevanju.
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Tabela 1: Enota NMP: DEŽURNA SLUŽBA 3B+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. 2016
1. 1. do 31. 12. 2016
1. 1. do 31. 12. 2017
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP

1.163.727

1.287.943

1.166.049

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP

1.163.727

1.319.273

1.166.049

- Strošek dela

997.996

1.009.507

997.994

- Materialni stroški

125.145

129.935

126.899

- Stroški storitev

162.817

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

39.045

15.863

39.593

1.541

1.151

1.563

0

-31.330

0

ZD Koper od leta 2016 ne prejema več finančnih sredstev za sofinanciranje nadstandarda
službe Dežurne službe 3B (urgentne službe na lokaciji Bonifika) s strani MO Koper, zato je
temu pripisati tudi negativni poslovni izid tega segmenta v letu 2016. Za ta kader je potrebno
najti druge vire financiranja oziroma proučiti možnost reorganizacija, ki jo omogoča
vzpostavljen Urgentni center Izola.
Tabela 2: Enota NMP: MOTORIST REŠEVALEC
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. 2016
1. 1. do 31. 12. 2016
1. 1. do 31. 12. 2017
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP

52.355

64.347

52.475

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP

52.355

32.980

52.475

- Strošek dela

43.758

26.007

43.758

3.129

2.277

3.173

- Materialni stroški
- Stroški storitev
- Amortizacija

4.339
5.468

358

5.544

0

31.367

0

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

V letu 2016 se je spremenil standard za motorista reševalca in sicer je namesto srednjega
zdravstvenega tehnika po novem, od leta 2016 dalje, priznan diplomirani zdravstveni tehnik. V
letu 2016 smo v poletnih mesecih imeli zaposlenega enega motorista reševalca po podjemni
pogodbi, kar je prikazano v strošku storitev.
Enota NMP:
Tabela
3:SKUPAJ
Enote NMP skupaj: DEŽURNA SLUŽBA 3B+PHE+MOTORIST REŠEVALEC
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. 2016
1. 1. do 31. 12. 2016
1. 1. do 31. 12. 2017
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP

1.216.082

1.352.290

1.218.524

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP

1.216.082

1.352.254

1.218.524

- Strošek dela

1.041.754

1.035.513

1.041.752

128.274

132.213

130.072

0

167.156

0

44.513

16.221

45.137

1.541

1.151

1.563

0

36

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 2017
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
8.1.1. Načrtovani prihodki
Načrtovani celotni prihodki za leto 2017 znašajo 9.997.104 EUR in bodo za 2,12% višji od
doseženih v letu 2016.
Ti prihodki so načrtovani na osnovi določil Splošnega dogovora za leto 2016 in pripadajočih
Aneksov, saj SD za 2017 še nimamo in na osnovi drugih pričakovanj prihodkov od opravljanja
zdravstvene dejavnosti in prodaje na trgu. Razlog za znižanje cen 1.1.2017 je prenehanje
veljavnosti določila 55. člena SD 2016, ki govori o dvigu cen za 3,6 %, ki je veljalo v obdobju
6-12 2016.
Načrtovani prihodki od prodaje proizvodov in storitev (konto 760) znašajo 8.765.564 EUR
in bodo za 2,37% višji od realiziranih prihodkov leta 2016.
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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 od prodaje blaga in materiala (konto 761) znašajo 30.255 EUR in bodo
za 7,17% nižji od realiziranih prihodkov leta 2016. Prihodki od donacij se bodo predvidoma
znižali na račun nižjih prejetih donacij za urgentno vozilo.
Načrtovani finančni prihodki (konto 762) znašajo 3.877 EUR in bodo za 3,34% nižji od
realiziranih prihodkov leta 2016. Prihodki od obresti se bodo znižali zaradi nižjih obrestnih mer
kratkoročnega depozita.
Načrtovani drugi prihodki (konto 763) znašajo 1.197.408 EUR in bodo za 0,61% višji od
realiziranih prihodkov leta 2016. Prihodki se bodo povišali na račun večjega števila
specializantov.
8.1.2. Načrtovani odhodki
Celotni načrtovani odhodki za leto 2017 znašajo 9.996.971 EUR in bodo za 4,97% višji od
doseženih v letu 2016.
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 2017 znašajo
2.091.313 EUR in bodo za 3,11% višji od doseženih v letu 2016. Višje planirane stroške gre
prepisati povečanju programov s strani ZZZS-ja. Delež glede na celotne načrtovane odhodke
zavoda znaša 20,91 % in je zadnja leta med relativno nižjimi v Sloveniji.
V letu 2017 načrtujemo izvesti javni razpis za sanitetni material, delovno obleko in obutev,
zobozdravstveni material, za servisiranje vozil, za gradbena dela, zavarovanje, računalniško
opremo, za nakup vozil ter osnovna sredstva za zobne ambulante. Načrtujemo tudi razpis za
nabavo opreme v laboratoriju. Načrtujemo pristopiti k skupnemu javnemu razpisu za fiksno in
mobilno telefonijo ter za kartuše, katerega bo izvedlo Združenje zdravstvenih zavod Slovenije.
Načrtovani stroški materiala v letu 2017 znašajo 958.116 EUR in bodo za 3,21 % višji od
leta 2016. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 9,58 %. V letu 2017
načrtujemo povišanje stroškov sanitetnega, pisarniškega, zobozdravstvenega in laboratorijskega
materiala ter zdravil. Načrtujemo, da se bodo povečali tudi stroški za gorivo za transportna
sredstva (nabava novih vozil) ter stroški službene obleke in obutve. Povišanje stroškov
načrtujemo zaradi pridobitve novih programov splošne ambulante, osem referenčnih ambulant,
dva programa zobozdravstva ter zaradi povečanja števila specializantov in pripravnikov.
Načrtovani stroški storitev v letu 2017 znašajo 1.133.197 EUR in naj bi bili za 3,03 % višji od
leta 2016. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 11,33 %.
Načrtujemo povečanje stroškov za investicijsko vzdrževanje, stroške za zavarovalne premije za
motorna vozila (nakup novih vozil), stroške za izobraževanje (specializacija zdravnika
specialista Medicine dela, prometa in športa) ter stroškov laboratorijskih storitev (na račun
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novih programov splošne ambulante in 8 referenčnih ambulant). Zmanjšanje stroškov storitev
načrtujemo pri stroških za tekoče vzdrževanje in popravila vozil (nov dobavitelj) ter pri
stroških za vzdrževanje medicinske opreme (nov dobavitelj).
Za promocijo zdravja na delovnem mestu bomo v letu 2017 namenili 10.000 EUR. Za
izpopolnjevanje smo predvideli 60.600 EUR (ZD Koper naj bi za izpopolnjevanje namenil
29.600 EUR, ostala sredstva načrtujemo pridobiti s strani donatorjev). Za izobraževanje smo
predvideli 32.000 EUR za zdravnika specializanta Medicine dela, prometa in športa.
Načrtovani stroški dela
Načrtovani stroški dela (konto 464) v celotnem zavodu za leto 2017 znašajo 7.556.853 EUR in
bodo za 5,26 % višji od doseženih v letu 2016. Delež glede na celotne načrtovane odhodke
zavoda znaša 75,59%.
Stroški dela se bodo v letu 2017 povečali predvsem zaradi večjega števila zaposlenih;
sproščenih napredovanj; nove lestvice za regres za letni dopust in večjega števila pripravnikov
in specializantov.
V letu 2017 načrtujemo izplačilo 3 odpravnine ob upokojitvi v vrednosti 17.551 EUR, jubilejne
nagrade nameravamo izplačati v vrednosti 2.974 EUR.
Regres za letni dopust za leto 2017 je urejen v 7. členu ZUPPJS16. Do regresa za letni dopust
za leto 2017 so upravičeni vsi javni uslužbenci in funkcionarji. Višina regresa je odvisna od
plačnega razreda, v katerega je uvrščen javni uslužbenec na zadnji dan meseca aprila 2017.
Regres se bo izplačal pri plači za mesec maj 2017, torej v mesecu juniju 2017.
V letu 2017 predstavljajo odhodki iz naslova pripravnikov in specializantov 1.202.976 EUR.
Načrtovani strošek se bo povišal glede na leto 2016, 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 90.675 EUR. Del omenjenega zneska 20.000 EUR predvidevamo izplačati v letu 2017,
ob odobritvi sindikatov. Vir sredstev je zagotovljen iz tržne dejavnosti.
V skladu z ZDoh-2, 39. člen, bo ZD KP v mesecu decembru izplačal bonitete za otroke v
vrednosti 5.292 EUR. Vir sredstev je zagotovljen iz tržne dejavnosti. ZD KP namerava
izplačati tudi bonitete v vrednosti 15 EUR (2x/leto), v skupni vrednosti 7.500 EUR. Vir
sredstev je zagotovljen iz tržne dejavnosti.
Upoštevali smo tudi, da se dodatek za redno delovno uspešnost ne bo izplačeval.
V okviru stroškov dela nameravamo v letu 2017 izplačevati redno delovno uspešnost iz naslova
povečanega obsega dela (največ 40% sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS).
Načrtovani stroški amortizacije
Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 315.542 EUR.
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 324.377 EUR,
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-

del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
8.835 EUR in
porabljena amortizacije za osnovna sredstva 385.097 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid
Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2017
izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 133 EUR.
Načrtovani poslovni izid je bistveno nižji od doseženega v letu 2016, ko smo poslovno leto
zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v vrednosti 265.196 EUR. Menimo, da je
planiran pozitiven poslovni izid dosegljiv, v kolikor ne bo prišlo do nenačrtovanih sprememb
cen storitev ali večjih nenačrtovanih odhodkov.
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
VRSTAH DEJAVNOSTI
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:
Navodila o razporejanju prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih ter delitev na dejavnost
javne službe in tržno dejavnost.
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti
(storitev):
- prihodki od najemnin,
- prihodki od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov,
- prihodki iz dejavnosti medicine dela, prometa in športa,
- prihodki od ne zdravstvenih storitev.
Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 0 EUR, iz naslova izvajanja tržne
dejavnosti pa 133 EUR.
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
Ocenjujemo, da bo denarni tok v letu 2017 v vrednosti 0 EUR.
Ocenjujemo, da bo presežek, izračunan po denarnem toku, v skladu z ZIPRS1718, znašal
0 EUR za leto 2017.

9. PLAN KADROV
Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017
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9.1. ZAPOSLENOST
Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 znaša v ZD Koper, glede na sprejet kadrovski
načrti oz. rebalans za leto 2016, 233,42 zaposlenih iz ur. Število zaposlenih vključuje tudi
nerealizirane zaposlitve v letu 2016 in prosta delovna mesta, ki jih ZD Koper še ni nadomestil z
novimi zaposlitvami.
Nerealizirane zaposlitve, ki so bile že sprejete v kadrovskih načrtih iz preteklih let so prikazane
v spodnji tabeli:

Javna
sredstva

SKUPAJ

število poklicna skupina
1
zobozdravnik
1
zobozdravstvena asistentka
0,5
specialist radiologije
1
specialist za zobne bolezni in endodontijo
1
zobozdravstvena asistentka
0,5
zdravnika specialista
0,5
specialista psihiatrije
2,5
specialista urgentne medicine
0,5
fizioterapevta
1
zdravnik brez specializacije
9,5 delavcev iz ur

organizacijska enota
zobozdravstveno varstvo
zobozdravstveno varstvo
ultrazvočna dejavnost
zobozdravstveno varstvo
zobozdravstveno varstvo
CPZOPD
CPZOPD
NNMP
razvojna ambulanta
okrepljene ambulante

ZD Koper naj bi v letu 2017 pridobil 1,5 zdravstvenega programa splošne medicine z naslednjo
kadrovsko zasedbo: 1,5 zdravnik specialist, 1,65 tehnik zdravstvene nege, 0,57 administrativno
tehničnega kadra in 0,49 nosilca laboratorijske medicine.
ZD Koper bo v letu 2017 pridobil še 1 program zobozdravstva za odrasle, zato je predvidena
zaposlitev 1 zobozdravnika, 1 zobozdravstvene asistentke in 0,39 administrativno tehničnega
kadra.
V letu 2017 naj bi ZD Koper pridobil tudi 8 referenčnih ambulant. Kadrovska zasedba za en
program referenčne ambulante je 0,5 diplomirane medicinske sestre in 0,12 administrativno
tehničnega kadra. V kadrovskem načrtu je zato predvidena zaposlitev 4 diplomiranih
medicinskih sester za polni delovni čas in 0,96 administrativno tehničnega kadra .
V skladu z navedenim, je zaradi novo pridobljenih zdravstvenih programov načrtovana
zaposlitev 2,5 administrativno tehničnega kadra za potrebe uprave (0,57 splošna ambulanta,
0,39 zobna ambulanta, 0,96 referenčna ambulanta in 0,70 manj zaposlenega glede na priznano
število administrativno tehničnega kadra na dan 31. 12. 2016).
V letu 2017 bo prekinjena pogodba o zaposlitvi z zobozdravnikom, ki je bil sprejet za izvajanje
zobozdravstvenih storitev v Zaporu Koper, saj bo te storitve izvajal zobozdravnik, ki bo
zaposlen za polni delovni čas.
V letu 2017 se predvideva upokojitev diplomirane medicinske sestre, ki je bila na daljšem
bolniškem staležu, zato je ZD Koper proces dela že prilagodil odsotnosti in upokojitve ne bo
nadomeščal. Vse ostale upokojitve ali nepredvidene odhode zaposlenih v letu 2017 bo ZD
Koper nadomestil z novimi zaposlitvami, saj se lahko le tako nemoteno izvajajo zdravstveni
programi iz pogodbe z ZZZS
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V kadrovskem planu preteklih let je bila planirana zaposlitev zdravnika brez specializacije za
t.i. okrepljene ambulante, katerih financiranje se je kasneje zaustavilo. ZD Koper tudi v letu
2017 ne bo pridobil programa okrepljenih ambulant, zato se kadrovski plan zniža za 1
zdravnika brez specializacije.
V okviru ostalih virov je v dejavnosti medicine dela, prometa in športa predvidena zaposlitev
psihologa v obsegu 0,3 delavce iz ur. S tem bo že zaposlena psihologinja za krajši delovni čas
zaposlena za polni delovni čas.
ZD Koper ne prejema več finančnih sredstev za sofinanciranje nadstandarda službe Dežurne
službe 3B (urgentne službe na lokaciji Bonifika, zato za leto 2017 ni planiranega 0,5 kadra iz
naslova proračuna občin. 0,5 kadra iz tega naslova je razporejenega v vir financiranja ZZZS in
ZPIZ ter nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij v ustreznem
razmerju med obveznim in prostovoljnim zavarovanjem).

V spodnji tabeli je zbir predvidenih zaposlitev oz. sprememb v kadrovskem planu za leto 2017.
2017

število

Javna
sredstva

1,5
1,65
1
1
4
2,5
0,5
- 0,08
-1
-1
0,3

Ostali
viri
SKUPAJ

poklicna skupina

organizacijska enota

specialist družinske medicine
srednje medicinske sestre
zobozdravnik
zobozdravstvena asistentka
diplomirane medicinske sestre
administrativno tehnični kader
nosilci laboratorijske medicine
zobozdravnik
diplomirana medicinska sestra
zdravnik brez specializacije
psiholog

splošne ambulante
splošne ambulante
zobozdravstveno varstvo
zobozdravstveno varstvo
referenčna ambulante
uprava
diagnostični laboratorij
zobozdravstveno varstvo
dispanzer za ženske
okrepljene ambulante
dispanzer za medicino dela, prometa in športa

11,37 delavcev iz ur

Specializacije zdravnikov so v izključni pristojnosti Zdravniške zbornice Slovenije, zato ZD
Koper nima vpliva na zaposlovanje na tem področju. V letu 2017 je predvidenih šest
zaključkov specializacij (3 zdravniki urgentne medicine, 2 zdravnika družinske medicine in 1
zdravnik pediatrije). V ZD Koper naj bi se na novo zaposlilo 5 specializantov, katerih stroške
specializacije krije ZZZS in 1 specializant za področje medicine dela, prometa in športa, ki bo
strošek ZD Koper.
V letu 2017 ZD Koper načrtuje 1 pripravnika s področja zobozdravstva in 12 pripravnikov za
poklic tehnika zdravstvene nege. Pripravniki za poklic tehnik zdravstvene nege na dan 1. 1.
2017 ne bodo imeli sklenjene pogodbe o zaposlitvi, zato jih na navedeni dan v kadrovskem
načrtu ni predvidenih. Prav tako nista predvidena pripravnika za poklic dietetik in diplomirano
inženirko laboratorijske biomedicine. Stroški pripravnikov ne bremenijo ZD Koper, razen
strošek mentorstva.

18

9.2. OSTALE OBLIKE DELA
ZD Koper bo v letu 2017 sklepal samo podjemne pogodbe na tistih deloviščih, kjer na podlagi
javno objavljenih razpisov ne bo možno pridobiti ustreznih kandidatov za zasedbo delovnih
mest. Predvidene so podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci z zdravnikom specialistom
radiologije za ultrazvočno dejavnost, z zdravnikom specialistom psihiatrije do zaposlitve
psihiatrinje in s psihologom, za potrebe v dejavnosti medicine dela, prometa in športa.
Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi so predvidene za izvajanje samoplačniških storitev
in za izvajanje strokovnih izpitov za poklic tehnik zdravstvene nege izven rednega delovnega
časa.
Tudi v letu 2017 bo dijakom, ki se šolajo za tehnika zdravstvene nege in študentom Fakulteta
za vede o zdravju, omogočeno opravljanje prakse.
ZD Koper ne planira izvajanje del v okviru javnih del, usposabljanj na delovnem mestu in
preko študentskih napotnic.

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 Alen
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.; zunanje laboratorijske storitve nam opravlja Zavod Republike
Slovenije za trans. medicino; Mollier nam odvaža infektivne odpadke. Tudi letos nam bo
notranjo revizijo opravila Tatjana Jevševar s.p. (preizkušena notranja revizorka - državna
notranja revizorka).
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA
ZD Koper bo v letu 2017 namenil 60.600 EUR za izpopolnjevanje, strošek ZD Koper bo
29.600 EUR, ostala sredstva za izpopolnjevanje načrtujemo pridobiti s strani donatorjev v
vrednosti 31.000 EUR. Za izobraževanje bo ZD Koper namenil 10.500 EUR za zdravnika
specializanta DMDPŠ.
Specializacije zdravnikov, ki so v izključni pristojnosti Zdravniške zbornice Slovenije, zato ZD
Koper nima vpliva na zaposlovanje na tem področju, so planirane v enakem obsegu kot v
lanskem letu. V letu 2017 je predvidenih 6 zaključkov specializacij (3 zdravniki urgentne
medicine, 2 zdravnika družinske medicine in 1 zdravnik pediatrije). Število novih
specializantov predstavlja zgolj oceno. V ZD Koper naj bi se na novo zaposlilo 7
specializantov, katerih stroške specializacije krije ZZZS in 1 specializant za področje medicine
dela, prometa in športa, ki bo strošek ZD Koper.
V letu 2017 ZD Koper načrtuje 1 pripravnika s področja zobozdravstva in 12 pripravnikov za
poklic tehnika zdravstvene nege. Pripravniki za poklic tehnik zdravstvene nege na dan 1. 1.
2017 ne bodo imeli sklenjene pogodbe o zaposlitvi, zato jih na navedeni dan v kadrovskem
načrtu ni predvidenih. Stroški pripravnikov ne bremenijo ZD Koper, razen strošek mentorstva.
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10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017

10.1. PLAN INVESTICIJ
Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017
Celotna načrtovana vrednost investicij za leto 2017 znaša 385.097 EUR, od tega planiramo, da
bo ZD Koper imel lasten vir financiranja (del presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2016 –
sprejet sklep iz Letnega poročila 2016, stran 53).
V letu 2017 načrtujemo nameniti 40.999 EUR za nakup pohištva, 97.736 EUR za nakup
medicinske opreme, za računalniško opremo načrtujemo porabiti 73.840 EUR, za nakup novih
vozil 24.000 EUR, za laboratorijsko opremo 110.000 EUR ter za ostala osnovna sredstva
nameravamo porabiti še 38.522 EUR.
Glede na preteklo leto, se bo znesek investicij zmanjšal, saj smo večino osnovnih sredstev
nabavili že v letu 2016.
Eden od večjih investicij v letu 2017 so/bodo 2 novi zobni ambulanti ter splošna ambulanta.
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL
Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017
V letu 2017 načrtujemo vzdrževalna dela v skupni vrednosti 212.391 EUR, kar je za 67,90 %
več kot je bilo doseženo v letu 2016. Za leto 2017 planiramo stroške vzdrževanja medicinske
opreme v rednosti 41.200 EUR, druge opreme v vrednosti 6.955 EUR, komunikacijske opreme
v vrednosti 2.870 EUR, tekoče vzdrževanje prevoznih sredstev v vrednosti 11.366 EUR ter stroške
za investicijsko vzdrževanje v vrednosti 150.000 EUR.
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 2017 ni načrtovano.

Datum:_____________
Podpis odgovorne osebe
____________________________
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Priloga – AJPES bilančni izkazi – Bilanca stanja na dan 31.12.2017
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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 2017
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Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017
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Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017 – I. del

Opombe:

Izpolnil: Karmen Medved

Podpis odgovorne osebe: MATEVŽ RAVNIKAR

Tel. št.: 05 66 47 227
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Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017 – II. del

Opombe:

Izpolnil: Karmen Medved

Podpis odgovorne osebe: MATEVŽ RAVNIKAR

Tel. št.: 05 66 47 227
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Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017
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Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017
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