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I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE: 

 

a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2018 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 in 86/16): 

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2018 

2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 

denarnega toka za leto 2018 

3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 

dejavnosti za leto 2018 

 

b) POSEBNI DEL z obveznimi  prilogami:  

 

‒ Obrazec 1: Delovni program 2018 

 

‒ Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018 

 

‒ Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018 

 

‒ Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018 

 

‒ Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018 
 

‒ Priloga – AJPES bilančni izkazi 
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II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 

 

 

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU  

 

Ime: ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ 

Sedež: DELAVSKA POT 4, 8340 ČRNOMELJ 

Matična številka: 5054605000 

Davčna številka: 21020442 

Šifra uporabnika: 27987 

Številka transakcijskega računa: 01217-6030279824 

Telefon, fax: 07 3061700, 07 3061711 

Spletna stran: www.zd-crnomelj.si 

Ustanovitelj: Občina Črnomelj 

Datum ustanovitve: 1996 

 

ORGANI ZAVODA  
 

 svet zavoda,  

 direktorica,  

 strokovna vodja,  

 strokovni svet. 

 

VODSTVO ZAVODA  
 

Direktorica zavoda je  Eva Čemas, univ.dipl.ekon.. 

Zavod zastopa in predstavlja direktorica zavoda, ki je odgovorna za zakonitost dela in 

poslovanja zavoda. 

 

Strokovna vodja zavoda je Gabrijela Plut, dr.med., spec.druž.med. 

Strokovno delo medicinske stroke v zavodu vodi strokovna vodja, ki je odgovorna za 

strokovnost dela zavoda. Odgovorna je za uresničevanje strokovnega razvoja in strokovnega 

povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi ter za skladnost razvoja stroke s finančnimi 

možnostmi in cilji zavoda. Mandat strokovne vodje je vezan na mandat direktorice. 

 

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA 
 

Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Opravljamo 

zdravstveno varstvo prebivalcev občin Črnomelj in Semič na primarni ravni v okviru mreže 

javne zdravstvene službe.  Poleg nas skrbijo za zdravstveno varstvo prebivalcev naših občin 

zasebniki - koncesionarji. Temeljno poslanstvo zdravstvenega doma je: nuditi občanom čim 

boljšo oskrbo v primeru poškodb in bolezni, izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč, 

omogočiti zdravstveno oskrbo  na primarnem nivoju vsem, ki jo potrebujejo ter vztrajati in 

motivirati ljudi za zdrav način življenja. Delovanje zavoda temelji na načelu enakosti, ne glede 

na nacionalnost, vero, spol in drugačnost. 

 

Dejavnost, ki jo opravlja zavod je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti 

razvrščena v: 

 Q86.210 – splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost, 

 Q86.220 – specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost, 

 Q86.230 -  zobozdravstvena dejavnost, 

 Q86.909 – druge zdravstvene dejavnosti, 
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 L68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin. 

Zavod opravlja za ustanovitelja tudi dejavnost upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene 

dejavnosti. 

 

Zavod na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi ZD Črnomelj  

(Ur.list.RS, štev. 29/2012) opravlja naslednje dejavnosti: 

a) osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v: 

 splošnih ambulantah, 

 referenčni ambulanti, 

 antikoagulantni ambulanti, 

 otroškem dispanzerju, 

 šolskem dispanzerju, 

 dispanzerju za medicino dela, prometa in športa, 

 fizioterapiji, 

 dispanzerju za mentalno zdravje (psiholog), 

 patronažni službi, 

 laboratoriju. 

b) zobozdravstveno dejavnost, ki se izvaja v: 

 zobozdravstvenih ambulantah za odrasle, 

 zobozdravstvenih ambulantah za mladino, 

 ambulanti za ortodontijo. 

c) reševalno službo 

 nujni reševalni prevozi, 

 sanitetni prevozi bolnikov (nenujni in onkološki). 

d) izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči 

e) izvajanje zdravstveno vzgojnih programov v okviru Zdravstveno vzgojnega centra: 

 za odraslo populacijo, 

 programa zdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino, 

 programa zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino, 

 programa šole za starše. 

f) oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.. Zavod opravlja za ustanovitelja 

tudi dejavnost upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti.  
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ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA : 27987 PRILOGA štev: 1

     ORGANIGRAM ZAVODA ZD ČRNOMELJ

          DIREKTOR

                            STROKOVNI VODJA 

POMOČNIK DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAV.NEGE

2 ZDRAVSTVENA DEJAVNOST               VODI ZDRAVSTVENO NEGO 1 UPRAVA IN SERVISNE SLUŽBE

TAJNIŠTVO, KADROVSKA IN 

AMBULANTE SPLOŠNE , AMBULANTE V ZD ČRNOMELJ NABAVNA SLUŽBA 

DRUŽINSKE MEDICINE AMBULANTE V ZP SEMIČ RAČUNOVODSTVO 

REFERENČNE AMBULANTE AMBULANTE V ZP VINICA EKONOMAT

RECEPCIJA 

TEHNIČNE SLUŽBE 

ZOBOZDRAVSTVO ZOBNE AMBULANTE V ZD ČRNOMELJ AMBULANTA NUJNE MEDICINSKE POMOČI 

VODJA ZOBOZDRAVSTVA ZOBNA AMBULANTA V ZP VINICA                        VODJA  REŠEVALNA SLUŽBA 

ZOBNA AMBULANTA V ZP SEMIČ      VODJA

 PATRONAŽA IN ZDR. NEGA ZOBNA TEHNIKA VODJA ZDRAVSTVENE NEGE 

ZOB.VZGOJA IN PREVENTIVA 

ORTODONTSKA AMULANTA 

                   FIZIOTERAPIJA

              AMBULANTE

 ZA OTROKE ZA ŠOLARJE SPLOŠNA ZDRAVSTVENA VZGOJA IN 

        ZD ČRNOMELJ PREVENTIVA , CINDI DELAVNICE MEDICINSKI LABORATORIJ

         VODJA LABORATORIJA

MEDICINA DELA, PROMETA 

IN ŠPORTA ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA 

DISPANZER ZA MENTALNO 

ZDRAVJE -   PSIHOLOG 

ZD ČRNOMELJ

 
 

Zavod ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na sledečih lokacijah in sicer: 

 Črnomelj – Delavska pot 4, 

 Semič – ZP Semič, Vajdova ulica 9, 

 Vinica – ZP Vinica ,Vinica 49a. 

 

Zdravstveni dom Črnomelj (skupaj z zasebniki s koncesijo) zagotavlja zdravstveno varstvo za 

približno 18700 prebivalcev Občine Črnomelj in Občine Semič na primarni ravni v okviru 

mreže javne zdravstvene službe. Omenjeno območje se razprostira na 487 km² površine, 

gostota poseljenosti je 38,3 prebivalcev na km² (nižje od regijskega povprečja, ki je 80,3 

prebivalcev na km² in nižje od republiškega povprečja, ki je 98,5 prebivalcev na km²) in obsega 

173 naselij. Najbolj oddaljen kraj našega terena je 30 km od matične ustanove. Oddaljenost 

zavoda od najbližje regionalne bolnišnice je 45 km. 

 

STRATEGIJA  ZDRAVSTVENEGA DOMA ČRNOMELJ 

 

Zdravstveni dom mora s svojo dejavnostjo odgovarjati na zdravstvene potrebe skupnosti. Poleg 

zagotavljanja osnovnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, se mora zdravstveni dom 

oblikovati kot preventivni center za promocijo zdravja in se aktivno vključiti v snovanje 

politike zdravega življenja in lastne skrbi za zdravje v širšem družbenem prostoru. 

 

Zdravstveni dom Črnomelj ima sprejet strateški načrt za obdobje 2014 – 2018. V strateškem 

načrtu so navedeni dolgoročni cilji Zdravstvenega doma Črnomelj. 

 

Dolgoročni cilji Zdravstvenega doma Črnomelj izhajajo iz:  

 

 zdravstvene zakonodaje, ki določa osnove za delovanje zdravstvenega sistema v 

Sloveniji,   
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 iz ustanovitvenega akta zavoda, 

 poslanstva zavoda in  

 vizije zavoda. 

POSLANSTVO 

 

Poslanstvo ZD Črnomelj je opravljanje zdravstvenih storitev vsem uporabnikom na najvišji 

kakovostni ravni v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije, stalno zagotavljati nujno 

medicinsko pomoč v okviru rednega delovnega časa in dežurstva ter oskrbo uporabnikov s 

storitvami specialističnih ambulant. ZD je središče načrtovanja in izvajanja promocije zdravja 

in preventivnih programov, usmerjenih v ohranitev in krepitev zdravja. ZD vzdržuje, razvija in 

poglablja dobro sodelovanje z vsemi zdravstvenimi ustanovami in koncesionarji v dobrobit in 

zadovoljstvo uporabnikov. 

 

VIZIJA 

 

Zaposleni smo v zdravstvenem domu zaradi uporabnikov. Če bo temu tako, nam bodo 

uporabniki zaupali in verjeli, da smo naredili vse za njihovo zdravje. 

 

VREDNOTE 

 

 KAKOVOST – spodbujanje aktivnosti in uvajanje sprememb, ki bodo prispevale k 

varnejši in visoko kakovostni zdravstveni obravnavi. 

 

 UČINKOVITOST – iskanje novih sodobnih oblik dela na področju dvigovanja ravni 

kakovosti zdravstvenih storitev ob upoštevanju optimalnih stroškov pri izvajanju 

programov dela. 

 

 USTVARJALNOST – motiviranje sodelavcev, da povedo svoje ideje kako izboljšati 

delo za povečanje zadovoljstva naših uporabnikov. 

 

 ZAUPANJE – izvajanje kakovostnih zdravstvenih storitev in s tem upravičiti zaupanje 

uporabnikov. 

 

 UPOŠTEVANJE ETIČNIH NORM – pri opravljanju zdravstvene dejavnosti je 

potrebno ravnati skladno s sprejetimi etičnimi normami. 

 

 

DOLGOROČNI CILJI ZDRAVSTVENEGA DOMA ČRNOMELJ SO:  

 

1. zagotoviti dostopnost čim širšega nabora zdravstvenih storitev vsem prebivalcem 

Občine Črnomelj in Občine Semič; razvoj in širitev vseh obstoječih dejavnosti in 

prizadevanje, v skladu s potrebami prebivalcev, za uveljavitev novih dejavnosti 

(pridobitev novih programov) v okviru finančnih zmožnosti; 

2. kakovost 

a. zagotoviti čim bolj kakovostno zdravstveno in zobozdravstveno oskrbo v 

primeru bolezni in poškodb;  

b. dodatno izboljšati kakovost dela, zlasti pri odnosih s pacienti;  

c. pridobitev standarda kakovosti. 

3. zagotavljati in podpirati strokovni, kadrovski in organizacijski razvoj zavoda. Tu 

velja posebni poudarek na ustrezni kadrovski zasedbi delovnih mest; 
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4. stremeti je treba k čim boljšemu poslovnemu rezultatu in uresničevanju načrtovanega 

oz. dogovorjenega programa zdravstvenih storitev in na področjih, kjer je to mogoče 

povečevanje deleža tržne dejavnosti; 

5. pridobivanje finančnih sredstev iz državnih razpisov, razpisov EU in s strani 

ustanovitelja, kar bo izboljšalo delovanje zavoda; 

6. ustvarjanje pogojev za izvajanje potrebnih investicij in nabavo potrebne opreme; 

7. doseganje najvišje možne ravni zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih; 

8. sodelovanje z ustanoviteljico, Ministrstvom za zdravje in ZZZS; 

9. sodelovanje s koncesionarji; 

10. izvajati je potrebno revizije poslovanja in notranje strokovne nadzore; 

11. aktivno sodelovanje zavoda z deležniki lokalnega okolja. 

 

UKREPI IN STRATEGIJA ZA DOSEGO CILJEV  

 

 Stalno iskanje novih sodobnih oblik dela na področju dvigovanja ravni kakovosti 

zdravstvenih storitev ob upoštevanju optimalnih stroškov pri izvajanju programov dela. 

 Zagotavljanje izobraževanja zaposlenim z namenom doseganja profesionalne in 

kakovostne storitve. Ustvariti moramo okolje, kjer se bodo prepletale izkušnje starejših 

in nova znanja mlajših zaposlenih. Ustvariti moramo okolje, kjer bo sodelovanje 

samoumevno, kjer bomo ustvarjalni in ambiciozni s ciljem dosegati našo vizijo. 

 Nadaljevati s kakovostnim in učinkovitim sodelovanjem zdravstvenega doma in 

koncesionarjev. 

 Nadaljevati zastavljeno obliko komunikacije z zaposlenimi in uvajati potrebne 

izboljšave s ciljem informiranja in ustvarjanja takih pogojev dela, ki bodo privedli do 

zadovoljstva zaposlenih, ki se bo odražalo na prijaznem odnosu do uporabnikov. 

Zaposlene je potrebno še naprej navduševati za timsko delo, ki zagotavlja doseganje 

zastavljenih ciljev. Tudi v prihodnje opravljati razgovore s sodelavci, izvajati sestanke, 

komunicirati preko elektronske pošte ter opravljati redne obiske zdravstvenih postaj. 

 Sodelovanje  z ZZZS, MZ, ustanovitelji, dobavitelji in ostalimi partnerji v zdravstvu. 

 Načrtovanje in pripravljanje investicijskih projektov s področja zdravstvene dejavnosti 

na primarni ravni in sodelovanje z njimi z ustanoviteljem na javnih razpisih. 

 Odprta in stalna komunikacija znotraj in zunaj zavoda. 

 Nadaljevanje poslovanja in dela v smislu racionalizacije poslovanja. 

 

 

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, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17), 

‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 

40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17), 

‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi in določila Splošnega dogovora za 

leto 2018 

‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 ter 2018 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, 55/15 

– ZFisP, in 96/15 – ZIPRS1617), 

‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200823&stevilka=831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
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‒ 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, 104/11 in 86/16), 

‒ 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, 100/15 in 84/16), 

‒ 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  

 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZD Črnomelj (Ur. list RS 71-13/1996, 3/2011, 

29/2012), 

 Statut ZD Črnomelj, 

 Pravilnik o računovodstvu 

 Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest, 

 Pravilnik o internem strokovnem nadzoru, 

 Pravilnik o obračunavanju in izplačevanju dela plače za delovno uspešnost zaradi 

povečanega obsega dela v zavodu, 

 Program za izvajanje, preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, 

 Pravilnik o uporabi službenih vozil, 

 Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov, 

 Pravilnik o osebni varovalni opremi, 

 Pravilnik o postopku za reševanje zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic, 

 Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, 

 Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v ZD Črnomelj, 

 Pravilnik o internem izvajanju kontrole in ugotavljanju prisotnosti alkohola in 

nedovoljenih psiho aktivnih substanc. 

 Pravilnik o izobraževanju 

 Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in 

drugim nadlegovanjem ter pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem 

mestu 

 Načrt ravnanja v primeru množičnih nesreč 

 Načrt aktivnosti na področju promocije zdravja 

 Register tveganj 

 

 

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 

 

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2018 smo upoštevali naslednja izhodišča: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002115&stevilka=5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004126&stevilka=5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008124&stevilka=5629
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‒ dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2018, 

‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) 

(Uradni list RS, št. 71/17), 

‒ Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih 

v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), 

‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019, 

‒ 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, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17). 

 

Osnova za načrtovanje poslovnih prihodkov je pogodba o izvajanju programa  zdravstvenih 

storitev z ZZZS za pogodbeno leto 2017. Upoštevali smo 100% realizacijo dogovorjenega 

programa. 

 

Pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev smo upoštevali 

naslednja izhodišča: 

 

 cene zdravstvenih storitev, ki veljajo na dan 1.1.2017, povečane za 5 %; 

 pridobitev  1 tima zobne ambulante  (koncesijo zasebnice) 

 pridobitev 0,34 tima referenčne ambulante v Črnomlju 

 izplačilo vseh akontacij za opravljene zdravstvene storitve v letu 2018 

 

V ZD Črnomelj smo pred leti v skladu z finančno situacijo v zavodu pričeli z izvajanjem 

ukrepov za izboljšanje poslovanja, ki so že prinesli želene rezultate in bomo le te nadaljevali 

tudi v letu 2018.  

 

Razlog za slab rezultat poslovanja v 2017:  

- znižanje cen s 1.1.2017 za 3,63 % 

- zakonsko določeno povečanje stroškov dela za 6 % brez pokritja v prihodkih 

 

S 1.1.2018 naj bi se cene zdravstvenih storitve povečale za najmanj 5 %, kar pa je verjetno 

premalo glede na obseg stroškov in odhodkov. Poleg tega ne bo upoštevana revalorizacija, ki 

bi spremljala inflacijo. Zato bo pozitivno poslovanje težko dosegljivo. 

 

Finančni načrt za leto 2018 ne vključuje morebitnih finančnih posledic, do katerih bi prišlo v 

primeru podeljevanja novih koncesij ali morebitnih ukrepov Vlade RS, Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije in Ministrstva za zdravje. V primeru zmanjšanja obsega dejavnosti ali 

vrednosti programov ZD Črnomelj, bo zaradi finančnega učinka na načrtovane prihodke in 

odhodke potrebno pristopiti k spremembi finančnega načrta.  

 

Odhodke leta 2018 načrtujemo skladno s planiranimi prihodki in v skladu z določbo Zakona o 

uravnoteženju javnih financ. 

 

 

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018 

 

4.1. LETNI CILJI 
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Letni  program dela je usmerjen v izpolnjevanje ciljev, vizije in poslanstva ter ohranitev ter 

nadaljnji razvoj javnega zavoda ZD Črnomelj ter zagotavljanje zdravstvenega varstva na 

strokovnem in organizacijskem nivoju, ki omogoča kar največjo možno korist posamezniku in 

skupnosti. 

 

1. Cilji, ki se nanašajo na boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev: 

 

 100% realizacija dogovorjenega programa ZZZS 

 ohraniti dejavnost zavoda  

 širitev obstoječih programov 

 prizadevanje za pridobitev novih programov  

 ustrezna kadrovska pokritost 

 samoplačniško izvajanje storitev v primeru potreb po večji realizaciji in v 

primeru razpoložljivih kadrov  

 

2. Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali 

populacijskih skupinah: 

 

 priprava kliničnih poti za obvladovanje bolezni 

 širitev preventivnih programov 

 pridobiti Center za krepitev zdravja  

 

3. Cilji, ki se nanašajo na boljše obvladovanje določenih bolezni: 

 

 širitev preventivnih programov  

 pridobiti Center za krepitev zdravja  

 vzpostavitev izobraževanja prvih posredovalcev 

 zagotavljati redno strokovno izobraževanje delavcev 

 

4. Cilji, ki se nanašajo na skrajšanje čakalne dobe: 

 

 spremljanje napotitev na sekundarni in terciarni nivo – analiza podatkov, 

 nadaljnje delo na projektu e-zdravje, 

 kakovostna informacijska tehnologija in visoka razpoložljivost internetne 

povezave ter omogočanje čim manjšega izpada. 

 

5. Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje kazalnikov kakovosti 

 

 uvajanje sistema SUVI 

 vzpostavitev ustreznih politik informacijske varnosti v skladu s Splošno uredbo 

EU o varstvu podatkov 2016/679, 

 sistem kakovosti 

 merjenje klime, anketiranje 

a. dvigniti stopnjo  zadovoljstva uporabnikov 

b. dvigniti stopnjo zadovoljstva zaposlenih  

c. družabna srečanja zaposlenih za dvig organizacijske klime 

 priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda 

a. vsaj dva nova pravilnika ali predpisa, ki se nanašajo na zdravstveno 

področje in jih uveljaviti v praksi  

b. vsaj dva nova pravilnika ali predpisa, ki se nanašajo na nezdravstveno 

področje in jih uveljaviti v praksi 
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c. pridobiti predloge za izboljšanje poslovanja ali organizacije dela 

 izvesti preglede dela  po letnem planu 

 interna  strokovna izobraževanja, konstruktivno poročanje aktivnih in pasivnih 

udeležencev izobraževanj o pridobljenih novih znanjih, izobraževanja 

zaposlenih s področja komunikacije 

 posodabljanje intraneta 

 komunikacija z javnostjo – tiskovne konference, organizacija dogodkov, izdaja 

internega glasila, izdaja zbornika o zgodovini zdravstva,… 

 

6. Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja 

 

 notranje revidiranje z zunanjim izvajalcem 

 zunanji finančni nadzori ZZZS 

 notranji strokovni nadzori v skladu s pravilnikom 

 dopolnitev in sprotno posodabljanje  registra tveganj 

 dopolnitev in sprotno posodabljanje načrta integritete 

 

7. Cilji na področju informatizacije 

 

 nadaljnje izvajanje in uvajanje projekte e-Zdravje, s poudarkom na e-naročanju 

 posodobitev informacijske tehnologije v skladu z načrtom 

 vzpostavitev enotnega kartičnega sistema, ki bo zagotavljal večjo varnost 

(dostop do ambulant, računalnikov in registratorja delovnega časa) 

 

 

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC 

 

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF 

 

Notranji nadzor javnih financ obsega sistem finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter 

notranjega revidiranja  ter stalno preverjanje tega sistema. S tem je zagotovljeno zakonito, 

pregledno, učinkovito, uspešno in gospodarno finančno poslovanje zavoda.  

 

Za doseganje teh ciljev moramo: 

 sprejeti in posodobiti notranje pravilnike, ki bodo vsebovali  ustrezna navodila, 

vsebovali sisteme poročanja in opredelili odgovornosti. 

 posodobiti register tveganj in ga vzpostaviti na vseh področjih, 

 vzpostaviti ustrezne notranje kontrole, s katerimi bomo obvladovali tveganja  pri 

doseganju zastavljenih ciljih ( notranje revizije, kontrole ZZZS, ..). 

 

Načrt integritete ZD Črnomelj je izdelan v skladu s smernicami za izdelavo načrta. V skladu z 

načrtom, ki predstavlja strateško orodje za uvajanja etike, doseganja najvišje stopnje integritete 

in vzpostavljanja transparentnosti poslovanja bomo zaposleni ravnali z namenom, da 

odpravimo tveganja ter zmanjšamo možnosti za nastanek korupcije.  

 

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj  

 

V letu 2018 bomo Register tveganj, ki je bil dopolnjen v letu 2017 dograjevali in dopolnjevali, 

še posebej na  področjih kjer bomo zaznali tveganja, ki bi lahko ogrozila uspešno poslovanje 

zavoda.  
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Tako kot v preteklem letu bomo tudi v letu 2018 spremljali Učinkovitost poslovanja. Vsak 

odmik od realizacije delovnega programa pomeni tveganje. Kot ukrep za obvladovanje 

tveganja bomo mesečno seznanjali izvajalce o načrtovanem obsegu dela, mesečno bomo 

poročali o doseganju ciljev in analizirali vzroke odstopanj.  

Na nabavnem področju  bomo skušali doseči večjo gospodarnost. Vključili se bomo  v pripravo 

skupne baze cen določenih materialov, ki jo na predlog zavodov pripravlja Združenje 

zdravstvenih zavodov. Skupna baza cen bo pomenila pripomoček za analizo cen posameznih 

materialov pri postopkih javnega naročanja. Na račun podatkov iz skupne baze pričakujemo 

določene prihranke.   

 

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF 

 

V ZD Črnomelj izvajamo notranji nadzor javnih financ s pomočjo zunanjih izvajalcev. Za leto   

2018  odločitev o področju revidiranje še ni določena.  

V letu 2017 je bila izvedena revizija osredotočena na pregled organizacije in delovanja 

notranjih kontrol pri izvajanju računovodske funkcije, pregled krogotoka dokumentov ter 

svetovanje v zvezi z organizacijo poslovanja ob upoštevanju veljavne zakonodaje na 

računovodskem področju. Priporočila bom upoštevali pri poslovanju in sicer: 

 po zaključku postopka javnih naročil se izdela poročilo, 

 ostala priporočila so upoštevana. 

 

 

5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO 

ZASTAVLJENE CILJE 

 

Cilji, ki se nanašajo na boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev: 

 

 100% realizacija dogovorjenega programa ZZZS 

 Ohraniti dejavnost zavoda  

 Širitev obstoječih programov 

 Prizadevanje za pridobitev novih programov  

 Ustrezna kadrovska pokritost 

 Samoplačniško izvajanje storitev v primeru potreb po večji realizaciji in v 

primeru razpoložljivih kadrov  

 

Kazalniki (finančni, opisni): redno mesečno spremljanje realizacije na ravni vodstva in vodij, 

priprava cenikov za samoplačniške storitve, obveščanje javnosti o izvajanju samoplačniških 

storitev. 

 

Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali 

populacijskih skupinah: 

 

 priprava kliničnih poti za obvladovanje bolezni 

 širitev preventivnih programov 

 pridobiti Center za krepitev zdravja 

 

Kazalniki (opisni): realizacija predpisanih standardov, uspešna realizacija programa 

 

Cilji, ki se nanašajo na boljše obvladovanje določenih bolezni: 

 

 širitev preventivnih programov  
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 pridobiti Center za krepitev zdravja 

 vzpostaviti izobraževanje prvih posredovalcev 

 zagotavljati redno strokovno izobraževanje delavcev 

 

Kazalniki:  (opisni, fizični): uspešno izvedeno izobraževanje in uspešno posredovanje 

pridobljenih znanj sodelavcem, uspešna realizacija programa 

 

Cilji, ki se nanašajo na skrajšanje čakalne dobe: 
 

 spremljanje napotitev na sekundarni in terciarni nivo – analiza podatkov, 

 nadaljnje delo na projektu e-zdravje, 

 kakovostna informacijska tehnologija in visoka razpoložljivost internetne 

povezave ter omogočanje čim manjšega izpada. 

 

Kazalniki: (finančni, fizični, opisni): skrajšanje čakalnih vrst, večje zadovoljstvo. 

 

Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje kazalnikov kakovosti 

 

 uvajanje sistema SUVI – kazalniki: realizacija projekta 

 vzpostavitev ustreznih politik informacijske varnosti v skladu s Splošno uredbo 

EU o varstvu podatkov 2016/679 – kazalniki: izvedene aktivnosti 

 sistem kakovosti - kazalniki: uspešna zunanja presoja 

 merjenje klime, anketiranje  

a. dvigniti stopnjo zadovoljstva uporabnikov 

b. dvigniti stopnjo zadovoljstva zaposlenih  

c. družabna srečanja zaposlenih za dvig organizacijske klime 

kazalniki (fizični, opisni): rezultati anket, analiza pritožb, pohval in ukrepi 

 priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda 

a. vsaj dva nova pravilnika ali predpisa, ki se nanašajo na zdravstveno 

področje in jih uveljaviti v praksi  

b. vsaj dva nova pravilnika ali predpisa, ki se nanašajo na nezdravstveno 

področje in jih uveljaviti v praksi 

c. pridobiti predloge za izboljšanje poslovanja ali organizacije dela 

kazalniki (fizični, opisni): realizacija pravilnikov, predpisov, postopkov dela, 

dopolnitev registra tveganja in načrta integritete na podlagi ukrepov 

 izvesti preglede dela  po letnem planu – kazalniki (fizični, opisni): analiza 

rezultatov in ugotovitve pregledov ter realizacija ukrepov 

 interna  strokovna izobraževanja, konstruktivno poročanje aktivnih in pasivnih 

udeležencev izobraževanj o pridobljenih novih znanjih, izobraževanja 

zaposlenih s področja komunikacije – kazalniki (opisni, fizični): sestanki z 

zaposlenimi, druženje z zaposlenimi, izdaja internega časopisa, obvestila 

pacientom na spletni strani in v medijih, obveščanje zaposlenih preko intraneta, 

komunikacija zaposlenih preko elektronske pošte, oglasne deske 

 posodabljanje intraneta – kazalniki: izboljšati obveščanje zaposlenih 

 komunikacija z javnostjo  –  tiskovne konference, organizacija dogodkov, izdaja 

internega glasila, izdaja zbornika o zgodovini zdravstva,…- kazalniki: 

realizacija  projekta 

 

Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja 

 

 notranje revidiranje z zunanjim izvajalcem 
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 zunanji finančni nadzori ZZZS 

 notranji strokovni nadzori v skladu s pravilnikom 

 dopolnitev in sprotno posodabljanje  registra tveganj 

 dopolnitev in sprotno posodabljanje načrta integritete 

 

Kazalniki (fizični, opisni, finančni): ukrepi revizijske hiše, izvajanje ukrepov, spremljanje 

dejavnikov tveganja 

 

Cilji na področju informatizacije 

 

 nadaljnje izvajanje in uvajanje projekte e-Zdravje, s poudarkom na e-naročanju 

 posodobitev informacijske tehnologije v skladu z načrtom 

 vzpostavitev enotnega kartičnega sistema, ki bo zagotavljal večjo varnost 

(dostop do ambulant, računalnikov in registratorja delovnega časa)  

 

Kazalniki (fizični, opisni): zmanjšanje tveganj izpadov komunikacijskih povezav, večja 

dostopnost, večje zadovoljstvo, večja varnost 

 

 

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 

 

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2018 

 

Prikažite načrtovan program v lastnih tabelah. 

Podrobno pojasnite načrt obsega dela v letu 2018 po dejavnostih do plačnika ZZZS ter ostalih 

plačnikih in odstopanja v primerjavi s planiranim ter realiziranim v letu 2017. Prikažite višino 

in strukturo prihodkov po dejavnostih po pogodbi s plačnikom ZZZS. 

Ambulante splošne / družinske medicine in referenčna ambulanta  

Zagotavljajo celovito in stalno zdravstveno oskrbo posamezniku, družinam in skupnosti, ne 

glede na starost, spol ali bolezen.  V okviru  službe  za splošno/družinsko medicino delujejo 

splošne ambulante v ZD Črnomelj,  v ZP Semič in ZP Vinica. Priznano imamo 2,73 tima  

referenčne ambulante v ZD Črnomelj, eno v zdravstveni postaji v Semiču, eno v ZP Vinica, v 

letu 2018 pa planiramo pridobitev še 0,34 tima referenčne ambulante v Črnomlju.  

 

Ambulanta splošne/družinske medicine           plan 

Število k iz obiskov          181.471 

Število K za preventivo              2.925 

Število timov                6,53 

 

 

Zdravstveno varstvo otrok in mladine  

Služba zagotavlja oskrbo otrok in mladine do dopolnjenega 19. leta starosti. Priznana imamo 

2,59 tima. Preventivni program v celoti izvajajo 3 zdravnice (ena pediatrinja in dve s končanim 

podiplomskim izobraževanjem iz zdravstvenega varstva otrok, mladine in žensk, pri 

kurativnem programu pa zdravnici delno sodelujeta v ambulantah družinske medicine in službi 

NMP.    

 

 

Otroška in šolska ambulanta             plan 

Število K iz obiskov kurativa          53.926 

Število K iz obiskov preventiva         31.008 
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Število timov          2,59 

 

 

Fizioterapija  

Fizioterapija  izvaja rehabilitacijo bolnikov po poškodbah in operativnih posegih 

lokomotornega aparata, ter bolnikov s kroničnimi  degenerativnimi boleznimi sklepov in 

hrbtenice.    

 

Fizioterapija  plan 

Število uteži 2.336 

Število timov  3,96 

 

 

Dispanzer za mentalno zdravje 

V dispanzerju za mentalno zdravje imamo zaposleno psihologinjo, ki storitve opravlja za vse tri 

občine: Črnomelj, Semič in Metliko.  Planiran obseg programa določenega z ZZZS je 21.522  

točk. Psihologinja dela tudi za potrebe medicine dela, prometa in športa.  

 

Patronažna služba  

Patronažna služba izvaja zdravstveno nego bolnikov po delovnem nalogu zdravnika, 

zdravstveno obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov, preventivne obiske 

kroničnih bolnikov, invalidov. Cilj patronažne službe je realizirati pogodbeno dogovorjen 

program v višini 175.132 €.  Število nosilcev 4,85 tima.  

 

Zdravstvena in zobozdravstvena  vzgoja 

ZD Črnomelj namerava v letu 2018  realizirati program zdravstvene vzgoje v letnem obsegu 

0,89 tima in zobozdravstvene vzgoje v letnem obsegu 0,85 tima.  V okviru zdravstvene vzgoje 

deluje tudi materinska šola. 

 

Zdravstvena vzgoja za odraslo populacijo  

V letu 2018 so planirane naslednje delavnice: 

 

 

 Naziv delavnice Število delavnic 

1 Zdravo hujšanje          2 

2 Zdrava prehrana          3 

3 Gibam se          3 

4 Ali sem fit          8 

5 Dejavniki tveganja          8 

6 Življenjski slog          9 

7 Individualno svetovanje-opuščam kajenje           6 

8 Skupinsko svetovanje-opuščam kajenje           1 

9 Podpora pri spoprijemanju z depresijo          2 

10 Podpora pri spoprijemanju s tesnobo          2 

11 Podpora pri spoprijemanju s stresom          3 

12 Tehnike sproščanja          6 

 

 

Zobozdravstvo 

 

Dejavnost Program Št. točk 



  

17 

Mladinsko zobozdravstvo 2,83    90.728 

Zobozdravstvo za odrasle 4,19  202.696 

Ortodontija  1,00    62.275 

 

Program zobozdravstva se financira na podlagi planiranega števila točk ter na podlagi števila 

zavarovanih oseb – opredeljenih za posameznega izvajalca. Število točk je določeno: 70% na 

podlagi fiksnega in 30% na podlagi variabilnega plana. Fiksni del se določi na podlagi 

pogodbeno dogovorjenega števila timov, variabilni del pa na podlagi števila opredeljenih oseb. 

Obseg točk za plačilo je tako odvisen od števila opredeljenih oseb. S 1.1. 2018 smo pridobili še 

1 tim zobozdravstva za odrasle (prenos od koncesionarke). 

 

Medicina dela  

V letu 2018 predvidevamo, da bo služba realizirala 24.026 točk.  

 

Reševalna služba 

Z ZZZS imamo sklenjeno pogodbo za izvajanje sanitetnih in nenujnih prevozov s 

spremljevalcem.   

 

Vrsta prevoza plan / km 

Nenujni prevozi s spremljevalcem    67.633 

Sanitetni prevozi  185.990 

 

 

Služba NMP 

Služba za nujno medicinsko pomoč nudi neprekinjeno medicinsko pomoč osebam, ki so zaradi 

bolezni ali poškodb življenjsko ogrožene. Ekipa NMP B OK pokriva celotno območje občin 

Črnomelj in Semič. S 1.1.2016 se je služba NMP preoblikovala in v našem zavodu imamo 

priznane:  

- 1 tim dežurne službe 3 A 

- 1 tim dežurne službe 4 

- 1 tim mobilne enote nujnega reševalnega vozila 

 

Laboratorij 

Stroški laboratorija so zajeti v ceni zdravstvenih storitev. V ZD Črnomelj deluje hematološki, 

biokemični in urinski laboratorij. Laboratorij enkrat tedensko dela tudi v ZP Vinica in ZP 

Semič. Opravljene laboratorijske storitve presegajo pogodbeno priznane. Zaradi zagotavljanja 

strokovnosti dela zdravnikov je tak obseg potreben, na kar opozarjamo že več kot 10 let.  

 

 

Antikoagulantna ambulanta 

Na osnovi pogodbe z ZZZS  načrtujemo v letu 2018 opraviti  19.257 točk. 

 

 

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP  

 

Izvajalci službe NMP moramo voditi ločeno in pregledno stroškovno mesto za pridobivanje in 

porabo vseh sredstev za potrebe službe NMP (37. člen Pravilnika o službi nujne medicinske 

pomoči, Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.). 

 

Tabela 1: Enota Dežurna služba 3 A 
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POGODBENA 
sredstva za NMP za 

kumulativno 
obračunsko obdobje 

od 1. 1. do 31.12. 
2017 

REALIZACIJA 
prih. in odh. v 
kumulativnem 
obračunskem 

obdobju od 1. 1. 
do 31. 12. 2017 

POGODBENA 
sredstva za NMP 
za kumulativno 

obračunsko 
obdobje od 1. 1. 
do 31.12. 2018 

PRIHODKI od pogodbenih sredstev z 
ZZZS za NMP 

225.105 225.113 225.240 

Prihodki od MZ,občin in donacij 0 0 0 

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP 225.105 255.855 225.240 

- Strošek dela  217.227 193.095 217.228 

- Materialni stroški 7.109 14.285 7.233 

- Stroški storitev 769 42.182 779 

- Amortizacija 0 0 0 

Drugi stroški (opis)- skupni stroški 0 6.292 0 

PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK 
ODHODKOV (-) 

                             0                   -30.741                              0 

 

 

Tabela 2: Enota Dežurna služba 4  

 

  

POGODBENA 
sredstva za NMP za 

kumulativno 
obračunsko obdobje 

od 1. 1. do 31.12. 
2017 

REALIZACIJA 
prih. in odh. v 
kumulativnem 
obračunskem 

obdobju od 1. 1. 
do 31. 12. 2017 

POGODBENA 
sredstva za NMP 
za kumulativno 

obračunsko 
obdobje od 1. 1. 
do 31.12. 2018 

PRIHODKI od pogodbenih sredstev z 
ZZZS za NMP 

135.545 135.576 136.080 

Prihodki od MZ,občin in donacij 0 0 0 

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP 135.545 118.222 136.080 

- Strošek dela  104.100 67.204 104.101 

- Materialni stroški 16.595 26.675 16.880 

- Stroški storitev 769 6.728 779 

- Amortizacija 14.081 13.879 14.320 

Drugi stroški (opis)- skupni stroški 0 3.736 0 

PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK 
ODHODKOV (-) 

                            0                    17.354                             0 

 

Tabela 3: Mobilna enota nujnega reševalnega vozila  

 

  

POGODBENA 
sredstva za NMP za 

kumulativno 
obračunsko obdobje 

od 1. 1. do 31.12. 
2017 

REALIZACIJA 
prih. in odh. v 
kumulativnem 
obračunskem 

obdobju od 1. 1. 
do 31. 12. 2017 

POGODBENA 
sredstva za NMP 
za kumulativno 

obračunsko 
obdobje od 1. 1. 
do 31.12. 2018 

PRIHODKI od pogodbenih sredstev z 
ZZZS za NMP 

342.130 342.630 343.309 

Prihodki od MZ,občin in donacij 0 0 0 

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP 342.130 389.020 343.309 

- Strošek dela  299.730                   311.489 300.188 

- Materialni stroški 23.709 39.354 24.115 

- Stroški storitev 769                     10.878 779 

- Amortizacija 17.922 17.664 18.227 
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Drugi stroški (opis)- skupni stroški 0 9.635 0 

PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK 
ODHODKOV (-) 

                            0                     -46.390                             0  

 

 

Tabela 4: NMP SKUPAJ  

 

  

POGODBENA 
sredstva za NMP za 

kumulativno 
obračunsko obdobje 

od 1. 1. do 31.12. 
2017 

REALIZACIJA 
prih. in odh. v 
kumulativnem 
obračunskem 

obdobju od 1. 1. 
do 31. 12. 2017 

POGODBENA 
sredstva za NMP 
za kumulativno 

obračunsko 
obdobje od 1. 1. 
do 31.12. 2018 

PRIHODKI od pogodbenih sredstev z 
ZZZS za NMP 

702.781 703.319 704.629 

Prihodki od MZ,občin in donacij 0 0 0 

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP 702.781 763.097 704.629 

- Strošek dela  621.058                   571.788 621.516 

- Materialni stroški 47.413 80.314 48.229 

- Stroški storitev 2.307 59.788 2.337 

- Amortizacija 32.003 31.543 32.547 

Drugi stroški (opis)- skupni stroški 0 19.663 0 

PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK 
ODHODKOV (-) 

                             0                    -59.778                              0 

 

V službi NMP imamo zaposlenih 10 delavcev, od tega 4 DMS in 6 zdravstvenih tehnikov, kar 

planiramo tudi v letu 2018. V službi sodeluje 7 zdravnikov, zaposlenih v ZD in 3 zdravniki, 

zunanji izvajalci, ki nam za svoje storitve izstavijo mesečne račune oziroma imamo z njimi 

sklenjene podjemne pogodbe za izvajanje službe NMP. 

Sprejet imamo Pravilnik o izvajanju NMP službe, v katerem je določeno evidentiranje stroškov 

NMP.  

 

V službi NMP v letu 2018 planiramo nabaviti novo urgentno reševalno vozilo, za kar je v 

proračunu občine predvideno 52.000 €. Nabaviti planiramo še aspirator, EKG in medicinsko 

opremo manjše vrednosti.  

 

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV  

 

 

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

 

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018  

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov  

 

8.1.1. Načrtovani prihodki 

 

Načrtovani celotni prihodki za leto 2018 znašajo 4.414.000 € in bodo za 10,4 %  višji od 

doseženih v letu 2017.  

 

S 1.1.2018 bomo pridobili 0,34 tima referenčne ambulante in 1 tim zobozdravstva za odrasle. 

Večje prihodke smo planirali tudi iz naslova samoplačniških storitev v zobozdravstvu odraslih 

ter storitev v laboratoriju. 
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8.1.2. Načrtovani odhodki 

 

Celotni načrtovani odhodki za leto 2018 znašajo 4.413.250 € in bodo za 11,2 % višji od 

doseženih v letu 2017. 

 

 

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev  

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 

1.125.150 € in bodo za 19,2 % višji od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne 

načrtovane odhodke zavoda znaša  25,5 %. 

 

konto naziv konta 2017 Plan 2018 indeks 

460 Stroški materiala 554.890 576.100 104 

461 Stroški storitev 388.514 549.050     141 

  SKUPAJ 943.404 1.125.150     119 

 

Planirani stroški materiala so za 3,8 % višji od realiziranih v letu 2017 (večja poraba 

zobozdravstvenega materiala). Stroški storitev so planirani 41 % več (več zobotehničnih 

storitev zunanjih izvajalcev zaradi 1 tima zobozdravstva za odrasle od 1.1.2018, pogodbeno 

delo ortodontov). Stroški storitev v letu 2017 so manjši tudi na račun pokritja s presežkom za 

vzdrževanje osnovnih sredstev iz leta 2016 v znesku 95.128 €. 

 

 

Načrtovani stroški dela 

Načrtovani stroški dela (464) v zavodu za leto 2018 znašajo 3.084.700 € in bodo za 9,2 % višji 

od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 70 %. 

 

 

konto naziv konta 2017 Plan 2018 indeks 

464 Plače in nadomestila plač 2.335.048 2.526.600 108 

464 Prispevki delodajalcev 363.548 394.600 108 

464 Drugi stroški dela 125.705 163.500        130 

  SKUPAJ 2.824.301 3.084.700 109 

Stroški dela se bodo zvišali za 9 %. Več  sredstev za stroške dela je planiranih zaradi zaposlitve 

novega tima v zobni ambulanti, zaposlili bomo tudi reševalca-voznika. V letu 2018 je višja tudi 

lestvica za izplačilo regresa za letni dopust in premija za dodatno pokojninsko zavarovanje. 

Največji porast  pa predstavlja povišanje plač v letu 2017 za zdravnike ter za zaposlene  s plačo 

do 26. plačnega razreda ter izplačilo variabilnega  nagrajevanje na podlagi PVP. Ocenjujemo, 

da se bodo plače dvignile na račun rednega povišanja plač  za cca. 6 %. Večje plače so 

planirane tudi na račun napredovanj za leto 2017, ki so bila lani izplačana šele v decembru. 

 

V letu 2018 planiramo sredstva za povečan obseg dela v vrednosti 6.000€. 

 

Sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev v letu 2018 zaenkrat ne 

načrtujemo. Če pa bodo prihodki iz tržne dejavnosti presegli lanskoletno raven, pa planiramo 

temu primerno tudi izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje storitev na trgu. 

 

 

Načrtovani stroški amortizacije 

 

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 254.000 €.  
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- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 175.000  €,  

- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje  

73.500  € in  

- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva  

5.500 €. 

 

 

8.1.3. Načrtovan poslovni izid 

 

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2018 

izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 750 €.  

 

V letu 2017 so se cene zdravstvenih storitev znižale za 3,63 %. Poslovali bi z negativnim 

izidom, vendar smo stroške vzdrževanja osnovnih sredstev in računalniških programov pokrili s 

presežkom iz leta 2016. Predvideli smo porast cen zdravstvenih storitev za 5%.  

 

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 

VRSTAH DEJAVNOSTI 

 

 

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti  

 

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti 

(storitev): 

a)  storitve medicine dela, prometa in športa,  

b)  samoplačniške, nadstandardne storitve,  

c)  laboratorijske storitve za koncesionarje,  

d)  najemnine prostorov, 

e)  prihodki od rabatov, provizij. 

 

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z 

Navodilom v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in 

tržno dejavnost z dne 15.12.2010. 

 

Sodilo za razdelitev odhodkov je delež prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih.  

 

Tržno dejavnost smo glede na razmejitev prihodkov planirali v višini 7,4 % in prav tako 

razdelili odhodke. Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 693 €, iz naslova 

izvajanja tržne dejavnosti pa 57 €. 

 

 

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

 

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka  

 

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2018 načrtujemo presežek 

prihodkov nad odhodki v višini  400 €. Iz občinskih proračunov v letu 2018 planiramo pridobiti 

58.000 € za investicije. Glede na pridobljeno referenčno ambulanto, dodatni tim zobozdravstva 

in  povišanje cen zdravstvenih storitev  planiramo večje prilive s strani ZZZS. Planiramo tudi 

večje izdatke za plače v primerjavi z letom 2017. Za investicije planiramo porabiti 223.000 €, 

tako, da je planirano poslovanje po načelu denarnega toka še vedno pozitivno. 
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9. PLAN KADROV 

 

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018  

 

9.1. ZAPOSLENOST 

 

Število zaposlenih v letu 2018 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2017 povečalo za 

5 delavcev in doseglo 97 delavcev.  

 

Glede na napovedane odhode bodo v letu 2018 zavod zapustili: 

 zdravnica specialistka družinske medicine, ki je po končani specializacije ostala v 

zavodu še en mesec in 1.1.2018 zapustila zavod, 

 zobozdravnica, ki je samo en mesec delala v ZP Vinica, zavod je zapustila 1.1.2018,  

 psihologinja pripravnica. 

 

Predvidene  nove zaposlitve: 

 zobozdravnika za ZP Vinica, 

 zobozdravnika in zobno asistentko, ki bosta delali na dodatno pridobljenem programu 

zobozdravstva za odrasle (zaposlitev je bila  izvedena s 1.1.2018),  

 voznika reševalnega vozila, za zapolnitev programa, 

 čistilko  in 

 psihologinjo, diplomirano medicinsko sestro in zdravnika specialista splošne družinske 

medicine  za nadomeščanje porodniških odsotnosti. 

 

Upokojitve 

 

V letu 2018 ne načrtujemo nobene redne  upokojitve. 

 

Deficitarnost profilov in ukrepi za izboljšanje stanja 

 

Glede na splošno stanje pomanjkanja zdravnikov v Sloveniji pričakujemo problem pri 

zaposlitvi zdravnika, ki bi nadomeščal porodniško odsotnost zdravnice. Razpis imamo 

objavljen že dalj časa, prijave ni nobene. Enak problem se nam kaže tudi pri zaposlitvi 

zobozdravnika, ki bi delal v ZP Vinica. Kandidati, ki se prijavljajo na razpis odpovejo 

sodelovanje, ko jim povemo, da je delovno mesto na Vinici. Trenutno se dogovarjamo z 

zobozdravnico, tujko, ki bo z delom  po pridobljenih dovoljenjih začela v maju 2018.  

V maju 2017 je zavod zapustila zobozdravnica specialistka zobne in čeljustne ortopedije. Od 

njenega odhoda imamo objavljen razpis, prijave ni nobene. Enak problem je tudi pri zdravniku 

specialistu medicine, dela, prometa in športa. 

Zavod se trudi s pridobivanjem novih kadrov, objavljamo razpise, navezujemo stike z 

zdravniki, s specializanti, s študenti medicine. Predstavljamo jim zavod in zaposlitvene 

možnosti. Študentom medicine omogočamo opravljanje pripravništva, specializacije in  

volonterskega dela za pridobitev izkušenj in dodatnega praktičnega znanja iz področja 

družinske medicine in pediatrije. Drugih možnosti pa zavod nima, kakor tudi nimamo pravice, 

da bi od specializanta, ki je dobil specializacijo na podlagi naše potrebe, zahtevali, da se po 

končani specializaciji zaposli pri nas. To je širši problem, ki ga posamezen zavod ne more 

rešiti.  

 

Obremenjenost kadra 

 

V letu 2018 pričakujemo večjo obremenjenost vseh delavcev v zavodu, tako zdravstvenih kot 

nezdravstvenih. Na eni strani se zavod  srečuje s pomanjkanjem zdravnikov in  zobozdravnikov 
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na drugi strani pa so pacienti z vedno večjimi zahtevami. Zelo hitro se spreminja tudi 

zdravstvena zakonodaja in  način delovanja zavoda, ki vedno bolj prehaja v e-poslovanje, ki pa 

s seboj prinaša nove zahteve in prilagoditve.   

 

 

9.2. OSTALE OBLIKE DELA 

 

V letu 2018 načrtujemo tri pogodbe o delu in sicer za  opravljanje zdravstvenih storitev za 

katere  ne uspemo zaposliti ustreznega kadra: 

 čeljustna in zobna ortopedija; 

 medicina dela, prometa in športa,  

 

Delo po podjemni  pogodbi načrtujemo z zunanjimi sodelavci: 

 zdravnikom specializantom družinske medicine, ki bo delo opravljal v dežurni in 

urgentni službi in 

 zobozdravnikom, ki bo pomagal premostiti kadrovski primanjkljaj v zobozdravstvu . 

 

V zavodu za leto 2018 ne načrtujemo zaposlovanj delavcev preko agencij za posredovanje 

delovne sile, študentskega dela in javnih del. 

 

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM 

 

Zavod ima sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalec le za izvajanje varstva pri delu in požarne 

varnosti, kar bo ostalo tudi v letu 2018 

 

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA 

 

V zavodu bo na podlagi sklepa Zdravniške zbornice Slovenije nadaljevala s specializacijo: 

 zdravnica iz področja pediatrije.  

 

V letu 2018 bomo omogočili opravljanje pripravništva štirim dijakom, ki so končali 

izobraževanje s področja zdravstvenih poklicev.  

 

Navedeno pripravništvo in specializacije finančno krije ZZZS. Pripravništev v breme zavoda na 

bomo izvajali.. 

 

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018  

 

10.1. PLAN INVESTICIJ 

 

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018  

 

V letu 2018 planiramo obnoviti stopnišče v ZP Semič in opremiti splošno ambulanto z novim 

pohištvom, kar nas bo stalo cca. 6.000 €. Sredstva bo prispevala Občina Semič. Zamenjali 

bomo računalniško opremo v vrednosti 7.000 €.  Uredili bomo PGD dokumentacijo  za Center 

za krepitev zdravja, za kar bomo odšteli 6.700 €. 

 

Planirane večje nabave osnovnih sredstev: 

- urgentno reševalno vozilo                             znesek  130.000 € (sofinanciranje 52.000 €) 

- osebno vozilo za ZVC                                   znesek    10.000 € 

- binoptometer za DMD                                   znesek     9.200 € 

- Varios Combi Pro (odstranj.zobnih oblog)   znesek      3.300 € 
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- EKG (za spodnjo previjalno)                        znesek      4.500 € 

- aspirator za urgenco                                      znesek      1.320 € 

- kartotečne omare                                          znesek       2.700 € 

  

 

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 

 

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018  

 

V letu 2017 smo porabili za vzdrževanje računalnikov in telekomunikacijske opreme 34.772 €, 

v letu 2018 planiramo 37.100 €, Pri planiranju stroškov vzdrževanja avtomobilov in ostalih 

osnovnih sredstev pa glede na lansko realizacijo 66.345 € planiramo  stroške v višini 69.900 € 

zaradi izrabljenosti opreme. Za tekoče vzdrževanje objektov pa smo planirali 10.000 €. 

 

 

 

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA 

 

V letu 2018 ne načrtujemo zadolževanj. 

 

 

 

Datum: 20.2.2018 

 

Podpis odgovorne osebe  

Eva Čemas, univ.dipl.ekon. 

 

 

Pri pripravi finančnega načrta in programa dela za leto 2018 sta sodelovali: 

Majda Spreicer, dipl.ekon 

Polona Bahor, dipl. ekon. 
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