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I.

UVODNIK

Zdravje je pomembno za kakovost življenja in družbeni kapital za splošni družbeni razvoj.
Vlaganje v zdravje je eno najpomembnejših razvojnih usmeritev družbe. V Sloveniji se
podaljšuje življenjska doba, v starosti pa je vedno več zdravstvenih težav, ki jih želimo
preprečiti. Kronične bolezni predstavljajo najpomembnejši delež bremena bolezni, ki
prispevajo k zmanjševanju kvalitete življenja, zato bo v prihodnje potrebno vlagati več v
krepitev zdravja, kar posledično pomeni več vlaganja v preventivo in zgodnje odkrivanje
bolezni. ZD Šentjur si bo v prihodnje prizadeval več v vlagati v krepitev zdravja, preventivo,
ter osveščanje prebivalcev.
Osrednji cilj Zdravstvenega doma Šentjur (v nadaljevanju: ZD) je ponujati kakovostne
zdravstvene storitve prebivalcem občine Šentjur in Dobje pri Planini, ki imajo v njem izbrane
zdravnike zase in za svoje otroke. Pri tem zasledujemo dolgoročne cilje kot so stabilno
finančno ekonomsko poslovanje, materialno izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih in dvig
kakovosti strokovnih storitev.
Zdravstveni dom Šentjur zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni
prebivalcem Občine Šentjur in Dobje pri Planini skupaj 20.950 osebam (Vir SURS 2019).
Občini Šentjur in Dobje se razprostirata na 239,80 km2. Teren obeh občin je zelo razvejan in
težaven zaradi velikih višinskih razlik in razprostranjenosti, kar otežuje delo v dežurni službi,
patronaži in negi na domu.
ZD je poslovanje v preteklih letih zaključeval s presežkom prihodkov nad odhodki, kar si
želimo tudi v letu 2021. Prav tako je za dosego cilja pomembno, da se delovne razmere
normalizirajo in se epidemija čim prej konča.
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1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA
Ime:
Sedež:
Matična številka:
Davčna številka:
Šifra uporabnika:
Šifra dejavnosti:
Številka trans.računa:
Telefon, fax:
Spletna stran:
E naslov:
Ustanovitelj:
Datum ustanovitve:
Direktorica ZD:
Pomočnica direktorice za
univ.dipl.org.

Zdravstveni dom Šentjur
Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur
5630509000
45417539
92444
86.210
01320-6030924483
03/7462400, Fax: 03/7462434
www.zd-sentjur.si
zd.sentjur@siol.net, info@zd-sentjur.si
Občina Šentjur
1.7.1992
Melita Tasič – Ilič, dr.med., spec. splošne medicine
področje zdravstvene nege: Kristina Močnik, dipl.med.sestra.,

DEJAVNOSTI opredeljene v statutu:









86.210 – Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
86.220 – Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
86.230 – Zobozdravstvena dejavnost
86.909 – Druge zdravstvene dejavnosti
68.200 - Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
69.200 - Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
82.110 - Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 - Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti.«

ORGANI ZAVODA:
 svet zavoda,
 direktor,
 strokovni vodja,
 strokovni svet.

PDFKN 2021

5

2. ORGANIZACIJA ZAVODA
Notranja organizacijska struktura ZD je določena v Statutu in v Pravilniku o notranji organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest. Za izvajanje dejavnosti so v ZD oblikovane organizacijske enote.
Posamezno organizacijsko enoto sestavljajo delovne enote (DE), ki predstavljajo osnovno
organizacijsko obliko za posamezno strokovno področje.
Organizacijska struktura ZD (organigram) je objavljena na spletni strani ZD.

3. ZAKONSKE PODLAGE
Pri izdelavi Finančnega načrta ZD za leto 2021 so upoštevane naslednje zakonske in druge
pravne 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, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17, 1/19-odl.US, 73/19, 82/20
in 152/20-ZZUOOP),
 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12
– ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 –
ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K in
36/19),
 Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K in 49/18 in 66/19),
 Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi in določila Splošnega dogovora za
leto 2020 ter 2021 z ZZZS
 Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z aneksi 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, 96/15, 13/18),
 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS,
št. 174/20; v nadaljevanju ZIPRS 2122
 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,
60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16 in 80/19),
PDFKN 2021

6







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
100/15,84/16, 75/17 in 82/18 in 79/19 ),
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,
100/15, 75/17 in 82/18),
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. 024-17/2016/33 z dne 3.2.2020),

Interni akti zavoda:


























Statut ZD;
Poslovnik o delu Sveta ZD;
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
Pravilnik o delovnem času;
Pravilnik o internem strokovnem nadzoru;
Pravilnik o varstvu pacientovih pravic;
Strategija upravljanja s tveganji in Register tveganj;
Navodila za izpolnjevanje evidenc o delu in izostankih zaposlenih;
Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim;
Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc
Pravilnik o ukrepih ZD za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim trpinčenjem na
delovnem mestu;
Pravilnik o blagajniškem poslovanju;
Pravilnik o popisu;
Organizacijsko navodilo o ravnanju z izredno odpisanimi opredmetenimi osnovnimi
sredstvi in neopredmetenimi sredstvi;
Pravilnik o arhiviranju dokumentarnega gradiva in urejanju arhiva ;
Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost;
Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov;
Pravilnik o notranjem revidiranju;
Izjava o varnosti z oceno tveganja;
Pravilnik o računovodstvu;
Pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemom daril;
Navodila o ukrepih za zaščito prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih
ravnanj.
Pravila za ukrepanje v primeru nasilnega vedenja v prostorih ZD
Pravila v zvezi s postopki, ki se nanašajo na obravnavo nasilja v družini
Pravilnik o mentorstvu in izplačilu mentorskega dodatka
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Pravilnik o uporabi in vzdrževanju službenih vozil
Pravilnik o strokovnem izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju
Pravilnik o določitvi dolžine in izrabe letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela
Pravilnik o reševanju pritožb pacientov v ZD
Interni pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v ZD
Katalog informacij javnega značaja
Pravilnik o popisu o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom
in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov
Pravila o odgovornosti delavcev za kršitve pogodbenih obveznosti in drugih
obveznosti iz delovnega razmerja
Poslovno etični kodeks ravnanja pri medsebojnem poslovanju
Pravila o redni delovni uspešnosti ZD Šentjur
Pravila o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela ZD Šentjur
Pravilnik o tajnih podatkih ZD Šentjur
Pravilnik o notranji komunikaciji in načinu dajanja informacij v javnost v ZD Šentjur
Strateški načrt Zdravstvenega doma Šentjur 2020-2024
Načrt integritete

4. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA
LETO 2021
ZD je posredni uporabnik občinskega proračuna, zato je v skladu s 27. členom Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji) in 58. člena Zakona o
izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022 (Ur. l. RS št. 174/20, v nadaljevanju:
ZIPRS2122) dolžan izdelati program dela, finančni in kadrovski načrt ZD za leto 2021 (PDFKN).
Ministrstvo za zdravje je z dopisom št. 410-123/2020/1 z dne 11. 12. 2020 vsem izvajalcem
zdravstvene dejavnosti posredovalo prva izhodišča za pripravo PDFKN za leto 2021, ki se
nanašajo na ključne elemente za planiranje obsega in vrednosti programov. Glede na to, da je
postopek sprejemanja Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021 še v postopku usklajevanja in
aktivnosti za njegov sprejem tako še niso zaključene, je Ministrstvo za zdravje izvajalcem
predlagalo, da se pri pripravi PDFKN upoštevajo znani parametri financiranja zdravstvenih
programov po Splošnem dogovoru za leto 2020 vključno z vsemi Aneksi.
Program dela, finančni in kadrovski načrt ZD (PDFKN) ima splošni del, kar glede na naravo in
obseg dejavnosti, v skladu z 2. in 4. členom Navodil za pripravo finančnih načrtov posrednih
uporabnikov državnega proračuna, posebni del ni potreben. Del finančnega načrta je tudi
kadrovski načrt, ki ga je v skladu z določilom 2. odstavka 60. člena Zakona o izvrševanju
proračunov RS za leti 2021 in 2022 potrebno sprejeti ob sprejetju programa dela in finančnega
načrta.

Pri sestavi Finančnega načrta za leto 2021 smo upoštevali naslednja izhodišča:
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dopis Ministrstva za zdravje – Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2021 z
dne 11.12.2020,
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122)
(Uradni list RS, št. 174/20),
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020
in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in
139/20),
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21
z dne 9.1.2021
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 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US,
40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv,
67/17 in 84/18).

Temeljne ekonomske predpostavke, ki smo jih upoštevali pri Finančnem načrtu so ključni
agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2020 Urada za makroekonomske analize in
razvoj za leto 2021 (rasti so izražene v %):
 realna rast bruto domačega proizvoda
5,1 %
 nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega
0,9 %
 od tega v javnem sektorju
1,0 %
 realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega
-0,7 %
 od tega v javnem sektorju
-0,6 %
 nominalna rast prispevne osnove (mase plač)
1,6 %
 letna stopnja inflacije (dec./dec.)
1,5 %
 povprečna letna rast cen - inflacija
1,6 %
PDFKN je pripravljen na podlagi navedenih izhodišč. Realizacija finančnega načrta v okviru
načrtovanega pozitivnega presežka prihodkov nad odhodki v višini 27.000 € (brez odbitka za
davek od dobička)) bo možna le, da bodo prihodki in odhodki realizirani v skladu s predvidenimi
gibanji.
Vodstvo ZD je kot izhodišče za pripravo finančnega načrta upoštevalo pogodbo o izvajanju
programa zdravstvenih storitev med ZD in ZZZS za leto 2020 z aneksi, iz katere izhajajo tako
delovni kot kadrovski normativi, ki so sestavni del finančnega načrta. Načrtovanje poslovnih
prihodkov temelji na 100 % realizaciji vseh programov dejavnosti, ki so dogovorjeni s pogodbo z
ZZZS.
Tudi plan nabave osnovnih sredstev in investicij ter investicijskega vzdrževanja objektov je
vodstvo ZD pripravilo v okviru razpoložljivih finančnih virov.
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Pri načrtovanju zdravstvenih storitev v letu 2021 je upoštevan Splošni dogovor za leto 2020 z
aneksi k SD 2020 in Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020
št.:1721-2020-CE-ZD/3 z dne 31.7.2020 s pripadajočimi Aneksi k Pogodbi.

II.

PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021

1. DOLGOROČNI CILJI
Poslanstvo
ZD nudi uporabnikom zdravstvenih storitev kakovostno, odgovorno in celovito zdravstveno
oskrbo s časovno optimalnim dostopom, pri čemer upošteva strokovne smernice, zaposleni pa
etična načela.
Vrednote
V ZD upoštevamo naslednje vrednote:
 kakovost in varnost
 strokovnost
 odgovornost
 inovativnost in ustvarjalnost
 kolegialnost in prilagodljivost.
Vizija
ZD ima kot dolgoročni cilj ohranitev obstoječega obsega dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene
dejavnosti za območje občin Šentjur in Dobje in to v obsegu, ki omogoča kar se da uspešno
poslovanje. Opredelitev obsega dejavnosti ZD daje možnost nemotenega organiziranja
zdravstvenega varstva v vseh dejavnostih, ki jih določata 7. in 9. člen Zakona o zdravstveni
dejavnosti in to v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje ZD.
Glavna izhodišča:
- zdravje - največja vrednota posameznika, družine in celotne družbe, ki hkrati
pomeni kakovost življenja,
- enakost (vsakdo ima enake možnosti za čim boljše zdravje),
- odgovornost (vsi smo odgovorni za svoje lastno zdravje in zdravje drugih),
- etično ravnanje (norme v zdravstvenih poklicih segajo od spoštovanja življenja do
upoštevanja njegove volje).
Dolgoročni cilji zavoda
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Dolgoročni cilji ZD izhajajo iz vizije, poslanstva in politike zavoda, kakor tudi dolgoletnega
izvajanja zdravstvene dejavnosti in programov. Kot ključne cilje izpostavljamo:
 ohraniti obstoječi obseg dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti,
 zagotavljati zdravstveno varstvo za celotno prebivalstvo gravitacijskega območja,
 nuditi stalno strokovno in splošno izobraževanje zaposlenih po vseh poklicnih skupinah
za doseganje kakovostnih zdravstvenih storitev,
 ustvariti ustrezne materialne pogoje za kvalitetno izvajanje programov dela,
 izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih skupinah prebivalstva z osveščanjem o
zdravem načinu življenja,
 sodelovanje z lokalno skupnostjo.

2. LETNI CILJI
Zdravstveni dom Šentjur ima sledeče letne cilje:
 zagotoviti kadrovsko, strokovno in finančno stabilnost ter organizacijsko učinkovitost,
 neprestano izboljševanje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev ZD Šentjur, cilj
je zadostiti potrebam po zdravstvenem varstvu vsega prebivalstva občin Šentjur in Dobje
s čim bolj dostopno in racionalno organizirano mrežo javne zdravstvene službe, v skladu
z zakonom o zdravstveni dejavnosti,
 zagotoviti visoko kakovost zdravstvenih storitev ob kontinuiranem izobraževanju vseh
zaposlenih, upoštevaje strokovnih smernic ob racionalni rabi virov,
 realizirati vse programe, obvladovati stroške in maksimalno izkoristiti nabavljena
osnovna sredstva,
 neprestano izboljševati zadovoljstvo zaposlenih, zagotoviti ustrezne materialno tehnične
pogoje za delo, zagotoviti visoko raven obveščenosti o zakonodaji, priporočilih, novostih
s strani stroke, ZZZS, Združenja zdravstvenih zavodov in Ministrstva za zdravje,
 zmanjševanje kadrovske problematike na področju zdravnikov specialistov,
 ZD bo v letu 2021 izvajal v okviru pooblaščene osebe za varstvo podatkov naslednje
aktivnosti: izobraževanje in ozaveščanje, skladnost dokumentacije, svetovanje zaposlenim
in vodstvu, sodelovanje z nadzornim organom, sprejemanje in obravnavanje prijav glede
pomanjkljivosti ali kršitev pri obdelavi osebnih podatkov, evidentiranje kršitev varnosti
po 33.členu Splošne uredbe, poročanje vodstvu o ugotovitvah izvedenih nadzorov in
opravljenih aktivnostih. Podroben letni načrt dela je v prilogi.

3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC
Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF
ZD ima sprejeto Strategijo upravljanja s tveganji, katere sestavni del je register tveganj, katerega
bo ZD dograjeval, saj je njegov osnovni namen upravljanje in obvladovanje tveganj. Pri
uresničevanju zastavljenih letnih ciljev za leto 2021 pa ZD ocenjuje kot ključna tveganja:
 Nedoseganje realizacije programov.
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Za doseganje načrtovanih poslovnih prihodkov je potrebno zagotoviti 100 % doseganje
realizacije vseh programov, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS. V primeru nedoseganja
realizacije programov obstaja tveganje, da prihodki ne bodo realizirani v načrtovanem
obsegu, kar posledično pomeni, da lahko pride do negativnega rezultata poslovanja. Za
doseganje cilja 100 % realizacije programov, je predpogoj, da posamezni nosilci
dejavnosti realizirajo ciljne delovne normative.
o Ukrep: redno mesečno spremljanje doseganja realizacije programa in takojšnje
ukrepanje v primeru nedoseganj mesečnih realizacij.








Zakonske spremembe in spremembe kolektivnih pogodb na področju zdravstvene
dejavnosti.
Največje tveganja pri doseganju načrtovanih ciljev na strani odhodkov predstavlja
sprejem zakonodaje, ki vodstvu ZD nalaga nepredvidene dodatne obveznosti na področju
stroškov dela (plač), pa ni vkalkulirano v cene zdravstvenih storitev.
o Ukrep: permanentna aktivnost vodstva ZD pri Združenju zdravstvenih zavodov in
podaja predlogov pogajalskim partnerjem za priznanje financiranja stroškov plač v
celoti.
Porast stroškov materiala in storitev, na katere ZD nima vpliva.
Izredni dogodki (okvare medicinske opreme, odprava pomanjkljivosti ob nadzoru
inšpekcij, epidemija).
Sistemske in zakonodajne spremembe.
Odsotnost ali pomanjkanje nosilcev zdravstvene dejavnosti (človeški viri.
Manjši obseg izvajanja samoplačniških in nadstandardnih storitev (neugodna ekonomska
situacija prebivalstva).

ZD bo za obvladovanje zgoraj navedenih tveganj sprejel ukrepe, s katerimi bo izvajal dodatne
notranje kontrole. Za uravnoteženo poslovanje ZD bomo izvajali mesečno spremljanje prihodkov
in odhodkov. Še posebej bodo odgovorni nosilci dejavnosti zadolženi za poglobljeno spremljanje
realizacije programa dela. V kolikor bodo zaznani odmiki, bo o ugotovitvah razpravljal strokovni
in poslovni kolegij in sprejel ustrezne ukrepe.
Aktivnosti na področju NNJF
V ZD se za leto 2021 načrtuje izvedbo notranje revizije poslovanja na področju izplačil dodatkov
vezanih na COVID. Izvajalec notranje revizija bo izbran na ravni Skupnosti zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije na osnovi javnega razpisa.

4. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI ZD MERI
ZASTAVLJENE CILJE
4.1. FIZIČNI KAZALNIKI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE
Uresničevanje zastavljenih letnih ciljev ZD meri z naslednjimi kazalci:
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obsegom dejavnosti po posameznih področjih in doseganjem zastavljenih količnikov v
finančnem načrtu v osnovni zdravstveni dejavnosti in zobozdravstveni dejavnosti
doseganjem glavarine
številom količnikov iz obiskov in glavarine
številom delavnic, predavanji Centra za krepite zdravja
številom opravljenih nadstandardnih storitev
številom opravljenih dodatnih samoplačniških storitev.

4.2. FINANČNI KAZALNIKI
V skladu s standardom SRS 29 v nadaljevanju navajamo finančne kazalnike, ki se uporabljajo za
javne zdravstvene zavode:

KAZALNIK POSLOVANJA
1. Kazalnik celotne gospodarnosti
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku
3. Stopnja odpisanosti opreme
4. Stopnja odpisanosti celotnih OS
5. Stopnja osnovnosti investiranja
6. Delež terjatev v celotnem prihodku
7. Kazalnik kratkoročne likvidnosti-pospešeni koeficient
8. Kazalnik dolgoročne pokritosti
9. Kazalnik zadolženosti
10. Prihodkovnost sredstev
11. Kazalnik gospodarnosti poslovanja
12. Kazalnik celotne donosnosti
13. Koeficient obračanja sredstev
14. Stopnja kratkoročnega financiranja
15. Stopnja dolgoročnega financiranja
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LETO 2020
1,153
0,045
0,710
0,479
0,492
0,107
3,058
1,694
0,173
1,274
1,152
0,133
1,372
0,166
0,834

indeks
LETO 2021 2021/2020
1,005
87,16
0,036
80,00
0,703
99,01
0,503
105,01
0,576
117,07
0,062
57,94
2,733
89,37
1,468
86,65
0,161
93,06
1,213
95,21
1,004
87,15
0,005
3,76
1,308
95,33
0,155
93,37
0,845
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Obrazložitev kazalnikov po zaporednih številkah kot izhaja iz preglednice Kazalniki poslovanja:
1.

Kazalnik celotne gospodarnosti najbolj nazorno odraža razkorak med doseženimi
prihodki in prikazanimi odhodki in kaže na poslovno uspešnost. Poslovanje je uspešnejše, če
je vrednost kazalnika večja od 1, pod pogojem, da hkrati izkazuje čisti dobiček oziroma
presežek prihodkov. ZD v letu 2021 načrtuje 27.000 € presežka prihodkov nad odhodki po
zaračunani realizaciji.
2.
Kazalnik delež amortizacije v celotnem prihodku nam pove, da v letu 2021
načrtujemo 3,6 % celotnih prihodkov nameniti za obnovo osnovnih sredstev.
3.
Stopnja odpisanosti opreme v letu 2021 znaša 0,703 kar pomeni, da je oprema
odpisana v višini 70,3 % .
4.
Stopnja odpisanosti celotnih osnovnih sredstev v letu 2021 znaša 0,503, kar
pomeni, da so vsa osnovna sredstva odpisana v višini 50,3 %.
5.
Kazalnik stopnja osnovnosti investiranja oziroma kazalnik naložbenja je
opredeljen kot razmerje med stanjem osnovnih sredstev po knjigovodski vrednosti
(neodpisana vrednost osnovnih sredstev) in stanjem vseh sredstev. Koeficient v letu 2021 je
načrtovan za 17,07 % % višji v primerjavi s preteklim letom.
6.
Delež terjatev v celotnem prihodku je 0,062. Nižja kot je vrednost kazalca, manjši
je delež terjatev v prihodkih, kar kaže, da se terjatve zelo hitro unovčijo.
7.
Kazalnik kratkoročne likvidnosti - pospešeni koeficient: kazalnik pove, da je ZD
finančno sposoben s kratkoročnimi gibljivimi sredstvi v celoti pokriti kratkoročne vire
financiranja (kratkoročne obveznosti), saj vrednost pospešenega koeficienta likvidnosti znaša
2,733. Ustrezen indeks je nad 1. Pri večjem odstopanju oziroma, če imamo kratkoročnih
obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima
še večjo vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje (nekaj let - s tem plačilni roki v
največji meri izgubijo vpliv na dejansko likvidnost). Pri gibljivih sredstvih je potrebno
upoštevati tudi, da imamo kvalitetne terjatve. Za kvalitetno oceno pa je potrebno upoštevati
tudi dolgoročne terjatve in obveznosti. ZD za leto 2021 izkazuje indeks v višini 2,733, kar
pomeni da so kratkoročna sredstva višja kot kratkoročne obveznosti.
8.
Kazalnik dolgoročne pokritosti je najpomembnejši pokazatelj plačilne sposobnosti
III. stopnje, ki vključuje v izračun vse bilančne strukture iz razmerja med stalnimi sredstvi
zavoda in obveznosti do njihovih virov. Okvirna vrednost kazalnika je 1, ZD v letu 2021
izkazuje vrednost tega kazalnika 1,468, kar pomeni, da lahko govorimo o zdravem
financiranju, saj so dolgoročna sredstva v celoti pokrita z dolgoročnimi viri financiranja.
9.
Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov
sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se veča stopnja zadolženosti. Kazalnik se je glede
na leto 2020 znižal za 6,94 %, vrednost kazalnika je za leto 2021 izkazana v višini 0,161,
kar pomeni nizko stopnjo zadolženosti.
10.
Prihodkovnost sredstev - kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo
vloženih na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost
kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.
Kazalnik je glede na leto 2020 nižji za 4,79 %.
11.
Koeficient gospodarnosti poslovanja nam prikazuje razmerje med poslovnimi
prihodki in poslovnimi odhodki. V primeru, da so prihodki večji od odhodkov ima vrednost
večjo od »1« in v primeru, da so odhodki večji od prihodkov vrednost manjšo od »1«. Dobre
so vrednosti nad »1«. V letu 2021 je vrednost kazalnika za 12,85 % nižja glede na preteklo
leto.
PDFKN 2021

14

12.

Kazalnik celotne donosnosti je razmerje med presežkom prihodkov in celotnimi
prihodki. V letu 2021 je kazalnik izkazan v višini 0,005 in je nižji glede na preteklo leto, ko
je ZD dosegel višji presežek prihodkov nad odhodki.
13.
Koeficient obračanja sredstev smo izračunali kot razmerje med vsemi prihodki in
povprečnim stanjem sredstev predhodnega in tekočega obdobja. Koeficient je izkazan v
vrednosti 1,308 in je 4,67 % nižji glede na preteklo leto.
14.
Stopnja kratkoročnega financiranja je razmerje med kratkoročnimi obveznostmi in
obveznostmi do virov sredstev (pasiva). Kazalnik prikazuje udeležbo kratkoročnih dolgov in
kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev v obveznostih do virov sredstev. V letu 2021 je
kazalnik izkazan v višini 0,155 in je nižji kot preteklo leto.
15.
Stopnja dolgoročnega financiranja je razmerje med dolgoročnimi obveznostmi in
obveznostmi do virov sredstev. Kazalnik prikazuje udeležbo dolgoročnih dolgov in
dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v obveznostih do virov sredstev. V letu 2021 je
kazalnik izkazan v višini 0,845 in je 1,31 % višji kot preteklo leto.
Kazalniki izračunani na podlagi Finančnega načrta 2021 kažejo na dobro poslovanje ZD in
zdravo financiranje.
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5. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA
PROGRAMOM DELA ZA LETO 2021

PO

DEJAVNOSTIH

S

Zastavljeni cilji za leto 2021 izhajajo iz poslanstva ZD in so določeni v pogodbi o izvajanju
programa zdravstvenih storitev, sklenjeni med ZZZS in ZD na podlagi Splošnega dogovora za
leto 2020 z aneksi. Načrt delovnega programa je po sledečih dejavnostih:
 Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,
 Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,
 Zobozdravstvena dejavnost,
 Druge zdravstvene dejavnosti.
5.1. SPLOŠNA ZUNAJ BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
5.1.1.

Splošna / družinska medicina

Družinska medicina zagotavlja kurativni in preventivno zdravstvo varstvo predvsem odraslih. V
okviru ambulant družinske medicine delujejo tudi referenčne ambulante. V letu 2020 smo
pridobili dve dodatni ambulanti splošne medicine, katero sta prevzeli zdravnici , ki sta zaključili
specializacijo in postali specialistki družinske medicine. V letu 2021 ne načrtujemo širitve
ambulant družinske medicine.

5.1.2.

SPLOŠNA MEDICINA

REALIZACIJA
2020

PLAN 2021

Število nosilcev (tim)
Količniki iz obiskov

9,72
204.258

9,72
206.937

INDEKS
PLAN 2021/
REAL. 2020
100
101,31

Farmacevt svetovalec

Trenutno izvajamo obseg dejavnosti farmacevta svetovalca 0,16 tima. Dejavnost se financira iz
mesečnega pavšala.
FARMACEVT SVETOVALEC

REALIZACIJA
2020

PLAN 2021

INDEKS
PLAN 2021/
REAL. 2020

Število nosilcev (tim)

0,16

0,16

100

5.1.3. Antikoagulantna ambulanta
ZD je v obdobju 1.8.2020 do 31.12.2020 pridobil začasno 0,48 tima antikoagulantne ambulante
od drugih izvajalcev. Plan za leto 2021 je 0,10 tima in 5.204 količnikov.
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5.1.4.

SPLOŠNA MEDICINA

REALIZACIJA
2020

PLAN 2021

Število nosilcev (tim)
Količniki iz obiskov

0,30
11.480

0,10
5.204

INDEKS
PLAN 2021/
REAL. 2020
33,33
45,33

Splošna medicina v domovih starejših

Obseg dejavnosti splošnih ambulant v socialno varstvenih zavodih je odvisen od števila postelj v
zavodih, zato se letno obseg minimalno spreminja. Za leto 2021 načrtujemo dejavnost v obsegu
0,52 tima.
SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNIH
ZAVODIH
Število nosilcev (tim)
Kurativa
količniki

5.1.5.

REALIZACIJA
2020

PLAN 2021

INDEKS
PLAN 2021/
REAL. 2020

0,52

0,52

100

16.152

14.343

88,80

Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine

Ambulante za varstvo otrok in mladine zagotavljajo celovito preventivno in kurativno
zdravstveno oskrbo za otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta starosti in se izvajajo v okviru
dispanzerjev za otroke in šolarje. V letu 2021 načrtujemo zaposlitev 1 tim pediatra.
OTROŠKA IN ŠOLSKA MEDICINA

REALIZACIJA
2020

PLAN 2021

INDEKS
PLAN 2021/
REAL. 2020

Kurativa
Število nosilcev (tim)
Kurativa količniki

1,89

1,89

100

37.449

56.012

149,56

0,81

0,81

100

31.693

38.806

122,44

Preventiva
Število nosilcev (tim)
Preventiva količniki

5.1.6.

Dežurna služba
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5.1.7.

DEŽURNA SLUŽBA

REALIZACIJA
2020

PLAN 2021

INDEKS
PLAN 2021/
REAL. 2020

Dežurna služba 3B
Število nosilcev (tim)

1,00

1,00

100

Integrirani Center za krepitev zdravja - majhen

Program zdravstvene vzgoje (ZV) za odrasle ZZZS plačuje v pavšalu in zajema dejavnost
promocije zdravja, zdravstveno vzgojo in svetovanje za zdravje. V letu 2019 se je končal projekt
»Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem
varstvu in lokalnih skupnostih«. ki se je financiral 80% iz sredstev EU za kohezijsko politiko in
20% z namenskimi sredstvi slovenske udeležbe za financiranje kohezijske politike. V letu 2021
se Center za krepitev zdravja- majhen financira v pavšalu s stani ZZZS. Namen vzpostavitve
Centra za krepitev zdravja je, da nadgrajuje in vsebinsko povezuje delo preventive in zdravstvene
vzgoje.
ZDRAVSTVENA VZGOJA
CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA MAJHEN
Število nosilcev (tim)

REALIZACIJA
2020

PLAN 2021

1,00

1,00

INDEKS
PLAN 2021/
REAL. 2020
100,0

5.2. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST
5.2.1.

Zobozdravstvo za odrasle

S 1.1.2021 načrtujemo razširitev dejavnosti zobozdravstva za odrasle za 0,10 tima, ki ga je ZD
pridobil od koncesionarja.
ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

REALIZACIJA
2020

PLAN 2021

INDEKS
PLAN 2021/
REAL. 2020

Število nosilcev (tim)

4,85

4,86

100,20

Zobozdravstvo odrasli točke

170.586

235.326

137,95

5.2.2.

Zobozdravstvo za otroke in mladino

ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO

REALIZACIJA
2020

PLAN 2021

INDEKS
PLAN 2021/
REAL. 2020

Število nosilcev (tim)

1,43

1,43

100
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Zobozdravstvo mladino točke

42.493

48.138

113,28

5.3. DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
5.3.1.

Fizioterapija

Fizioterapija se ukvarja z izboljšanjem zdravja bolnikov na področju rehabilitacije. Širitev v letu
2021 ni načrtovana.
FIZIOTERAPIJA

REALIZACIJA
2020

PLAN 2021

INDEKS
PLAN 2021/
REAL. 2020

Fizioterapija
število nosilcev (tim)
Fizioterapija
točke/uteži

2

2

100

1.193

1.179

98,82

5.3.2. Patronažna služba in nega na domu
Patronažna služba izvaja zdravstveno nego bolnikov na terenu, obravnavo nosečnic, otročnic,
novorojenčkov, dojenčkov ter malih otrok do tretjega leta starosti ter preventivne obiske
invalidov in kroničnih bolnikov. V letu 2020 je ZD izvedel prestrukturiranje 3,00 timov nege v 3
time patronaže.
PATRONAŽA

REALIZACIJA
2020

PLAN 2021

INDEKS
PLAN 2021/
REAL. 2020

Število nosilcev (tim) patronaža
Število storitev patronaža
točke/preiskave

5,66
9.694

8,66
11.691

153,00
120,60

NEGA NA DOMU

REALIZACIJA
2020

PLAN 2021

INDEKS
PLAN 2021/
REAL. 2020

Število nosilcev (tim) nege
Število storitev nege
točke/preiskave

3,00
3.015

0
0

ZD Šentjur s prestrukturiranjem nege v patronažo, nima več timov nege.
5.3.3. Dispanzer za mentalno zdravje
Dispanzer za mentalno zdravje obravnava predvsem otroke. Obravnave so individualne z otroci
in njihovimi starši. V obravnavo otrok sta vključena psiholog in logoped, ki delata timsko.
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DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE

REALIZACIJA
2020

PLAN 2021

INDEKS
PLAN 2021/
REAL. 2020

Število nosilcev (tim)

0,90

0,90

100,0

DMZ točke

19.494

15.496

79,49

6. IZRAČUN NAČRTOVANIH PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH ZA
LETO 2021
1.
PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAVSTVENIH STORITEV
SKUPAJ €
SPLOŠNE AMBULANTE-GLAVARINA

DELEŽ

DELEŽ

OZZ

PZZ

580.469

340.891

509.319

509.319

198.322

198.322

317.492

317.492

63.000

63.000

PATRONAŽNA SLUŽBA

375.114

375.114

SPLOŠNA AMB. V DSO

75.302

75.302

OTR. IN ŠOLSKI-KURATIVA GLAVARINA

155.872

155.872

OTR. IN ŠOLSKI-KURATIVA OBISKI

139.303

139.303

OTR. IN ŠOLSKI-PREV.

SPLOŠNE AMBULANTE-OBISKI
PAVŠAL ZA DODATNE TIME V SA
DODATEK ZA REFERENČNE AMB.
SREDSTVA ZA POSEBEN VLADNI PROGRAM

135.083

135.083

DISPANZER ZA MENT.ZDR.

42.542

42.542

NMP-DEŽURNA SLUŽBA 3B

561.584

561.584

20.899

20.899

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA
FARMACEVT SVETOVALEC

8.054

8.054

38.571

38.571

218.327

218.327

13.317

13.317

ZOBOZDR.-ODRASLI

649.084

309.084

ZBOZDRAVSTVO-MLADINA

151.205

151.205

81.441

81.441

4.334.300

3.754.300

ZDRAVSTVENA VZGOJA
CKZ MAJHEN PAVŠAL
DELAVNICE

FIZIOTERAPIJA
SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI

240.000

340.000

580.000

PRIHODKI OD DRUGIH ZDRAVSTVENIH STORITEV
2.

Prihodki od soc. ogoženih,konvencij,samopačnikov.

18.000

3.

PRIHODKI OD REFUNDACIJ SPEC. IN PRIPR.

90.000

4.

DRUGI PRIHODKI JAVNE SLUŽBEobrat.str.naj.vračilo prisp.

19.000

Finančni prihodki-obresti
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Prihodki od donacij

3.000

Povračilo dodatkov COVID-ocena do 31.5.2021

400.000

Povračilo proračun-COVID (NLZOH,OVO,cepljenje)

400.000

PRIHODKI JAVNE SLUŽBE SKUPAJ
5.

5.264.300
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU

nadstandard zobozdravstvo in zdravstvo

60.000

cepljenja (hepatitis,klopni meningo.,rotavirus…)

12.000

potrdila za brise Covid in ostala

80.000

laboratorijske storitve, kurirske stor.,

8.500

provizije zavarovalnic PZZ

3.900

druge storitve-fotokopiranje,provizije zav.

2.000

PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI

166.400

Prevrednotovalni prihodki

500

PRIHODKI SKUPAJ JAVNA SLUŽBA IN TRG

5.431.200

Priloga: Obrazec 1: Delovni program 2021

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV
Finančni načrt vsebuje realizacijo prihodkov in odhodkov za preteklo leto ter načrt prihodkov in
odhodkov za leto 2021.
Vrsta prihodka oz. odhodka

PRIHODKI
Prihodki iz obveznega zavarovanje
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializantov

REALIZ.

FINANČNI FINANČNI

INDEKS

INDEKS

NAČRT

FN 2021/

FN/2021

NAČRT

2020

2020

2

3

2021 R/2020

4

5=4/2

FN.2020
6=4/3

3.604.890

3.617.880

3.754.300

104,14

103,77

95.640

100.000

90.000

94,10

90,00

Prihodki iz proračuna-covid dodatki, brisi, cepljenje

945.386

800.000

84,62

Prihodki iz naslova dodatnega prostovoljnega zavarovanja

518.625

510.000

580.000

111,83

113,73

Prihodki od doplačil, samoplačnikov in nads.storitev-trg

138.931

87.300

166.400

119,77

190,61

35.054

38.200

29.800

85,01

78,01

50

100

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev-javna sl.
Finančni prihodki
Prihodki od prodaje blaga in storitev ter prevrednotovalni p.

300

500

166,67

3.000

3.000

100,00

4.995

11.800

7.200

144,14

61,02

5.343.571

4.368.580

5.431.200

101,64

124,32

32.280

48.000

52.000

161,09

108,33

Porabljen zdravstveni in zobozdravstveni material

155.806

140.000

178.000

114,24

127,14

Porabljen laboratorijski material in reagenti

104.689

96.500

120.000

114,63

124,35

Prihodki od donacij
Vračilo plač po inšpekciji MJU-prispevki
SKUPAJ PRIHODKI
ODHODKI
Porabljena gotova zdravila
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Porabljen pisarniški material

10.347

10.000

12.500

120,81

125,00

Porabljene zdravstvene tiskovine

5.599

5.700

8.000

142,88

140,35

Porabljen material za popravila in vzdrževanja

4.659

7.000

8.000

171,71

114,29

Stroški drugega splošnega materiala

5.956

26.000

25.000

419,74

96,15

zaščitna OVO, razkužila, rokavice

42.057

28.000

62.000

147,42

221,43

Porabljena voda

14.624

16.000

16.000

109,41

100,00

Porabljena električna energija

19.792

24.500

24.000

121,26

97,96

Porabljeno pogonsko gorivo za avtomobile

11.509

16.000

15.000

130,33

93,75

Porabljen plin za ogrevanje

12.400

14.000

14.000

112,90

100,00

Porabljeno kurilno olje za ogrevanje

8.536

17.000

17.000

199,16

100,00

Stroški strokovne literature in časopisov

1.086

1.200

1.800

165,75

150,00

Stroški drob. inven. in gum v uporabi, delovne obleke,obutve

Stroški materiala

429.340

449.900

553.300

128,87

122,98

Stroški telefona, elektronske pošte in pošte

47.691

35.000

52.000

109,04

148,57

Komunalne storitve, cestnine in prevozne storitve

10.749

14.000

14.000

130,24

100,00

programov, avtomobilov in stavb

76.915

78.000

80.000

104,01

102,56

Investicijsko in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

15.578

27.800

60.800

390,29

218,71

Zavarovalne premije

18.452

16.700

19.000

102,97

113,77

Stroški reprezentance

1.261

2.500

3.000

237,91

120,00

10.084

30.000

40.000

396,67

133,33

921

7.200

10.000

1085,78

138,89

128.368

90.000

135.000

105,17

150,00

2.775

3.000

15.000

540,54

500,00

465.117

240.000

810.000

174,15

337,50

89.665

105.000

110.000

122,68

104,76

Storitve tekočega vzdrževanja-opreme, računalniških

Stroški kot. za str. izobr., spec.,izpitne komisije
Stroški v zvezi z izobraž. in služ.pot. (dnev.,potni str., noč.)
Stroški podjemnih pog.in sejnin (izplačila, dajatve)
Plačila za delo preko študentskega servisa
Zdravstvene in laboratorijske storitve (dežurstvo,farmacevt,
materinska šola, zdravniški pregledi,zobotehnične storitve,
NLZOH brisi Covid)
Stroški čiščenja
Stroški drugih storitev ( pranje,plač.promet,,reg.vozil,)

43.014

62.000

75.000

174,36

120,97

Stroški storitev

910.590

711.200

1.423.800

156,36

200,20

Stroški amortizacije

242.452

190.000

195.000

80,43

102,63

2.398.347

2.276.200

2.521.000

105,11

110,75

Plače, nadomestila plač in dodatki
Regres za LD, jubilejne,odpravnine

80.459

92.800

92.200

114,59

99,35

388.486

367.068

405.900

104,48

110,58

Stroški prevoza na delo in iz dela

51.914

70.000

70.000

134,84

100,00

Stroški prehrane med delom

61.161

66.000

67.000

109,55

101,52

Prispevki in davki od plač

Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja
Stroški dela
Drugi stroški (članarine, prisp. invalidi, stavbno z.)
Finančni in drugi odhodki
SKUPAJ ODHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
DAVEK OD DOBIČKA
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29.345

34.000

32.000

109,05

94,12

3.009.712

2.906.068

3.188.100

105,93

109,70

39.677

40.200

42.000

105,85

104,48

1.803

800

2.000

110,93

250,00

4.633.574

4.298.168

5.404.200

116,63

125,73

709.997

70.412

27.000

3,80

38,35

6.461

5.000

3.800

58,81

76,00
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PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI- ČISTI

703.536

65.412

23.200

3,30

35,47

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
Pri posameznih elementih načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je ZD za leto
2021 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna makroekonomska izhodišča in predpostavke
skladno z dopisom Ministrstva za zdravje, Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto
2021 z dne 10.12.2020, Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto
2020 s pripadajočimi aneksi.
Pri načrtovanju prihodkov in odhodkov je upoštevana trenutna situacija, ki jo narekuje epidemija.
V izračunu prihodkov in odhodkov je upoštevano, da bo epidemije konec do 31.5.2021, kar
bistveno vpliva na prihodke in odhodke.
Priloga: Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021
Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
7.1.1.

Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2021 znašajo 5.431.200 € in bodo 1,64 % višji od doseženih
v letu 2020. Podrobnejši pregled prihodkov je razviden iz tabele pod točko 6 in 7.
7.1.2.

Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2021 znašajo 5.404.200 € in bodo
realiziranih v letu 2020.
7.1.3.

16,63 % višji od

Načrtovani stroški blaga, materiala

Načrtovani stroški materiala v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 553.300 € in bodo 28,87%
višji od doseženih v letu 2020. Višji stroški so načrtovani pri postavki porabljeni zdravstveni in
zobozdravstveni material zaradi delovanja 6 ambulant zobozdravstva celo leto (v letu 2020 od
1.4. in zaradi epidemije nedelovanje te dejavnosti ), večja poraba laboratorijskega materiala ter
OVO opreme in razkužil zaradi epidemije.
Delež stroškov materiala glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 10,23 %.
7.1.4. Načrtovani stroški storitev
Načrtovana vrednost storitev v letu 2021 znaša 1.423.800 € in je višja od realizirane vrednosti v
letu 2020 za 56,36 %. Delež stroškov storitev v celotnih odhodkih znaša 26,34%. Pri stroških
storitev so načrtovani višji stroški pri : stroških telefona zaradi izjemnih razmer in večje
komunikacije preko telefona, investicijsko vzdrževanje je planirano v višini 60.800 €, planirano
je tudi izobraževanje in stroški v zvezi z njim, če bo izvedljivo; stroški podjemnih pogodb so višji
zaradi opravljanja zobozdravstvene dejavnosti in dejavnosti Dispanzerja za mentalno zdravje,
kjer se storitve opravljajo z nosilci, ki so plačani po podjemnih pogodbah, načrtovan je tudi višji
znesek za študentsko delo, ker bodo študenti oz. dijaki pomagali pri vstopni točki v ZD.
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Največji strošek pa predstavljajo laboratorijske in zdravstvene storitve. V znesek so všteti
rezultati brisov, ki jih opravi NLZOH, sredstva pa se povrnejo iz proračuna, kar je razvidno na
strani prihodkov.
7.1.5.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 3.188.100 € in bodo 5,93%
višji od realiziranih v letu 2020. V stroških dela so vkalkulirani covid dodatki do 31.5.2021.
Delež stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 58,99 %.
Razlogi za zvišanje stroškov dela:
 večje število zaposlenih kot v letu 2020,
 predvidene nove zaposlitve (opis pod »Kadri«)
 višina regresa za LD v višini minimalne plače za vse zaposlene –višja minimalna plača v
letu 2021 in
 v letu 2021 bodo izplačane 3 jubilejne nagrade ,
 načrtovano je izplačilo ene odpravnine ob odhodu v pokoj,
 pokojninske premije bodo v letu 2021 višje 9,05 % in za večje število zaposlenih,
 upoštevano je izplačilo redne delovne uspešnosti za celo leto (v letu 2020 od 1.7.)
 zaradi nenadomeščanja odsotnega delavca zaradi bolniške in porodniške ter nezasedenih
delovnih mest, je vkalkuliran znesek za izplačilo delovne uspešnosti iz povečanega
obsega dela,
 izplačilo covid dodatkov do 31.5.2021 (čas epidemije) in ostalih covid dodatkov do
31.12.2021.
Stroški dela so izračunani na podlagi predvidenega števila zaposlenih po urah za redno
zaposlene, pripravnike ter specializante vključno z nadurami za opravljanje dežurne službe 3b.
Stroški dela bodo v letu 2021 višji zaradi zgoraj navedenih vzrokov. Predvideno število
zaposlenih po stanju 31.12.2021 je 93, po urah pa 85,31 zaposlenih.
Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu znaša 50 % dosežene razlike med prihodki in odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu, kar znaša po oceni 28.000 € (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje
blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12). Znesek bo izplačan v načrtovani
višini pod pogojem ,da bo dosežena realizacija prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu.
V skladu z 22. k členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) dinamiko izplačil dela
plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu določi organ upravljanja
uporabnika proračuna na predlog direktorja.
7.1.6.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 215.000 €
del amortizacije, ki bo vračunan v stroške znaša 195.000 €
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7.1.7.

Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2021
izkazuje presežek prihodkov nad odhodki pred odbitkom davka od dobička v višini 27.000 €.
Načrtovani poslovni izid je načrtovan v višini 3,80 % realiziranega v letu 2020.
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
VRSTAH DEJAVNOSTI
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih dejavnosti na trgu
(storitev):
 samoplačniške in nadstandardne zobozdravstvene storitve,
 zdravstvene samoplačniške storitve,
 izdaja zdravniških potrdil,
 samoplačniški odvzemi brisov in izdaja potrdil (PCR, hitri testi, dokazovanje protiteles)
 provizije zavarovalnic,
.
V skladu z določili 62.člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in
2022 (Uradni list RS, št. 174/20; v nadaljevanju ZIPRS 2122, Navodilo v zvezi z razmejitvijo
dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje
(št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018) in Dopolnilo navodil št. 024-17/2016/29 z dne 16.1.2020
ter zaradi preglednega izvajanja tržne dejavnosti, ima ZD Pravilnik o razporejanju prihodkov in
odhodkov po stroškovnih mestih ter delitev na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti (sodila).
Planiran presežek prihodkov nad odhodki pred odbitkom davka od dobička znaša pri izvajanju
javne službe 1.300 €, iz naslova prodaje blaga in storitev-trg pa 21.900 €.
Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
Pri načrtu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je potrebno upoštevati navodili
Ministrstva za finance št. 410/11/2020/5 z dne 27. 1. 2020 in št. 410-11/2020/8 z dne 4. 2. 2020,
ki podrobneje opredeljuje pravilno evidentiranje podatka o načrtovanih prihodkih najemnin, ki se
izkazuje na AOP 487, na kontu 7103 – prihodki od najemnin in drugi prihodki od premoženja,
torej prihodki od izvajanja javne službe. Iz navedenih navodil izhaja, da javni zavodi vodijo
poslovne knjige v skladu s 15. členom ZR ( Ur. l. RS, štev.: 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE)
po načelu nastanka poslovnega dogodka ali fakturirane realizacije, hkrati pa morajo zagotavljati
evidence tudi po načelu denarnega toka. Pri tem načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku
služi načrtovanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov ter določenih prejemkov in
izdatkov. Slednje izhaja tudi iz 16. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS, št.: 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07,
112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18).
PDFKN 2021

25

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku izkazuje povečanje
sredstev na računu v višini 198.438 €. Prihodki po denarnem toku so načrtovani v višini
6.190.000 €, odhodki skupaj z investicijskimi odhodki pa 5.991.562 €. Investicijski odhodki so
načrtovani v višini 537.800 € in vsebujejo plačila za investicijsko vzdrževanje v višini 210.800 €,
nakup opreme v višini 230.000 €, nakup programske opreme v višini 32.000 € in nakup dveh
avtomobilov v višini 65.000 €.

8. PLAN KADROV
Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022 (Ur. l. RS, št. 174/2020, v nadaljevanju
ZIPRS2122) določa politiko zaposlovanja posrednega uporabnika proračuna države in občin, ki
mora ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo
finančnega načrta, ki mora biti tudi usklajen s finančnim načrtom. Na podlagi 60. člena
ZIPRS2021 je Vlada RS z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov
proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS,
št. 3/2021, v nadaljevanju: Uredba) določila način priprave kadrovskega načrta posrednega
uporabnika proračuna države in občin in način spremljanja njihovega izvajanja.
Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt tako, da se število
zaposlenih prikaže po naslednjih virih financiranja:
1.
2.
3.
4.

državni proračun
proračun občin
ZZZS in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine,
RTV-prispevek)
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij
7. sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz
državnega proračuna
8. sredstva ZZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine
specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike;
sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe,
namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska
sredstva)
9. sredstva iz sistema javnih del
10. sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med
30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 – ZUUJFO) ne
glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače.
Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt za leto 2021 tako, da se:



določi število zaposlenih, katerih plače se financirajo iz virov, določenih v 1., 2., 3. in 4. točki
prejšnjega odstavka, pri čemer njihovo število ne sme presegati dovoljenega števila
zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2017;
oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke.
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Plan kadrov v ZD je določen s kadrovskim načrtom, ki temelji na obsegu programov, ki jih ZD
izvaja po pogodbi z ZZZS ter po obsegu izvajanja tržne dejavnosti. Za realizacijo programov
mora ZD zagotoviti kadre, predvidene v kadrovskem načrtu. Pri pripravi kadrovskega načrta za
leto 2021 je ZD ocenil število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev Evropske unije, vključno s
sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu,
nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, sredstev ZZZS za specializante in zdravstvene
delavce pripravnike.
V ZD je bilo na dan 31. 12. 2020 zaposlenih 81 javnih uslužbencev, ZD načrtuje za leto 2021
dodatno zaposlitev 12 javnih uslužbencev vključno z nadomestnimi zaposlitvami. Načrtovano
stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2021 je 93 javnih uslužbencev. Kadrovski načrt ZD za leto
2021, ki je priloga k finančnemu načrtu je usklajen s finančnim načrtom, število zaposlenih v
skladu z uredbo pa je prikazano tudi po virih financiranja.
Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021- 1. del administrativno, 2. Del po Uredbi
8.1. ZAPOSLENOST
Za leto 2021 ZD načrtuje povečanje števila zaposlenih in sicer:
















zaposlitev dipl. medicinske sestre za
dve novi referenčni ambulanti (dr.Kos,
dr.Nowakowska) za nedoločen čas,
zaposlitev specialista pediatrije za nedoločen čas (družinska obravnava debelosti in
nadomestilo za zdravnico šolske medicine, ki je 4 ure upokojena)
zaposlitev dipl. medicinske sestre v timu s pediatrom za preventivo 0,40 za nedoločen čas
zaposlitev zdravnika specialista-oftalmologa - dopolnilno delo
zaposlitev srednje medicinske sestre 0,50 za dejavnost oftalmologije in DMZ
zaposlitev laboratorijskega tehnika 0,50 zaradi koriščenja starševskega skrajšanega
delovnega časa (4 ure),
zaposlitev 0,50 univ. dipl. psihologa za Integrirani Center za krepitev zdravja-mali za
nedoločen čas,
zaposlitev strokovnega sodelavca za nedoločen čas
zaposlitev dveh zobozdravnic za določen čas - nadomeščanje zaradi porodniškega
dopusta,
zaposlitev fizioterapevtke za določen čas - nadomeščanje porodniškega dopusta
zaposlitev diplomirane medicinske sestre v patronaži-nadomeščanje porodniškega
dopusta,
zaposlitev diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti- nadomeščanje
porodniškega dopusta,
zaposlitev zdravnika specialista družinske medicine - nadomeščanje odsotne zdravnice
zaradi porodniškega dopusta,
dodatna zaposlitev zdravnika specialista družinske medicine po opravljeni specializaciji,
zaposlitev specializanta družinske medicine,
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zaposlitev srednje medicinske sestre za 12 ur tedensko za zobozdravstveno ambulanto za
nedoločen čas,
zaposlitev srednje medicinske sestre-nadomeščanje porodniškega dopusta,
zaposlitev tehnika zdravstvene nege za določen čas do 31.8.2021 zaradi epidemije,
zaposlitev štirih pripravnikov zdravstvene nege do izteka pripravništva

Načrtovano število zaposlenih po stanju 31.12.2021 z nadomeščanji in z novimi zaposlitvami
zaradi širitve dejavnosti bo znašalo 93 zaposlenih javnih uslužbencev.
8.2. OSTALE OBLIKE DELA
a) Pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom 8 ur tedensko imata sklenjeni dve
delavki ( za kadrovsko- pravno področje in logopedija), 6 ur tedensko pa opravlja nadzor
specialistka laboratorijske biomedicine. V letu 2021 se načrtuje zaposlitev za dejavnost
oftalmologije kot dopolnilno delo za 6 ur tedensko, zaradi pridobitve programa.
b) Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava, študentsko delo
Zaradi pomanjkanja delavcev določenih specialnosti, ki jih kljub kontinuiranim razpisom ni bilo
mogoče zaposliti se načrtuje zaposlitev po podjemnih pogodbah za izvedbo programa dejavnosti
s strani ZZZS na naslednjih področjih:
 Dispanzer za mentalno zdravje : 4 logopedinje
 Zobozdravstvo odraslih
 Zdravnika za opravljanje NMP
ZD bo tudi v letu 2021 sklenil podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi na podlagi posebnega
vladnega programa za nagrajevanje timov, ki presegajo 1.895 glavarinskih količnikov. Pogodbe
bodo sklenjene do 31.7.2021, ko se izteče posebni vladni program. Sredstva so posebej
zagotovljena s strani ZZZS.
Načrtovani letni strošek za podjemne pogodbe je načrtovan v višini 135.000 € in bo višji od
realiziranega v letu 2020 za 5,17 %.
ZD zaradi povečanega obsega dela zaradi epidemije načrtuje zaposlitev študentov in dijakov za
delo na vstopni točki ZD in pomoč pri telefonskem obveščanju pacientov o datumih cepljenja
proti Covid-19. Načrtovani strošek znaša 15.000 € in je 5,4 x višji od realiziranih stroškov v letu
2020.
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM
ZD načrtuje v letu 2021 izvajanje administrativno tehničnih storitev z zunanjimi izvajalci za
naslednja področja: varnost in zdravje pri delu, zobotehnične storitve, delno pravno-kadrovsko
svetovalne zadeve, čiščenje prostorov in vzdrževanje delovne obleke.
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE, PRIPRAVNIŠTVA
a) Izvajanje mentorstva specializantom
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ZD bo na podlagi razpisov s strani Zdravniške zbornice Slovenije zagotavljal mentorje za
potrebe izvajanja specializacij na področjih svoje dejavnosti. S strani Zdravniške zbornice
Slovenije so kot mentorji imenovani Melita Tasič Ilić, dr. spl. med., Ljubomir Ilić, dr. spl.
med., Goran Šiljeg, spec. druž. med., Darja Zupanc, spec. druž. med., Estera Podgoršek,
spec. druž. med., Irena Bohorč Gazvoda, spec. pediater za glavne mentorje, neposredni
mentorji pa so imenovani s strani strokovne vodje ZD. Nagrajevanje mentorjev ureja
Pravilnik o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorsko delo.
b) Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami
V letu 2021 bo ZD z mentorji sodeloval pri izvajanju študijskega programa medicine za
študente medicinske fakultete v Mariboru. ZD Šentjur sodeluje tudi z Visoko zdravstveno
šolo v Celju pri usposabljanju študentov zdravstvene nege.
c) ZD kot izobraževalna institucija (interna izobraževanja)
ZD bo v letu 2021 organiziral interna strokovna izobraževanja za zaposlene na naslednjih
področjih:
o nujna medicinska pomoč
o preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb
o ravnanje s kužnimi in medicinskimi odpadki
o medsebojna komunikacija in preprečevanje konfliktnih situacij
o promocija zdravja na delovnem mestu
o izobraževanje zaposlenih v skladu z Načrtom integritete
d) Strokovno izobraževanje – usposabljanje
Potreba po stalnem izobraževanju, strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju
zaposlenih v ZD je posledica razvoja stroke, zahteve po izpolnjevanju pogojev za
ohranitev licenc v medicini in zdravstveni negi, kakor tudi drugih zakonskih predpisov ter
zahteve po zagotavljanju kakovostnih storitev uporabnikom v okviru izpolnjevanja
programov dejavnosti. ZD za ustrezno izvajanje izobraževanja, strokovnega izpolnjevanja
in usposabljanja, kakor tudi zaradi učinkovite organizacije dela in s tem izvajanja storitev,
ki ima za posledico čim manj dodatnih stroškov zaradi odsotnosti z dela zaposlenih,
pristopa k ustreznemu vsebinskemu in stroškovnemu načrtovanju vseh oblik
izobraževanja in izpolnjevanja zaposlenih. Glede na to, da ZD vseh izobraževanj za široko
paleto strokovnih vsebin ni možno zagotoviti v okviru ZD, bo zaposlenim v letu 2021
dana možnost tudi za izobraževanja v zavodu (eksterna izobraževanja) z namenom, da se
zaposleni seznanijo s strokovnimi trendi in usmeritvami lastne stroke in da pridobljeno
znanje uporabijo pri delu s pacienti v cilju doseganja kakovostnih storitev. ZD bo v okviru
eksternega izobraževanja med zaposlenimi vzpodbujal tudi njihovo aktivno udeležbo na
strokovnih srečanjih, saj je v ZD na področju napredka stroke zaposlen kader, ki lahko z
izkazanimi rezultati svojega strokovnega dela poda informacijo oz. seznanitev z
napredkom in novostmi tudi druge udeležence strokovnega srečanja izven ZD.
Osnova za izračun zneska stroškov strokovnih izpopolnjevanj za leto 2021 je število
načrtovanega kadra, ki se bo predvidoma izobraževal v letu 2021 in plan izobraževanj.
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Skupna načrtovana finančna sredstva za izobraževanje vključno s stroški nočnin, dnevnic
in prevozov znašajo v letu 2021 50.000 € in so zaradi neizvedenih izobraževanj v letu
2020 zaradi epidemije neprimerljiva ( v letu 2020 realizacija v višini 11.005 €)
Med stroški izobraževanja so upoštevani tudi stroški za specializante, ki se izobražujejo
na modulih in specialistični izpit.
Podrobnega plana izobraževanj po posameznih skupinah zaposlenih ni bilo mogoče
narediti zaradi trenutne situacije (epidemija).
e) Varstvo pri delu in požarna varnost
V ZD se načrtuje izvedba usposabljanja za javne uslužbence o varnosti pri delu in varstvu
pred požarom za javne uslužbence katerim poteče v skladu z oceno tveganja rok, prav
tako pa bodo v proces izobraževanja vključeni tudi vsi novo zaposleni javni uslužbenci v
letu 2021 v skladu s kadrovskim načrtom.
f) Preventivni zdravstveni pregledi s področja varstva pri delu
Na podlagi kadrovske evidence o preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih v skladu
z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter izjavo o oceni tveganja, se v letu 2021
načrtuje izvedba obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov za cca. 10 zaposlenih.
Preventivni zdravstveni pregledi bodo potekali kontinuirano skozi vse leto.
g) Načrt promocije zdravja
V skladu z zakonom o varnosti in zdravju pri delu je v ZD sprejet načrt promocije
zdravja, po katerem bodo v ZD v letu 2021 organizirane delavnice za zaposlene na temo
komunikacije in medsebojnih odnosov (team building), organizirali bomo promocijo
gibanja na delovnem mestu (telovadba, tek, hoja) ter vzpodbujali medsebojna druženja z
različnimi oblikami srečanj. Organizirane bodo delavnice »spoprijemanje s stresom in
tehnike sproščanja« za zaposlene ZD, seveda, če bo to mogoče zaradi epidemioloških
razmer.
h) Specializacije
Za dodatno in poglobljeno pridobivanje znanja v okviru zdravstvene dejavnosti, se v ZD
izvajajo programi specializacij za področje družinske medicine.

Tabela: Stanje specializantov v letu 2021
Program
usposabljanja

specialističnega

Družinska medicina
Specializacija iz pediatrije

Število
vključenih
specializantov

Trajanje
specializacije

Predviden
zaključek
specializacije

1
1

4
5

2021
2024

i) Pripravništvo
Tudi v letu 2021 bo ZD v program pripravništva in praktičnega usposabljanja vključil
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poklicne skupine s področja zdravstva in sicer: 4 pripravnika zdravstvene negepripravništvo traja 6 mesecev.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021
9.1. PLAN INVESTICIJ
Podroben plan investicij je prikazan v tabeli. Načrt investicij in vzdrževalnih del ter nabav je
ovrednoten in ocenjen na podlagi tržnih cen. Vse cene so v € in vsebujejo DDV.
NAZIV
I.

Število
kos

Ocenjena vrednost v €

PROGRAMSKA OPREMA IN RAČUNALNIŠKA OPREMA
1 MS PKC OFFICE AND BUSINESS

8

2.469,57

2 SERVER GLAVNI

1

9.150,00

3 LICENCE ZA POŽARNIN ZID

3

1.357,86

4 ZAŠČITA ELEKTRONSKIH POŠTNIH PREDALOV

1

2.164,89

10

3.395,63

1

1.543,30

80

6.955,00

1

4.200,00

5 LICENCE ZA SERVER
6 ARHIVSKI SISTEM BACKUP
7 PRIPRAVA INTRANETA
8 PROGRAM ZA NADZOR TEMPERATURE (Šentjur in ZP Planina)
SKUPAJ

31.236,25

RAČUNALNIŠKA OPREMA
1 RAČUNALNIK PC FUJITSU

12

9.865,16

2 MONITOR LED "24"

5

1.094,52

3 EPSON TISKALNIK

6

1.352,37

4 DLANČNIK

3

1.500,00

SKUPAJ
II.

12.312,05

OPREMA MEDICINSKA
1 HEMATOLOŠKI ANALIZATOR-IZ 2020

1

30.300,00

2 EKG APARAT(1x DSO)

2

11.200,00

3 PARNI STERILIZATOR

1

16.000,00

4 DEKONTAMINACIJSKA OMARA NA OSNOVI OZONA

1

5.600,00

5 DEZINFEKCIJSKA KOMORA UV

1

3.200,00

6 APARATURA MESI

1

9.700,00

7 STETOSKOP

5

500,00

8 OTOSKOP

5

1.840,00

9 SATURATOR

3

800,00

10 INHALATOR

2

1.600,00

11 MERILEC KRVNEGA TLAKA

3

600,00

12 24 URNI MERILNIK KRVNEGA TLAKA

2

2.800,00

13 KOMBINIRANA NAPRAVA ZA ELTH,UZ

1

5.000,00

14 TEHTNICA ZA DOJENČKA

1

450,00

15 OKSIMETER ZA ZDR. TORBO

5

4.000,00
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16 ENDOPILOT

1

2.500,00

17 INŠTRUMENTARIJ ZA ZOBNO AMB.

5

3.200,00

18 KOLENČNIK, TURBINA

2

2.800,00

19 LUČ ZA ZOBOZDRAVNIŠKI STOL

1

3.700,00

20 APEX LOCATOR

2

1.800,00

21 ENDOAKTIVATOR

1

600,00

22 GARRISON KOMPLET MATRIC, KOMPLET KIRET

2

1.200,00

23 MIZA ZA ZOBOZDR. INSTRUMENTARIJ

1

500,00

24 QUICK READ ANALIZATOR ZA DSO

1

1.100,00

25 KOMPLET ZA NADZOR TEMPERATURE

1

4.000,00

26 APARAT ZA DOLOČANJE D-DIMER

1

3.000,00

27 STOL ZA ODVZEM KRVI

1

2.600,00

28 TORBE ZDRAVNIŠKE (ZA INFUZIJE, PREVEZE,KISIK…)

5

2.500,00

29 BINOKULARNI IR TERMO SISTEM IN MEGLILNIK

1

2.900,00

SKUPAJ

125.990,00

B)DRUGO-NEMEDICINSKA OPREMA
1 HLADILNIK(1x za cepiva)

4

2.500,00

2 MIZA PREGLEDNA

2

1.000,00

3 OGLASNA DESKA

3

300,00

4 KLIMA

4

4.000,00

5 OKOSTNJAK- MODE SKELETA

1

200,00

6 KARTOTEČNA OMARA

6

3.000,00

7 UNIČEVALEC DOKUMENTOV

3

1.900,00

8 KOVINSKA OMARICA ZA KLJUČE

1

300,00

9 VOZIČEK OMARICA Z ROČNIM ORODJEM

1

1.200,00

10 STOL ZA PACIENTA

7

800,00

11 PISARNIŠKI STOLI

8

3.400,00

12 LOGOPEDSKI PRIPOMOČKI

1 KPL

1.000,00

13 STOPNICE DVOSTOPNIČNE

5

1.300,00

14 RAČUNSKI STROJ

1

130,00

15 OMARICA S KOLESI ZA LOGOPEDSKI SET
16 MIZA PREVIJALNA ZA DOJENČKE Z BLAZINO
17 STOLI ZA KNJIŽNICO

2.500,00
3
32

SKUPAJ

1.900,00
8.000,00
25.430,00

SKUPAJ NABAVE IZ AMORTIZACIJSKIH SREDSTEV

194.968,30

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
1 VRATA NA WC Z MONTAŽO

5

2 OGRAJA INOX CCA 58 M

3.000,00
8.700,00

3 PREUREDITEV DEŽURNE AMBULANTE

10.000,00

4 PLESKANJE AMBULANT IN GARAŽE

16.000,00

5 MENJAVA PANELNIH ZAVES IN DODATNO

6.000,00

6 MENJAVA ŽALUZIJ ZP PLANINA IN AMBULANTE

1

5.600,00

7 DVIŽNA GARAŽNA VRATA-DEŽURNI AVTO

1

7.500,00
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8 POSODOBITEV VIDEO NADZORA

4.000,00

SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE-KTO 461

60.800,00

NABAVE IZ PRESEŽKA PRIHODKOV PRETEKLIH LET
1 ZUNANJE ŽALUZIJE

200.000,00

2 OMARE, KUHINJSKA NIŠA, TROSED (dežurna amb.),OBEŠALNE STENE
DODATEK K MIZI,PREDALNIKI,KOMODA,OPREMA DOD.AMBULANTE

40.000,00

3 RAZKUŽEVALNA NAPRAVA ZRAK
4 AVTO OSEBNI (patronaža Šentjur in dežurni avto)

3.600,00
2

65.000,00

SKUPAJ NABAVE IZ PRESEŽKA PRIHODKOV PRETEKLIH LET

308.600,00

SKUPAJ INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJA

564.368,30

Priloga: Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021
Vir investicijskih vlaganj je nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki preteklih let in
amortizacijska sredstva. Iz sredstev amortizacije je načrtovana nabava v višini 194.968,30 €, iz
presežka prihodkov preteklih let pa 308.600 €, znesek za investicijsko vzdrževanje v višini
60.800 € pa se bo kril iz prihodkov tekočega leta.
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL
Priloga: Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA
ZD v letu 2021 ne načrtuje zadolževanja.

III.

ZAKLJUČEK

Finančni načrt 2021 je zastavljen na podlagi Prvih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in
programov dela za leto 2021 in Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD in
ZZZS za leto 2020 s pripadajočimi Aneksi ter predpostavki, da bodo vsi programi realizirani in
tudi plačani. Zastavili smo si cilje, ki jih bomo skušali s skupnim delom uresničiti v zadovoljstvo
pacientov. Na uresničitev ciljev in poslovanje bo vplivala tudi epidemija, saj v času sprejemanja
finančnega načrta še ni znano kdaj bo konec posebnih razmer in ukrepov, ki še veljajo.
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ZD bo po prejemu Končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s
kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2021 ter Pogodbe o izvajanju programa
zdravstvenih storitev med ZD in ZZZS za leto 2021, pripravil rebalans finančnega načrta 2021, v
kolikor bodo prihodki in ali odhodki bistveno odstopali od dosedanjih podatkov.

Melita Tasić Ilić
direktorica

ZAKLJUČNI DEL
Datum sprejetja:
PDFKN se sprejema na 17. seji Sveta ZD dne 12.4.2021
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Datum in kraj nastanka PDFKN:
Šentjur, 12.4.2021
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