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I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 VSEBUJE: 

 

a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2016 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju 

letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 

(Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 

104/10, 104/11): 

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2016 

2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 

denarnega toka za leto 2016 

3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 

dejavnosti za leto 2016 

 

b) POSEBNI DEL z obveznimi  prilogami:  

 

‒ Obrazec 1: Delovni program 2016 

 

‒ Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016 

 

‒ Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016 

 

‒ Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016 

 

‒ Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016 

 

‒ Priloga – AJPES bilančni izkazi 
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II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 

 

 

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU  

 

Ime: ZDRAVSTVENI DOM LITIJA 

Sedež: Partizanska pot 8a, LITIJA 

Matična številka: 5056845000 

Davčna številka: SI16823192 

Šifra uporabnika: 92169 

Številka transakcijskega računa: SI56 0126 0603 0921 603 

Telefon, fax: 01 8900 424, 01 8900 423 

Spletna stran: http://www.zd-litija.si 

Ustanovitelj: Občina Litija, Jerebova ul. 14, 1270 Litija, Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 

ul. 2, 1275 Šmartno pri Litiji 

Datum ustanovitve:27.06.1991 

Organi zavoda: svet zavoda, direktorica, pomočnica direktorice, strokovni svet. 

Podrobnejša organizacija zavoda: 

 

Zavod opravlja naslednje zdravstvene dejavnosti: 

- preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva na dispanzerski ravni, 

- zdravstveno vzgojo vseh skupin prebivalcev, 

- nujno medicinsko pomoč, dežurno službo in reševalne prevoze, 

- splošno oz. družinsko medicino, 

- zdravstveno varstvo otrok in mladine, 

- zdravstveno varstvo žensk, 

- patronažno varstvo, 

- fizioterapijo, 

- psihologijo, 

- laboratorijsko diagnostiko, 

- antikoagulantna ambulanto, 

- splošno ambulanto v DSO Šmartno in SVC Litija, 

- RTG in UZ. 

 

a)  med službe splošne medicine z družinsko medicino sodijo naslednje strokovne enote: 

 

 ambulanta splošne medicine z družinsko medicino 

 ambulanta DSO 

 antikoagulantna ambulanta 

 ambulanta nujne medicinske pomoči 

 dežurna služba 

 fizioterapija 

 diagnostični laboratorij 

 zdravstveno vzgojno delo 

 rtg in ultrazvok 

 okulistična ambulanta 

 3 referenčne ambulante. 

 

 

 

b). Služba zdravstvenega varstva otrok in mladine 
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V okvir  zdravstvenega varstva otrok in mladine sodijo naslednje enote: 

 otroški in šolski dispanzer kurativa, 

 otroški in šolski dispanzer preventiva, 

 dispanzer za mentalno zdravje. 

 

 

c). Služba zdravstvenega varstva žensk 

 

V okvir zdravstvenega varstva žensk sodi dispanzer za varstvo žensk -  kurativa  in preventiva.  

 

č). Služba zdravstvenega varstva na domu 

 

V okvir zdravstvenega varstva na domu sodi patronažno-babiško varstvo in nega na domu. 

 

d). Reševalna služba 

 

Reševalna služba opravlja  nujne, nenujne prevoze s spremljevalcem, dializne prevoze ter 

sanitetne prevoze. 

 

e). Služba zobozdravstvenega varstva 

 

V okvir zobozdravstvenega varstva sodijo naslednje strokovne enote: 

 zobozdravstveno varstvo odraslih, 

 zobozdravstveno varstvo za mladino, 

 ortodontija, 

 zobotehnični laboratorij. 

 

f) Gospodarsko-upravna in računovodska služba 

 

V  gospodarsko-upravni in računovodski službi delajo strokovni in administrativno-tehnični 

delavci ter delavci, ki opravljajo finančno-računovodska dela. 

 

 

Vodstvo zavoda: direktorica Jožefa Kežar, dr.med., spec. gin. in porod., pomočnica direktorice  

Jožica Petrič, dms. 

 

 

Strateški  cilji ZD LITIJA 

 

ZD Litija še naprej ostaja osrednji nosilec osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni na 

območju obeh občin ustanoviteljic, vključno z močno poudarjeno vlogo preventivnega 

zdravstvenega varstva. 

ZD Litija kot javni zavod ostaja temeljni subjekt izvajanja in organiziranja službe nujne 

medicinske pomoči 

ZD Litija s pozitivnim in uspešnim poslovanjem ustvarja pogoje za izvajanje potrebnih 

investicij in nabav potrebne opreme. 

ZD Litija aktivno skrbi za doseganje najvišje možne ravni zadovoljstva uporabnikov, 

plačnikov, zaposlenih, poslovnih partnerjev in ustanoviteljic 

ZD Litija si prizadeva za ohranitev in širitev obstoječih programov, za dvig kakovosti izvajanja 

zdravstvenega varstva in v skladu s potrebami prebivalcev za nove programe in storitve v 

okviru finančne zmožnosti. 
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ZD Litija mora ostati temeljni nosilec in koordinator zdravstvene dejavnosti na območju 

delovanja. 

Dolgoročni cilji ZD Litija so v neposredni odvisnosti od nekaterih zakonskih aktov, ki so v 

pripravi, to sta Zakon o zdravstveni dejavnosti ter Zakon o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju, v katerih je bolj poudarjena nosilna vloga zdravstvenega doma v 

izvajanju osnovne zdravstvene dejavnosti  ter od sprejema Resolucije nacionalnega programa 

osnovnega zdravstvenega varstva, ki daje osrednje mesto v sistemu zdravstvenega varstva 

pacientu, ki naj bo enakovreden partner v odnosu do zdravnika in drugih zdravstvenih 

delavcev, seznanjen s svojimi pravicami in dolžnostmi.  

 

Dolgoročni cilji so tudi skrb za stabilno finančno ekonomsko poslovanje, materialno izboljšanje 

delovnih pogojev zaposlenih, ohranitev in dvig kakovosti strokovnih storitev, promocija 

zdravja, racionalnost diagnostičnih in terapevtskih postopkov, racionalna poraba sredstev za 

nabavo materiala  ter osebnostni in timski razvoj zaposlenih. 

 

 

UKREPI IN STRATEGIJA ZA DOSEGO CILJEV 

 

1. Stalno iskanje novih, sodobnih oblik dela, tako na področju dvigovanja kakovosti 

zdravstvenih storitev, vpeljevanja novih storitev in metod dela, kot iskanje optimalnih stroškov 

pri izvajanju programa. 

2. Javni zavod ostane temeljni subjekt izvajanja in organizacije službe NMP. 

3. Delovanje zavoda kot učni zavod s ciljem stalnega zasledovanja in vpeljavanja sodobnih 

spoznanj zdravstvene stroke, z vzgojo in izobraževanjem vseh zaposlenih za visoko 

profesionalnost in kakovost storitev. Izobraževanje zaposlenih mora biti stalna naloga in 

obveza vodstva in zaposlenih. 

4. Izboljšati obstoječo obliko kakovostne komunikacije z zaposlenimi in ustvarjanjem takih 

pogojev dela, ki bodo privedli do zadovoljstva zaposlenih. 

5. Aktivno sodelovanje z ZZZS, MZ, z občinama ustanoviteljicama. 

6. Načrtovanje in pripravljanje investicijskih  projektov s področja zdravstvene dejavnosti na 

primarni ravni in sodelovanje z njimi na javnih razpisih MZ in Združenja zdravstvenih zavodov 

Slovenije. 

7. Posodabljanje prostorske in tehnične opremljenosti za zanesljivo izvajanje zdravstvenih 

storitev. 

8. Nadaljevanje poslovanja in dela v smislu varčevalnih ukrepov ter dosledno izvajanje 

sprejetih ciljev in ukrepov. 

 

Naše osnovno poslanstvo je ohranjanje in izboljšanje zdravja ljudi in izvajanje preventivnega 

zdravstvenega varstva za boljše zdravje in počutje ljudi. Vse storitve ZD Litja nudi na najvišji 

dogovorjeni kakovostni ravni, s katero je določeno, da smo odgovorni za zagotavljanje 

optimalnih zdravstvenih storitev na primarni ravni, v procesu diagnostike, terapije, 

rehabilitacije varovancev ter zagotavljanju neprekinjene službe NMP v okviru redne dejavnosti, 

dežurstev. 

 

VIZIJA 

 

ZD Litija ostaja temeljni izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti vključno z izvajanjem NMP 

ter preventivnega zdravstvenega varstva na območju občine Litija in Šmartno pri Litiji. 

Storitve zdravstva predstavljajo prvi stik prebivalstva z zdravstveno oskrbo. Predstavljajo 

rešitev za kar 90% zdravstvenih problemov. Zdravstvena dejavnost na primarni ravni je 

dostopna vsem ljudem v lokalnem okolju brez predhodnih napotitev ali posredovanja drugih 

zdravstvenih zavodov. Mreža je postavljena čim bližje prebivalstvu, da se omogoči hitro in 
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enostavno dostopnost. Zdravstveni dom je osrednji nosilec primarnega zdravstva in predstavlja 

primer dobre prakse organiziranosti primarnega zdravstva. Predstavlja celovit zdravstveni 

center, ki občanom na enem mestu zagotavlja vso zunaj-bolnišnično zdravstveno oskrbo. 

 

2. ZAKONSKE PODLAGE 

 

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 

‒ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 

‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 

77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13), 

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

40/12-ZUJF), 

‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2015 z aneksi in določila Splošnega dogovora za 

leto 2016 

‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 ter 2016 z 

ZZZS. 

 

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta: 

‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 

55/15 – ZFisP), 

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

‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 33/11), 

‒ Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), 

‒ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 

58/10, 104/10 in 104/11), 

‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13 

in 94/14), 

‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 

prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12), 

‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih  sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 

108/13), 

‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, 46/03), 

‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo 

in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010) 

 

 

c) Interni akti zavoda: 

‒ Statut javnega zavoda ZD Litija z dne 12.03.2009. 

‒ Poslovnik kakovosti z ISO pravilniki, organizacijskimi dokumenti in navodili 

 

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 

 

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2016 smo upoštevali naslednja izhodišča: 

‒ dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2016, 

‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) 

(Uradni list RS, št. 96/15), 

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
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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‒ Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za 

leto 2016, 

‒ Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih 

v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15), 

‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017, 

‒ Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 

13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 

25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15). 

 

 

Pri načrtovanju sredstev namenjenih za izvajanje zdravstvene dejavnosti, ki so financirane s 

strani ZZZS, smo na osnovi usmeritev iz dopisa MZ upoštevali naslednje: 

- obseg programov zdravstvenih storitev v letu 2016 ostaja na enaki ravni kot za leto 2015, 

- znane parametre financiranja zdravstvenih programov ostaja po Splošnem dogovoru za leto 

2015, pri čemer v letu 2016 ostane v veljavi povišanje amortizacije za 25%. 

 

Upoštevali smo še sledeče: 

- predpostavko, da v letu 2016 ne bo prišlo do sprememb, ki bi vplivale na zmanjšanje 

dejavnosti v ZD Litija, 

- osnova za načrtovanje prihodkov je Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitve z 

ZZZS ( za pogodbeno leto 2015 po stanju na dan 01.01.2016), 

- predpostavko, da bomo dogovorjene programe s strani ZZZS 100% realizirali, ter da bomo 

pri programih, ki so financirani na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev 

dosegli 100% plan količnikov iz glavarin, 

- v dejavnosti zobozdravstva za odrasle in mladino smo letni plan načrtovali na osnovi 

mesečnega plana točk, ki je bil določen s strani ZZZS, za mesec januar 2016, 

- v dejavnosti sanitetnih prevozov smo prihodke načrtovali na osnovi dejanske realizacije 

preteklega leta - dejanske potrebe po teh prevozih so nekoliko manjše od pogodbeno 

dogovorjenega programa, 

- predvidene prihodke iz tržne dejavnosti, od najemnin, sredstev za pripravnike in 

specializante, od počitniških dejavnosti in ostale prihodke. 

 

 

Odhodke leta 2016 načrtujemo skladno s planiranimi prihodki in v skladu z določbo ZUJF.  

 

V letu 2015 javni uslužbenci napredujejo v višje plačne razrede in nazive, pravico iz naslova 

napredovanja pa so pridobili s 1. 12. 2015;  znižana plačna lestvica, določena v prvem 

odstavku 44.a člena Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem 

sektorju (Uradni list RS, št. 46/13; ZSPJS-R), se podaljša do vključno 31. 8. 2016 (prvi 

odstavek 2. člena ZUPPJS16 in 2. člen Aneksa št. 8 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (v 

nadaljnjem besedilu: KPJS). V skladu z drugim odstavkom 2. člena ZUPPJS16 se od 1. 9. 2016 

uporablja plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS, uveljavljena s 1. 6. 2012, objavljena v 

Uradnem listu RS, 40/12 – ZUJF. Določitev vrednosti plačnih razredov ne pomeni usklajevanja 

vrednosti plačnih razredov v skladu s 5. členom ZSPJS (3. člen ZUPPJS16).  

 

Do konca leta 2016 se vrednosti plačnih razredov ne uskladijo (4. člen ZUPPJS16 in 3. člen 

Aneksa št. 8 h KPJS);  redna delovna uspešnost se v letu 2016 ne izplačuje (5. člen 

ZUPPJS16);  delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letu 2016 izplačuje, 

kot sledi (6. člen ZUPPJS16): o višina dela plače javnega uslužbenca iz tega naslova pri 

opravljanju rednih delovnih nalog, načrtovanih v okviru sprejetega finančnega načrta, lahko 
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znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca; o kolikor se izplačuje del plače za 

delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega 

projekta, lahko del plače znaša skupaj (iz obeh naslovov) največ 30 % osnovne plače javnega 

uslužbenca; o javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem 

sektorju (Uradni list 73/05 in nasl.), se del plače iz tega naslova (10 % osnovne plače) v letu 

2016 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova 

povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št 53/08, 89/08, 98/09 - ZIUZGK 

in 94/10 - ZIU). 

 

Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih 

delovnih nalog v letu 2016 lahko uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz 

prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS. Uporabniki lahko v primerih, ko so bili sklenjeni še 

vedno veljavni sporazumi ali dogovori med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom za 

dejavnost ali poklic v javnem sektorju, ki vsebujejo dogovor o delovni uspešnosti iz naslova 

povečanega obsega dela, porabijo prihranke v odstotku, ki je veljal ob podpisu tega sporazuma 

oz. dogovora. Mnenje Ministrstva za zdravje in Ministrstva za finance je, da se delovna 

uspešnost lahko izplačuje po izdaji soglasja na finančni načrt in program dela s strani 

Ministrstva za zdravje oz. občinske uprave. 

 

Regres za letni dopust za leto 2016 pripada javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so na 

zadnji dan meseca aprila 2016 uvrščeni v plačni razred: o do vključno 30. plačnega razreda 

790,73 EUR, o od 31. do vključno 40. plačnega razreda 696 EUR, o od 41. do vključno 50. 

plačnega razreda 450 EUR, o od 51. plačnega razreda in višjega 350 EUR. 

 

 

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2016 

 

4.1. LETNI CILJI 

 

Poglavitni letni cilji zavoda so: 

- 100% realizirati pogodbeno dogovorjen obseg zdravstvenih storitev skladno s pogodbo 

ZZZS – zadržanje obstoječih programov in širitev določenih obstoječih programov, 

zagotavljanje kadrovske pokritosti, 

- zavzemanje za ohranitev neprekinjenega zdravstvenega varstva na primarni ravni, 

širitev timov ambulante družinske medicine z referenčno ambulanto, 

- ohraniti kakovostno in kvalitetno zdravstveno oskrbo, 

- izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev, 

- spremljati in obvladovati planirane stroške/odhodke poslovanja, 

- ohraniti oz. povečati prihodke iz tržne dejavnosti, 

- posodabljanje medicinske opreme, vzdrževati in obnavljati ambulante, vozni park, 

- realizirati finančni načrt nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, 

- prizadevanje za skrajšanje čakalnih dob, 

- ohraniti sodelovanje z zaposlenimi, z ustanoviteljem in drugimi  zunanjimi 

institucijami, 

- pridobiti dodatni obseg programov na tistih dejavnostih, ki pomembno vplivajo na 

kvaliteto zdravstvene oskrbe, 

- izpeljati potrebna javna naročila skladno z zakonodajo, 

- obvladovanje in izpopolnjevanje ISO standarda, vključno z notranjo in zunanjo 

presojo, 

- merjenje klime, anketiranje – ohraniti zadovoljstvo pacientov, zaposlenih, 

- dvig komunikacije z javnostjo. 
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4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC 

 

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF 

 

Cilji, povezani z uresničevanjem integritete v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju 

korupcije in izdelanim Načrtom integritete so sledeči: 

- obvladovanje tveganja neetičnega ali nezakonitega ravnanja - seznanitev zaposlenih, 

- obvladovanje zaščite zaposlenih kot prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih in drugih 

neetičnih dejanj - sprejet pravilnik, 

- obvladovanje tveganja nedovoljenega sprejemanja daril - interni akt, 

- obvladovanje tveganja nespoštovanja nasprotja interesov, 

- obvladovanje tveganja zaščita prijaviteljev, obvladovanje nedovoljenih vplivov, 

obvladovanje tveganja na področju javnih naročil, nespoštovanja čakalne dobe. 

 

Cilji na področjih, na katerih zavod načrtuje preverjanje delovanja notranjih kontrol v praksi:  

- načrtovana notranja in zunanja presoja kakovosti postopkov in procesov dela na 

poslovnem področju, 

- notranja revizija s strani pogodbenega izvajalca, 

- zunanji strokovno finančni nadzor (ZZZS). 

 

Notranje kontrole, ki jih bo ZD Litija vzpostavil, so vsa področja in na vseh ravneh vgrajene 

metode, ukrepi, navodila in postopki, ki zagotavljajo obvladovanje tveganj zavoda in doseganje 

splošnih ciljev: 

- varovanje sredstev zavoda (nepremičnine, medicinska in druga oprema) pred izgubo 

zaradi malomarnosti, zlorab, slabega gospodarjenja, napak, poneverb in drugih 

nepravilnosti, 

- urejeno, gospodarno, učinkovito in uravnoteženo poslovanje, skladno s strateškimi oz. 

dolgoročnimi cilji zavoda, 

- poslovanje zavoda skladno z zakonskimi in drugimi predpisi ter notranjimi pravili in 

navodili vodstva zavoda, 

- zagotavljanje zanesljivih računovodskih in drugih podatkov ter informacij in resnično 

ter pošteno prikazovanje in poročanje o poslovanju zavoda. 

 

Najpomembnejše notranje kontrole, ki so v pripravi: 

Dopolnitev notranjih kontrol na področju plač in sicer izdelava avtomatskih temeljnic za plače 

v letu 2015 in 2016.  

 

 

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj 

 

Tveganja, povezana z zunanjim okoljem ( Ministrstvo za zdravje, ustanoviteljici, epidemije ali 

množične nesreče) 

V ZD Litija bomo tveganja obvladovali z aktivnim sodelovanjem prek Združenja zdravstvenih 

zavodov v komunikaciji z Ministrstvom za zdravje, sodelovanjem in komunikacijo z občinama 

ustanoviteljicama, glede dolgoročne strategije razvoja primarnega zdravstvenega varstva ter 

sodelovanjem in načrtovanjem pri aktivnostih v primeru epidemije ali množične nesreče. 

 

Tveganja povezana z vodstvenimi procesi 

V zavodu se bomo trudili, da preprečimo tveganje izgube programov tudi zaradi koncesij. 

Tveganje negospodarne rabe sredstev bomo obvladovali s postopki standardizacije. 
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Tveganje glavnih procesov zdravstvene dejavnosti 

Tveganje nepooblaščenih dostopov in tveganje neskladnosti s predpisi bomo obvladovali s  

Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov in s spremljanjem in sodelovanjem v projektu  

E-zdravje. 

 

Tveganje podpornih procesov na področju informacijske podpore 

Tveganje ponavljajočih se programskih napak in nepovezanost baz bomo obvladovali z 

zagotovitvijo nadzora nad zunanjim izvajalcem programskih storitev. 

 

Tveganje podpornih procesov na področju splošnih zadev 

Tveganja izgube prispele pošte znotraj zavoda bomo obvladovali s skeniranjem in elektronskim  

posredovanjem ter hranjenjem dokumentov. Tveganje nepooblaščenih dostopov bomo 

obvladovali z omejenimi dostopi in z manjšo odprtostjo zavoda. 

 

Tveganje podpornih procesov na kadrovskem področju 

Tveganje nezadostnega znanja in izkušenj zaposlenih bomo obvladovali z dodatnimi 

izobraževanji. Tveganje nepravočasne pridobitve soglasja za delo po podjemni pogodbi, bomo 

skušali obvladovati s čim boljšim načrtovanjem bodočih zaposlitev. 

  

 

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF 

 

V ZD Litija imamo notranjo revizijsko službo organizirano preko zunanjega izvajalca, Probitas 

d. o. o. iz Maribora. 

 

V načrtu notranje revizije za leto 2016 so javna naročila. 

 

V letu 2015 je notranja revizija pregledala naslednja področja: 

Prisotnost na delu, redni letni dopust. 

 

Nepravilnosti niso bile ugotovljene. 

 

 

 

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

ZASTAVLJENE CILJE 

 

Zastavljene cilje merimo s pomočjo različnih kazalcev: 

- Cilji za boljšo dostopnost - kazalci tega so finančni in opisni - redno mesečno spremljanje 

realizacije na ravni vodstva, priprava cenikov za SMP storitve, obveščanje javnosti o 

izvajanju SMP storitev. 

- Cilji za boljše obvladovanje bolezni - kazalci so opisni in fizični - uspešna realizacija 

programa opisno ali v fizični obliki. 

- Cilji za izboljšanje kazalnikov kakovosti - kazalci so fizični, opisni: rezultati presoje in 

izvedba ukrepov, realizacija pravilnikov, dopolnitev registra  tveganj in načrta integritete, 

analiza pritožb in pohval, anket, analiza pregledov dela rednih in izrednih nadzorov, 

izdelava poročil o izobraževanju, obvestila pacientom in zaposlenim na spletni strani. 

- Cilji s področja notranjih kontrol in revidiranja - kazalniki tega področja so lahko fizični, 

opisni ali finančni - ukrepi revizijske hiše, izvajanje ukrepov, spremljanje in obvladovanje 

dejavnikov tveganja. 

- Cilji za informatizacijo - kazalniki so fizični, opisni: večja dostopnost in večje 

zadovoljstvo, zmanjševanje tveganja izpadov komunikacijskih povezav. 
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6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 

 

Program dela za leto 2016 temelji na obveznostih, ki izhajajo predvsem iz pogodbenih 

obveznosti z ZZZS, deloma tudi iz pogodbenih obveznosti s podjetji, zavodi in drugimi 

pravnimi in fizičnimi osebami. 

Načrtovani delovni program v prilogi Obrazec 1: Delovni program 2016 je pripravljen v okviru 

dogovorjenih programov po Pogodbi z ZZZS za leto 2015, po stanju na dan 01.01.2016. 

 

Tabela: Obseg programa po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno 

leto 2015 z ZZZS ( stanje 1.1.2016 ) v osnovni dejavnosti: 

 

Splošna ambulanta:     3,38 programov 

RA             

Splošna ambulanta v DSO    0,68 programa 

Antikoagulantna ambulanta,    0,11 programa 

Otroško šolski dispanzer - kurativa   2,85 programa 

Otroško šolski dispanzer - preventiva  0,65 programa 

Dispanzer za žene     1,10 programa 

Fizioterapija      2,05 programa 

Patronažna služba     8,2 programa 

Dispanzer za mentalno zdravje   0,10 programa 

 

SPLOŠNE AMBULANTE, AMBULANTA V DSO, RA 

 

Cilj v splošnih ambulantah je - realizirati v letu 2016 -  91.758 količnikov iz obiskov (kurativa 

in preventiva). 

 

V dejavnosti splošnih ambulant je v skladu s Splošnim dogovorom zagotovljeno plačilo 96% 

celotne vrednosti programa korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, ob 

pogoju, če tim opravi vsaj 13.000 količnikov iz obiskov letno na tim.  

 

Preostala sredstva do polne vrednosti programa bodo plačana v primeru, da bo ZD Litija 

opravil s pogodbo dogovorjeni program preventive. 

 

Letni program preventive po pogodbi z ZZZS v dejavnostih splošnih ambulant je 1.552 

količnikov iz preventivnih pregledov odraslih. 

 

Program preventive v splošnih ambulantah je načrtovan v višini 15% opredeljenih zavarovanih 

oseb, za moške v starostni skupini od 35 do 65 let in za ženske od 45 do 70 let. Program je 

realiziran, če je realizirano vsaj 90% dogovorjenega programa preventive. 

 

Plan količnikov iz glavarine izhaja iz standarda za dejavnost SA in pogodbe z ZZZS. 

Pogodbeni obseg (100% ) je - 103.853 količnikov iz glavarine (po stanju na dan 30.11.2015).  

 

Nedoseganje plana količnikov iz glavarine vzporedno niža možni obseg plačila količnikov iz 

obiskov. V takem primeru je plačano 40% nedoseganja povprečja količnikov iz glavarine in 

obratno, zato si bo ZD Litija prizadeval povečati število opredeljenih oseb. 
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ZD Litija izvaja tudi dejavnost splošne ambulante v socialno varstvenih zavodih - DSO Tisje, 

Šmartno pri Litiji in v SVC v Litiji. Na podlagi pogodbe načrtujemo opraviti - 18.692 

količnikov iz obiskov. 

 

Referenčne ambulante bodo v skladu s smernicami za bolnike z dejavniki tveganja vodile 

registre obravnav bolnikov in izvajale preventivni program za odrasle. Za izvajanje programa 

prejme zavod dodatek na splošno ambulanto. Višina dodatka za referenčno ambulanto je za 

ambulante z manj kot 1000 opredeljenih pacientov, starih nad 30 let, sorazmerna s številom 

opredeljenih pacientov. Dodatek bomo prejeli, če bomo na MZ in ZZZS posredovali poročila o 

delu RA in dokazali namensko porabo sredstev za laboratorij - če bodo sredstva nižja od 

vračunanih sredstev za laboratorij, bo ZZZS razliko poračunal pri obračunu. 

 

Otroško šolski dispanzer 

 

Na osnovi pogodbe z ZZZS v letu 2016 načrtujemo realizirati kurativni del programa v obsegu  

- 76.662 količnikov iz obiskov, za preventivni del pa - 31.009 količnikov iz obiskov. 

V dejavnosti otroško šolskega dispanzerja je v skladu s Splošnim dogovorom zagotovljeno 

plačilo celotne vrednosti kurativnega programa, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz 

glavarine, če bo  opravljeno vsaj 13.000 količnikov iz obiskov na leto na tim. 

Plan je realizirati pogodbeni obseg glavarine  (100%),  v obsegu - 86.287 količnikov iz glavarin 

(po stanju na dan 30.11.2015). Pri plačilu veljajo isti pogoji kot za dejavnost splošnih ambulant. 

 

Dispanzer za žene 

 

Na osnovi pogodbe z ZZZS imamo dogovorjeno 1,10 programa dispanzerja za žene. Cilj je 

realizirati -  1.577 količnikov iz obiskov za preventivo in - 33.762 količnikov iz obiskov za 

kurativo. 

Plan preventive je za vsakega izvajalca načrtovan v višini 1/3 opredeljenih zavarovanih žensk, 

v starosti od 20 do 64 leta, ter na podlagi relativne vrednosti preventivnega pregleda raka 

materničnega vratu, ki je 1 količnik. Plačilo 92% celotne vrednosti kurative, korigirane z 

indeksom doseganja količnikov iz glavarin, je zagotovljeno pri pogoju, če tim opravi vsaj - 

15.000 količnikov iz obiskov letno. Preostala sredstva, do polne vrednosti programa bodo 

plačana v primeru, če bo v celoti opravljen plan preventive. Program preventive bo 100% 

plačan, če bo plan pregledov materničnega vratu realiziran v obsegu 70%. 

Plan je realizirati pogodbeni obseg programa količnikov iz glavarin (po stanju na dan 

30.11.2015) v dispanzerju za žene v višini - 29.980 količnikov. V ZD Litija je program 

količnikov iz glavarine presežen - cca 111%. 

Storitve za plačnike izven pogodbe - nuhalna svetlina se izvajajo glede povpraševanja po teh 

storitvah. 

 

Patronažna služba 

 

V dejavnosti patronažne službe in nege na domu je cilj realizirati pogodbeno vrednost 

programa oz. dogovorjeni program v obsegu  11.069 storitev. 

 

Fizioterapija 

 

V dejavnosti smo pridobili 0,5 tima, tako da imamo v letošnjem letu 2,09 programa 

fizioterapije. Pogodbeno dogovorjen obseg programa s strani ZZZS je - 1.188 uteži. Program je 

načrtovan tudi v številu primerov, na osnovi realizacije preteklega leta in pridobljenega 
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programa v letošnjem letu. Če izvajalec minimalnega števila primerov ne realizira, se mu pri 

končnem obračunu za koledarsko leto upošteva realizacija programa do plana, znižana za 

odstotek minimalnega števila primerov. 

 

Dispanzer za mentalno zdravje 

 

Dejavnost dispanzerja za mentalno zdravje opravlja logopedinja - 0,10 programa in 

psihologinja - 0,10 programa. Planiran obseg programa dispanzerja za mentalno zdravje je  - 

4.304 točk. 

 

Antikoagulantna ambulanta 

 

Na osnovi Pogodbe z ZZZS načrtujemo opraviti  - 5.725.točk. 

 

SPECIALISTIČNA DEJAVNOST 

 

V specialističnih dejavnostih je cilj realizirati dogovorjen program  z ZZZS, tako v številu točk 

kot tudi v številu obiskov. V primeru, da pri posamezni specialistični dejavnosti ne bomo 

dosegli planiranega števila točk in bo dosežen plan obiskov, je zagotovljeno plačilo planiranega 

števila točk, če je realizirano vsaj - 85% plana točk. 

 

Tabela: Obseg programa po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno 

leto 2015 z ZZZS (stanje 1.1.2016) v specialističnih dejavnostih: 

 

Dejavnost:           Št. programov             plan točk   

Ultrazvok      0,20        9.874  

RTG       0,18      14.736 

Okulist      0,10       5.222 

 

PROGRAM V ZOBOZDRAVSTVU 

 

Tabela: Obseg programa po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno 

leto 2015 z ZZZS ( stanje 1.1.2016 ) v zobozdravstveni dejavnosti: 

 

Dejavnost    št. programov 

Zobozdravstvo za odrasle  2 

Mladinsko zobozdravstvo  3 

Ortodont    0,59 

 

Dejavnost zobozdravstva za odrasle in mladinsko zobozdravstvo 

 

Program zobozdravstva za odrasle se s strani ZZZS financira na podlagi planiranega in 

realiziranega števila točk ter na podlagi števila zavarovanih oseb, opredeljenih za posameznega 

izvajalca. Največje število točk za plačilo je določeno na podlagi 70% fiksnega in 30% 

variabilnega plana. Fiksni del plana se določi na podlagi dogovorjenega števila timov in 

standardnega obsega programa, variabilni del plana pa na podlagi števila opredeljenih 

zavarovanih oseb  - ZZZS plane izračuna 4x letno. 
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V mesecu januarju je  enak način financiranja veljal tudi za mladinsko zobozdravstvo, od 

meseca februarja pa je način financiranja nekoliko spremenjen. Največje možno število točk za 

plačilo v mladinskem zobozdravstvu je  po novem določeno na podlagi povprečnega števila 

opredeljenih na tim v Sloveniji. Vsi izvajalci imajo zagotovljeno plačilo točk v obsegu 

pogodbenega programa, v kolikor pa bodo izvajalci dosegli oz. presegli povprečno število 

opredeljenih na tim v Sloveniji, se plan točk za plačilo poveča. 

V dejavnosti zobozdravstva in mladino je 100% realizirati načrtovane programe do ZZZS. V 

letu 2016 planiramo realizirati: 

v zobozdravstvu za odrasle. - 100.539 .točk, 

v zobozdravstvu za mladino -   87.360 točk. 

 

Ortodontija 

 

V dejavnosti ortodontije je cilj realizirati dogovorjen program s strani ZZZS v višini - 36.742 

točk. 

 

Zdravstveno vzgojne delavnice 

 

ZD Litija je zdravstveno vzgojni center za ogroženo populacijo za izvajanje zdravstvene vzgoje 

za odrasle. 

 

Plan števila delavnic v letu 2016: 

Zdravo hujšanje    1 

Zdrava prehrana    2 

Telesna dejavnost-gibanje   2 

Opuščam kajenje    1 

Življenjski slog    9 

Test hoje     8 

Dejavniki tveganja    6 

Depresija-podpora    2 

Ind.sv. za tv. pitje alkohola   2 

Indiv.sv.-opuščanje kajenja   4 

 

Reševalna služba 

Za leto 2016 načrtujemo: 

Nujni reševalni prevozi -  evidenčno št.km  57.424 km 

Nenujni prevozi s spremljevalcem   77.579 km 

Sanitetni prevozi na dializo             141.981 km 

Ostali sanitetni prevozi   144.464 km 

 

Dejavnosti, ki se financirajo v pavšalu  

Zdravstvena vzgoja    1,02 programa 

Zobozdravstvena vzgoja   0,98 programa 

Nujni reš. prevozi    0,30 programa 

 

V ZD Litija v okviru programa zdravstvene vzgoje opravljamo tudi program materinske šole.  
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Spremembe programov zdravstvenih storitev glede na predhodno leto: 

- sprememba programa v DSO Tisje - povečanje števila postelj v SVC Litija, 

- pridobitev 1 referenčne ambulante. 

 

Poglavitni cilj zdravstvenega doma v letu 2016 je realizacija načrtovanih obsegov programov 

zdravstvenih storitev ter s tem ustvarjanje večinskega deleža prihodkov. Program, ki se opravlja 

po pogodbi z ZZZS, predstavlja okrog  90 % celotnega programa Zdravstvenega doma Litija.  

 

 

Program za druge uporabnike zdravstvenih storitev 

 

Približno 10 % programa se bo predvidoma tudi v letu 2016 izvajalo za druge uporabnike oz. 

plačnike zdravstvenih  storitev in sicer: 

storitve, ki se financirajo iz proračunov občin (mrliški ogledi, klinični pregledi dojk,  dodatni 

preventivni  programi - cepljenja…). 

 

 V letu 2016 se bodo programi za druge plačnike zdravstvenih storitev  izvajali v  manjšem 

obsegu.  

storitve, ki se opravljajo po naročilu zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov (diagnostični, 

laboratorij, zobni  RTG, administrativne storitve, storitve pranja….). 

       -     storitve za podjetja in samoplačnike (pregledi v ambulanti medicine dela, 

samoplačniške storitve v zobozdravstvu, ortopedski ambulanti, diagnostičnem laboratoriju, 

ginekologiji - meritve nuhalne svetline  in   druge storitve, samoplačniška cepljenja…..). 

 

 

Na Ministrstvo za zdravje in na ZZZS  je bila za leto 2016 tudi dana pobuda za dodelitev 

dodatnih timov na obstoječo mrežo družinskih zdravnikov (2), za enoto NMP C, za povečan 

obseg programa okulista (0,20 tima),  za dispanzer za žene (0,40 tima) in za dispanzer za 

mentalno zdravje (0,20 tima), vendar za enkrat nismo bili uspešni. 

 

V letu 2016 je bil planirani program storitev iz obiskov presežen za 28%. Ocenjujemo, da se bo 

trend naraščanja glavarine še stopnjeval, zato bi bilo potrebno nadaljevati z aktivnostmi v 

smislu širitve programa, da ne bi bilo potrebno zavračati pacientov.  
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Tabela 2: Plan delovnega programa za leto 2016 

Dejavnost Enota 

PLAN   

Plan storitev 

2016 

Kader iz ur 

2016 

Kader iz ur 

2015 

Št. nosilcev Št. nosilcev 

2016 2015 

osnovna zdravstvena dejavnost             

splošne ambulante količnik 3,38 3,38 90.206 9,46 9,46 

splošne ambulante – preventiva količnik     1.552 srčno-žilna obolenja 

referenčna ambulanta pavšal 4,00 3,00 pavšal 2,48         1,86 

splošna ambulanta v DSO količnik 0,68 0,62 18.692 1,90         1,74 

otroški in šolski dispanzer – kurativa količnik 2,85 2,78 76.662 8,81         8,81 

otroški in šolski dispanzer – preventiva količnik 0,65 0,72 31.009 2,76         2,50 

dispanzer za žene količnik 1,10 1,10 33.762 3,36 3,36 

dispanzer za žene - preventiva količnik   1.577 količnikov/brisov 

fizioterapija uteži 2,09 1.59 1.188 2,40 1,83 

antikoagulantna ambulanta točka 0,11 040 5.725 0,40 0,40 

patronažna služba storitev 6,15 6,15 8.302 6.15 6,15 

nega na domu storitev 2,05 2,05 2.767 2,05 2,05 

disp. za mentalno zdravje točka         0,20        0,20 4.304 0,30 0,30 

       

zdravstvena vzgoja pavšal 1,02 1,02 pavšal 1,17 1,17 

zdravstveno-vzgojne delavnice    37 0,23 0,24 

       

special. ambulantna dejavnost             

       

ultrazvok točka 0,20 0,20 9.874 0,46 0,46 

rentgen točka 0,17 0,17 14.736 0,86 0,86 

okulist z ortoptiko 
točke 0,10 0,10 5.222 0,28 0,28 

       

NMP-B       pavšal  1 tim                           14,91 14,91 

       

zobozdravstvena dejavnost             

zobozdravstvo za odrasle točka 2,00 2,00      100.539 5,88 5,88 

zobozdravstvo za mladino točka 3,00 3,00 87.360 7,44 7,44 

ortodontija točka 0,59 0,59 36.742 2,08 2,08 

       

zobozdravstvena vzgoja pavšal 0,98 1,13 pavšal 1,13 1,13 

reševalna služba             

nujni reševalni prevozi pavšal 0,30 0,30 pavšal 3,56 3,56 

nenujni reševalni prevozi s 

spremljevalcem točka 0,78 0,78 77.579 1,80 1,80 

sanitetni prevozi na/z dialize točka 1,43 1,43 141.981 1,97 1,97 

ostali sanitetni prevozi točka 1,45 1,45 144.464 1,67 1,67 
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Priloga - Obrazec 1: Delovni program  2016 

 

 
Finančni načrt za obdobje                         

1. 1. do 31. 12. 2015

Ocena realizacije v obdobju               

1. 1. do 31. 12. 2015

Finančni načrt za obdobje                       

1. 1. do 31. 12. 2016

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST Obseg dejavnosti do ZZZS Obseg dejavnosti do ZZZS Obseg dejavnosti do ZZZS
FN 2016 /            

FN 2015

FN 2016 / 

Ocena real. 

2015

     - 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev) 92.909 118.335 90.206 97,09 76,23

                     - od tega: preventiva (prvi pregled): 1.552 1.419 1.552 100,00 109,37

                     - od tega: preventiva (ponovni pregled): #DEL/0! #DEL/0!

     - 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev) 18.692 21.466 18.692 100,00 87,08

     - 302 003 Centri za prepreč.in zdravlj. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov) #DEL/0! #DEL/0!

     - 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk) 5.725 7.262 5.725 100,00 78,84

     - 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev) 32.113 37.528 33.762 105,13 89,96

                     - od tega preventiva (samo 0153) 1.577 1.370 1.577 100,00 115,11

     - 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev) 78.959 59.730 76.662 97,09 128,35

     - 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev) 31.009 34.027 31.009 100,00 91,13

     - 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov) #DEL/0! #DEL/0!

     - 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur) #DEL/0! #DEL/0!

          - delavnica 'zdravo hujšanje' (št. Delavnic ali efektivnih ur) 1 2 1 100,00 50,00

          - delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali efektivnih ur) 2 3 2 100,00 66,67

          - delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic ali efektivnih ur) 2 0 2 100,00 #DEL/0!

          - Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic) 1 0 1 100,00 #DEL/0!

          - ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic) 4 0 4 100,00 #DEL/0!

          - ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur) 2 0 2 100,00 #DEL/0!

          - delavnica "življenski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur) 9 2 9 100,00 450,00

          - delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali efektivnih ur) 8 1 8 100,00 800,00

          - delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur) 8 2 6 75,00 300,00

          - šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur) #DEL/0! #DEL/0!

          - podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic) 2 1 2 100,00 200,00

     - 301 258 Medicina dela (število točk) #DEL/0! #DEL/0!

Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI Obseg dejavnosti do ZZZS Obseg dejavnosti do ZZZS Obseg dejavnosti do ZZZS
FN 2015 /      

FN 2014

FN 2015 / 

Ocena real. 

2014

     - 506 027 Delovna terapija (število točk) #DEL/0! #DEL/0!

     - 507 028 Fizioterapija (število uteži) 903 1.789 1.188 131,56 66,41

     - 509 035 Logopedija (število točk) #DEL/0! #DEL/0!

     - 510 029 Patronažna služba (število točk) 8.303 10.340 8.302 99,99 80,29

     - 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk) 4.304 5.585 4.304 100,00 77,06

     - 512 033 Klinična psihologija (število točk) #DEL/0! #DEL/0!

     - 511 031 Izvajanje programa DORA #DEL/0! #DEL/0!

     - 544 034 Nega na domu (število točk) 2.768 2.897 2.767 99,96 95,51

Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST Število točk Število točk Število točk
FN 2015 /         

FN 2014

FN 2015 / 

Ocena real. 

2014

       - 203 206 Dermatologija #DEL/0! #DEL/0!

       - 204 205 Rehabilitacija #DEL/0! #DEL/0!

       - 204 207 Fiziatrija #DEL/0! #DEL/0!

       - 206 209 Ginekologija #DEL/0! #DEL/0!

       - 206 263 Porodništvo #DEL/0! #DEL/0!

       - 206 210 Obravnava bolezni dojk #DEL/0! #DEL/0!

       - 209 215 Internistika #DEL/0! #DEL/0!

       - 209 240 Alergologija #DEL/0! #DEL/0!

       - 210 219 Onkologija #DEL/0! #DEL/0!

       - 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina #DEL/0! #DEL/0!

       - 218 227 Nevrologija #DEL/0! #DEL/0!

       - 220 229 Okulistika 5.222 5.794 5.222 100,00 90,13

       - 222 231 Ortopedija #DEL/0! #DEL/0!

       - 223 232 Otorinolaringologija #DEL/0! #DEL/0!

       - 224 242 Pedopsihiatrija #DEL/0! #DEL/0!

       - 225 234 Otroška nevrologija #DEL/0! #DEL/0!

       - 227 237 Pediatrija #DEL/0! #DEL/0!

       - 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine #DEL/0! #DEL/0!

       - 229 239 Pulmologija #DEL/0! #DEL/0!

       - 230 241 Psihiatrija #DEL/0! #DEL/0!

       - 231 211 Izvajanje mamografije #DEL/0! #DEL/0!

       - 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ 9.874 9.895 9.874 100,00 99,79

       - 231 247 Izvajanje rentgena - RTG 14.736 13.825 14.736 100,00 106,59

       - 232 249 Revmatologija #DEL/0! #DEL/0!

       - 234 251 Splošna kirurgija #DEL/0! #DEL/0!

       - 237 254 Travmatologija #DEL/0! #DEL/0!

       - 239 257 Urologija #DEL/0! #DEL/0!

       - 242 233 Oralna kirurgija #DEL/0! #DEL/0!

       - 249 216 Diabetologija #DEL/0! #DEL/0!

       - 249 265 Endokrinologija #DEL/0! #DEL/0!

       - 249 217 Tireologija #DEL/0! #DEL/0!

Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST Število točk Število točk Število točk
FN 2015 /          

FN 2014

FN 2015 / 

Ocena real. 

2014

     - 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle 94.678 104.441 100.539 106,19 96,26

     - 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino 96.180 88.417 87.360 90,83 98,80

     - 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente #DEL/0! #DEL/0!

     - 401 110 Ortodontija 36.742 28.585 36.742 100,00 128,54

     - 402 111 Pedontologija #DEL/0! #DEL/0!

     - 403 112 Paradontologija #DEL/0! #DEL/0!

     - 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost #DEL/0! #DEL/0!

     - 406 114 Spec. dej. zdravljenja zob in ustne votline #DEL/0! #DEL/0!

     - 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija #DEL/0! #DEL/0!

     - 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število efektivnih ur) #DEL/0! #DEL/0!

Q86.909 Reševalni prevozi (513) Št. km Št. km Št. km
FN 2015 /         

FN 2014

FN 2015 / 

Ocena real. 

2014

     - 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km) 77.579 86.085 77.579 100,00 90,12

     - 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km) 141.981 191.761 141.981 100,00 74,04

     - 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km) pavšal 59.854 pavšal #VREDN! #VREDN!

     - 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km) 144.464 143.123 144.464 100,00 100,94

Indeks
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7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP 

 

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

porabo vseh sredstev za potrebe službe NMP (38. člen Pravilnika o službi nujne medicinske 

pomoči Uradni list RS, št. 106/08, 118/08 – popr., 31/10, 94/10). 

  

a). ZD Litija ima enoto NMP-B. 

 

b). Načrtovana  vrednost programa ZZZS za leto 2016 znaša 519.627,00 Eur. Od ustanoviteljic 

Občin Litija in Šmartno pri Litiji ne prejemamo dodatnih sredstev.  

 

c). Usposabljanje zdravstvenih delavcev: 

 

Slovensko združenje za urgentno medicino: 

NPK - 1 x, 

ITLS - 3 x, 

ALS - 6 x, 

EPALS - 2 x. 

 

2.  Oprema 

 

Nabava  prenosnega UZ aparata, oprema za nujno reševalno vozilo, navozna ploščad z 

navoznim kardiološkim stolom, nahrbtnik. 

 

c). Kader: 

 

- Zdravnik - 10 x, 

- DMS - 1 x, 

- MS - 7 x, 

- Reševalci - 6 x.  

 

d). Nimamo podjemnih pogodb. 

 

 

Tabela 1: Enota NMP B 

 

  

POGODBENA 
sredstva za NMP za 

kumulativno 
obračunsko obdobje 

od 1. 1. do 31.12. 
2015 

REALIZACIJA prih. 
in odh. v 

kumulativnem 
obračunskem 

obdobju od 1. 1. do 
31. 12. 2015 

POGODBENA 
sredstva za 
kumulativno 
obračunsko 

obdobje od 1. 1. 
do 31. 12. 2016 

PRIHODKI od pogodbenih sredstev z 
ZZZS za NMP 

519.157 520.546 519.627 

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP 528.672 521.042 530.000 

- Strošek dela 414.372 394.435 395.000 

- Materialni stroški 77.300 43.931 45.000 

- Stroški storitev  37.713 40.000 

- Amortizacija 35.000 44.737 45.000 

- Ostalo, vključno s sredstvi za 
informatizacijo 

2.000 226 500 

PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK 
ODHODKOV (-) 

-12.515 -496 -10.373 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-4545
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-21-5214
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1477
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4983
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8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 

 

 

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

 

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016  

 

FN 2016 / FN 

2015

FN 2016 / 

Ocena real. 

2015

760 1
Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev 

(2 + 3 + 4 + 5 + 6)
3.492.825 3.542.503 3.510.000 100,49 99,08

2
Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi 

z ZZZS)
2.797.825 2.682.560 2.680.000 95,79 99,90

3
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, 

sekundarijev in specializacij
90.000 213.241 180.000 200,00 84,41

4
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega 

zavarovanja
415.000 453.190 450.000 108,43 99,30

5

Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih 

storitev, od nadstandardnih storitev, od 

samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od 

konvencij

70.000 57.113 60.000 85,71 105,05

6 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 120.000 136.399 140.000 116,67 102,64

762 7 Finančni prihodki 5.500 1.979 1.500 27,27 75,80

761, 

763, 764
8

Prihodki od prodaje blaga in materiala, 

drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki
1.000 6.297 5.000 500,00 79,40

76 9 PRIHODKI (1 + 7 + 8) 3.499.325 3.550.779 3.516.500 100,49 99,03

460 10 Stroški materiala (11 + 23) 400.000 369.292 401.000 100,25 108,59

11
PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI 

MATERIAL (12+ 13 + 19)
227.000 230.443 245.000 107,93 106,32

12 ZDRAVILA 29.000 41.615 45.000 155,17 108,13

13 MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18) 53.000 46.946 50.000 94,34 106,51

14 Razkužila #DEL/0! #DEL/0!

15 Obvezilni in sanitetni material 20.000 17.325 20.000 100,00 115,44

16 RTG material 1.000 0 0,00 #DEL/0!

17 Medicinski potrošni material #DEL/0! #DEL/0!

18 Zobozdravstveni material 32.000 29.621 30.000 93,75 101,28

19
OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 

22)
145.000 141.882 150.000 103,45 105,72

20 Laboratorijski testi in reagenti #DEL/0! #DEL/0!

21 Laboratorijski material 110.000 103.730 110.000 100,00 106,04

22 Drugi zdravstveni material 35.000 38.152 40.000 114,29 104,84

23
PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL 

(od 24 do 27)
173.000 138.849 156.000 90,17 112,35

24
Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, 

pogonska goriva)
100.000 68.765 75.000 75,00 109,07

25 Voda 8.000 9.122 16.000 200,00 175,40

26 Pisarniški material 15.000 14.104 15.000 100,00 106,35

27 Ostali nezdravstveni material 50.000 46.858 50.000 100,00 106,71

461 28 Stroški storitev (29 + 32) 635.000 547.393 575.000 90,55 105,04

29 ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31) 130.000 126.563 140.000 107,69 110,62

30 Laboratorijske storitve 70.000 74.469 80.000 114,29 107,43

31 Ostale zdravstvene storitve 60.000 52.094 60.000 100,00 115,18

32 NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35) 505.000 420.830 435.000 86,14 103,37

33 Storitve vzdrževanja 160.000 123.212 130.000 81,25 105,51

34
Strokovno izobraževanje delavcev, 

specializacije in strokovno izpopolnjevanje
25.000 23.051 25.000 100,00 108,46

35 Ostale nezdravstvene storitve 320.000 274.567 280.000 87,50 101,98

462 36 Amortizacija 140.000 159.909 160.758 114,83 100,53

464 37 Stroški dela (od 38 do 40) 2.202.960 2.155.624 2.319.156 105,27 107,59

38 Plače zaposlenih 1.733.816 1.724.256 1.833.898 105,77 106,36

39 Dajatve na plače 279.144 273.894 295.258 105,77 107,80

40
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 

in drugi stroški dela
190.000 157.474 190.000 100,00 120,65

467 41 Finančni odhodki 2.000 20 1.000 50,00 5.000,00

465, 

466, 

468, 469

42

Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi 

odhodki in prevrednotovalni poslovni 

odhodki

30.000 32.274 30.000 100,00 92,95

46 43 ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42) 3.409.960 3.264.512 3.486.914 102,26 106,81

44 PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)  89.365 286.267 29.586

45 PRESEŽEK ODHODKOV  (-) (9  - 43)

46 Davek od dohodka pravnih oseb #DEL/0! #DEL/0!

47
Presežek prihodkov obračunskega obdobja 

z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)
89.365 286.267 29.586

48

Presežek odhodkov obračunskega obdobja 

z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 

46) oz. (46 - 44)

Indeksi

Konto
Zap. 

št. 
Besedilo

Finančni načrt za 

obdobje                             

1. 1. do 31. 12. 2015

Ocena realizacije v 

obdobju                               

1. 1. do 31. 12. 2015

Finančni načrt za 

obdobje                            

1. 1. do 31. 12. 2016
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Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov  

 
ČLENITEV

PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV

KONTOV Plan 
Ocena 

realizacije
Plan 

2015 2015 2016

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(861+862-863+864)
860 3.492.825 3.542.502 3.510.000 100,49 99,08 -32.502

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 3.492.825 3.542.502 3.510.000 100,49 99,08 -32.502

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 #DEL/0! #DEL/0! 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863 #DEL/0! #DEL/0! 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 #DEL/0! #DEL/0! 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 5.500 1.979 1.500 27,27 75,80 -479

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 1.000 5.724 5.000 500,00 87,35 -724

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

(868+869)
867 0 574 0 #DEL/0! 0,00 -574

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 574 #DEL/0! 0,00 -574

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 #DEL/0! #DEL/0! 0

D) CELOTNI PRIHODKI

(860+865+866+867)
870 3.499.325 3.550.779 3.516.500 100,49 99,03 -34.279

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(872+873+874)
871 1.035.000 916.685 976.000 94,30 106,47 59.315

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 #DEL/0! #DEL/0! 0

460 STROŠKI MATERIALA 873 400.000 369.292 401.000 100,25 108,59 31.708

461 STROŠKI STORITEV 874 635.000 547.393 575.000 90,55 105,04 27.607

F) STROŠKI DELA

(876+877+878)
875 2.202.960 2.155.624 2.319.156 105,27 107,59 163.532

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 1.733.816 1.724.257 1.833.898 105,77 106,36 109.641

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 279.144 273.894 295.258 105,77 107,80 21.364

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 190.000 157.473 190.000 100,00 120,66 32.527

462 G) AMORTIZACIJA 879 140.000 159.909 160.758 114,83 100,53 849

463 H) REZERVACIJE 880 #DEL/0! #DEL/0! 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 881 30.000 17.441 30.000 100,00 172,01 12.559

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 20 1.000 #DEL/0! 5.000,00 980

468 L) DRUGI ODHODKI 883 2.000 8.779 0,00 0,00 -8.779

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(885+886) 884 0 6.054 0 #DEL/0! 0,00 -6.054

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 5.306 #DEL/0! 0,00 -5.306

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 748 #DEL/0! 0,00 -748

N) CELOTNI ODHODKI 

(871+875+879+880+881+882+883+884)
887 3.409.960 3.264.512 3.486.914 102,26 106,81 222.402

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

(870-887)
888 89.365 286.267 29.586 33,11 10,34 -256.681

P) PRESEŽEK ODHODKOV

(887-870)
889 #DEL/0! #DEL/0! 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 #DEL/0! #DEL/0! 0

del 80
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka

(888-890)
891 89.365 286.267 29.586 33,11 10,34 -256.681

del 80
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka

(889+890) oz. (890-888)
892 #DEL/0! #DEL/0! 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega 

obdobja
893 #DEL/0! #DEL/0! 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju 

(celo število)
894 77 81 80 103,90 98,77 -1

Število mesecev poslovanja 895 12 12 12 100,00 100,00 0

Oznaka 

za AOP

Plan 2016 / 

Plan 2015

Plan 2016 / Ocena 

realizacije 2015

Plan 2016 - Ocena 

realizacije 2015

IndeksZNESEK Razlika

 
 

 

8.1.1. Načrtovani prihodki 

 

Finančni načrt smo pripravili na podlagi prvih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in 

programov dela  Ministrstva za zdravje št.; 410-99/2015/1, z dne, 24.12.2015 in Končnih 

izhodišč, št.;410-99/2015/18, z dne 15.03.2016. 

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2015 UMAR za leto 2016 (rasti so 

izražene v %) so: 

- realna rast bruto domačega proizvoda 2,3 % 

- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 2,2 %  od tega v javnem sektorju 3,6 % 

- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,4 % 

  od tega v javnem sektorju 2,8 % 

- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 13,5 % 

- letna stopnja inflacije (dec/dec-1) 1,2 % 

- povprečna letna rast cen - inflacija 0,8 %. 

 

Finančni načrt smo pripravili na podlagi končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in 

programov dela  Ministrstva za zdravje Št. 410-99/2015/18, z dne, 15.03.2016. 

 

Povišanje amortizacije za 25% z letom 2015, to povišanje ostane v veljavi tudi v letu 2016. 

 

Načrtovani celotni prihodki za leto 2016 znašajo 3.516.500,00 EUR in bodo za 1% nižji od 

doseženih v letu 2015. Načrtovani prihodki so posledica spremembe programov zdravstvenih 

storitev glede na predhodno leto: 
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Bistvena odstopanja beležimo le pri prihodkih od specialističnih ambulant, kar je posledica 

krize in pomanjkanja finančnih sredstev prebivalstva. 

 

8.1.2. Načrtovani odhodki 

 

Celotni načrtovani odhodki za leto 2016 znašajo 3.486.916,00 EUR in bodo za 6% višji od 

doseženih v letu 2015. 

 

Pri planiranju stroškov dela v letu 2016 smo upoštevali  Zakon o ukrepih na področju plač in 

drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 

90/15; v nadaljnjem besedilu ZUPPJS16) in Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in 

drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: Dogovor), v okviru 

katerega se podaljšajo ali delno spremenijo sledeči ukrepi iz Dogovora o ukrepih za zmanjšanje 

obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, 

št. 95/14): 

- v letu 2015 javni uslužbenci napredujejo v višje plačne razrede in nazive, pravico iz 

naslova napredovanja pa so pridobili s 1. 12. 2015; 

-  znižana plačna lestvica, določena v prvem odstavku 44.a člena Zakona o spremembi in 

dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13; ZSPJS-R), se 

podaljša do vključno 31. 8. 2016 (prvi odstavek 2. člena ZUPPJS16 in 2. člen Aneksa št. 8 h 

Kolektivni pogodbi za javni sektor (v nadaljnjem besedilu: KPJS).  

 

V skladu z drugim odstavkom 2. člena ZUPPJS16 se od 1. 9. 2016 uporablja plačna lestvica, 

določena v prilogi 1 ZSPJS, uveljavljena s 1. 6. 2012, objavljena v Uradnem listu RS, 40/12 – 

ZUJF. 

 

Določitev vrednosti plačnih razredov ne pomeni usklajevanja vrednosti plačnih razredov v 

skladu s 5. členom ZSPJS (3. člen ZUPPJS16). Do konca leta 2016 se vrednosti plačnih 

razredov ne uskladijo (4. člen ZUPPJS16 in 3. člen Aneksa št. 8 h KPJS). 

 

- regres za letni dopust za leto 2016 pripada javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so  

na zadnji dan meseca aprila 2016 uvrščeni v plačni razred: 

- do vključno 30. plačnega razreda 790,73 EUR, 

- od 31. do vključno 40. plačnega razreda 696 EUR, 

- od 41. do vključno 50. plačnega razreda 450 EUR, 

- od 51. plačnega razreda in višjega 350 EUR. 

 

Oba ukrepa ocenjujemo v načrtovani višini 106.884,03. 

 

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev  

 

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 

976.000,00  EUR in bodo za 6 % višji od doseženih v letu 2015. Delež glede na celotne 

načrtovane odhodke zavoda znaša 28 %. 

 

Uvedba referenčnih ambulant je povečala stroške laboratorijskih storitev.  

 

Odhodke smo načrtovali na podlagi ocene bodoče inflacije, za leto 2016 bo povprečna letna 

rast 1,2, %. Planirani stroški vzdrževanja medicinske in nemedicinske opreme  v letu 2016 

znašajo 25.000,00 EUR,   počitniških zmogljivosti 3.000,00 EUR, komunikacijske opreme 

3.000,00 EUR, računalniške opreme 12.000,00 EUR, druge opreme 5.000,00 EUR, 
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vzdrževanja vozil 24.000,00 EUR, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 20.000,00 EUR in 

obnova tlakov in beljenje 10.000,00 EUR.  

 

Načrtovani stroški dela 

 

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2016 znašajo 2.319.156,00  EUR in 

bodo za 7 % višji od doseženih v letu 2015. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda 

znaša  67%. 

 

V letu 2015 so bili planirani stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela 

za 17 % manjši od dejanskih stroškov dela. 

 

Pri planiranju stroškov dela v letu 2016 smo upoštevali napredovanja, od 1. 9. 2016 se 

uporablja plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS, uveljavljena s 1. 6. 2012, regres. 

 

Izplačilo delovne uspešnosti za leto 2016 ne planiramo. 

 

Načrtovani stroški amortizacije 

 

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 230.000,00 EUR.  

-      del amortizacije, ki se združuje  po ZIJZ , ne planiramo, 

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 153.103,00  EUR,  

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

76.897,00  EUR in  

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

7.655,00 EUR. 

 

 

8.1.3. Načrtovan poslovni izid 

 

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2016 

izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 29.586,00  EUR. Načrtovani poslovni izid je za 

90%  nižji od doseženega v letu 2015. 

 

 

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 

VRSTAH DEJAVNOSTI 

 

Stroške delimo na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti skladno z Navodili Ministrstva za 

zdravje št. 400-20/00-1, z dne 30.05.2000 ter št. 012-11/2010-20, z dne 15.12.2010.  

 

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

(storitev): 

a). samoplačniki, fizične osebe, 

b). specialistična ambulantna dejavnost, 

c). najemnine, 

d). medicina dela, prometa in športa. 

 

 Prevrednotovalne, finančne in druge prihodke razmejujemo na javno službo. 

 

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

naslednjimi sodili (navedba uporabljenih sodil):  
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-neposredni odhodki, 

-posredni odhodki, razmerje med tržnimi odhodki in celotnimi odhodki. 

 

V letu 2016 planiramo, da bo delež tržnih prihodkov znašal 5 %. 

 

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša presežek odhodkov nad prihodki v višini 

23.759,00 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti presežek prihodkov nad odhodki v višini 

53.345,00 EUR. 

 

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti  

 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

JAVNA SLUŽBA TRG JAVNA SLUŽBA TRG JAVNA SLUŽBA TRG

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

(661+662-663+664)
660 3.372.825 120.000 3.365.188 177.314 3.340.000 170.000

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 3.372.825 120.000 3.365.188 177.314 3.340.000 170.000

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 662

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 663

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 5.500 1.979 1.500

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 1.000 5.724 5.000

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

(668+669)
667 0 200 574 0 0 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 574

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 200

D) CELOTNI PRIHODKI

(660+665+666+667)
670 3.379.325 120.200 3.373.465 177.314 3.346.500 170.000

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(672+673+674)
671 965.000 70.000 809.564 107.121 867.000 109.000

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672

460 STROŠKI MATERIALA 673 400.000 350.469 18.823 382.000 19.000

461 STROŠKI STORITEV 674 565.000 70.000 459.095 88.298 485.000 90.000

F) STROŠKI DELA

(676+677+678)
675 2.202.960 0 2.155.624 0 2.319.156 0

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 1.733.816 1.724.257 1.833.898

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 279.144 273.894 295.258

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 190.000 157.473 190.000

462 G) AMORTIZACIJA 679 131.000 9.000 152.294 153.103 7.655

463 H) REZERVACIJE 680

465,00 J) DRUGI STROŠKI 681 30.000 17.441 30.000

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 0 20 1.000

468 L) DRUGI ODHODKI 683 2.000 8.779

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 

(685+686)
684 0 0 6.054 0 0 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 5.306

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 748

N) CELOTNI ODHODKI 

(671+675+679+680+681+682+683+684)
687 3.330.960 79.000 3.149.776 107.121 3.370.259 116.655

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

(670-687)
688 48.365 41.000 223.689 62.578 53.345

P) PRESEŽEK ODHODKOV

(687-670) 
689 23.759

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690

del 80
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka

(688-690)
691 48.365 41.000 223.689 62.578 53.345

del 80
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka

(689+690) oz. (690-688)
692 23.759

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega 

obdobja
693

Plan 2015 Ocena realizacije 2015 Plan 2016

ZNESEK
ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV

Oznaka 

za AOP

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

 

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka  
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(1) (2) (3)

I. SKUPAJ PRIHODKI 401 3.546.683 3.486.246 98,30

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B) 402 3.363.539 3.296.246 98,00

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 403 2.885.599 2.828.746 98,03

#DEL/0!

7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 404 1.217 1.200 98,60

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 1.217 1.200 98,60

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 #DEL/0!

7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 407 4.999 6.000 120,02

del 7401  Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 4.999 1.000 20,00

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 5.000 #DEL/0!

7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 410 2.879.383 2.821.546 97,99

del 7402
 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo 

porabo 
411 2.879.383 2.821.546 97,99

del 7402
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 

investicije
412 #DEL/0!

7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 413 0 0 #DEL/0!

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 #DEL/0!

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 #DEL/0!

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 #DEL/0!

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 #DEL/0!

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 #DEL/0!

741
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 

proračuna Evropske unije 
419 #DEL/0!

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 420 477.940 467.500 97,82

del 7130 
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne 

službe 
421 #DEL/0!

del 7102 Prejete obresti 422 1.804 1.500 83,15

del 7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 

prihodkov nad odhodki 
423 #DEL/0!

del 7141  Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 474.052 465.000 98,09

72 Kapitalski prihodki 425 574 0,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 1.510 1.000 66,23

731 Prejete donacije iz tujine 427 #DEL/0!

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 #DEL/0!

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 #DEL/0!

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU
431 183.144 190.000 103,74

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 96.891 100.000 103,21

del 7102 Prejete obresti 433 #DEL/0!

del 7103 
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od 

premoženja 
434 86.253 90.000 104,34

del 7100 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 

prihodkov nad odhodki
435 #DEL/0!

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 #DEL/0!

II. SKUPAJ ODHODKI 437 3.366.052 3.482.272 103,45

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 438 3.366.052 3.482.272 103,45

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 439 1.875.291 2.030.071 108,25

del 4000 Plače in dodatki 440 1.703.226 1.833.898 107,67

del 4001 Regres za letni dopust 441 29.925 54.173 181,03

del 4002 Povračila in nadomestila 442 119.620 120.000 100,32

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 #DEL/0!

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 17.055 17.000 99,68

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 #DEL/0!

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 5.465 5.000 91,49

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 447 284.153 288.813 101,64

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 149.920 162.300 108,26

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 126.522 120.304 95,09

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 1.044 1.100 105,36

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 1.741 1.834 105,34

del 4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 

na podlagi ZKDPZJU 
452 4.926 3.275 66,48

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 453 930.132 953.676 102,53

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 127.443 128.000 100,44

del 4021 Posebni material in storitve 455 366.023 370.000 101,09

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 62.976 70.176 111,43

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 156.541 160.000 102,21

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 1.549 2.500 161,39

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 102.171 110.000 107,66

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 3.676 5.000 136,02

del 4027 Kazni in odškodnine 461 8.574 8.000 93,31

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 101.179 100.000 98,83

403 D. Plačila domačih obresti 464 #DEL/0!

404 E. Plačila tujih obresti 465 #DEL/0!

410 F. Subvencije 466 #DEL/0!

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 #DEL/0!

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 #DEL/0!

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 #DEL/0!

J. Investicijski odhodki 470 276.476 209.712 75,85

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 #DEL/0!

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 169.007 17.000 10,06

4202 Nakup opreme 473 77.230 96.612 125,10

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 22.141 40.000 180,66

4204  Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 6.338 50.000 788,89

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 #DEL/0!

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 #DEL/0!

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 1.760 6.100 346,59

4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 

nadzor, investicijski inženiring 
479 #DEL/0!

4209  Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 #DEL/0!

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV 

NA TRGU
481 0 0 #DEL/0!

del 400 
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga 

in storitev na trgu 482
482 #DEL/0!

del 401 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu 483
483 #DEL/0!

del 402
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu 484
484 #DEL/0!

III.  PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD 

ODHODKI (I.-II.)
485 oz. 486 180.631 3.974

Oznaka AOP- v evrih -

A.   IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Indeks                                

FN 2016 / Real. 2015
Realizacija 2015 Finančni načrt 2016
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9. PLAN KADROV 

 

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016 

 

SKUPAJ Polni d/č Skraj. d/č
Dopoln. 

delo 
1 SKUPAJ 

Od skupaj 

(stolpec 4) kader, 

ki je financiran iz 

drugih virov 
2

Od skupaj 

(stolpec 4) 

nadomeščanja 
3

2016 / 2015

0 1 2 3 4=1+2+3 5 6 7=4/0

I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) 56 56 3 2 61 5 1 108,93

A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) 23 17 3 2 22 5 0 95,65

1 Zdravniki (skupaj) 18 12 3 2 17 5 0 94,44

1.1. Specialist 10 6 2 2 10 100,00

1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco 2 1 1 2 100,00

1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu 1 0 0,00

1.4. Specializant 5 5 5 5 100,00

1.5. Pripravnik / sekundarij 0 #DEL/0!

2 Zobozdravniki skupaj 5 5 0 0 5 0 0 100,00

2.1. Specialist 0 #DEL/0!

2.2. Zobozdravnik 0 #DEL/0!

2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco 5 5 5 100,00

2.4. Specializant 0 #DEL/0!

2.5. Pripravnik 0 #DEL/0!

3 Zdravniki svetovalci skupaj 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

3.1. Višji svetnik 0 #DEL/0!

3.2. Svetnik 0 #DEL/0!

3.3. Primarij 0 #DEL/0!

B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj 33 39 0 0 39 0 1 118,18

1 Svetovalec v ZN 0 #DEL/0!

2 Samostojni strokovni delavec v ZN 0 #DEL/0!

3 Koordinator v ZN 0 #DEL/0!

4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje 1 2 2 200,00

5 Medicinska sestra za področja... 4 0 #DEL/0!

6 Profesor zdravstvene vzgoje 0 #DEL/0!

7 Diplomirana medicinska sestra 8 10 10 125,00

8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III 0 #DEL/0!

9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.) 4 5 5 125,00

10 Srednja medicinska sestra / babica 20 22 22 1 110,00

11 Bolničar 0 #DEL/0!

12 Pripravnik zdravstvene nege 0 #DEL/0!

II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj 1 2 0 0 2 0 0 200,00

1 Farmacevt specialist konzultant 0 #DEL/0!

2 Farmacevt specialist 0 #DEL/0!

3 Farmacevt 0 #DEL/0!

4 Inženir farmacije 1 1 1 100,00

5 Farmacevtski tehnik 0 #DEL/0!

6 Pripravniki 0 #DEL/0!

7 Ostali 1 1 #DEL/0!

III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj 12 10 2 0 12 0 0 100,00

1 Konzultant (različna področja) 0 #DEL/0!

2 Analitik (različna področja) 0 #DEL/0!

3 Medicinski biokemik specialist 0 #DEL/0!

4 Klinični psiholog specialist 0 #DEL/0!

5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) 0 #DEL/0!

6 Socialni delavec 0 #DEL/0!

7 Sanitarni inženir 0 #DEL/0!

8 Radiološki inženir 1 1 1 100,00

9 Psiholog 1 1 #DEL/0!

10 Pedagog / Specialni pedagog 0 #DEL/0!

11 Logoped 0 #DEL/0!

12 Fizioterapevt 2 2 2 100,00

13 Delovni terapevt 0 #DEL/0!

14 Analitik v laboratorijski medicini 0 #DEL/0!

15 Inženir laboratorijske biomedicine 0 #DEL/0!

16 Sanitarni tehnik 0 #DEL/0!

17 Zobotehnik 3 2 1 3 100,00

18 Laboratorijski tehnik 3 3 3 100,00

19 Voznik reševalec 2 1 1 50,00

20 Pripravnik 1 1 1 100,00

21 Ostali 0 #DEL/0!

IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin
 5 2 2 0 0 2 0 0 100,00

1 Ostali 2 2 2 100,00

V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj 
6 9 10 0 0 10 0 0 111,11

1 Administracija (J2) 2 3 3 150,00

2 Področje informatike 0 #DEL/0!

3 Ekonomsko področje 3 3 3 100,00

4 Kadrovsko-pravno in splošno področje 1 1 1 100,00

5 Področje nabave 1 1 1 100,00

6 Področje tehničnega vzdrževanja 1 1 1 100,00

7 Področje prehrane 0 #DEL/0!

8 Oskrbovalne službe 0 #DEL/0!

9 Ostalo 1 1 1 100,00

VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) 80 80 5 2 87 5 1 108,75

VII.
Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so 

na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)
4 1 1 25,00

VIII. Zaposleni preko javnih del 0 #DEL/0!

IX.
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O 

ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)
84 81 5 2 88 5 1 104,76

Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016

Struktura zaposlenih

Število 

zaposlenih 

na dan            

31. 12. 2015

Indeks
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Vir financiranja

Dovoljeno število 

zaposlenih na dan 1. 1. 

2016 (glede na sprejet 

RFN 2015)

Realizacija števila 

zaposlenih na dan 

1.1.2016

Plan števila zaposlenih na dan 

1.1.2017

Rast plan 

1.1.2017/Dovoljeno 

1.1.2016

Rast 1. 1. 2017 / 

Realizacija  1. 1. 

2016

1. Državni proračun #DEL/0! #DEL/0!

2. Proračun občin #DEL/0! #DEL/0!

3. ZZZS in ZPIZ 68,30 73,20 73,05 7,17 6,95

4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi 

sofinanciranja iz državnega proračuna
#DEL/0! #DEL/0!

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00

6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, 

pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)
#DEL/0! #DEL/0!

7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih 

donacij
#DEL/0! #DEL/0!

8. Sredstva za financiranje javnih del #DEL/0! #DEL/0!

9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje

stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov

pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in

zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih

projektih

6,00 6,00 7,00 0,00 16,67

10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo

posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št.

17/14)

#DEL/0! #DEL/0!

11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) 74,40 79,30 80,15 6,59 7,73

12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6 * 68,30 73,20 73,05 7,17 6,95

13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8,  9 in 10 6,10 6,10 7,10 0,00 16,39  
 

 

9.1. ZAPOSLENOST 

 

Na dan 01.01.2016 zaposlujemo 84 delavcev, od tega 73 za nedoločen čas in 9 delavcev za 

določen čas, od tega  5 specializantov. 

Imamo zaposlena 2 specialista po pogodbi o dopolnilnem  delu, po 147. čl. ZDR. Na podlagi 

Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav, smo z 

zunanjo  delavko, spec. med. biokemije sklenili pogodbo o dopolnilnem delu za 4 ure tedensko. 

Zaradi potrebe k stalnemu izboljšanju kakovosti predpisovanja zdravil, bomo s 01.06.2016 

pridobili 0,15 programa specialista klinične farmacije, ki bo plačan v pavšalu. Problem bo 

predvsem v pridobitvi delavca s to stopnjo izobrazbe. Zaposlili bomo 1 diplomirano 

medicinsko sestro za dodatno referenčno ambulanto in v  promociji zdravja. Planiramo tudi 

zaposlitev pripravnikov, predvsem za poklic laboratorijski tehnik. 

 

V ZD Litija prihaja do večje obremenjenosti izbranih zdravnikov, ker morajo za potrebe službe 

NMP polega svojega dela delo opravljati tudi v službi NMP. Večja težava je zaradi tega, ker so 

izbrani zdravniki - zasebniki  (3) po sklepu ZPIZ-a oproščeni opravljati delo v službi NMP. 

Problem v ZD Litija je tudi starostna struktura zaposlenih delavcev. Tako prihaja večkrat do 

nezadovoljstva pacientov z organizacijo dela v ZD Litija. 

 

Problem v ZD Litija je tudi pridobitev pediatra, saje je naša pediatrinja odpovedala delovno 

razmerje v ZD Litija. Problem bo tudi v bodoče, saj razpisov za specializacijo pediatrov 

trenutno  ni. 

 

V ZD Litija v letu 2016 ne bo upokojitev niti ni na vidiku odhodov delavcev. 

 

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617)  ter Uredbe o 

načinu priprave kadrovskih načrtov in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 

2016 in 2017, v ZD Litija za leto 2016 načrtujemo, da števila zaposlenih ne bomo znižali, 

temveč bomo število zaposlenih povečali, so pa vse dodatne zaposlitve planirane v okviru 

zagotovljenih sredstev za stroške dela. 

 

Povečanje števila zaposlenih se nanaša predvsem na povečanje programov ali nujnega izvajanja 

programov s strani ZZZS - okrepljene ambulante, promocija zdravja, referenčne ambulante itd.  

 

V ZD Litija glede na razpoložljive kapacitete omogočamo opravljanje obveznega  pripravništva 

zdravstvenim delavcem in sodelavcem. 
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9.2. OSTALE OBLIKE DELA 

 

V letu 2016 načrtujemo pogodbeno delo na področju samoplačniških storitev v ginekologiji, v 

medicini dela, v ortopediji, storitve okulista, logopeda, ortodonta,  

 

V letu 2016 bomo za pogodbeno delo namenili manj sredstev kot v letu 2015. 

 

Zunanji sodelavci, ki že opravljajo dejavnost, priznano na ZZZS so:  

 

-Lidija Petrović, dr. med., spec. oftal., - nadomešča jo mag.Ingrid Rahne, spec.oftal. 

-Maja Vedlin Mulej , spec. ortodont, 

-Irena Jančar, logoped. 

 

Zaradi odpovedi delovnega razmerja pediatrinje, smo na novo zaposlili po podjemni pogodbi 2 

pediatra, in sicer 

-Denisa Baša, dr. .med., spec. ped. in 

-Blaža Dolenca, dr. med., spec. ped. 

 

Zunanji sodelavci, ki opravljajo samoplačniške storitve: 

 

-Prim. Marko Špiler, dr. med., spec. ortop., 

-Vida Nadlački, spec. MDPŠ. 

 

Delavci ZD Litija, ki opravljajo samoplačniške storitve: 

 

-Jožefa Kežar, dr.med., spec. ginekol.. 

 

 

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM 

 

Z zunanjim podizvajalcem zagotavljamo izvajanje programa zdravstvenih storitev za izvajanje 

prevozov dializnih bolnikov in drugih pacientov. 

Izvajalca smo izbrali v letu 2014 na javnem razpisu, za dobo dveh let. V letošnjem letu bomo 

izvedli javni razpis za prevoze dializnih bolnikov. 

Prav tako nam v letošnjem letu poteče pogodba za čiščenje prostorov, izvedli bomo javni razpis 

za  opravljanje čiščeenja v ZD Liitja. 

Pogodbo z zunanjim izvajalcem imamo sklenjeno tudi iz področja varstva pri delu in požarne 

varnosti. 

Pogodbo z zunanjim izvajalvem imamo sklenjeno tudi za vzdrževanje računalniške opreme.  

 

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA 

 

V ZD Litija na podlagi ZUJF-a  v letu 2015 nismo smeli  sklepati  s svojimi zaposlenimi 

pogodb o izobraževanj. 2 javni uslužbenki sta samoiniciativno ter v lastni režiji pričeli z 

izobraževanjem ob delu. Zavod jima bo v letu 2016 omogočal koriščenje študijskega dopusta, v 

skladu z možnostjo zavoda. 

 

V ZD Litija imamo v letu 2016 zaposlenih  5 specializantov. 

 

Na podlagi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav, 

smo z zunanjo delavko sklenili pogodbo o dopolnilnem delu za 4 ure tedensko. 
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Zaradi potrebe k stalnemu izboljšanju kakovosti predpisovanja zdravil, bomo s 1.6.2016 

pridobili 0,15 programa specialista klinične farmacije, ki bo plačan v pavšalu. Problem bo 

predvsem v pridobitvi delavca s tako stopnjo izobrazbe.  

 

Izobraževanje zaposlenih bomo izvajali v skladu s KP in planom izobraževanja za leto 2016 in 

v skladu z načrtovanimi sredstvi. Posluževali se bomo tudi notranjih izobraževanj. Delavce, ki 

delajo v službi NMP, bomo dodatno izobraževali na tečajih ALS in EPALS. 

 

 

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016  

 

10.1. PLAN INVESTICIJ 

 

V letu 2016 planiramo nabavo programske opreme za računalnike v višini 6.100,00 EUR, 

medicinske opreme v višini 94.456,00 EUR in nemedicinske v višini 106.233,00 EUR, 

adaptacije v višini 85.900 EUR, skupaj 292.689,00 EUR. 

 

Viri financiranja so amortizacija v višini 160.758,00 EUR, 5.000,00 EUR občina Šmartno pri 

Litiji in  lastna sredstva v višini 126.931,00 EUR. 

 

Plan nabav je potrdil  svet zavoda ZD Litija na  2. redni seji, 24.02.2016. 

 

 

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016  
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FN 2016 / FN 2015
FN 2016 / Ocena 

real. 2015

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 6.400 3.474 6.100 95,31 175,59

1 Programska oprema (licence, rač. programi) 6.400 3.474 6.100 95,31 175,59

2 Ostalo #DEL/0! #DEL/0!

II. NEPREMIČNINE 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

1 Zemljišča #DEL/0! #DEL/0!

2 Zgradbe #DEL/0! #DEL/0!

III. OPREMA (A + B) 228.830 277.668 200.689 87,70 72,28

A Medicinska oprema 18.657 202.703 94.456 506,28 46,60

1 Ultrazvok 5.310 24.006 0,00 0,00

2 Drugo
 2 13.347 178.697 94.456 707,69 52,86

B Nemedicinska oprema 210.173 74.965 106.233 50,55 141,71

1 Informacijska tehnologija 1.098 31.374 24.156 2.200,00 76,99

2 Drugo 209.075 43.591 82.077 39,26 188,29

IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) 235.230 281.142 206.789 87,91 73,55

 Finančni načrt za obdobje 1. 

1. do 31. 12. 2015 

 Ocena realizacije v obdobju        

1. 1. do 31. 12. 2015 

 Finančni načrt za obdobje              

1. 1. do 31. 12. 2016 
FN 2016 / FN 2015

FN 2016 / Ocena 

real. 2015

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 6.400 3.747 6.100 95,31 162,80

1 Amortizacija 6.400 3.747 6.100 95,31 162,80

2 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!

3 Sredstva ustanovitelja #DEL/0! #DEL/0!

4 Leasing #DEL/0! #DEL/0!

5 Posojila #DEL/0! #DEL/0!

6 Donacije #DEL/0! #DEL/0!

7 Drugo #DEL/0! #DEL/0!

II. NEPREMIČNINE 0 0 85.900 #DEL/0! #DEL/0!

1 Amortizacija #DEL/0! #DEL/0!

2 Lastni viri (del presežka) 80.900 #DEL/0! #DEL/0!

3 Sredstva ustanovitelja 5.000 #DEL/0! #DEL/0!

4 Leasing #DEL/0! #DEL/0!

5 Posojila #DEL/0! #DEL/0!

6 Donacije #DEL/0! #DEL/0!

7 Drugo #DEL/0! #DEL/0!

III. NABAVA OPREME (A + B) 228.830 277.395 200.689 87,70 72,35

A Medicinska oprema 11.057 202.703 94.456 854,26 46,60

1. Amortizacija 11.057 148.820 94.456 854,26 63,47

2. Lastni viri (del presežka) 29.878 #DEL/0! 0,00

3. Sredstva ustanovitelja 24.005 #DEL/0! 0,00

4. Leasing #DEL/0! #DEL/0!

5. Posojila #DEL/0! #DEL/0!

6. Donacije #DEL/0! #DEL/0!

7. Drugo #DEL/0! #DEL/0!

B Nemedicinska oprema 217.773 74.692 106.233 48,78 142,23

1. Amortizacija 109.530 60.202 54,96 #DEL/0!

2. Lastni viri (del presežka) 93.243 74.692 46.031 49,37 61,63

3. Sredstva ustanovitelja 15.000 0,00 #DEL/0!

4. Leasing #DEL/0! #DEL/0!

5. Posojila #DEL/0! #DEL/0!

6. Donacije #DEL/0! #DEL/0!

7. Drugo #DEL/0! #DEL/0!

IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) 235.230 281.142 292.689 124,43 104,11

1. Amortizacija 126.987 152.567 160.758 126,59 105,37

2. Lastni viri (del presežka) 93.243 104.570 126.931 136,13 121,38

3. Sredstva ustanovitelja 15.000 24.005 5.000 33,33 20,83

4. Leasing 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

5. Posojila 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

6. Donacije 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

7. Drugo 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

 Finančni načrt za obdobje 1. 

1. do 31. 12. 2015 

 Ocena realizacije v obdobju        

1. 1. do 31. 12. 2015 

 Finančni načrt za obdobje              

1. 1. do 31. 12. 2016 
FN 2016 / FN 2015

FN 2016 / Ocena 

real. 2015

I. Priznana amortizacija v ceni storitev 
3 126.987 152.294 153.103 120,57 100,53

II. Obračunana amortizacija 130.796 159.909 160.758 122,91 100,53

III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo 3.809 7.615 7.655 200,97 100,53

IV. Porabljena amortizacija 126.987 152.294 160.758 126,59 105,56

VRSTE INVESTICIJ 
1

Indeks

AMORTIZACIJA

VIRI FINANCIRANJA

 Finančni načrt za obdobje 1. 

1. do 31. 12. 2015 

 Ocena realizacije v obdobju        

1. 1. do 31. 12. 2015 

 Finančni načrt za obdobje              

1. 1. do 31. 12. 2016 

 
  

 

 

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 

 

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016  

 

Celotna načrtovana 

vrednost 

vzdrževalnih del v 

letu 2016 
1

Načrtovani stroški 

tekočega 

vzdrževanja (konti 

461)

Načrtovani stroški 

investicijskega 

vzdrževanja (konti 461)

Načrtovana so naslednja vlaganja: 1 = 2 + 3 2 3

SKUPAJ: 102.000 102.000 0

1 medicinska in nemedicinska oprema 25.000 25.000

2 počitniške zmogljivosti 3.000 3.000

3 komunikacijska oprema 3.000 3.000

4 računalniška oprema 12.000 12.000

5 druga oprema 5.000 5.000

6 vozila 24.000 24.000

7 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 20.000 20.000

8 Obnova tlakov, beljenje 10.000 10.000

Namen
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Planirana višina vzdrževalnih del v letu 2016 je v skladu z večletnimi plani načrtovanih del.  

 

 

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA 

 

V letu 2016 ne planiramo zadolževanja. 

 

 

(1) (2) (3)

75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0 0 #DEL/0!

750 Prejeta vračila danih posojil 500 0 #DEL/0!

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 #DEL/0!

752 Kupnine iz naslova privatizacije #DEL/0!

44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV (440+441+442+443)
0 0 #DEL/0!

440 Dana posojila 512 0 #DEL/0!

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 523 0 #DEL/0!

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije #DEL/0!

443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih 

pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
#DEL/0!

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 

KAPITALSKIH  DELEŽEV (IV. - V.)
0 0

(1) (2) (3)

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 550 0 0 #DEL/0!

500 Domače zadolževanje 551 0 0 #DEL/0!

501 Zadolževanje v tujini 559 #DEL/0!

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 560 0 0 #DEL/0!

550 Odplačila domačega dolga 561 0 0 #DEL/0!

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 #DEL/0!

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 570 0 0

X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
572 oz. 573

180.631 3.974

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=-III.) -180.631 -3.974

Realizacija 2015 Finančni načrt 2016
Indeks                                

FN 2016 / Real. 2015
- v evrih -

Realizacija 2015 Finančni načrt 2016
Indeks                                

FN 2016 / Real. 2015

Oznaka AOP

Oznaka AOP

B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

- v evrih -

C.  RAČUN FINANCIRANJA

 
 

 

 

 

 

 

 

Datum: 18.04.2016 

 

Podpis odgovorne osebe 

Direktorica: 

Jožefa Kežar, dr. med. spec. gin. in porod.  

 

__________________________________  


