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I. VSEBINA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022
Predlog finančnega načrta za leto 2022 vsebuje:
a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2022 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, 86/16, 80/19, 153/21):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za
leto 2022
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto
2022
b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2022
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022
- Priloga – AJPES bilančni izkazi
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022
1. OSNOVNI PODATKI
1.1. Osnovni podatki o zavodu
Zdravstveni dom Zagorje ob Savi je javni zdravstveni zavod, ki je bil v sedanji obliki ustanovljen leta
1991, ko se je izločil iz Zasavskega zdravstvenega centra. Zdravstveni dom Zagorje ob Savi spada med
posredne uporabnike proračuna občine in skrbi za zdravstveno varstvo občanov Zagorja.

Osebna izkaznica:
Ime zavoda:
Skrajšano ime:
Sedež:
Datum ustanovitve, ustanovitelj:
Ustanovitelj:
Matična številka:
ID številka za DDV:
Šifra uporabnika:
Šifra transakcijskega računa:
Direktorica zavoda:
Strokovni vodja:
Telefon, telefax:
Spletna stran:
Elektronski naslov:

ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE OB SAVI Cesta zmage 1
ZD Zagorje
Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi
27.06.1991, Občina Zagorje ob Savi
Občina Zagorje ob Savi
5063108000
SI 89472861
92517
SI56 0134 2603 0925 151 odprt pri UJP
Saša Bajda, mag.jav.upr
Urška Medved, dr.med., spec.druž.med.

centrala: (0)3 56 55 000, telefax: (03) 56 64 616
www.zd-zagorje.si
info@zd-zagorje.si
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1.2. Vodenje in upravljanje
Organi zavoda so:
- Svet zavoda kot najvišji organ upravljanja, ki ga sestavlja 5 članov (3 zunanji in 2 notranja člana).
- Strokovni svet ki ga sestavljajo vodje posameznih služb, pomočnica direktorice za zdravstveno
nego in direktorica, ki ga vodi.
- Direktor (ica) zavoda ki zavod vodi, predstavlja in zastopa poslovno področje delovanja zavoda.
- Strokovni vodja , ki vodi strokovno delo in je odgovoren za strokovnost dela zavoda, zlasti za
uresničevanje strokovnega razvoja ter za skladnost razvoja stroke s finančnimi možnostmi in cilji
zavoda.
Direktorica Zdravstvenega doma Zagorje ob Savi je od 21.7.2019 dalje Saša Bajda, mag.jav.upr.
Strokovna vodja pa je oktobra 2019 postala Urška Medved, dr.med., spec.druž.med.
1.3. Dejavnosti zavoda
Zdravstveni dom Zagorje ob Savi je nepridobiten javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo in
opravlja dejavnosti v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Zakonom o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju. Zdravstveni dom Zagorje ob Savi opravlja naslednje zdravstvene
dejavnosti:
SPLOŠNO ZUNAJBOLNIŠNIČNO ZDRAVSTVENO DEJAVNOST:
 osnovno zdravstveno varstvo odraslih skupaj z drugimi zdravstvenimi dejavnostmi (splošne
ambulante, splošna ambulanta v socialnozdravstvenem zavodu (Dom starejših občanov Polde
Eberl Jamski, Izlake), NMP, referat za zdravstveno vzgojo)
 zdravstveno varstvo otrok in mladine (ambulante otroško šolskega dispanzerja, logopedinja ),
 patronažo in nego na domu (patronažna služba in nega na domu, laična nega),
SPECIALISTIČNO ZUNAJBOLNIŠNIČNO ZDRAVSTVENO DEJAVNOST:
 specialistične ambulante: kardiologija, diabetologija in pulmologija.
ZOBOZDRAVSTVENO DEJAVNOST:
 zobni RTG
 zobozdravstveno varstvo za otroke (zobozdravstvene ambulante za otroke in mladino),
 zobozdravstveno varstvo za odrasle (zobozdravstvena ambulanta za odrasle)
REŠEVALNE PREVOZE, kjer gre za nudenje reševalnih prevozov:
 nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem,
 sanitetnih prevozov na/iz dialize ter
 ostalih sanitetnih prevozov bolnikov
STORITVE DIAGNOSTIČNEGA LABORATORIJA
FIZIOTERAPIJA
KLINIČNI FARMACEVT
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Slika 1 : Organigram ZD Zagorje
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2. ZAKONSKE PODLAGE
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 –
ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 –
odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 –
ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 –
ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21 in 196/21 – ZDOsk),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP,
58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in
199/21),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 ter 2022 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,
96/15 ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list
RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
(Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr.,
104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- 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, 84/16,
75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni
list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
(Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno
dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020)
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c) Interni akti zavoda:
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Naziv internega akta
Odlok o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Zagorje
Statut JZ ZD Zagorje
Pravilnik o računovodstvu (z navodilu o popisu)
Pravilnik o uporabi službenih vozil
Poslovnik o delu Strokovnega sveta JZ ZD Zagorje
Poslovnik o delu Sveta JZ ZD Zagorje
Požarni red
Pravilnik o notranjem revidiranju z registrom tveganj
Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in sistemizacija
Pravilnik o načinu izvajanja neprekinjene nujne medicinske pomoči v ZD Zagorje
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v zavodu ZD Zagorje
Pravilnik o volitvah delavcev v Svet zavoda in imenovanje volilnih organov za
izvedbo volitev v Svet zavoda
Pravila o načinih in oblikah označevanja tajnih podatkov ter organizacijskih in
tehničnih ukrepih ter postopkih za varovanje tajnih podatkov
Pravila o osebni varovalni opremi
Strategija upravljanja s tveganji v ZD Zagorje
Akt o notranji organizaciji ZD Zagorje
Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril
Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih
substanc
Pravilnik o reševanju pritožbe pacientov
Pravilnik o arhiviranju
Načrt promocije zdravja na delovnem mestu v JZ Zdravstveni dom Zagorje
Ukrepi za preprečevanje nasilja, trpinčenja in nadlegovanja na delovnem mestu
Načrt gospodarjenja z odpadki
Pravilnik o preprečevanju in obvladovanju bolnišničnih okužb
Politika varstva osebnih podatkov
Izjava o varnosti z oceno tveganja
Pravilnik o opravljanju dela na domu
Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v zdravstvenem domu Zagorje

Datum
sprejema
27.06.1991
27.02.2018
09.10.2006
07.10.1992
16.03.1994
24.05.1994
mar.19
05.01.2004
15.06.1995
15.07.2008
01.10.2017
19.12.2006
20.01.1994
05.05.2005
12.01.2010
09.01.2009
01.07.2005
09.06.2011
08.06.2016
16.09.2016
13.01.2017
02.09.2013
23.05.2016
avg.15
16.09.2016
06.06.2019
avg.19
30.03.2020

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali naslednja izhodišča:
‒
‒
‒
‒

dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2022,
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS,
št.),
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter
izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022,
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‒
‒
‒

Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13,
25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

S strani Ministrstva za zdravje smo prva končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela
ter kadrovskih načrtov za leto 2022 prejeli dne 16.12.2021, nato pa so bila dne 23.12.2021 ponovno
objavljena nova izhodišča. Konec meseca januarja smo s strani Ministrstva za finance pridobili stališče glede
pristojnosti posredovanja izhodišč za pripravo finančnih načrtov zdravstvenim domovom. Ministrstvo za
zdravje meni, da se določba drugega odstavka 63. člena ZIPRS2223 nanaša na ustanoviteljsko in ne na
resorno pristojnost, torej to primeroma pomeni, da Ministrstvo za zdravje posreduje izhodišča za pripravo
finančnih načrtov posrednih uporabnikov s področja zdravstva, kjer je ustanovitelj RS (bolnišnice), občina
oz. župan pa izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov s področja zdravstva, kjer je
ustanovitelj lokalna skupnost (zdravstveni domovi). S strani Občine Zagorje ob Savi smo prejeli tabele za
pripravo finančnega načrta 7.2.2022, zato smo kot 45-dnevni rok za oddajo finančnega načrta upoštevali
navedeni datum.
Ministrstvo za zdravje je kot ključne elemente za planiranje podalo temeljne predpostavke pomladanske
napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj UMAR za leto 2022, ki so: realna rast bruto domačega
proizvoda 4,7 %, nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,2 %, od tega v javnem sektorju 1,6 %, inflacija 1,9 %. Pri načrtovanju se je upoštevala tudi rast življenjskih potrebščin od začetka leta 2021
do decembra, ki je znašala 4,9%.
Splošni dogovor za leto 2022 je že sprejet, pogodba z ZZZS za leto 2022 pa še ni podpisana in do podpisa
nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba z aneksi iz preteklega leta.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022
4.1. LETNI CILJI
Osnova naše dejavnosti so uporabniki - pacienti in širša družbena skupnost kot celota. Ker vemo, da je
zdravstvo poglavitna prvina kakovosti življenja, je naša naloga, da skrbimo za izboljšanje zdravstvenega
stanja prebivalcev, katerim moramo zagotoviti kvalitetne in strokovne zdravstvene storitve, hkrati pa si
želimo da bi se tako uporabniki storitev, kot tudi zaposleni v našem zdravstvenem domu dobro počutili.
Zavod ima v Strateško razvojnem programu dolgoročno zastavljene cilje, ki smo jih ohranjali in jim bomo
sledili tudi v prihodnje:
- stabilno finančno ekonomsko poslovanje,
- materialno izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih,
- ohranitev in dvig kakovosti strokovnih storitev ,
- okrepitev povezav in kakovostnega sodelovanja z drugimi javnimi zdravstvenimi zavodi v Zasavju in
drugod po Sloveniji, pa tudi z drugimi izvajalci zdravstvenih storitev,
- promocija zdravja celotne populacije,
- racionalnost diagnostičnih in terapevtskih postopkov,
- racionalna poraba in porazdelitev sredstev za nabavo materiala, osnovnih sredstev,
- racionalno investiranje za ohranitev in širitev zmogljivosti,
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-

strokovni, osebnostni in timski razvoj zaposlenih,
ohranitev statusa NMP
ohranitev certifikata ISO 9001:2015

Letni cilji zavoda izhajajo iz strateških ciljev in ciljev kakovosti, ki so definirani v dokumentu za pridobitev
certifikata kakovosti 9001: 2015. Najpomembnejši cilji za leto 2022 so naslednji:
- Ohranitev vseh dejavnosti;
- Realizacija delovnega programa po službah;
- Ohranitev dovoljenja za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (obnova dovoljenja
za izvajanje dejavnosti laboratorija);
- Prejeti dobro oceno zadovoljstva pacientov na podlagi strokovno opravljenih storitev in krajših
čakalnih dob;
- Prejeti dobro oceno (3,0) zadovoljstva zaposlenih,
- Izboljšanje kazalnikov kakovosti na vseh področjih dela;
- Realizacija plana nabav medicinske in ostale opreme, potrebne za nemoteno opravljanje dejavnosti;
- Realizacija plana strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih, ker smo dolžni slediti
novostim in sodobnim preverjenim praksam v stroki;
- Implementacija »registracije delovnega časa« v program plač;
- Preureditev prostorov za fizioterapijo;
- Preureditev prostorov pri strežniku;
- Z racionalnim poslovanjem doseči presežek prihodkov nad odhodki poslovanja zavoda.
Ostali cilji, ki niso definirani v letnem cilju kakovosti, so pa cilji, ki se nanašajo na kakovost in izhajajo iz
strateških ciljev:
- Priprava načrta za stabilno ureditev informacijske tehnologije (posodobitev strežnika, računalnikov,
tiskalnikov…);
- Priprava dokumentacije za širitev prostorov zdravstvenega doma,
- Implementacija programske opreme za vodenje materialnega knjigovodstva ter naročanje
dobaviteljem in kupcem;
- Pridobivanje donacij in sredstev za sofinanciranje za razvoj osnovne dejavnosti;
- Skrb za dobre delovne pogoje zaposlenih;
- Uvajanje sodobne informacijsko – komunikacijske tehnologije v delovne procese.
- Priprava registra pravnih aktov zavoda, ter priprava načrta pregleda in posodobitve le-teh;

4.2. NAČRT IZVAJANJA JAVNEGA NAROČANJA
V drugi polovici leta 2021 so se pregledale letne vrednosti nabav materiala in storitev, na podlagi katerega
so se glede na mejne vrednosti Zakona o javnem naročanju določili postopki izvedbe javnega naročanja v
letu 2022. Za dobave v letu 2022 je predvidena izvedba javnega naročanja:
PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI


Laboratorijski material
Letna ocenjena vrednost vseh sklopov je znašala 123.940 EUR brez DDV. Javno naročilo se je pričelo
pripravljati dne 4.1.2022 skladno s Sklepom o začetku postopka oddaje javnega naročila in sicer se je
naročilo oddalo v naslednjih sklopih:
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1. Originalni reagenti, kalibratorji in potrošni material vezani na analizatorje Siemens
2. Originalni reagenti, kontrole in potrošni material vezani na hematološki analizator ABX Pentra xl
802 Horiba
3. Pribor za vakumski odvzem krvi
4. Pribor za kapilarni odvzem krvi
5. Pribor za določanje urinske usedline, sedimentacije eritrocitov
6. Presejalni testi, razen testov za SARS-Cov-2
7. Pribor in reagenti za pripravo krvnih razmazov ter ostali laboratorijski material
8. Originalni reagenti, kontrole in potrošni material vezani na POCT analizatorje Roche (CoaguChek,
Cobas)
9. Kontrole - 1
10. Kontrole - 2
Pogodba se bo sklenila za obdobje petnajstih (15) mesecev in sicer od 1.3.2022 do 31.5.2023. Javno
naročilo v fazi oddaje finančnega načrta za leto 2022 še ni zaključeno.


Material in pripomočki za zdravstveno nego
Letna ocenjena vrednost vseh sklopov je znašala 60.111 EUR brez DDV. Javno naročilo se je pričelo
pripravljati dne 4.1.2022 skladno s Sklepom o začetku postopka oddaje javnega naročila in sicer se je
naročilo objavilo na portalu javnih naročil, dne 21.1.2022 v naslednjih sklopih:
1.
2.
3.
4.

sanitetni material,
nabava medicinsko potrošnega materiala,
razni medicinski pripomočki,
osebna varovalna oprema.

Pogodba se bo sklenila za obdobje dveh let in sicer od 1.3.2022 do 29.2.2024. Javno naročilo v fazi
oddaje finančnega načrta za leto 2022 še ni zaključeno.


Nabava zdravil

Letna ocenjena vrednost nabave zdravil je blizu mejne vrednosti pri kateri je potrebno izvesti postopek
malega javnega naročanja (40.000 EUR brez DDV), zato bo ZD Zagorje začel s postopkom priprave razpisne
dokumentacije praviloma v mesecu maju 2022.


Hitri antigenski testi na SARS-Cov-2

ZD Zagorje je v lanskem letu izvedel postopek javnega naročila male vrednosti za nabavo hitrih antigenskih
testov na SARS-Cov-2. Letna ocenjena vrednost je znašala 42.630 EUR brez DDV. Odločitev o oddaji naročila
je bila sprejeta 10.11.2021. Na javno naročilo se je prijavilo sedem (7) ponudnikov. Najugodnejša dopustna
ponudba je bila ponudba podjetja Sanolabor d.d. Ljubljana. Pogodba z izbranim ponudnikom je sklenjena
do 31.12.2022. V letošnjem letu bo s postopkom javnega naročila potrebno pričeti v mesecu septembru, v
kolikor bodo še potrebe po tovrstnih testih.
PO POSTOPKU NAROČILA VELIKE VREDNOSTI:


Dobava električne energije
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije (v nadaljevanju: Združenje), je v drugi polovici leta 2021
izvedel postopek oddaje javnega naročila v skladu z Zakonom o javnem naročanju -2 (Uradni list RS, št.
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12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14, 90/14 – ZDU-1 in 121/21) za dobavo električne energije
naročnikom, ki so dali Združenju pooblastilo za izvedbo postopka. Tudi ZD Zagorje je pristopil k
»skupnim« javnim naročilom. S pooblastilom je Združenje izvedel celoten postopek oddaje javnega
naročila v našem imenu, sestavil strokovno komisijo, vodil celoten postopek izbire najugodnejšega
ponudnika in vse postopke, ki bi nastali na podlagi morebitnega zahtevka za revizijo in pripravil pogodbo
med ZD Zagorje in ponudnikom. Najugodnejši ponudnik je bilo podjetje PETROL d.d. Ljubljana, katerega
cene so bile višje pri MT za 2,9 krat in pri VT za 3,3 krat v primerjavi s predhodnimi cenami.
Okvirna vrednost vseh, ki so pristopili k skupnem javnem naročanju, za celotno pogodbeno obdobje in
predvidene količine v skladu s ponudbenim predračunom znaša 19.844.280,95 EUR brez DDV za
118.700.000 kWh. Zdravstveni dom Zagorje je ob izvedbi javnega naročila ocenil letno porabo okvirno
197.697 kWh. Pogodba o dobavi električne energije je zaradi negotovih razmer na področju energetike
sklenjena samo za obdobje enega leta in sicer od 1.1.2022 do 31.12.2022. Konec leta se bo ZD Zagorje
zopet pridružil skupnemu javnemu naročanju.


Dobava pisarniškega materiala, obrazcev v prosti prodaji in tonerjev
Združenje zdravstvenih zavodov je izvedlo skupno javno naročanje za dobavo pisarniškega materiala,
obrazcev in tonerjev, katerem smo se pridružili tudi v ZD Zagorje. Javno naročilo je obsegalo tri sklope
in sicer:
5. Pisarniški in potrošni material
6. Obrazci v prosti prodaji
7. Tonerji, kartuše in trakovi
Pogodba je bila s ponudniki sklopov sklenjena za obdobje od 1.4.2021 do 31.3.2023.

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF
V skladu z določili prvega odstavka 100. člena ZJF je predstojnik neposrednega in posrednega uporabnika
odgovoren za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovodenja in kontrol ter
notranjega revidiranja. Notranje revidiranje zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov finančnega
poslovodenja in kontrol ter svetovanje poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti.
Vzpostavljen sistem notranje revizije daje zagotovila za doseganje ciljev:
- spoštovanje zakonov in drugih predpisov;
- uresničevanje zastavljenih ciljev zavoda;
- odkrivanje in obvladovanje tveganja;
- zagotavljanje celovitosti, točnosti in zanesljivosti informacij in podatkov.
Zdravstveni dom Zagorje ob Savi je javni zavod z letnimi prihodki nad 2.086.463,03 EUR, zato mora skladno
z Zakonom o javnih financah, 53. členom Zakona o računovodstvu ter Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno
delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. list RS, št. 72/02) zagotoviti notranjo revizijo
poslovanja vsako leto.
ZD Zagorje nima organizirane notranje revizijske službe, zato notranjo revizijo izvede z zunanjim izvajalcem,
ki je pooblaščen za notranje revidiranje. V letu 2022 je ZD Zagorje glede na oceno tveganja za izvedbo
revidiranja izbral področje »Revizija gotovinskega in brezgotovinskega poslovanja v ZD Zagorje«. Glavni
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namen revizije je preveriti skladnost poslovanja zavoda z veljavno zakonodajo na področju plačevanja
storitev z gotovino, kot tudi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi.
V zdravstvenem domu v zadnjem času opažamo porast gotovinskega in brezgotovinskega poslovanja z
denarnimi sredstvi. Nekaj je k temu prispevalo tudi trenutno zunanje okolje, saj smo imeli v zadnjem letu
zaradi epidemioloških razmer povečano število samoplačniških storitev. Zdravstveni dom ima več lokacij,
na katerih se storitve (doplačila) plačujejo z gotovino, na treh lokacijah pa se storitve plačujejo tudi preko
POS terminala. Uporabnikom storitev se izstavljajo tudi položnice, ki so včasih zelo nizke vrednosti, zato se
večkrat zgodi, da računi niso poravnani.
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj
Register poslovnih tveganj je osnova za upravljanje in obvladovanje tveganj.
V zavodu imamo pridobljen certifikat kakovosti po standardu ISO 9001:2015, ki nam je v veliko pomoč pri
vzpostavljanju notranjih kontrol in s tem obvladovanjem tveganj. V kolikor bo potrebno, ga bomo
dograjevali in dopolnjevali.
V letu 2021 smo uspešno opravili notranjo presojo, vodstveni pregled in na koncu tudi zunanjo presojo
sistema kakovosti po standardu ISO 9001:2015 , ki jo je izvedla strokovna storitvena družba Bureau veritas,
d.o.o. V prihodnje imamo začrtane smernice in postopke dela. Na posameznih področjih imamo urejeno
primerno kontrolno okolje, vpeljane imamo sprotne kontrole kakovostnih, količinskih in finančnih učinkov
opravljanja dejavnosti.
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljamo, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne
obvladujemo v celotni meri:
-

Zavod nima sprejetega pravilnika o blagajniškem poslovanju (bo pripravljen v letu 2022);
Zavod nima urejenega pravilnika o uporabi službenih telefonov (pravilnik že v pripravi);
Informacijski sistem ni posodobljen; tveganje vdorov v sistem (načrt posodobitve bo dokončno
pripravljen v letu 2022; implementacija posodobitve bo potekala skladno s finančnimi zmožnostmi);
Zavod nima posodobljenega pravilnika o računovodstvu (posodobitev v letu 2022);

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF
Notranje revidiranje je neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj ter nadzor nad zakonitostjo dela.
Notranjo revizijo izvaja zunanji izvajalec.
Notranje revidiranje v letu 2020 in 2021
Direktorica ZD Zagorje ob Savi je na podlagi ugotovitev preizkušene državne notranje revizorke, skupaj s
strokovnim timom sprejela načrt za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti po posameznih področjih, kjer
so bile le-te ugotovljene pri revizije v letu 2020 za leto 2019. Vseh pomanjkljivosti ukrepov je šestinštirideset
(46), katere je potrebno odpraviti do konca leta 2022. Vseh pomanjkljivosti se zaradi usmerjanja v druge
aktivnosti (epidemiološke razmere) še ni odpravilo. V začetku leta 2022 se bo pripravilo poročilo o odpravi
pomanjkljivosti in določilo nove roke pri ukrepih, ki še niso bili opravljeni.
V letu 2021 sta bili opravljeni dve notranji reviziji in sicer ena revizija je bila opravljena s strani Občine Zagorje
ob Savi, katero je izvedla družba Munera in sicer so bila pregledana naslednja področja: finančni načrt in
letno poročilo, prihodki od najemnin, odhodki za stroške dela, odhodki za nakup laboratorijskega materiala,
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odhodki za nakup medicinskega potrošnega materiala, odhodki za zdravstvene storitve koncesionarjev,
odhodki za zdravstvene storitve po podjemnih pogodbah, pravilnost izkazovanja amortizacije v izkazu
prihodkov in odhodkov in bilanca stanja. Zavod bo v zadnjem tednu meseca februarja 2022 pripravil odzivno
poročilo na ugotovitve revizorke.
Druga notranja revizija je bila opravljena s strani preizkušene državne notranje revizorke in sicer je bilo
preverjeno delovanje notranjih kontrol na področju delovnih mest in sicer se je opravila »Revizija delovnih
mest«. Revizija je vsebovala pregled delovnih mest na način, da se je preveril kadrovski normativ in
zasedenost delovnih mest, pregled evidentiranja nadur, način beleženja in tudi pregled obremenjenosti
nekaterih delovnih mest ter pregled določanja rednega letnega dopusta za leto 2020. Naveden pregled
oziroma revizija je bila osredotočena na pregled delovanja sistema notranjih kontrol pri izvajanju kadrovske
funkcije v zavodu. Notranja revizija je še v fazi zaključevanja in sicer bo zaključena do oddaje letnega poročila
za leto 2021, zato zaključki še niso podani. Revizorka je že podala osnutek poročila, v katerem je navedla
nekaj pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki jih je potrebno odpraviti. V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za
usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ mora predstojnik v roku, ki ni daljši od
devetdesetih dni, sprejeti program ukrepov za odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti v poslovanju ali
pomanjkljivosti in slabosti pri delovanju notranjih kontrol, ter o tem z odzivnim poročilom obvestiti
notranjega revizorja.
Načrt notranjega revidiranja v letu 2022
V letu 2022 se skladno z »Načrtom zagotavljanja notranjega revidiranja«, ki ga je sprejel Svet zavoda na 3.
redni seji, dne 28.2.2022 načrtuje izvedba »Revizije gotovinskega in brezgotovinskega poslovanja v ZD
Zagorje« in sicer se bo preverilo delovanje sistema notranjih kontrol na področju poslovanja zavoda z
veljavno zakonodajo na področju plačevanja storitev z gotovino, kot tudi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi
Podrobneje je področje revidiranja opisano v zgoraj omenjenem načrtu. Zdravstveni dom je že izvedel
postopek izbire izvajalca. Letni znesek notranje revizije, ki je vključen v finančni načrt, je nižji od mejnih
vrednosti za katere se uporablja Zakon o javnem naročanju in znaša 3.200 EUR.
4.4. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
4.4.1. Sistem vodenja kakovosti - Standard kakovosti ISO 9001:2015
ISO 9001 je zelo priznan mednarodni standard za vodenje kakovosti. Primeren je za katerokoli organizacijo
in temelji na osmih načelih vodenja kakovosti, ki so bistvena za dobro poslovno prakso in sicer:
- osredotočenost na odjemalce,
- vodenje,
- vključevanje ljudi;
- procesni pristop,
- sistemski pristop k vodenju,
- nenehno izboljševanje,
- odločanje na podlagi dejstev,
- vzajemno odnosi z dobavitelji.
Predmet certificiranja v ZD Zagorje zajema: osnovna zdravstvena, zobozdravstvena, specialistična
dejavnost, izvajanje preventivnih programov in neprekinjenega zdravstvenega varstva. Spodaj na sliki je
razviden kontekst organizacije in sicer notranje okolje nam pove kdo smo, zainteresirane strani predstavljajo
naše deležnike, zunanje poslovno okolje pa nam pove, kje smo oz. kdo nam narekuje poslovanje.
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Slika 2: Kontekst organizacija (ISO 9001:2015)

Vsaj enkrat letno potekajo tudi notranje presoje sistema kakovosti, ki preverjajo skladnost delovanja zavoda
s standardi. Letos jih bomo planirali na osnovi ugotovitev zunanje presoje sistema kakovosti, na osnovi že
opravljenih presoj v zadnjih treh letih in na osnovi izvedenih nadzorov, bodisi notranjih ali zunanjih (ZZZS,
MZ, Zdravniška zbornica, itd.). Tudi v prihodnje bomo usklajevali in obvladovali dokumentacijo po sistemu
kakovosti, opozarjali na odpravo ponavljajočih se neskladnosti s standardi, po katerih smo certificirani, ter
izvajali potrebna izobraževanja zaposlenih s področja kakovosti in varnosti.
5. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA
Delovni program je pripravljen v skladu s Splošnim dogovorom za leto 2022.
5.1. Načrt delovnega programa
Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2021

Obseg dela v letu 2022 po dejavnostih do plačnika ZZZS je predstavljen v spodnji tabeli št.: 1 in sicer:
Tabela št. 1: Načrt delovnega programa 2022

Dejavnost

Št.tim.

Enota

Realizacija
2021

Delovni
plan
ZD/Plan
ZZZS
2022

2

3

4

1
1. SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA
DEJAVNOST

Indeks
Plan
2022/real.2021
5=4/3*100

OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO
a.) Število K-jev iz storitev
Splošna ambulanta I

št. K iz obiskov

23.823

28.404

119

Splošna ambulanta II

št. K iz obiskov

30.990

28.404

92

št. K iz obiskov

28.560

28.404

99

Splošna ambulanta III
Splošna ambulanta IV

*pavšal do 30.6.2023

pavšal

12

0
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SKUPAJ SPLOŠNE AMBULANTE

3,1

83.385

85.213

102

št. K iz obiskov

17.108

17.043

100

Referenčna amb. I

št. K iz obiskov

1.088

1.200

110

Referenčna amb. II

št. K iz obiskov

1.066

1.200

113

št. K iz obiskov

1.053

1.200

114

3.207

3.600

112

Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu DSO

0,62

Referenčna amb. III
SKUPAJ REFERENČNE AMB.

3

Otroško šolski dispanzer 1

- preventiva

št. K iz obiskov

9.830

7.951

81

Otroško šolski dispanzer 2

- preventiva

št. K iz obiskov

11.397

7.951

70

Otroško šolski dispanzer 3

- preventiva

št. K iz obiskov

10.239

7.951
7.951

78
#DIV/0!

Otroško šolski dispanzer 1

- kurativa

št. K iz obiskov

19.239

27.210

141

Otroško šolski dispanzer 2

- kurativa

št. K iz obiskov

20.540

27.210

132

Otroško šolski dispanzer 3

- kurativa

št. K iz obiskov

8.528

27.210

319

79.773 113.434

142

Skupaj OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER
SKUPAJ OŠD - preventiva

0,5

31.466

23.853

76

SKUPAJ OŠD - kurativa

2,8

48.306

81.630

169

183.473 219.289

120

SKUPAJ ŠTEVILO K-jev V OSNOVNI ZDR.DEJAVNOSTI
Zdravstvena vzgoja (evidenčne delavnice)

0,84

pavšal

12

Zdravstvena vzgoja - delavnice

št.delavnic

19

99

521

Farmacevtsko svetovanje (pavšal do 31.12.2020)

št… enot,
pavšal

150

168

112

pavšal

12

0

12

0

0

AMBULANTA NUJNE MEDICINSKE POMOČI
1. DEŽURNA SLUŽBA 2
a)Število primerov
2. MOBILNA ENOTA NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA
ZZZS/nujni prevozi

št. km

2. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST
ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO
a.) Število točk iz storitev
Šolska zobna ambulanta I
Šolska zobna ambulanta II
Zobozdravstvena dejavnost za mladino

Zobozdravstvena vzgoja (evidenčne delavnice)

40.268

40.059

99

št. točk

40.153

40.059

100

80.421

80.118

100

48.541

54.122

111

209.383 214.358

102

2,38

Zobna ambulanta za odrasle (1.4.2020 dalje)
SKUPAJ ZOBNE AMBULANTE

št. točk

št. točk
1
0,8 pavšal

12

0

3. SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA
DEJAVNOST SKUPAJ Z DRUGIMI ZDRAVST. DEJAVNOSTMI
Spec.ambulanta za pljučne bolezni - pulmologija
Pulmologija - prvi pregled

1,13 št. točk

58.846
1.033

70.020
1.320

119
128
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Diabetična ambulanta

0,4 št. točk

25.284

21.766

86

Kardiologija

0,1 št. točk

5.555

4.805

87

1 št. točk

20.140

17.218

85

Fizioterapija- uteži ZD* - Ferme

št. uteži

648

590

91

Fizioterapija- uteži ZD* - Praznik

št. uteži

625

590

94

Dispanzer za ment.zdr-logoped
FIZIOTERAPIJA

Fizioterapija- uteži DSO IZLAKE
Skupaj Fizioterapija;
Specialna fizioterapija

Patronaža- storitve

Nega bolnika-storitve

št. uteži

252

224

89

1.525

1.404

92

št.
primerov

42

57

136

št.
1 primerov

1.487

1.350

91

št.
3,3 primerov

2.756

4.455

162

2,38

REŠEVALNI PREVOZI
REŠEVALNA SLUŽBA, št.km
Nenuj.reš.prev-s sprem. 513150

0,72 št.km

109.333

71.611

65

Nenujni dializ.prev. 513151

1,41 št.km

104.950 140.137

134

Sanitetni prevozi 513153

1,58 št.km

137.933 157.248

114

352.216 368.997

105

Reševalni prevozi

Spremembe programov v pogodbi ZD Zagorje – ZZZS za leto 2022
Za leto 2022 pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD Zagorje in ZZZS še ni podpisana,
zato do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavnosti pogodba iz preteklega leta. Spremembe pogodbe, ki so
že znane, so vključene v finančni načrt.
Spremembe programov, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS in prejetimi aneksi:
-

-

-

S 1.1.2022 je upoštevana sprememba planiranja in plačevanja storitev v dejavnosti farmacevtskega
svetovanja (7.in 18.člen Aneksa 1 k Dogovoru 2021);
sprememba planiranja in plačevanja posegov v dejavnosti splošne ambulante, otroško šolskega
dispanzerja in splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu (17. in 18.člena Aneksa k Dogovoru
2021)
ter sprememba obsega programa v dejavnosti splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu,
zaradi spremembe normativa 1 zdravniške ekipe iz 1.514 ur na 1.250 ur (1.člen Aneksa k Dogovoru
2021)Posledično se je spremenil obseg programa v splošni ambulanti.
- spremembo planiranja zdravstvenovzgojnih delavnic (13. in 25. člen Aneksa št. 1 k Dogovoru
2021). Veljavnost spremembe od 1.1.2022 dalje.

V letu 2022 se bomo prizadevali za pridobitev in ohranitev:
- nove zobne ambulante za odrasle (obseg 1 tim),
- nove splošne ambulante družinske medicine (obseg 1 tim),
- nove referenčne ambulante (ambulanta 4),
- vstopna triažna točka,
- ohranitev Nujne medicinske pomoči (NMP).
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5.2. Delavnice
Zavod v letu 2022 v okviru preventivne dejavnosti, planira obseg delavnic, ki so razvidne v spodnji tabeli
št. 2 in sicer:
Tabela št. 2: Načrt obsega programa – delavnice za leto 2022
PLAN 2022

DELAVNICE

Letna pogodba

1

2

E0231

SPL - ZV delavnica zdrava prehrana

E0233

SPL - skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja

E0235

SPL - indiv. svetovanje za opuščanje kajenja

E0236

SPL - indiv. svetovanje za tvegano pitje alkohola

E0237

SPL - ZV delavnica življenski slog

E0239

SPL - ZV delavnica dejavniki tveganja

E0522

SPL - ZV delavnica podpora pri spopr. z depresijo

E0581

SPL - ZV delavnica podpora pri spopr. z tesnobo

E0582

SPL - ZV delavnica spoprijemanje s stresom

E0583

SPL - ZV delavnica tehnike sproščanja

E0686

SPL - ZV delavnica ali sem fit

E0687

SPL - ZV delavnica gibam se

E0783

SPL - ZV sladkorna bolezen tipa 2

E0784

SPL - ZV s sladkorno boleznijo skozi življenje - osnovna struktura

E0787

SPL - ZV zdravi odnosi

E0788
E0789

SPL - ZV skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-individ.svet.(temeljni del)
SPL - ZV skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-individ.svet.(vzdrževalni
del)

E0790

SPL - ZV zdravo hujšanje temeljni del

E0791

SPL - ZV zdravo hujšanje vzdrževalni del

SKUPAJ

3
1
6
2
9
8
2
2
3
6
8
3
6
4
2
15
15
2
2
99

6.2. Dejavnosti plačane po pavšalu
ZD Zagorje opravlja naslednje dejavnosti, ki se plačujejo po pavšalnem znesku in sicer:
302 001
302 001
338 042
338 048
346 025
446 125
512 032

Pavšal za dodatne time v SA
Sredstva za laboratorij z RA
NMP - dežurna služba
Mobilna enota nujnega reševalnega vozila
Zdravstvena vzgoja
Zobozdravstvena vzgoja
Dispanzer za mentalno zdravje
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5.3. Tržna dejavnost
Za pridobivanje tržnih prihodkov ZD Zagorje opravlja naslednje dejavnosti:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Specializirana prodajalna
Izposoja medicinskih pripomočkov – samoplačniki
Laboratorijske storitve: storitve za samoplačnike in zunanje naročnike
Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od
samoplačnikov
Nudenje nujne medicinske pomoči na prireditvah
Prihodki od počitniške kapacitete
Prihodki računovodskih storitev
Drugi prihodki od prodaje storitev na trgu

6. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

6.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
Poslovni izid za leto 2022, ki je načrtovan s tem finančnim načrtom, bo realiziran s predpostavko, da bodo
gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2022 realizirana v okviru načrtovanih. Zaradi posledic epidemije
koronavirusa bo po predvidevanjih zaradi nepredvidljivih gibanj tudi v letu 2022 prišlo do sprememb tako
na strani odhodkov, kot tudi prihodkov.
Po posameznih elementih finančnega načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je ZD Zagorje
za leto 2022 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna makroekonomska izhodišča in predpostavke
skladno s končnimi izhodišči. Pri planiranju prihodkov in odhodkov iz posameznih programov zdravstvenih
dejavnosti so bile upoštevane cene zdravstvenih programov iz Splošnega dogovora za leto 2022. Za leto
2022 ZD Zagorje načrtuje 4.620.465 EUR prihodkov in 4.618.960 EUR odhodkov. Presežek prihodkov nad
odhodki znaša pred obračunom davka od dohodkov pravnih oseb 1.505 EUR, po obračunu DDPO pa
1.473 EUR. Načrtovani presežek prihodkov predstavlja 0,033 % prihodkov.
Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (tabelo izpolniti v priloženi excelovi
datoteki)

6.1.1. Načrtovani prihodki
Načrtovani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 4.620.465 EUR in bodo za 16,27 % nižji od doseženih v letu
2020. Prihodki bodo nižji zaradi nižjih prihodkov iz naslova Covid-19 (cepljenje, brisi), pridobljenih tako s
strani proračuna, kot tudi s strani fizičnih oseb (samoplačniki). Prihodke pa načrtujemo višje pri zdravstvenih
storitvah zaradi višjih cen zdravstvenih storitev, ter zaradi višje načrtovane realizacije kot je bila v letu 2021.
Pri načrtovanju prihodkov je upoštevan planirani delovni program za leto 2022, ki je dogovorjen s pogodbo
z ZZZS iz leta 2021.
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V spodnji tabeli št. 3 lahko natančneje razberemo vrste stroškov. Pod tabelo so še obrazložitve in sicer:
Tabela št. 3: Načrtovani prihodki v letu 2022 v primerjavi z letoma 2020, 2021
Realizacija

Plan 2022

Prihodki

Realizacija
2020

Realizacija
2021

1

2

3

1. POSLOVNI PRIHODKI

Indeks

Struktura prihodkov

Plan 2022

Indeks
Real.202
1 / Real.
2020

Indeks
Plan 2022
/
Real.202
1

Struktur
a Real.
2021

Struktur
a Plan
2022

4

5=3/2

6=4/3

7

8

4.359.846

5.180.490 4.276.969

118,8

82,6

93,9%

92,6%

2.602.988

2.933.282

3.121.946

112,7

106,4

53,2%

67,6%

72.512

11.935

25.628

16,5

214,7

0,2%

0,6%

- Prostovoljno zavarovanje - PZZ

398.857

485.633

516.868

121,8

106,4

8,8%

11,2%

- Konvencije, socialno ogroženi

13.597

16.780

16.879

123,4

100,6

0,3%

0,4%

979.643

1.331.935

268.591

136,0

20,2

24,1%

5,8%

20

5.504

5.504

27.520,0

100,0

0,1%

0,1%

49.052

46.197

44.298

94,2

95,9

0,8%

1,0%

29.288

99.502

52.553

339,7

52,8

1,8%

1,1%

1.601

1.706

1.706

106,6

100,0

0,0%

0,0%

131.883

131.883

100,0

2,4%

2,9%

- Obvezno zavarovanje (ZZZS) - OZZ
- Prihodki od specializacij, pripravniki (ZZZS)

- Prihodki iz proračuna države (Covid 19)
- Ostali prihodki (mrliško o., klin.vaje)
- Prihodki občine za tekoče stroške /patronaža,
inv./
- Prihodki od samoplačnikov
- Prihodki od doplačil
- Prihodki laboratorija
- Drugi prihodki od prodaje storitev (pravne,
fiz.osebe)

212.288

116.133

91.113

54,7

78,5

2,1%

2,0%

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA in STORITEV

384.569

315.839

343.496

82,1

108,8

5,7%

7,4%

1.282,2

0,0

0,1%

0,0%

3. FINANČNI PRIHODKI

269

3.449

0

4. DRUGI PRIHODKI

882

18.688

0

2.118,8

0,0

0,3%

0,0%

0
0
5.518.466 4.620.465

#DIV/0!

#DIV/0!

0,0%

0,0%

116,3

83,7

100,0%

100,0%

5. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI
I. PRIHODKI

0
4.745.566

1. POSLOVNI PRIHODKI bodo znašali 4.276.969 EUR in bodo za 17,44 % nižji od realiziranih v letu 2021.
Poslovne prihodke predstavljajo:
Prihodki iz obveznega zavarovanja so načrtovani v višini 3.121.946 EUR in bodo višji od realiziranih v
letu 2021 za 6,62 %. Prihodki bodo višji zaradi višjih cen zdravstvenih storitev, ter zaradi višje načrtovane
realizacije kot v letu 2021, v katerem zaradi omejitev koronavirusa nismo uspeli v celoti realizirati delovni
program. S 1.1.2022 je na podlagi Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2021 upoštevana
sprememba planiranja in plačevanja storitev, ki so že opisana v točki 5.1.
Cene zdravstvenih storitev so se s 1.1.2022 povišale in sicer zaradi višjih plačnih razredov po aneksu h
kolektivni pogodbi za zdravstveno nego, upoštevana je napoved UMAR leta 2021 za leto 2022, nova
višina DPZ za leto 2021.
- Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja so načrtovani v višini 515.868 EUR, kar je 6,43 % povečanje glede
na realizacijo v letu 2021. Prihodki bodo višji predvsem zaradi višjih cen zdravstvenih storitev, ter zaradi
višje načrtovane realizacije nekaterih zdravstvenih storitev kot v letu 2021.
- Prihodki od financiranja stroškov specializantov in pripravnikov so načrtovani v višini 25.628 EUR in
bodo višji od leta 2021 za 2,15 krat in sicer zaradi načrtovanih zaposlitev pripravnikov ter specializanta
medicine. Sredstva za pripravnike dobimo povrnjene s strani ZZZS preko Združenja zdravstvenih zavodov.
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- Prihodki od konvencij in socialno ogroženih bodo znašali 16.897 EUR in sicer bodo znašali prihodki od
konvencij 5.069 EUR in prihodki za socialno ogrožene 11.810 EUR.
- Prihodki za mrliško ogledne storitve in klinične vaje bodo znašali 5.504 EUR in sicer bodo znašali
prihodki za mrliško ogledne storitve 5.412 EUR, prihodki za klinične vaje pa 92 EUR.
- Prihodki za patronažno službo bodo znašali 44.298 EUR in bodo enaki realiziranim v letu 2021. Prihodke
pridobimo s strani Občine Zagorje ob Savi. S sredstvi so kriti celotni stroški, ki se nanašajo izvajanje
laične nege.
- Prihodki laboratorija bodo v letu 2022 znašali 131.883 EUR in so načrtovani v okviru realizacije leta 2021.
Prihodki se nanašajo na opravljene storitve fizičnim in pravnim osebam. V teh prihodkih niso zajete
storitve v povezavi s Covid-19.

- Prihodki od ostalih samoplačnikov in doplačil zdravstvenih storitev bodo skupaj znašali 54.259 EUR in
bodo od realiziranih v letu 2021 nižji za 1,86 krat. Prihodki bodo nižji zaradi plačil samoplačniških storitev
v povezavi s Covid-19, namreč v letu 2022 zaradi ukinitev omejitev planiramo znatno nižje število
opravljenih samoplačniških brisov.
- Prihodki za obvladovanje epidemije Covid-19 bodo znašali 268.591 EUR in bodo za 79,83 % nižji od
pridobljenih v letu 2021. To so prihodki za pokrivanje stroškov za odvzeme in preiskave brisov na Covid19, izvajanja cepljenja proti Covid-19, izvajanje prevozov Covid pacientov, dodatek za neposredno delo
s pacienti, obolelimi za Covid-19 in drugi morebitni prihodki za zajezitev epidemije. Prihodki bodo nižji,
zaradi manjšega števila opravljenih brisov, predvideno je tudi manjše število cepljenj, v letu 2022 se ne
predvideva izplačil sredstev za dodatke po kolektivni pogodbi za javni sektor, ne predvidevajo se izplačila
za prerazporeditve delavcev.
- Drugi prihodki prodaje storitev, ki se nanašajo na tržno dejavnost, bodo znašali 91.113 EUR in bodo nižji
od realiziranih v letu 2021 za 21,54 %. Te prihodke predstavljajo:
o
o
o
o
o
o

Prihodki za zdravstvene storitve zunanjih plačnikov
Prihodki od provizij
Prihodki od povračil za obratovalne stroške najemnikov
Prihodki od storitev opravljene za najemnike
Računovodske storitve
Drugi ne-zdravstveni prihodki

10.518 EUR
3.438 EUR
52.819 EUR
17.298 EUR
5.507 EUR
1.533 EUR

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV bodo znašali 343.496 EUR in bodo višji od realiziranih v
letu 2021 za 8,76 %. Prihodki so načrtovani predvsem zaradi tega, ker smo konec leta 2021 prestavili
prodajalno na lokacijo, ki je bolj dostopna kupcem, ter zaradi predvidenih manjših omejitev glede
koronavirusa. Prihodki nastanejo iz dveh virov in sicer:
o Prihodki izposojevalnice medicinskih pripomočkov (OZZ in PZZ)

o Prihodki od prodaje blaga v specializirani prodajalni

48.000 EUR
295.496 EUR

3. FINANČNI PRIHODKI v letu 2022 niso načrtovani.
4. DRUGI PRIHODKI bodo v letu 2022 niso načrtovani.
5. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI se v letu 2022 ne načrtujejo.
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6.1.2. Načrtovani odhodki
Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 bodo znašali 4.618.960 EUR in bodo za 12,56 %nižji od doseženih v
letu 2021. V spodnji tabeli št. 4 so razvidni odhodki glede na vrsto stroškov.
Tabela št. 4: Načrtovani odhodki v letu 2022 glede na vrsto stroškov
Realizacija

Struktura
odhodkov

Plan 2022

Indeks
Real.2021 Plan 2022
/ Real.
/
2020
Real.2021

Real.
2021

Plan
2022

7

8

Prihodki / Odhodki

2020

2021

Plan 2022

1

2

3

4

1. STROŠKI MATERIALA

393.075

525.189

512.401

133,6

97,6

9,9%

11,1%

2. STROŠKI STORITEV

938.439

1.094.564

844.636

116,6

77,2

20,7%

18,3%

5=3/2

6=4/3

3. AMORTIZACIJA

166.951

214.728

207.764

128,6

96,8

4,1%

4,5%

4. STROŠKI DELA

2.878.131

3.224.064

2.812.275

112,0

87,2

61,0%

60,9%

17.054

3.336

2.804

19,6

84,1

0,1%

0,1%

272.224

218.842

238.391

80,4

108,9

4,1%

5,2%

5. DRUGI STROŠKI
6. STROŠKI PRODANIH ZALOG
7. FINANČNI ODHODKI

392

189

189

48,2

100,0

0,0%

0,0%

3.482

546

0

15,7

0,0

0,0%

0,0%

27.852
4.697.600

734
5.282.192

0

2,6

0,0

0,0%

0,0%

112,4

87,4

100,0%

100,0%

8. DRUGI ODHODKI
9. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI
II. ODHODKI

4.618.460

6.2.1.1. Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 1.595.428 EUR in
bodo za 13,23 % nižji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša
34,54 %. Med stroške materiala, blaga in storitev uvrščamo tudi stroške prodanih zalog v višini 238.391 EUR,
ki se nanašajo na stroške prodanega blaga specializirane prodajalne.
STROŠKI MATERIALA
Stroški materiala so načrtovani v višini 512.401 EUR in bodo nižji od doseženih v letu 2021 za 2,43 % ter
predstavljajo 11,1 % stroška v celotnih odhodkih.
Podroben plan po posameznih stroških materiala je prikazan v spodnji tabeli št. 5.
Tabela št. 5: Načrtovani stroški materiala v letu 2022 v primerjavi z letom 2021
Stroški materiala
Stroški izdelavnega - osnovnega materiala
Gotova zdravila, zdravila, LZM
Obvezilni material
RTG material
Laboratorijski material

Realizacija 2021

Plan 2022

Plan 2022/
realiz. 2021

v EUR

v EUR

Indeks

354.646
72.315
21.346
368
126.836

300.870
74.020
21.346
400
129.756

84,84
102,36
100,00
108,70
102,30
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Laboratorijski material - antigen testi
Zobozdravstveni material
Ostali zdravstveni material
Stroški materiala - prejete donacije (maske,…)
Stroški pomožnega materiala
Pralna in čistilna sredstva
Material za dezinfekcijo
Delovna obleka in obutev
Ostala varovalna oprema in zaščita Covid 19
Stroški ostalega pomožnega materiala
Stroški energije in vode
Eektrična energija
Voda
Gorivo - ogrevanje poslovnih prostorov
Gorivo za službena vozia
Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za
vzdrževanja
Nadomestni deli za OS in MP
Nadomestni deli za službena vozia - pnevmatike in
Material za popravila in vzdrževanje OS
Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev
Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev in embalaže
Stroški strokovne literature
Strokovna literatura, uradni list, časopisi
Pisarniški material
Stroški pisarniškega materiala
Stroški materiala za tiskanje (kartuše, tonerji)
Stroški materiala iz prejšnjih obdobij
Stroški materiala iz prejšnjih obdobij
Drugi stroški materiala
Drugi stroški materiala

Skupaj stroški materiala

63.021
24.094
36.839
9.827
46.305
8.717
7.812
10.101
17.457
2.218
97.008
31.178
6.558
21.378
37.894

11.430
25.274
38.644
0
50.623
9.144
8.195
13.500
17.457
2.327
135.209
62.925
6.879
25.654
39.751

4.721
1.088
3.633
0
157
157
3.359
3.359
13.683
10.049
3.634
0
0
5.310
5.310

6.188
1.088
4.500
600
300
300
3.524
3.524
12.089
10.049
2.040
0
0
3.598
3.598

131,07

525.189

512.401

97,57

18,14
104,90
104,90
0,00
109,33
104,90
104,90
133,65
100,00
104,91
139,38
201,83
104,89
120,00
104,90

100,00
123,86
191,08
191,08
104,91
104,91
88,35
100,00
56,14

67,76
67,76

Večina stroškov materiala bo višja za rast cen življenjskih potrebščin in sicer za 4,9 %. Obrazložitev večjih
odstopanj:
o Večja odstopanja tako procentualno kot tudi vrednostno lahko v zgornji tabeli vidimo pri
laboratorijskem materialu za hitro antigensko testiranje, ki se v letu 2022 načrtujejo v višini 11.430
EUR. Ti stroški bodo v letu 2022 nižji za 5,5 krat. V letu 2022 zaradi ukinitev določenih omejitev v
povezavi s Covid-19 načrtujemo znatno nižje število opravljenih hitrih testiranj na SARS CoV-2. Prav
tako smo v letu 2021 na podlagi opravljenega javnega naročila dosegli znatno nižjo ceno hitrih
testov, kot smo jih prvotno nabavljali na podlagi naročilnic ali kot bi jo dosegli na podlagi skupnega
javnega naročila (cena na skupnem JN je 2,03 EUR, naša dosežena cena na JN pa 1,27 EUR na test).
o Stroški materiala – prejete donacije ne bodo nastali. V letu 2021 smo s strani proračuna prejeli
osebno varovalno opremo v višini 9.809 EUR (maske, rokavice..), kar pa v letu 2022 nismo načrtovali.
o

Stroški pomožnega materiala bodo znašali 50.623 EUR in bodo višji od realiziranih v letu 2021 za
9,33 %. Stroški bodo višji predvsem zaradi večje nabave delovne obleke in obutve. Zavod bo v letu
2022 uvedel bolj pregledno evidenco nabave delovne obleke in obutve, prav tako pa bo uvedel
sistematično nabavo le-te. Zaradi tega bo v letu 2022 večja nabava, saj se bodo nabavljala zaščitna
sredstva po ambulantah in ne po posameznih delavcih.
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o

o

Stroški električne energije in vode bodo znašali 135.209 EUR in bodo višji od realiziranih v letu 2021
za kar 39,38 %.
‒ Stroški električne energije bodo znašali 62.925 EUR in bodo višji za 101,83 %. Dobavitelja
električne energije pridobimo s prijavo na skupno javno naročanje, ki ga pripravi Združenje
zdravstvenih zavodov Slovenije. Pogodba je z 31.12.2022 potekla, zato smo se ponovno
pridružili skupnemu javnemu naročanju. Zaradi visokih podražitev energentov na
mednarodnih trgih in zelo ugodne cene dosežene v prejšnjem javnem naročilu, za nas
pomeni kar trikratno podražitev cene električne energije. Cena male tarife se je povišala za
191 %, cena velike tarife pa za 232 %.
‒ Stroški vode bodo znašali 6.879 EUR in bodo višji od leta 2021 za rast življenjskih potrebščin.
‒ Stroški ogrevanja bodo znašali 25.654 EUR in bodo višji od leta 2022 za 20 %. S 1.1.2022 se
je cena toplotne energije (mWh), povišala za 19,92 %. V Zagorju kot energent za ogrevanje
uporabljamo lesno biomaso. V letu 2021 je znašala poraba v ZD Zagorje 277,70 MWh in se
je v primerjavi z leto 2020 povišala za 18% (lani je bilo s kurilnimi napravami v kotlarni
Komunale Zagorje proizvedenih 7.875,89 MWh toplotne energije).
‒ Strošek goriva za uporabo službenih vozil bo v letu 2022 znašal 39.751 EUR in bo v primerjavi
z letom 2021 višji za rast življ. potrebščin. V primerjavi z letom 2020 pa višji za 37,29 % (cena
goriva je bila v letu 2020 zaradi cen na svetovnem trgu izredno nizka).
Stroški pisarniškega materiala bodo znašali 12.089 EUR in bodo za 11,65 % nižji od realiziranih v letu
2021 in za 25,88 % nižji od realiziranih v letu 2020. Stroški bodo nižji zaradi nižje porabe tonerjev,
kar je posledica najema tiskalnikov. Višji so posledično stroški najema računalniške opreme.

STROŠKI STORITEV
Načrtovani stroški storitev znašajo 844.636 EUR in bodo za 22,83 % nižji od realiziranih v letu 2021 in
predstavljajo 18,3 % vseh odhodkov. Stroški so načrtovani glede na delovni plan ter gibanja stroškov v
preteklih letih.
Podroben plan po stroških storitev prikazuje tabela št. 6 in sicer:
Tabela št. 6: Načrtovani stroški storitev v letu 2022 v primerjavi z letom 2021

Stroški storitev
Storitve za opravljanje dejavnosti
Laboratorijske storitve
Laboratorijske storitve - Covid 19
Stroški telekomunikacij-telefon, Rtv, internet
Stroški poštnine in kurirske storitve
Registracije, povračila za ceste, vinjete
Varstvo pri delu
Zdravstveni pregledi zaposlenih
Varovanje zgradb in prostorov
Zdravstvene storitve - RTG, preisk., lab, LZM stor.
Zdravstvene storitve - zobna protetika
Stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja
Stroški tekočega vzdrževanja - poslovni objekti

Realizacija 2021

Plan 2022

Plan 2022/
realiz. 2021

v EUR

v EUR

Indeks

417.904
25.217
260.133
26.986
23.653
1.660
2.614
5.518
2.364
9.291
60.468
249.345
8.446

282.039
25.217
124.380
27.499
24.102
1.660
2.742
4.200
2.480
9.291
60.468
152.191
8.860

67,49
100,00
47,81
101,90
101,90
100,00
104,90
76,11
104,91
100,00
100,00
61,04
104,90
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Stroški tekočega vzdrževanja - počitniški objekti
Stroški tekočega vzdrževanja - oprema
Stroški tekočega vzdrževanja - računalništvo
Tekoče vzdrževanje računalniških programov, aplikacij
Tekoče vzdrževanje računalniške strojne opreme
Stroški tekočega vzdrževanja - službena vozila
Stroški za investicijsko vzdrževanje
Stroški najemnin
Stroški najemnin - prostori
Stroški najemnin - računalniški programi, rešitve
Stroški najemnin - ostalo
Stroški zavarovalnih premij ter plačilnega prometa
Zavarovanje objektov
Zavarovanje zaposlenih, poslovanja
Zavarovanje službenih vozil
Plačilni promet (UJP)
Bančne storitve /provizija plačilnih kartic, JNT
Stroški intelektualnih storitev
Stroški zdravstvenih storitev in koncesionarjev
Stroški seminarjev, usposabljanj, kotizacij
Stroški specializacij
Stroški računalniških storitev
Stroški revizij
Stroški ostalih in intelektualnih storitev
Stroški ostalih intelektualnih storitev - spletna stran, logo
Stroški odvetniških storitev
Stroški komunalnih in prevoznih storitev
Komunalne storitve (odpadki komunalne storitve/odpadki, najem
kontejnerjev..
Prevozne storitve za opravljenje dejavnosti / taxi…
Povračila stroškov v zvezi z delom
Dnevnice v državi za izobraževanje in službeno pot
Hotelske storitve/nočnine v državi
Stroški prevoza za izobraževanje in službeno pot
Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti
Stroški podjemnih pogodb
Stroški avtorskih honorarjev
Stroški sejnin
Stroški študentskega dela
Stroški reprezentance
Stroški reprezentance
Stroški storitev iz prejšnjih obdobij
Stroški storitev iz prejšnjih obdobij
Stroški drugih storitev
Stroški drugih storitev
Stroški promocij, reklam…
Stroški drugih storitev (izdelava dokumentacij JN…)

Skupaj stroški storitev

1.997
21.348

900
21.348

40.935
11.804
18.984
117.386

38.548
13.814
18.984
12.605

8.790
4.107
15.548
35.169
6.564
6.938
18.441
272
2.954
134.370
109.296
6.787
1.900
3.972
0
6.737
5.278
400
26.231

9.142
12.132
15.858
34.788
6.564
6.938
18.441
272
2.573
134.596
109.296
11.892
0
3.471
3.200
6.737
0
0
27.069

17.105
9.126
1.718
216
480
1.022
221.224
182.077
1.600
1.037
36.510
0
0
0
0
8.603
6.794
1.809

17.943
9.126
4.845
427
1.500
2.918
201.376
182.077
1.600
2.699
15.000
0
0
0
0
7.732
7.532
200
0

1.094.564

844.636

45,07
100,00
94,17
117,03
100,00
10,74
104,00
295,40
101,99
98,92
100,00
100,00
100,00
100,00
87,10
100,17
100,00
175,22
0,00
87,39
#DIV/0!
100,00
0,00
0,00
103,19
104,90
100,00
282,01
197,69
312,50
285,52
91,03
100,00
100,00
260,27
41,08
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
89,88
110,86
0,00
77,17

Obrazložitev stroškov, ki se bistveno razlikujejo od realizacije leta 2021:
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o

Stroški za opravljanje dejavnosti bodo znašali v letu 2021 skupaj 282.039 EUR in bodo nižji od
realiziranih v letu 2021 za 32,51 %.
‒

o

Stroški bodo nižji v pretežni meri zaradi nižje načrtovanih stroškov laboratorijskih storitev
v povezavi s Covid-19 in sicer se bodo le ti znižali za 52,19 % EUR in bodo znašali 124.380
EUR. V celotnih stroških storitev predstavljajo stroški laboratorijskih storitev (Covid-19)
14,73 % stroškov. Stroški so skoraj v celoti načrtovani za mikrobiološke preiskave Inštituta
za mikrobiologijo in imunologijo in sicer za neposredno dokazovanje nukleinske kisline
koronavirusa SARS CoV-2 (COVID-19) – PCR testiranja.

Stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja ter stroški najemnin bodo skupaj znašali
152.191 EUR in bodo nižji od načrtovanih za 38,96 %. Stroški bodo nižji predvsem zaradi nižjih
stroškov za investicijsko vzdrževanje.
‒

Stroški za tekoče in investicijsko vzdrževanje bodo znašali 115.059 EUR in so planirani v
skladu z planom vzdrževalnih del za leto 2022. Stroški za tekoče vzdrževanje bodo znašali
102.454 EUR, za investicijsko vzdrževanje pa 12.605 EUR. Stroški tekočega in investicijskega
vzdrževanja so navedena v točki 8.2. Plan vzdrževalnih del.

‒

Strošek za tekoče vzdrževanje računalnikov bo znašal 52.362 EUR in je načrtovan v višini
38.548 EUR za vzdrževanje programske opreme, 13.814 EUR za vzdrževanje strojne opreme.
Strošek bo za 0,71 % nižji od realiziranega v letu 2021. ZD Zagorje še vedno načrtuje prenovo
strojne opreme, saj je zelo zastarela.
Računalniška programska oprema vsebuje vzdrževanje:
- Zdravstveni program ISOZ21 (SRC Infonet)
- Vzdrževanje mobilne aplikacije za izvajanje brisov (SRC Infonet)
- Licenčnino in vzdrževanje programa za specializirano prodajalno in izposojevalnico
medicinskih pripomočkov (Recipe)
- Licenčnino in vzdrževanja programa za opravljanje nabav in inventur za specializirano
prodajalno in izposojevalnico medicinskih pripomočkov (Pharmaco, novo)
- Programsko opremo za laboratorijski informacijski sistem (Kobis)
- Računovodski programi (dvostavno knjigovodstvo, plačilni promet, osnovna sredstva,
kadrovska evidenca, plače, drugi osebni prejemki, dohodnina, fakturiranje, obresti,
knjiga prejetih računov, davek na dodano vrednost, naročilnice, materialno skladiščno
poslovanje, potni nalogi, e-registrator…; SAOP)
- Digitalno obveščanje (kron Telekom)
- Mobilna aplikacija za podporo procesom na vstopnih točkah Infonet
Računalniško strojno opremo vzdržuje zunanje podjetje.

‒

o

Stroški najemnin so načrtovani skupaj v višini 37.132 EUR in bodo višji od realiziranih v letu
2021 za 30,54 % Med stroške najemnin uvrščamo strošek najema prostora za ambulanto 2
na Izlakah v višini 9.142 EUR, strošek za najem računalniške opreme bo znašal 12.132 EUR
in se nanaša na strošek najema programa za planiranje in registracijo delovnega časa, najem
spletne aplikacije za spremljanje temperature hladilnikov, naročnina za najem strežnika za
spletno stran, najem telefona in tiskalnika ter vzdrževanje aplikacije za tiskanje nalepk iz
programa zdravstva za namen brisov-Covid-19, najem tiskalnikov.

Povračila stroškov v zvezi z delom bodo znašali 4.845 EUR in bodo za 2,82 krat višji od realiziranih
v letu 2021. Sem sodijo stroški dnevnic za izobraževanje, nočnine ter stroški prevoza za
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izobraževanje. Stroški bodo višji, ker se bodo zaradi sproščanja epidemioloških ukrepov zaposleni
lahko več izobraževali, izobraževanja pa bodo potekala v živo, na lokacijah in ne »on line«
o

Stroški storitev fizičnih oseb, bodo znašali 201.376 EUR in so za 8,97 % nižji od načrtovanih. Nekaj
večjih stroškov in odstopanj od realizacije leta 2021:
‒ Stroški podjemnih pogodb bodo znašali 182.077 EUR in so načrtovani v isti višini kot so bili
realizirani v letu 2021. Najvišji delež podjemnih pogodb se nanaša na dejavnost pulmologije
in sicer 90.603 EUR. Strošek podjemnih pogodb za diabetično ambulanto znaša 15.723 EUR,
kardiologijo 14.549 EUR, Splošne ambulante 22.070 EUR, otroške šolske ambulante 20.220
EUR…
‒ Stroški študentskega dela bodo znašali 15.000 EUR in bodo nižji od realiziranih v letu 2021
za 58,92 %. Stroške še vedno načrtujemo za delo študentov na mestih, ki so potrebna za
obvladovanje epidemije Covid 19 (triažna točka, brisi, cepljenje…).

6.2.1.2. Načrtovani stroški dela
Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 2.812.275 EUR in bodo za 12,77 % nižji
od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 60,89 %.
Razlogi in osnove za planiranje stroškov plač:
V letu 2022 so pri planiranju stroškov dela upoštevane že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov
k kolektivnim pogodba, dejavnosti in poklicev.
Zakonodaja na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2021 in 2022 določa:
- Redna delovna uspešnost: Od 1. julija 2020 dalje se je pričela izplačevati redna delovna uspešnost v
skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF,
46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18: v nadaljevanju:
ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10,
89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18: v nadaljevanju: KPJS). ZSPJS vsebuje
določbe, ki se nanašajo na redno delovno uspešnost v 22. in 22.a členu, KPJS v 27. do 34. členu, navodilo
za izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca pa je v prilogi 2 KPJS. Skupen obseg sredstev za
plačilo redne delovne uspešnosti javnih uslužbencev za leto 2012 znaša 2% letnih sredstev za osnovne
plače. Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti se za vsako naslednje leto določi z
aneksom h kolektivni pogodbi za javni sektor najkasneje do 1. septembra. V primeru, da skupen obseg
sredstev do tega roka ni določen, se v tekočem letu uporablja enak odstotek kot v preteklem letu. Ker
do 1.9.2021 ni bil določen skupen obseg sredstev, je obseg sredstev 2 %.
- Delovna uspešnost za povečan obseg dela: delovna uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela lahko
od 30. 6. 2020 znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca. Uredba o delovni uspešnosti iz
naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20), s katero
so na podlagi tretjega odstavka 22.e člena ZSPJS, določeni pogoji, merila in obseg dela plače za delovno
uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence , v 3. členu določa, da se v primeru
povečanega obsega dela, ki ga javni uslužbenec opravi pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika
proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna, del
plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela zagotavlja iz prihrankov sredstev
za plače posameznega proračunskega uporabnika, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev z
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dela, ali nezasedenih delovnih mest ali iz sredstev projekta, ki so predvidena v finančnem načrtu
uporabnika proračuna.
- Delovna uspešnost za nagrajevanje timov družinske medicine oz. otroškega in šolskega dispanzerja:
Vlada RS je dne 9. 12. 2021 sprejela posebni vladni projekt, katerega cilj je nagrajevanje timov družinske
medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja (v nadaljnjem besedilu: ADM oz. OŠD), ki imajo
opredeljenih več zavarovancev, kot je meja, pri kateri lahko nosilec ADM oz. OŠD odklanja opredelitev,
t.j. 1895 glavarinskih količnikov. 1895 glavarinskih količnikov pomeni 100% plačilo programa. Z
navedenim je poslovodstvom javnih zdravstvenih zavodov podana ustrezna pravna podlaga, ki omogoča
da prejeta sredstva iz naslova financiranja preseganja glavarinskih količnikov prenesejo na time, ki to
delo v ADM oz. OŠD dejansko opravljajo Za izvajanje predlaganega projekta so zagotovljena sredstva pri
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v okviru Aneksa 1 k Splošnem dogovoru 2021. Osnova za
izplačilo plače iz naslova delovne uspešnosti je mesečna osnovna plača javnega uslužbenca v
posameznem obdobju. Javnemu uslužbencu se bo lahko izplačala delovna uspešnost iz naslova
posebnega projekta ob doseganju meril in sicer:
Razpon preseganja GK*

% izplačila delovne uspešnosti za zaposlenega

do 1895
od 1896 do 2000

0%
5%

od 2001 do 2100
od 2101 do 2200

10 %
15 %

od 2201 do 2300
od 2301 do 2400

20 %
25 %

nad 2400

30 %

- Redna napredovanja: s Spremembo in dopolnitvijo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (URL RS,
84/18) je določeno, da vsi javni uslužbenci v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje, pridobijo pravico
od izplačila v skladu z višjim plačnim razredoma zaradi napredovanj v višji plačni razred s 1. decembrom.
- Jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe: glede na Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v
Republiki Sloveniji javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada tudi za 40 let delovne dobe v višini
577,51 EUR.
- Minimalna plača: Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18) določa, da višina
minimalne plače za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022 znaša 1.074,43
EUR (prej 1.024,24 EUR). Minimalna plača je višja za 4,9 %; objavljena je bila v Uradnem listu št.5/2022.
- Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence v letu 2021: s 1. januarjem 2021 so se
uveljavile nove višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št.
204/2020).
- Regres za prehrano med delom: Ministrstvo za javno upravo št. je z dopisom št. 0100- 646/2021/4 z dne
4. 1. 2022 (v prilogi) posredovalo informacijo o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v
javnem sektorju, ki od 1. januarja 2022 do 30. junija 2022 znaša 4,47 EUR.
- Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela: skladno s 8. točko Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov
pripada javnemu uslužbencu glede na razdaljo od kraja bivališča do delovnega mesta, če znaša ta razdalja
več kot dva kilometra. Določi se povračilo stroškov kilometrine v višini 10 odstotkov cene neosvinčenega
motornega bencina 95 oktanov, pri čemer se glede višine cene bencina upošteva referenčni podatek
maloprodajne cene, v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 160/20) ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list
RS, št. 160/20), vendar v znesku izplačila ne manj kot 30 evrov. Tudi povračilo stroškov v višini 30 evrov
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se izplača glede na dejansko število prihodov in odhodov na delo. Če javni uslužbenec predloži dokazilo
o nakupu imenske mesečne vozovnice (javni prevoz), se mu povrnejo stroški v višini cene te vozovnice.
Sprejete spremembe zakonodaje, kot izhajajo iz predhodne točke, pomenijo spremembo (višje ali nižje)
stroške plač v letu 2022:
- Višji stroški zaradi napredovanj zaposlenih s 1.12.2021 in sicer je napredovalo 18 delavcev, od tega štirje
(4) delavci za 1 plačni razred in štirinajst (14) za dva plačna razreda;
- Znesek regresa za letni dopust še ni določen, načrtovan je v višini minimalne plače,
- Stroški prevoza v višini leta 2021,
- Višji stroški prehrane med delom od 1.1.2022, ki znaša 4,47 EUR (prej 34,39 EUR);
- Premije so načrtovane skladno s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 204/2020), kjer so določene minimalne
premije;
- Višji načrtovani stroški za izplačilo redne delovne uspešnosti iz naslova posebnega vladnega projekta za
nagrajevanje timov družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja. Višji stroški dela v
letu 2022 za izplačilo redne delovne uspešnosti za ostale zaposlene. Masa sredstev za izplačilo delovne
uspešnosti znaša 2 % letnih sredstev za osnovne plače. Pri izračunu redne delovne uspešnosti se
upoštevajo ure rednega dela posameznega javnega uslužbenca;
- Višina dela plače za redno delovno uspešnost direktorja za leto 2022 znaša največ dve osnovni mesečni
plači direktorja, pri čemer se kot osnova upošteva višina osnovne plače direktorja v decembru preteklega
leta. Ne glede na prejšnji stavek višina dela plače direktorja za delovno uspešnost ne sme presegati 5 %
letnih sredstev za osnovne plače direktorjev.
- povečanje dodatka za delovno dobo za vsako dodatno leto zaposlitve za 0,3 %;
- dodatne zaposlitve delavcev iz naslova zaposlovanja dodatnih kadrov, ki so financirani s strani javnih
financ;
- nižji strošek načrtovanih odpravnin v letu 2022. V letu 2022 se planira izplačilo dveh (2) odpravnin;
- Strošek jubilejne nagrade je načrtovan za 6 zaposlenih delavcev;
- Solidarnostna pomoč se planira za 3 zaposlene.
Stroški dela po posameznih vrstah stroškov so razvidna iz spodnje tabele št. 7 in sicer:
Tabela št. 7: Načrtovani stroški dela v letu 2022 v primerjavi z letom 2021
Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim
Plače zaposlenih
Plače zaposlnih (redno delo, dodatki, delovna uspešnost…)
Plače zaposlnih (dodatki Covid…)
Plače - delovna uspešnost, redna
Plače - delovna uspešnost, povečan obseg
Plače zaposlenih - nadurno delo
Plače zaposlenih - dežurstva
Drugi stroški plač
Nadomestila plač zaposlenim
Nadomestila plač zaposlnih (dopusti, prazniki, sl. odsot)
Povračila zaposlenim
Povračila za prehrano med delom

Realizacija 2021

Plan 2022

Plan 2022/
realiz. 2021

v EUR

v EUR

Indeks

2.274.742
1.466.868
439.924
31.184
27.958
95.309
210.295
3.204
279.966
279.966
114.175
76.361

1.902.911
1.565.746
4.788
36.038
44.712
50.226
199.501
1.900
295.223
295.223
115.566
77.752

83,65
106,74
1,09

59,30
105,45
105,45
101,22
101,82
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Povračila za prevoz na delo in iz dela
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja
Regres za letni dopust
Regres za letni dopust
Nagrade, darila, bonitete in drugi prejemki zaposlenih
Jubilejne nagrade
Odpravnine
Solidarnostna pomoč
Prispevki plač, nadomestil plač, bonitet in drugih prejemkov
zaposlenih
Prispevki delodajalca za PIZ
Prispevki delodajalca za zdravstveno zavarovanje
Prispevki delodajalca za zaposlovanje
Prispevki delodajalca za starševsko varstvo
Prispevki delodajalca za poškodbe pri delu
Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij
Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij

Skupaj stroški plač in drugi izdatki zaposlenim

37.814
33.413
33.413
84.856
84.856
29.648
4.274
23.988
1.386

37.814
34.200
34.200
91.582
91.582
18.852
3.129
13.644
2.079

100,00

407.264
220.651
169.018
1.395
2.571
13.629
0
0

353.941
194.535
144.198
1.360
2.198
11.650
0
0

86,91

3.224.064

2.812.275

102,36
102,36
107,93
107,93
63,59
73,21
56,88
150,00

88,16
85,32
97,49
85,49
85,48
#DIV/0!
#DIV/0!
87,23

Stroški dela so ključnega pomena, saj njihov delež v načrtovanih celotnih odhodkih zavoda znaša 60,89 %.
Skupni načrtovani stroški dela za leto 2022 znašajo 2.812.275 kar je za 12,77 % manj od doseženih v letu
2021.
o Bruto stroški plač zaposlenih brez nadomestil bodo v letu 2022 znašali 1.902.275 EUR in bodo za 16,35
% nižji od doseženih v letu 2021.
-

Strošek plač bo nižji zaradi nižjih stroškov dodatkov v povezavi s Covid -19, ki bodo v letu 2022
znašali 4.788 EUR in se bodo izplačevali samo še zaradi tveganja neposrednega stika z obolelimi. V
letu 2021 se je do 16.6.2021 še izplačeval dodatek po KPJS do 16.6.2021; V stroških bruto plač so
zajete osnovne plače zaposlenih z vsemi pripadajočimi dodatki za pogoje dela.

-

Med bruto plačami so vključena tudi izplačila za nadurno delo v višini 50.226 EUR, ki bodo nižja za
47,30 % in stroški nadurnega dela za dežurstva, ki bodo znašali 199.501 EUR in bodo nižji za 5,13
%.

-

Stroški za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela bodo znašali 44.712 EUR in bodo
višji za 59,93 % od leta 2021. Stroški za delovno uspešnost bodo višji zaradi posebnega vladnega
projekta, katerega cilj je nagrajevanje timov družinske medicine oz. otroškega in šolskega
dispanzerja.

-

Stroški za redno delovno uspešnost so načrtovani v višini 36.038 EUR in bodo višji za 15,57 %.

o Nadomestila plač zaposlenim bodo v letu 2022 znašali 295.223 EUR in bodo višja za 5,45. Nadomestila
plač predstavljajo nadomestila za koriščenje dopustov, prazniki, izredni dopust, službena odsotnost,
izobraževanje…
o Povračila in nadomestila so planirana za povračila stroškov prehrane med delom in povračila stroškov
prevoza na delo in iz dela v višini 115.566 EUR in bodo višja od načrtovanih za 1,22 %. Strošek prehrane
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med delom bo znašal 77.752 EUR, strošek prevoza na delo in iz dela pa bo znašal 37.814 EUR. Strošek
prehrane se načrtuje višje, zaradi novo določene cene prehrane med delom s 1.1.2022.
o Strošek premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje bo v letu 2022 znašal 34.200 EUR in bo
od realiziranih v letu 2021 višji za 2,36 %. Višje premije so bile določene v Sklepu o uskladitvi minimalne
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ter višjega števila
zaposlenih delavcev.
o Regres za letni dopust je planiran v višini 91.582 EUR za 91 zaposlenih (redno zaposlene, nadomeščanja).
Stroški regresa bodo višji za 7,93 %. Regres za leto 2022 še ni znan in je načrtovan v višini 1.050 EUR.
o Prispevki delodajalcev za socialno varnost bodo v letu 2022 znašali 353.941 EUR in bodo za 13,09 nižji,
kot so bili realizirani v letu 2021 in sicer zaradi višjih stroškov plač.
o Drugi izdatki zaposlenim bodo v letu 2022 znašali 18.852 EUR in bodo za 36,41 % nižji od doseženih v
letu 2021.
- Načrtujemo izplačilo šestih (6) jubilejnih nagrad: dve (2) za 10 let, dve (2) za 20 let in dve (2) za 40
let. Skupaj bo strošek znašal 3.129 EUR in bo v primerjavi z letom 2021 višji za 3,4 krat.
- V letu 2022 bo znašal strošek odpravnin 13.644 EUR in bo nižji od doseženih v letu 2021 za 43,12 %.
V letu 2022 je načrtovano izplačilo dveh (2) odpravnin zaradi upokojitve.
- Strošek solidarnostnih pomoči bo znašal 2.079 EUR in je načrtovan za izplačilo treh solidarnostnih
pomoči.
6.2.1.3. Načrtovani stroški amortizacije
Strošek amortizacije bo za leto 2022 znašal 207.764 EUR in bo za 3,24 % nižji od doseženih v letu 2021.
Amortizacija bo nižja zaradi višje planiranih nabav osnovnih sredstev v letu 2021 in zaradi višje predračunske
amortizacije. Načrtovani stroški amortizacije vključujejo tudi nabavo drobnega inventarja z dobo
uporabnosti nad enim letom v višini 6.228 EUR.
Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 227.705 EUR.
-

del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ znaša 0 EUR
del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 207.764 EUR,
del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 14.000 EUR in
del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 5.941 EUR.

Stroški amortizacije so načrtovani v višini amortizacije, ki je vračunana v cenah zdravstvenih storitev.
Skladno z 10. členom Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev bo del stroškov amortizacije, ki niso pokriti v cenah storitev, beležen v
breme virov sredstev.
6.2.1.4. Drugi stroški
Drugi stroški bodo v letu 2022 znašali 2.804 EUR. Stroški bodo nastali iz naslova članarin, nadomestila
stavbnega zemljišča, ter drugih stroškov iz prejšnjih obračunskih obdobij.
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6.1.3. Načrtovan poslovni izid
Za leto 2022 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.505 EUR pred obračunom davka od
dohodkov pravnih oseb. Načrtovani poslovni izid je za 157 krat nižji od doseženega v letu 2022.
Tabela 8: Načrtovan poslovni izid v letu 2022 v primerjavi z letom 2021
Realizacija 2021

Poslovni izid

Finančni načrt 2022

v EUR

v EUR

Celotni prihodki

5.518.466

4.620.465

Celotni odhodki
POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih
oseb)

5.282.192

4.618.960

236.274

1.505

3.835
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232.439

1.473

Davek od dohodka pravnih oseb
POSLOVNI IZID

Poslovni izid za leto 2022, ki je načrtovan s finančnim načrtom, bo realiziran s predpostavko, da bodo gibanja
prihodkov in odhodkov v letu 2022 realizirana v okviru načrtovanih. Zaradi posledic epidemije koronavirusa
bo še vedno prihajalo do sprememb tako na strani odhodkov, kot tudi prihodkov, zato bo ob morebitnih
večjih spremembah potrebno pristopiti k pripravi rebalansa Finančnega načrta.

6.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
Zavod nima izdelana Sodila za razmejitev prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti. Pri razvrščanju
upošteva Navodila MZ o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno
dejavnost, dopis MZ št. 024-17/2016/11, z dne 20. 12. 2018, Dopolnitve navodil o razmejitvi dejavnosti
javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnostjo Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/29
z dne 16.1. 2020) in Dopolnitve navodil o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov Ministrstva za
zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020). Iz podatkov grafičnega prikaza je razvidno, da znašajo za leto
2021 prihodki iz naslova tržne dejavnosti 518.399 tisoč EUR in predstavlja 11 % vseh prihodkov ZD Zagorje.

Načrtovani prihodki po vrstah dejavnosti
11%

89%
Javna služba

Tržna dejavnost

Slika 3: Delež načrtovanih prihodkov v letu 2022 javne in tržne dejavnosti
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Prihodki javne službe bodo znašali 4.102.066 EUR, prihodki tržne dejavnosti pa 518.399 EUR. Planiran
poslovni izid pri izvajanju javne službe izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 918 EUR, iz naslova
izvajanja tržne dejavnosti pa izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 587 EUR.
Tabela 9: Načrtovani stroški in prihodki v letu 2022 glede na javno službo in tržno dejavnost
Javna služba
Tržna dejavnost
Naziv
v EUR
V EUR
Prihodki
Prihodki od poslovanja
4.102.066
518.399
Finančni prihodki
0
0
Drugi prihodki
0
0
Prevrednotovalni prihodki
0
0
CELOTNI PRIHODKI
4.102.066
518.399
Odhodki
Stroški blaga, materiala in storitev
1.253.203
342.225
Stroški dela
2.639.378
172.897
Amortizacija
205.642
2.122
Ostali drugi stroški
2.736
68
Finančni odhodki
189
0
Prevrednotovalni odhodki
0
500
CELOTNI ODHODKI
4.101.148
517.812
POSLOVNI IZID pred obračunom DDPO
918
587
Med prihodke od prodaje storitev na trgu štejemo prihodke:
-

Prosta prodaje blaga in storitev v specializirani prodajalni z MP in pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ki je
registrirana v sklopu ZD
Laboratorijske storitve za zasebnike in ostale samoplačniške storitve
Doplačila in samoplačniške zobozdravstvene storitve za odrasle
Storitve opravljene fizičnim osebam v povezavi s Covid-19, zlasti opravljeni samoplačniški brisi na SARSCoV-2
Dežurstva na športnih in drugih prireditvah
Zobni rentgen za samoplačnike in zasebne izvajalce zobozdravstvenih storitev
Oddajanje počitniške kapacitete – garsonjere fizičnim osebam
Provizije od opravljanja storitev pri izposoji medicinskih pripomočkov in izdaji medicinskih
pripomočkov (ZZZS, zavarovalnice prostovoljnega dodatnega zavarovanja)
Računovodske in tehnične storitve za zasebnike.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

6.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
Na osnovi načrta delovnega programa ter vseh že navedenih izhodišč je zavod izdelal finančni načrt
prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, ki je prikazan v tabeli Izkaz prihodkov in odhodkov po
načelu denarnega toka, kjer je navedena realizacija za leto 2021 in finančni načrt za leto 2022.
V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2022 je načrtovan presežek prihodkov
nad odhodki v višini 5.132 EUR.
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (tabelo izpolniti v priloženi excelovi
datoteki)
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7. PLAN KADROV OZIROMA KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2022
Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021 (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

Spremljanje kadrov 2022 – I. del (kadri administrativno) je pripravljen v skladu z metodologijo Ministrstva
za zdravje in je dopolnitev obrazca izpolnjenega v skladu z Uredbo.
Spremljanje kadrov 2022 – II. del (kadri po Uredbi) je izpolnjen v skladu z metodologijo določeno v Uredbi
in se število zaposlenih načrtuje in spremlja na podlagi preračuna na polni delovni čas ter na podlagi virov,
iz katerih se financirajo plače zaposlenih.
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, v
nadaljevanju: ZIPRS2021) v 60. členu določa politiko zaposlovanja posrednega uporabnika proračuna države
in občin, ki mora ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo
finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom. V nadaljevanju pa določa, da vlada predpiše
način za pripravo kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občine ter način njihovega
izvajanja.
Drugi odstavek 65. člena ZIPRS2223 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob
sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki
mora biti usklajen s finančnim načrtom. Dne 24. 12. 2021 je bila na podlagi devetega in enajstega odstavka
65. člena ter za izvrševanje 63. člena ZIPRS2223 sprejeta in objavljena Uredba o načinu priprave kadrovskih
načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in
2023 (Uradni list RS, št. 203/2021).
Način priprave kadrovskega načrta posrednega uporabnika proračuna države in občin in način spremljanja
njihovega izvajanja je določen z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov
proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/21), v
nadaljevanju Uredba). Uredba določa, da se število zaposlenih prikaže po naslednjih virih financiranja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Državni proračun;
Proračun občin;
ZZZS in ZPIZ;
Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTVprispevek);
Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu;
Nejavna sredstva za opravljanje javne službe;
Sredstva prejetih donacij
Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna;
Sredstva proračuna države za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o
zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08,
107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDejK, 49/18 in 66/19) in iz tretjega
odstavka 34. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 –
ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE in 112/21 –
ZNUPZ);
Sredstva iz sistema javnih del;
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11. Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za
internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti.
Kadrovski načrti se pripravijo na način, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim
in tretjim odstavkom 65. člena ZIPRS2223:
- določi se dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz: 1. državnega proračuna, 2. proračuna
občin, 3. ZZZS in ZPIZ, 4. drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine,
koncesije, RTV-prispevek), pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz
teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2021 (plan 1. 1. 2022). Pri tem morate
pripravnike, ki ste jih v letu 2021 upoštevali pod točko 1 ali 3, od te osnove odšteti;
- oceni se število zaposlenih na dan 1. 1. 2022, ki se financirajo iz: 5. sredstev od prodaje blaga in
storitev na trgu, 6. nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, 7. sredstev prejetih donacij, 8.
sredstev EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna,
9. sredstev proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o
zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08,
107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega
odstavka 34. člena ZZDej, 10. sredstev iz sistema javnih del; 11. sredstev raziskovalnih projektov in
programov ter sredstev za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v
izobraževanju in znanosti.
V letu 2021 je bila napram prejšnjim letom sprejeta sprememba, s katero je povečano število
pripravnikov vplivalo na dovoljeno število zaposlenih. Za leto 2022 je določba spet popravljena in se vsi
pripravniki vpisujejo pod točko 9.
Planirano število zaposlenih na dan 31.12.2022 znaša 89 delavcev, kar je za 3 delavce več, kot jih je bilo
zaposlenih na dan 31.12.2021. Število je večje zaradi planirane zaposlitve specializanta, ter dveh
pripravnikov.
Nezasedena delovna mesta:
- zdravnik specialist interne medicine za področje pulmologije v deležu zaposlitve 1,00; do takrat, ko
se bo ponudila možnost zaposlitve ustreznega nosilca te dejavnosti profila bomo še naprej
sodelovali tudi s pogodbenimi (zunanjimi) izvajalci; trenutno imamo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
za 4 ure/ teden z specialistom pulmologom;
- zdravnik specialist interne medicine za področje kardiologije v deležu zaposlitve 0,1.
V letu 2022 predvidevamo tudi dve upokojitvi. V primeru upokojitev zdravstvenega kadra bo, zaradi
nemotenega procesa dela in zagotavljanja oskrbe pacientov, potrebno zagotoviti ustrezne nadomestne
zaposlitve.

7.1. OSTALE OBLIKE DELA
Za izvedbo programa podpisanega s strani ZZZS načrtujemo skleniti podjemne pogodbe in druge pogodbe
civilnega prava. Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava bomo sklepali predvsem na tistih
specialističnih področjih, kjer ne moremo zagotoviti ustreznega kadra, ki bi lahko opravljala ustrezne
zdravstvene storitve.
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V Zdravstvenem domu Zagorje v letu 2022 planiramo, da bomo, do zapolnitve prostih delovnih mest, delovni
mesti zdravnika specialista v ambulanti za pljučne bolezni in zdravnika specialista za delo v kardiološki
ambulanti zagotavljali z zdravniki po podjemni pogodbi.
Z delom študentov preko študentskega servisa pa bomo predvsem zagotavljali nemoten proces dela na
naslednjih deloviščih: triažna točka, covid testiranja in cepljenje.

7.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA
Zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja
ZD Zagorje vsako leto pripravi načrt izobraževanja in usposabljanja, kateri se skozi leto tudi spremlja. Načrt
in spremljanje je tudi del ISO standarda.
Specializacije
ZD Zagorje je v začetku leta 2022 pri Zdravniški zbornici Slovenije oddal vlogo za zaposlitev specializanta
družinske medicine.
Pripravništva
V letu 2022 načrtujemo izvedbo programa pripravništva za poklic tehnik zdravstvene nege za dva
pripravnika in enega programa pripravništva za poklic inženir laboratorijske biomedicine.
Specializacije iz družinske medicine, pediatrije in pripravništva, so v celoti refundirani s strani Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije. Tudi v letu 2022 bodo v zavodu opravljali obvezno delovno prakso dijaki
Srednje šole Zagorje, smer zdravstvena nega in študenti Visoke šole za zdravstvo.

8. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022
8.1. PLAN INVESTICIJ
Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021 (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

Planiranje investicij in vzdrževalnih del za leto 2022 je v ZD Zagorje načrtovano tako kot v preteklih letih,
sledi višini razpoložljivih sredstev za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti.
Za nabavo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev je vir sredstev:
-

1

neporabljena amortizacija iz preteklih let v višini 484.531 EUR1,
sredstva poslovnega izida iz leta 2021 v višini 230.007 EUR;
planirana amortizacija za leto 2022, v skupni vrednosti 207.764 EUR (vir tekoča amortizacija);
EU sredstva »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji
» v višini 18.000 in
sredstva Občine Zagorje ob Savi v višini 37.684 EUR (vir najemnine).

Na viru (922) imamo poleg teh sredstev še 9.308 EUR sredstev za nadomeščanje stroškov amortizacije iz donacij.

35

FINANČNI NAČRT 2022 / Zdravstveni dom Zagorje

Skupno imamo tako na razpolago 977.986 EUR virov sredstev za nabavo naslednjih sredstev:
Tabela 10: Plan nabav osnovnih sredstev za leto 2022
ENOTA

OSNOVNA SREDSTVA

v EUR

Vir sredstev

021 NEPREMIČNINE

OŠD

APB

Kardiologija
Diabetična
ambulanta
ADM I
ADM III.
ADM IV

NMP

70.000

Ureditev prostora za fizioterapijo ter skladišče
040 OPREMA IN 00 MATERIALNE PRAVICE
Pisarniški stol (logoped)
Stol vrtljivi okrogel (OŠD 1)
Stoli za paciente, 6x (OŠD 1)
Stoi vrtljivi za sestro in zdravnika (OŠD 1), 2x
ADG - aparat za preverjanje sluha (preventiva)
Oprema za čajno kuhinjo
Stoli, 3x
Hladilna omara
Garderobna omara
Medicinska tehtnica z višinomerom
Aparat za merjenje krvnega tlaka
Stol, 3x vrtljivi z nastavljivim sedalom

140
150
350
300
1.813
1.500
150
300
439
512
150
450

amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija

100

amortizacija

100
2.386
610
90
60
300
500
1.500
300
200
2.000
450
350

amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija

18.000

EU sredstva

4.960

amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija

Stol konferenčni z naslonom za roke, 2x
Stol okrogel vrtljiv
Spirometer ALPHA (za referenčno ambulanto)
Lutke za reanimacijo (odrasel, otrok, dojenček)
Stol konferenčni
Koš za smeti s pokrovom, 2x
Stol vrtljivi z ročaji, 2x
Kartotečne omare Metalobox (4 predali), 2x
Sedežna garnitura
Navigacija Garmin
Reanimacijski nahrbtnik 3dim
Avtomatski eksterni defibrilator (AED)
Pedimate (naprava za fiksacijo otroka na nosilih)
Televizija
Digitalizacija UKW postaj ter osebne in stacionarne
UKW postaje
EKG KOMPLET MAC 1200 ST B211 D.O.O.
Stol vrtljiv z ročaji
Mobilni telefon Crosscall Spider
Garderobna omara, 2x

Reševalna služba

Laboratorij

presežek iz leta
2021
presežek iz leta
31.602
2021

Projektna dokumentacija za širitev ZD Zagorje

300
1
332

amortizacija

Vozilo za sanitetne prevoze

55.000

sredstva občine
Zagorje delno
37.684, ostalo
amortizacija

Visokotlačni čistilnik (puromat)
Hematološki analizator
Hladilna omara 1320 l s steklenimi vrati

2.534
30.217
2.196

amortizacija
amortizacija
amortizacija
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Stol za laboratorijsko delo
Terapevtska miza, 3x
Terapevtski stol, 2x
Pohištvena oprema
Hladilnik
Stoli za paciente, 3x
Ribstol (vadbena klop)
Klimatska naprava
FTH
Radio s cd predvajalnikom in USB
Aparat INTERX 5002
Magnetna blazina
Manjši prenosni aparat za elektrostimulacijo
Magnetna resonanca
Elektrostimulator
Preiskovalna miza za razgibavanje roke
Indukcijska plošča
Stoli konferenčni, 6x
Šolska zobna
Miza za skupni prostor
ambulanta 1 in 2 in
Garderobna omara, 4x
odrasla zobna
Terapevtski stol, 2x
ambulanta
Pisarniški stol, 1y
Kartotečna omara
Pohištvo za računovodstvo
Mobilni telefon, 2x
Uprava
Stol pisarniški (glavna sestra)
Stoli konferenčni za računovodstvo, 4x
Posodobitev računalniške opreme (računalniki,…)

Računalništvo

Telefonska
centrala

Monitorji za računalnik, 12x
Optični čitalnik; certificiran za dolgoročno hrambo;
Fujitsu f-7160
Program za inventure za popis s črtno kodo
Oprema opravljanje inventure s črtno kodo
Čitalniki za branje ZZZS kartic, 15x
Dvosmerna komunikacijska naprava

Pralni stroj (frontalni)
Parni likalnik
Pralnica in čiščenje
Garderobna omara s tremi vrati, 4x
Čistilni stroj za pomiva nje tal
Arhiv
Premične police za dokumentarno gradivo
Dlančnik za inventure CipherLab RS35
Trgovina
Skupaj osnovna sredstva

Drobni inventar

041 DROBNI INVENTAR
Tabla bela stenska, 2x
Pipeta Acura (laboratorij)
Koš za infektivne odpadke (OšD 1 ), 3x
Wifi merilnik temperature in vlage (lab)
Wifi merilnik temperature (lab)
Stetoskop (APB)
Telefon stacionarni DECT, 2x (APB)

270
3.462
545
4.500
200
150
235
900
60
4.000
2.281
200
2.743
258
450
100
200
200
664
600
150
250
4.880
958
200
240

amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
presežek iz leta
70.000
2021
2.400
amortizacija

1.098
305
1.220
550
440
8.625
280
1.753
2.891
1.900
1.060
351.560

57
200
184
198
155
120
274

amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija

amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
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Kovinske klešče za odstranjevanje sponk (ADM2), 5x
Kirurške škarje špičaste tope, 7x (NMP)
Pinceta anatomska za tujke, 5x (NMP)
Pripomočki za FTH (žoga, blazina, valji, vzglavnik…)
Blazina Airex
Zunanji disk
Ostale nepredvidene nabave drobnega inventarja
Skupaj drobni inventar
SKUPAJ

250
192
120
1.500
100
60
2.818
6.228

amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija
amortizacija

357.788

Nerazporejena amortizacija v višini 620.198 EUR bo namenjena zagotavljanju likvidnih sredstev, ostala
sredstva pa bo zavod prihranil za prihodnje investicije.
Prioritetni vrstni red investicijskih vlaganj v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, bo v letu
2022, na podlagi ocenjene nujnosti potreb in razpoložljivih finančnih sredstev, opredelila direktorica zavoda.
V kolikor se med letom ugotovi, da določenega načrtovanega sredstva ne potrebujemo, lahko direktorica
odloči, da se nabavi drugo osnovno sredstvo, vendar v enaki ali nižji vrednosti od načrtovanega.
Sredstva za nakup UKW postaj ter osebne in stacionarne UKW postaje bomo skušali pridobiti z EU sredstvi
in sicer po projektu »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki
Sloveniji«. V kolikor pa nam sredstva ne uspe pridobiti, pa nabave ne bomo realizirali z lastnimi sredstvi.
8.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL
Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022

Celotni znesek vzdrževalnih del skupaj z stroški najemnin znaša 152.191 EUR. Med stroški kontov 4611 so
zajete tudi najemnine za poslovni prostor in najemnine za opremo v višini 37.132 EUR. Stroški za tekoča in
investicijska vzdrževalna dela znašajo 115.059 EUR.

Spodaj v tabeli št. 10 so razvidna načrtovana tekoča vzdrževalna dela.
Tabela 10: Plan vzdrževalnih del v letu 2022
Naziv tekočega vzdrževanja
Mesečni servisi dvigal
Obdobni pregled varnostne razsvetljave
Beljenje prostorov
Vzdrževanje poslovnega objekta (popravila)
Vzdrževanje počitniškega apartmaja
Letni servis gasilnih aparatov
Kalibracije aparatur
Vzdrževanje opreme
Letni servis klimatskih naprav
Letni servis kavomata
Vzdrževanje programske opreme

Vrednost v EUR
1.742
300
1.200
5.618
900
400
2.012
16.946
1.100
890
38.548
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Vzdrževanje strojne opreme
Vzdrževanje službenih vozil
Skupaj tekoče vzdrževanje
Naziv tekočega investicijskega vzdrževanja
Ureditev prostora za strežnik
Ureditev čajne kuhinje pri strežniku
Ureditev predelne stene v pritličju (ADM1)
Skupaj investicijsko vzdrževanje
Skupaj stroški vzdrževanja

13.814
18.984
102.454
Vrednost v EUR
5.500
3.660
3.445
12.605
115.059

8.3. PLAN ZADOLŽEVANJA
V letu 2022 po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 112/09) zavod ne načrtuje zadolževanja.

Datum: 21.2.2022
Podpis odgovorne osebe
Saša Bajda, mag.jav.upr.

Pripravili:
Saša Bajda, mag.jav.upr., direktorica
Mojca Petek, mag.manag., vodja upr.adm.dejavnosti
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