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I.

UVODNIK

Osnovni gradnik vsakega dobro razvitega zdravstvenega sistema je primarno zdravstveno
varstvo, katerega glavni nosilec je zdravstveni dom. Za Zdravstveni dom Radeče bo leto 2018
polno poslovnih izzivov, saj bo posloval stabilno, poleg poslovne uspešnosti pa bo deloval tudi
z visoko moralno, socialno in okoljsko ozaveščenostjo. Prizadevali si bomo, da bomo svoje
poslanstvo, v skladu z našimi vrednotami, opravljali uspešno.
Pozitiven poslovni izid bo posledica različnih dejavnikov: nemotenega izpolnjevanja finančnih
obveznosti s strani največjega plačnika – Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
praktično optimalne realizacije zdravstvenih storitev v skladu z letno pogodbo z ZZZS, višje cene
zdravstvenih storitev, delno večjega obsega prihodkov s strani zdravstvenih storitev na trgu in
samoplačniških storitev ter učinkovitega obvladovanja stroškov.
Za leto 2018 načrtujemo izvedbo več investicij, katerih vrednost bo odvisna tudi od
razpoložljivih sredstev na javnih razpisih.
Relativno mlada kadrovska zasedba zaposlenih v naši zdravstveni ustanovi je ne le obet boljše
preskrbljenosti z zdravstvenim osebjem na našem področju v prihodnje, pač pa tudi garancija za
svežo in mladostno energijo ter razvoj na strokovnem področju dela v zdravstveni organizaciji.
Sistematično bomo pristopili k internim strokovnim usposabljanjem, še posebej v obliki
individualnega in timskega coachinga, za katera menimo, da bodo pripomogla tako k boljšemu
pretoku informacij med zdravstvenimi delavci kot tudi k strokovnemu napredku zdravstvene
organizacije.
Skupina sodelavcev se bo pospešeno in poglobljeno ukvarjala s pripravo in uveljavljanjem
standardov kakovosti, katerih ugodne posledice se bodo po pričakovanjih začele kazati že v
bližnji prihodnosti. Izdelana bo celostna grafična podoba organizacije in nova, sodobna ter
uporabniku prijazna spletna stran.
Z Zdravstvenim domom Radeče je povezanih toliko zgodb, da nam odgovornost nalaga toliko
več poguma in odločnosti pri nadaljnjih prizadevanjih za dobro vseh deležnikov. Ne skrbi nas,
da ne bi bili kos zahtevnim razmeram, saj bomo o svojih korakih redno obveščali vse relevantne
deležnike, njihova konstruktivna povratna informacija pa nam bo podlaga za sprejemanje
kvalitetnih poslovnih odločitev na vseh ravneh odločanja.
Program dela, finančni in kadrovski načrt za leto 2018 temelji na Prvih izhodiščih, ki smo jih
konec leta 2017 prejeli s strani Ministrstva za zdravje in Urada za makroekonomske analize in
razvoj.
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II.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: ZDRAVSTVENI DOM RADEČE
Sedež: Ulica OF 8, 1433 RADEČE
Matična številka: 5630509000
ID št. za DDV: SI52013430
Šifra proračunskega uporabnika: 92347
Številka transakcijskega računa: 01299-6030923475
Telefon uprava ZD: 03 568 02 00
Telefax: 03 568 02 02
E-naslov: zd.radece@siol.net
Spletna stran: http:www.zd-radece.si
Ustanovitelj: Občina Radeče
Datum ustanovitve: 24.03.1993, št. vl. I-5294-00
Organi ZD: Svet, direktor, strokovni vodja, strokovni svet in poslovni kolegij.
Vodstvo ZD: Franci Čeč – direktor in Tanja Udovč - odgovorna sestra.

Dejavnost ZD
Zdravstveni dom Radeče (v nadaljevanju: ZD) izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na
primarni ravni v skladu z določili Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je opredeljena v Statutu
ZD in obsega:
 spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje,
 krepitev in zboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in
rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev,
 preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s
programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami,
 zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,
 preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo,
 zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju,
 zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
 patronažne obiske, zdravstveno nego,
 nujno medicinsko pomoč,
 zdravstvene preglede športnikov,
 ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo,
 laboratorijske, diagnostične in terapevtske storitve,
 koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti
delovanja javne mreže,
 izvajanje mrliško pregledne službe,
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programi za zdravo življenje,
pedagoške naloge,
diagnostične in terapevtske storitve za zasebnike, koncesionarje in
samoplačnike,
prodaja zdravstvenih storitev na trgu,
izobraževanje in organizacija seminarjev s področja zdravstva.

ZD predhodno navedene dejavnosti izvaja na lokaciji v Radečah in v ambulanti v Prevzgojnem
domu Radeče.

Organizacija ZD
Notranja organizacijska struktura je določena v Statutu ZD in v Pravilniku o notranji organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest. Za izvajanje dejavnosti so v ZD oblikovane organizacijske enote,
ki se po vsebini delijo na medicinsko in nemedicinsko dejavnost.
ZD opravlja dejavnost na treh področjih:
 OE Splošna medicina in dispanzerske službe
 OE Zobozdravstvena dejavnost.

Organizacijska struktura ZD (organigram) je objavljen na spletni strani ZD.

2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
 Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP)
 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2 in naslednji)
 Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3 in naslednji)
 Splošni dogovor za leto 2017 z aneksi in Splošni dogovor za leto 2018
 Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 z aneksi,
sklenjena med ZD in ZZZS, v kateri so opredeljen dejavnosti, ki so financirane.
b) Predpisi s področja računovodstva in financ:
 Slovenski računovodski standardi
 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in naslednji)
 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in naslednji)
 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 naslednji)
 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08,
58/10, 104/10 in 104/11),
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Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13 in
94/14),
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12),
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13),
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, 46/03),
Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo
in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS št. 40/12 in naslednji)
Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (Ur. l. RS št. 71/2017)
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS št. 51/08 in
naslednji)
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih
v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16)
Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni
list RS, št. 88/16)
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št.
3/2018)
Dopis Ministrstva za zdravje št. 410-58/2017-1 z dne 21. 12. 2017 – Prva izhodišča za
pripravo finančnih načrtov in programov dela vključno s kadrovskimi načrti za leto 2018.

c) Interni akti ZD:
1. Statut ZD
2. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
3. Katalog informacij javnega značaja
4. Pravilnik o razporeditvi delovnega časa
5. Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
6. Pravilnik o sistemu varstva pacientovih pravic
7. Strategija upravljanja s tveganji in register tveganj
8. Navodila za izpolnjevanje evidenc o delu in izostankih zaposlenih
9. Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim
10. Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc
11. Pravilnik o ukrepih ZD za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim trpinčenjem na
delovnem mestu
12. Pravilnik o blagajniškem poslovanju
13. Pravilnik o popisu
14. Organizacijsko navodilo o ravnanju z izredno odpisanimi opredmetenimi osnovnimi
sredstvi in neopredmetenimi sredstvi
15. Pravilnik o arhiviranju dokumentarnega gradiva in urejanju arhiva
16. Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost
17. Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov
18. Pravilnik o notranjem revidiranju
19. Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu
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20. Izjava o varnosti z oceno tveganja
21. Pravilnik o varstvu pred požarom
22. Pravilnik o računovodstvu
23. Pravila obnašanja zaposlenih v zavodu
24. Načrt integritete
25. Pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemom daril
26. Navodila o ukrepih za zaščito prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj
27. Pravilnik o hrambi in izločanju dokumentarnega gradiva
28. Navodilo o upravljanju z dokumentarnim gradivom v ZD
29. Pravilnik o določitvi dolžine in izrabe letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela
30. Pravilnik o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorsko delo
31. Pravilnik o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in
pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov v ZD Radeče
32. Navodila za hranjenje dokumentarnega gradiva v ZD Radeče in Klasifikacijski načrt za
razvrščanje poslovne in zdravstvene dokumentacije po vsebini
33. Poslovnik o volitvah in razrešitvi predstavnikov delavcev v Svet ZD Radeče
34. Poslovno etični kodeks ravnanja pri medsebojnem poslovanju
35. Pravilnik o razporejanju prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih ter delitev dela
na dejavnost javne službe in tržno dejavnost
36. Program vzpostavitve mediacijskega središča za zdravstvene domove celjske in
posavske regije
37. Pravilnik o videonadzoru
38. Navodila o pogojih za zasedbo delovnih mest višjih zdravnikov/zobozdravnikov
specialistov in višjih zdravnikov/zobozdravnikov brez specializacije z licenco
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018
Finančni načrt ima splošni del, kar glede na naravo in obseg dejavnosti, v skladu z 2. in 4. členom
Navodil za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna, posebni del
ni potreben. Del finančnega načrta je tudi kadrovski načrt, ki ga je v skladu z določilom 58. člena
Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 potrebno sprejeti ob sprejetju programa
dela in finančnega načrta.
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2018 so upoštevana naslednja izhodišča:
 dopis Ministrstva za zdravje št.: 410-58/2017-1 z dne 21.12. 2017– Prva izhodišča za
pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto
2018,
 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
(ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17),
 Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za
leto 2017 (Uradni list RS, št. 88/16),
 Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih
ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16),
 Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017,
 Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13,
13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13,
25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15).
 Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva z aneksi
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Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi z aneksi
Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike z aneksi
Splošni dogovor za pogodbeno leto 2017 z aneksi
Splošni dogovor za leto 2018

Temeljne ekonomske predpostavke kot ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih
gibanj 2017 UMAR za leto 2018 so (rasti so izražene v %):









realna rast bruto domačega proizvoda 3,9 %
nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 3,6 %
od tega v javnem sektorju 4,1 %
realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 2,0 %
od tega v javnem sektorju 2,5 %
nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 5,7 %
letna stopnja inflacije 1,9 %
povprečna letna rast cen - inflacija 1,6 %

PDFKN je pripravljen na podlagi navedenih izhodišč. Realizacija finančnega načrta v okviru
načrtovanega pozitivnega presežka prihodkov nad odhodki v višini 4.600 EUR bo možna le, da
bodo prihodki in odhodki realizirani v skladu s predvidenimi gibanji. V kolikor pa bi prišlo v
prihodnje do sprejetja do nadaljnjih proti kriznih in varčevalnih ukrepov, ki bi imeli za posledico
spremembo financiranja programov in s tem zmanjšanja prihodkov, pa bo potrebno pristopiti k
pripravi rebalansa finančnega načrta. Vodstvo ZD je kot izhodišče za pripravo finančnega načrta
upoštevalo tudi pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD in ZZZS za leto
2017 z aneksi, iz katere izhajajo tako delovni kot kadrovski normativi, ki so sestavni del
finančnega načrta. Načrtovanje poslovnih prihodkov temelji na 100 % realizaciji vseh programov
dejavnosti, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS z upoštevanjem 5. odstavka 25. člena Sprememb
Splošnega dogovora za leto 2018, ki ga je Vlada RS potrdila 31.1.2018 o 5% povišanju cen
zdravstvenih storitev na letni ravni.
Tudi plan nabave osnovnih sredstev in investicij ter investicijskega vzdrževanja objektov je
vodstvo ZD pripravilo v okviru razpoložljivih finančnih virov.

4. PRIKAZ CILJEV ZD V LETU 2018
4.1. Dolgoročni cilji

Poslanstvo
V ZD želimo vsem uporabnikom zagotavljati kakovostne in na časovno najbolj optimalen način
zdravstvene storitve. Naše poslanstvo je nuditi zdravstveno oskrbo v okviru doktrine in etike.
Vrednote
Pri izvajanju zdravstvene oskrbe ostajamo zavezani našim temeljnim vrednotam:


enakopravna dostopnost do zdravstvenih storitev
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visoka raven kakovosti zdravstvene oskrbe
varnost pacientov in zaposlenih
investicije v objekte, opremo in aparature
motivacija in stimulacija zaposlenih
strokovno izobraževanje.

Vizija
ZD ima kot dolgoročni cilj povečati obstoječi obseg dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene
dejavnosti za območje občine Radeče in to v obsegu, ki omogoča kar se da uspešno poslovanje.
Opredelitev obsega dejavnosti ZD daje možnost nemotenega organiziranja zdravstvenega
varstva v vseh dejavnostih, ki jih določata 7. in 9. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti in to v
obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje ZD.
4.1. Dolgoročni cilji






povečati obstoječi obseg programov in pridobiti dodatne programe osnovne zdravstvene
dejavnosti občine ustanoviteljice,
skrb za nenehen strokovni razvoj
povečati dostopnost zdravstvenih storitev
pridobitev oz. zaposlitev deficitarnih profilov
pridobiti status enote NMP glede na Urgentni center Celje, investicije, itd.

4.2. Letni cilji







so usmerjeni v izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih
skupinah
boljše obvladovanje določenih bolezni
skrajšanje čakalne dobe
boljša dostopnost do zdravstvenih storitev
izboljšanje kazalnikov kakovosti
cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja.

V skladu s politiko ZD in z razpoložljivimi finančnimi sredstvi so v plan investicij in
vzdrževalnih del vključene le prioritete in sicer:
 energetska sanacija stavbe v sodelovanju z Občino Radeče
 ureditev kletnih prostorov za potrebe ambulante za MDPŠ.
4.3. Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

ZD ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije, ki dajeta tudi primerna
zagotovila za doseganje zastavljenih ciljev, smotrne uporabe sredstev, spoštovanja zakonov in
drugih predpisov, sprejetega finančnega načrta ZD, odkrivanja in obvladovanja posameznih
tveganj ter varovanja premoženja in interesov ZD ter zagotavljanja celovitih, pravočasnih in
zanesljivih informacij. Postopki notranje revizije so neodvisni od presoje poslovnih procesov in
stanj ter nadzorov nad zakonitostjo dela, ki jo lahko izvaja zunanji izvajalec.
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V ZD bo še naprej deloval tudi sistem notranjih kontrol z računovodskim spremljanjem in
nadziranjem odhodkov, prihodkov in rezultatov poslovanja. Posebno skrb bo vodstvo ZD
namenilo tudi nadzoru porabe materiala.
V letu 2018 ZD načrtuje na področju NNJF naslednje aktivnosti:








sestavo Pravil za izvedbo postopka za zasedbo delovnega mesta v ZD
sestavo Navodil o postopkih pred sklenitvijo podjemnih pogodb z zaposlenimi v ZD
sprejem Pravilnika za določitev redne delovne uspešnosti, delovne uspešnosti iz naslova
povečanega obsega dela in delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu
redni postopki obveščanja o določbah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(ZIntPK) na področju neupoštevanja nasprotja interesov na sestankih organov ZD
Pravila za ukrepanje v primeru nasilnega vedenja v prostorih ZD
Pravilnik o uporabi službenih vozil
Pravilnik o strokovnem izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

ZD ima sprejeto Strategijo upravljanja s tveganji, katere sestavni del je Register tveganj, katerega
bo ZD dograjeval, saj je njegov osnovni namen upravljanje in obvladovanje tveganj. Pri
uresničevanju zastavljenih letnih ciljev za leto 2018 pa ZD ocenjuje kot ključna tveganja:


Za doseganje načrtovanih poslovnih prihodkov je potrebno zagotoviti 100 % doseganje
realizacije vseh programov, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS. V primeru nedoseganja
realizacije programov obstaja tveganje, da prihodki ne bodo realizirani v načrtovanem
obsegu, kar posledično pomeni, da lahko pride do negativnega rezultata poslovanja. Za
doseganje cilja 100 % nerealizacije programov, je predpogoj, da posamezni nosilci dejavnosti
realizirajo ciljne delovne normative.
Ukrep: redno mesečno spremljanje nedoseganja realizacije programa.



Zakonske spremembe in spremembe kolektivnih pogodb na področju zdravstvene dejavnosti.
Največje tveganja pri doseganju načrtovanih ciljev na strani odhodkov predstavlja sprejem
zakonodaje, ki vodstvu ZD nalaga nepredvidene dodatne obveznosti na področju stroškov
dela (plač), kot je bilo to že v primeru poračuna tretje četrtine, stroškov napredovanj delavcev,
sprostitve plačne lestvice ter višjih stroškov regresa ter zadnja uveljavitev aneksa h KP za
zdravnike in zobozdravnike in KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (odprava
plačnih anomalij).
Ukrep: permanentna aktivnost vodstva ZD pri Združenju zdravstvenih zavodov in podaja
predlogov pogajalskim partnerjem za priznanje financiranja stroškov plač v celoti.





porast stroškov materiala in storitev, na katere ZD nima vpliva
izredni dogodki (okvare medicinske opreme, odprava pomanjkljivosti ob nadzoru inšpekcij)
manjši obseg izvajanja samoplačniških in nadstandardnih storitev (neugodna ekonomska
situacija prebivalstva)
ZD bo za obvladovanje predhodno navedenih tveganj sprejel ukrepe, s katerimi bo izvajal
dodatne notranje kontrole. Za uravnoteženo poslovanje ZD bomo izvajali mesečno
spremljanje prihodkov in odhodkov. Še posebej bodo odgovorni nosilci dejavnosti zadolženi
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za poglobljeno spremljanje realizacije programa dela. V kolikor bodo zaznani odmiki, bo o
ugotovitvah razpravljal strokovni svet in sprejel ustrezne ukrepe.
ZD bo tudi v letu 2018 aktivno dograjeval in dopolnjeval register poslovnih tveganj, ki je
temelj za upravljanje in obvladovanje tveganj.
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF-notranji nadzor javnih financ

V ZD bo v letu 2018 izvedena notranja revizija za področje plač s posebnim poudarkom na
uvrščanje zaposlenih na delovna s posebnimi pogoji dela (PPD1, PPD2 in PPD3) in uvrščanjem
na delovna mesta višji zdravnik/zobozdravnik), ki jo bo izvajal zunanji izvajalec. V kolikor bo
potrebno bo ZD izvedel tudi izredno revizijo, bodisi na zahtevo direktorja ali Sveta ZD.
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALNIKI – POJASNILA
5.1. Fizični in opisni kazalniki
V ZD uresničevanje zastavljenih letnih ciljev merimo z naslednjimi kazalniki:






obsegom dejavnosti po posameznih področjih in doseganjem zastavljenih količnikov v
finančnem načrtu v osnovni zdravstveni dejavnosti in ginekološkem dispanzerju ter točk v
zobozdravstveni dejavnosti, dispanzerju za mentalno zdravje in antikoagulantni ambulanti,
doseganjem glavarine,
številom količnikov iz obiskov in glavarine,
številom delavnic CINDI, predavanj zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje,
kazalniki kakovosti in vzpostavitev registra kroničnih bolezni v RA.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA
ZA LETO 2018
6.1 Splošna / družinska medicina
Ambulanta splošne medicine
Ambulante splošne medicine zagotavljajo zdravstveno varstvo vsem prebivalcem občine Radeče
v okviru ordinacijskega časa po pogodbi z ZZZS. Po pogodbi za izvajanje splošne medicine
načrtujemo financiranje 2,0 nosilcev. V splošnih ambulantah ne dosegamo glavarine, kar vpliva
tudi na plačilo količnikov iz obiskov. Po določilih Splošnega dogovora se vzporedno z
nedoseženimi količniki iz glavarine zniža tudi število količnikov iz obiskov.
Plan iz obiskov v kurativi splošne medicine je 43.102 količnikov.
Na ravni države deluje nacionalni program odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem
črevesu in danki - program SVIT, kjer pa smo zdravstveni domovi vključeni le posredno.
Motiviranje pacientov za sodelovanje v preventivnem programu poteka med rednim delom v
splošnih ambulantah. Družinski zdravniki pa se vključujejo tudi v izvajanje programa CINDI z
individualnimi svetovanji za opuščanje kajenja in individualnimi svetovanji za zmanjšanje
tveganega pitja alkohola.
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ZD Radeče bo sodeloval v različnih projektih, ki jih razpisuje ZZZS, Ministrstvo za zdravje in
druge institucije.
V splošni medicini se načrtuje program v naslednjem obsegu:
SPLOŠNA MEDICINA
Kurativa
Od tega preventiva
Glavarina

OBSEG DEJAVNOSTI
(K/T)
43.102 količnikov
0
39.000 količnikov

ŠTEVILO NOSILCEV
(TIM)
2,00
-

6.2 Referenčna ambulanta splošne medicine
V letu 2018 bosta delovali dve referenčni ambulantni.
REFERENČNA
AMBULANTA
Storitve

OBSEG DEJAVNOSTI
(K/T)
PAVŠAL, MESEČNO

ŠTEVILO NOSILCEV
(TIM)
2,00

6.3 Antikoagulantna ambulanta
V Republiki Sloveniji in tudi v naši občini narašča starejša populacija in čedalje več je pacientov,
ki imajo motnje srčnega ritma, GVT, PE, zamenjane srčne zaklopke in so zaradi tega na trajni
antikoagulantni terapiji. Ti pacienti si morajo v določenem časovnem obdobju kontrolirati kri.
Da jim olajšamo in omogočimo boljši dostop do teh storitev, te opravimo v našem laboratoriju,
oz. kri odvzamejo naše patronažne sestre na domu pri pacientih, ki niso sposobni priti v
laboratorij.
ANTIKOAGULANTNA
AMBULANTA
Storitve

OBSEG DEJAVNOSTI
(K/T)
6.245 točk

ŠTEVILO NOSILCEV
(TIM)
0,12

6.4 Nujna medicinska pomoč - dežurna služba 5
Vsem prebivalcem Občine Radeče je zagotovljena nujna medicinska pomoč, ki je organizirana
kot ekipa dežurna služba 5, kar pomeni, da se NMP izvaja v ZD Radeče za prebivalce Občine
Radeče vsak dan od ponedeljka do petka od 7. do 20 ure. V občini Laško deluje služba nujnomedicinske pomoči (v nadaljevanju NMP) kot dežurna služba 3, kar pomeni, da ni ekipe, ki bi
delovala vseh 24 ur za NMP, pač pa so zadolženi zdravniki v rednem delovnem času kot tudi v
času dežurstva pokrivati NMP. Za izvajanje NMP pogodba z ZZZS priznava 1,00 nosilca.
Aktivno se bomo vključevali v vsa dogovarjanja o novi mreži NMP in UC, da našim pacientom
ne bo potrebno iskati zdravniške pomoči v SB Celje (UCC), ter da bodo imeli hiter dostop do
zdravstvene pomoči v primeru urgentnega stanja in obolenj.
NMP – dežurna služba 5
Storitve

OBSEG DEJAVNOSTI
(K/T)
PAVŠAL, MESEČNO

ŠTEVILO NOSILCEV
(TIM)
1,00
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6.5 Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine
V dejavnosti otroškega in šolskega dispanzerja se zagotavlja zdravstvena oskrba otrok in mladine
do dopolnjenega 19. leta starosti. Na osnovi pogodbe z ZZZS načrtujemo financiranje 0,9
programa zdravstvenega varstva otrok in mladine. Dejavnost se financira tudi iz glavarinskih
količnikov z enakim odstotkom kot splošna medicina. V zdravstvenem varstvu otrok in šolarjev
se bodo opravljali preventivni in kurativni pregledi predšolskih in šolskih otrok in mladine. Poleg
preventive in kurative, ki sta zakonsko opredeljeni, pa bomo izvajali tudi samoplačniška
cepljenja proti rotavirusom, klopnemu meningoencefalitisu, okužbam s HPV virusi in druga.
Načrtujemo naslednji obseg dejavnosti in izvajalcev: delo v predšolskem dispanzerju opravlja
0,45 tima. Sistematski pregledi dojenčkov in otrok do šestega leta se opravljajo enkrat tedensko
v otroškem dispanzerju; Na sistematske preglede in cepljenja vabimo otroke pisno, kar je
dodatna obremenitev za medicinske sestre. Opažamo, da je bilo število rojstev v občini Radeče
v letu 2017 manjše kot v letu 2016. Preventivne preglede opravljata Irena Kolman Krapež,
dr.med.,spec.ped. in Katarina Potušek Kuhar, dr.med., spec. ped. po podjemni pogodbi.
Delo v šolskem dispanzerju opravlja 0,45 tima. Sistematski pregledi šolskih novincev in
šolarjev se opravljajo po vnaprej dogovorjenih terminih v sodelovanju z Osnovno šolo Marjana
Nemca Radeče.
Ob sistematskih pregledih izvajamo tudi zdravstveno vzgojo: zdrava prehrana, nega zob, varnost
otrok in šolske mladine doma in v šoli, nega telesa, higiena v puberteti.
V otroški in šolski medicini se načrtuje program v naslednjem obsegu:
OTROŠKA IN ŠOLSKA
MEDICINA
Kurativa
Preventiva
Glavarina

OBSEG DEJAVNOSTI
(K/T)
17.990 količnikov
3.339 količnikov
15.871 količnikov

ŠTEVILO NOSILCEV
(TIM)
0,82
0,08
-

6.6 Zdravstveno varstvo žensk
V okviru službe za varstvo žensk se izvaja zdravstveno varstvo v zvezi z načrtovanjem družine
in zdravljenjem neplodnosti, zdravstveno varstvo med nosečnostjo in po porodu ter zdravstveno
varstvo žensk zaradi preprečevanja, odkrivanja in zdravljenja ginekoloških bolezni. V
dispanzerju za ženske opravljamo tako kurativne kot tudi preventivne preglede varstva žensk. Ti
pregledi obsegajo: preventivni pregledi nosečnic (vsaj 10 pregledov v nosečnosti, da bi
zagotovili zmanjšanje maternalne umrljivosti in umrljivosti dojenčkov), preventivni pregledi
žensk po porodu za nadaljnje načrtovanje družine, svetovanje o nadaljnjih nosečnostih in
kontracepciji, ultrazvočni pregledi v okviru preventive nosečnic, mladostnic in žensk v
menopavzi, raka na endometriju in motenj menstrualnega ciklusa, preventivni pregledi
mladostnic in svetovanje v zvezi s kontracepcijo ter spolno prenosljivimi boleznimi in posledično
neplodnostjo, sodelovanje s patronažno službo pri oskrbi nosečnic in otročnic. Želimo imeti
nadzor nad populacijo izven rodne dobe, predvsem s ciljem odkrivanje rakavih obolenj.
Program ZORA (zgodnje odkrivanje raka na materničnem vratu) že vrsto let poteka po celotni
Sloveniji in tako tudi pri nas v ZD Radeče. Želimo odkriti dejavnike tveganja, spodbuditi
mladostniško populacijo v smislu zmanjšanja nezdravih življenjskih navad. Intenzivneje je
potrebno izvajati zdravstveno vzgojo in sicer preventivo raka na dojki, naučiti ženske samopregledovanja dojk in vzgojo zdravega življenja v menopavzi in naprej.
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Po pogodbi z ZZZS ima ZD Radeče priznanega 0,30 nosilca. V dispanzerju za ženske
načrtujemo 7.167 količnikov iz obiskov, 266 količnikov iz preventive in 5.050 količnikov iz
glavarine. Plan preventive za posameznega izvajalca je načrtovan v višini 1/3 opredeljenih
zavarovanih žensk, v starostni skupini od 20 do 64 let, ter na podlagi relativne vrednosti
preventivnega pregleda raka materničnega vratu (1 K). Plačilo 92 % celotne vrednosti programa
je zagotovljeno s pogodbo pri pogoju, če v dispanzerju opravimo vsaj 4.500 količnikov iz
obiskov letno. Preostala sredstva do polne vrednosti programa bodo plačana, če bo v celoti
opravljen plan preventive. Program preventive bo plačan v celoti, če bo plan preventivnih
pregledov raka materničnega vratu realiziran v 70 %.
DISPANZER ZA ŽENSKE

OBSEG DEJAVNOSTI
(K/T)
Kurativa
7.167 količnikov
Preventiva (bris za malignost) 266 količnikov
Glavarina
5.050 količnikov

ŠTEVILO NOSILCEV
(TIM)
0,30
-

6.7 Patronaža in nega na domu
Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva in opravlja aktivno zdravstveno in
socialno varstvo pri posamezniku, družini in lokalni skupnosti, ki so zaradi bioloških lastnosti ali
zaradi določenih obolenj prav posebej občutljivi za škodljive vplive iz okolja. Namen delovanja
patronažnega varstva je pospeševati zdravstveni napredek vsega prebivalstva s ciljem, ohraniti
zdravje in preprečiti bolezen ter skrb za bolne in poškodovane. Patronažna služba ZD Radeče
skrbi za patronažno varstvo na območju občine Radeče in na območju krajevne skupnosti Zidani
Most. Ta dejavnost vključuje:



patronažno varstvo na domu (preventivno delo), ki zajema vse kategorije varovancev po
bioloških skupinah populacije, kot so: otroci, ženske, kronični bolniki, starostniki in
drugi. Varovance obravnavamo sistematično in planirano;
zdravstveno nego na domu (kurativno delo), ki zajema obiske in zdravstvene storitve po
pisnem naročilu izbranega zdravnika.

Od 01.01.2015 je v veljavi nova klasifikacija in cene storitev patronažne dejavnosti in nege na
domu. Plačevanje patronažne zdravstvene nege, patronažne službe in nege na domu temelji na
klasifikaciji in cenah storitev patronažne zdravstvene nege. Pogodbena vrednost od 1.1.2015
temelji na načrtovanem obsegu programa. Pogodbena vrednost načrtovanega obsega programa
za 1.350 storitev znaša, če je nosilka programa diplomirana medicinska sestra 36.106,88 EUR,
če je nosilec programa tehnik zdravstvene nege, pa 27.723,46 EUR.
Po pogodbi z ZZZS imamo za izvajanje patronaže in nege na domu priznanih 2,22 nosilca.
Ciljni normativ za patronažno dejavnost je 1350 storitev in za nego na domu 1647 storitev.
PATRONAŽA IN NEGA
NA DOMU
Patronažna služba
Nega na domu

OBSEG DEJAVNOSTI
Št. storitev
1.350
1.647

ŠTEVILO NOSILCEV
(TIM)
1,00
1,22
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6.8 Zdravstvena vzgoja za odrasle in zdravstveno vzgojne delavnice
Program zdravstvene vzgoje bo v letu 2018 ZZZS plačal po novem modelu (50% v pavšalu in
50% realizacije). Program zdravstvene vzgoje zajema dejavnost promocije zdravja,
zdravstveno vzgojo in svetovanje za zdravje. V ZD Radeče je za izvajanje zdravstveno vzgojne
dejavnosti v pogodbi z ZZZS priznanega 0,08 nosilca. Programa preventive srčno žilnih
bolezni za ogroženo populacijo se izvaja v zdravstveno – vzgojnih delavnicah in individualnih
svetovanjih (CINDI program). Individualno svetovanje za zmanjšanje tveganega pitja alkohola
so dolžni izvajati vsi zdravniki.
V dejavnosti zdravstvene vzgoje se izvaja tudi podpora pri implementaciji programa SVIT.
Naloge ZV so skrb za promocijski material, informiranje o Programu SVIT.
V našem ZVC se lahko pohvalimo z veliko udeležbo sodelujočih pacientov v zdravstveno
vzgojnih delavnicah. Tudi v programu SVIT beležimo veliko odzivnost pacientov, kar je zasluga
tudi zdravstvenega osebja, ker vzpodbuja in opozarja na udeležbo pri programu (odposlani vzorci
blata). Po odzivnosti smo najboljši v Celjski regiji, 74,5% (vir NIJZ).
ZVC lahko realizira delavnice in individualna svetovanja prilagodi potrebam zavarovancev glede
na vrsto in obseg tveganja in potrebe nefarmakološkega zdravljenja bolezni v populaciji, ki jo
pokriva.
ZV DELAVNICE
Zdravo hujšanje
Zdrava prehrana
Telesna dejavnost-gibanje
Da, puščam kajenje
Življenjski slog
Test hoje 1x
Dejavniki tveganja
Individualno svetovanjeOpuščam kajenje
Individualno svetovanjeTvegano pitje alkohola
Delavnica Depresija
Delavnica tesnoba
Spoprijemanje s stresom
Tehnike sproščanja

ŠTEVILO
1
1
1
1
2
5
3
2

ŠTEVILO KADRA IZ UR
0,04
0,02
0,01
0,01
0,02
0,03
0,01
0,01

4

0,00

2
2
3
4

0,02
0,01
0,01
0,01

Skupinska delavnica Podpora spoprijemanju z depresijo je namenjena osebam z diagnosticirano
depresijo in njihovim svojcem.
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6.9 Zdravstveno varstvo za obsojence in pripornike
Varovancem Prevzgojnega doma Radeče nudimo zdravstveno varstvo, ki obsega dejavnost
otroškega in šolskega dispanzerja, psihiatrijo, dispanzer za žene, zdravljenje odvisnosti od
prepovedanih drog in mladinsko zobozdravstvo. Vse dejavnosti se financirajo v pavšalu.
ZDRAVSTVENO
VARSTVO
OBSOJENCEV IN
PRIPOR.
Otroški in šolski dispanzer
Psihiatrija
Dispanzer za žene
Zdravljenje odvisnosti od
prepovedanih drog
Mladinsko zobozdravstvo

OBSEG DEJAVNOSTI
(K/T)

ŠTEVILO NOSILCEV
(TIM)

Pavšal
Pavšal
Pavšal
Pavšal

0,54
0,16
0,03
0,08

Pavšal

0,11

6.10 Dispanzer za mentalno zdravje
Dejavnost dispanzerja za mentalno zdravje smo v ZD Radeče po pogodbi z ZZZS pridobili s
1.10. 2012. V letu 2018 načrtujemo realizacijo 4.304 točk s priznanim 0,20 nosilca dejavnosti.
Dejavnost je standardizirana, načrtujemo realizacijo pogodbenega obsega. Dejavnost v polovici
načrtovanega obsega izvajamo z zaposleno psihologinjo, delno pa tudi s pomočjo pogodbenih
sodelavcev (logopedinja).
DISPANZER ZA
MENTALNO ZDRAVJE
DMZ

OBSEG DEJAVNOSTI
(K/T)
4.304 točk

ŠTEVILO NOSILCEV
(TIM)
0,20

6.11 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle
V zobozdravstvu za odrasle nam ZZZS priznava nosilca dejavnosti. Cilj je ohraniti oz. povečati
število opredeljenih pacientov oz. odstotek glavarine.
V preteklih letih se je spremenil način financiranja zobozdravstvene dejavnosti na podlagi
glavarine. Cilj je, ohraniti obseg zobozdravstvenega programa odraslih in ohraniti odstotek
doseganja glavarinskih količnikov. Planirano razmerje med konzervativo in protetiko je 50:50.
6.12 Zobozdravstvena dejavnost za mladino
V mladinskem zobozdravstvu za mladino je cilj realizirati 32.060 točk s priznanim enim
nosilcem programa. S 1.1.2016 se je na podlagi sprejetega SD spremenilo financiranje te
dejavnosti. V dejavnosti zobozdravstva se bomo trudili doseči planirane količnike iz OZZ.
ZOBOZDRAVSTVENA
DEJAVNOST
Zobozdravstvena dejavnost za
odrasle
Zobozdravstvena dejavnost za
mladino

OBSEG DEJAVNOSTI
(K/T)
51.196 točk

ŠTEVILO NOSILCEV
(TIM)
1,03

32.060 točk

1,00
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6.13 Zobozdravstvena vzgoja
V ZD Radeče načrtujemo v letu 2018 s priznanim 0,34 izvajalca realizirati aktivnosti
zobozdravstvene vzgoje v skladu s pogodbo z ZZZS, ki plača to dejavnost 50% v pavšalu in 50%
po realizaciji. Osnova zobozdravstvene preventive je poduk o ustni higieni, pravilni prehrani,
fluoriranje zob v razredu in vzpodbujanje otrok za obiske pri zobozdravniku.
Cilj dela zobozdravstvene vzgoje in preventive je motivirati in usposobiti otroke za samostojno
in pravilno skrb ter nego svojih zob in ustne votline, ter jim privzgojiti odgovoren odnos do
lastnega zdravja. S tem namenom začenjamo zobozdravstveno preventivno dejavnost že v
predporodnem obdobju in jo nadaljujemo pri pregledih otrok že v prvem letu starosti. Temu
sledi sistematičen nadzor po dispanzerski metodi dela do dopolnjenega 19. leta starosti v želji,
da bi tak način varovanja ustnega zdravja nadaljevali tudi pozneje v odrasli dobi.
Dejavnost izvaja diplomirana medicinska sestra na šoli in v vrtcih po predhodnem dogovoru in
sicer:
 zdravstveno vzgojno predavanje o pravilni prehrani in čiščenju zob enkrat letno,
 praktično učenje zobne in ustne nege ter demonstracija pravilnega čiščenja zob enkrat
mesečno.
Zobozdravstvena vzgoja se izvaja v Osnovni šoli Marjana Nemca, Podružnični šoli Svibno ter v
vrtcih (enota I in II) v Radečah.
6.14 Laboratorijska diagnostika in ločeno zaračunljiv material
V okviru službe za laboratorijsko diagnostiko se v verificiranem laboratoriju ZD Radeče izvajajo
hematološke, biokemične in urinske preiskave. Laboratorij je podporna služba zdravnikom pri
diagnosticiranju. Osnovne laboratorijske storitve so z laboratorijskimi nosilci vključene v
finančne načrte posameznih ambulantnih dejavnosti. Tudi v letu 2018 na področju laboratorijskih
preiskav načrtujemo v obsegu iz preteklih let, sodelovanje z Železniškim ZD Ljubljana (splošna
ambulanta Zidani Most).
Priloga: Obrazec 1: Delovni program 2018
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV
Finančni načrt vsebuje realizacijo prihodkov in odhodkov za preteklo leto ter plan prihodkov in
odhodkov za leto 2018.
7.1. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
Pri posameznih elementih načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je ZD za leto
2018 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna makroekonomska izhodišča in predpostavke
skladno z dopisom Ministrstva za zdravje.
Priloga: Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018
Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
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7.1.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2018 znašajo 1.059.700 EUR in bodo za 9,4 % višji od
doseženih v letu 2017 in 3,96 % nižji od načrtovanih v letu 2017.
Finan.plan Realizacija Finan.plan Indeks Indeks
1.

1-12 2017

1-12 2017

1-12 2018

2

3

4

4:2

5.

4:3

6.

PRIHODKI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prihodki iz obveznega zavarovanja
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in special.
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja
Prihodki od doplačil, samoplačnikov in nadst.stor.
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev
Finančni prihodki
Prevrednotovalni in drugi prihodki

SKUPAJ PRIHODKI

754.000
61.000
142.000
14.000
97.000
3.500
5.500
1.077.000

719.591
29.754
138.690
12.848
62.710
1.729
3.229

768.000 101,8 106,7
62.400 102,3 209,7
148.700 104,7 107,2
13.000
0,93 101,2
65.000
67,0 103,7
600
17,1 34,7
2.000
36,4 61,9

968.551 1.059.700

98,4 109,4

7.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2018 znašajo 1.055.100 EUR in bodo za 8,4 % višji
od doseženih v letu 2017.
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 387.400
EUR in bodo za 0,8 % višji od realiziranih v letu 2017.
Finan.plan Realizacija Finan.plan Indeks Indeks
1.
I.

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
1. Poraba materiala, drobnega inv. in energije
2. Storitve vzdrževanja
3. Storitve Skupnosti zavodov OZD
4. Zdravstvene storitve
5. Prevozne, komunalne in storitve komunikacij
6. Pogodbe o delu in avtorske pogodbe
7. Stroški v zvezi z delom in izobraževanja
8. Stroški drugih storitev

1-12 2017

1-12 2017

1-12 2018

2

3

4

330.650
128.700
43.000
37.000
47.000
13.750
35.000
11.000
15.200

384.377
112.273
27.260
37.746
67.456
33.731
85.156
11.482
9.273

387.400
115.700
26.000
38.000
70.000
35.500
80.000
12.200
10.000

4:2

5.

117,2
89,9
60,5
102,7
148,9
258,2
228,6
110,9
65,8

4:3

6.

100,8
103,1
95,4
101,1
103,8
105,2
93,9
106,2
107,8
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Načrtovani stroški dela
Načrtovani stroški dela (464) v celotnem ZD za leto 2018 znašajo 612.700 EUR in bodo za 14
% višji od realiziranih v letu 2017. Povišanje stroškov dela v letu 2018 je izvrševanje Kolektivne
pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi z aneksi, Kolektivne pogodbe za zdravnike in
zobozdravnike z aneksi, sprememba vrednotenja dežurstva ter prenehanje nekaterih varčevalnih
ukrepov iz ZUJF-a.
Finan.plan Realizacija Finan.plan Indeks Indeks
1.

III. STROŠKI DELA
1. Plače in nadomestila
2. Regres za letni dopust
3. Prispevki in davki od plač
4. Drugi stroški dela

IV. DRUGI ODHODKI

1-12 2017

1-12 2017

1-12 2018

2

3

4

4:2

5.

4:3

6.

627.000
491.000
17.000
81.000
38.000

537.650
415.611
17.007
67.731
37.301

612.700
479.000
20.400
77.200
36.100

97,7
97,6
120,0
95,3
95,0

114,0
115,3
119,9
114,0
96,8

8.000

12.320

10.000

125,0

81,2

Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu znaša 50 % dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga
in storitev na trgu, kar znaša 1.400 EUR (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje
blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).
Načrtovani stroški amortizacije
Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 98.000 EUR in obsega:

del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 45.000 EUR

del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
53.000 EUR.
7.1.3 Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem ZD za leto 2018
izkazuje pozitiven poslovni izid v višini 4.600 EUR.
7.2. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti
(storitev):
 samoplačniške in nadstandardne zobozdravstvene storitve
 zdravstvene samoplačniške storitve
 funkcionalni stroški najemnikov
 izdaja zdravniških potrdil
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provizije zavarovalnic.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z
naslednjimi sodili (navedba uporabljenih sodil):
 odhodki, ki so iz evidenc razvidni na katero dejavnost spadajo so opredeljeni po dejanski
pripadnosti,
 ostali odhodki so razdeljeni po razmerju prihodkov.
Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 3.200 EUR, iz naslova izvajanja tržne
dejavnosti pa 1.400 EUR.
Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
7.3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
Rezultat po denarnem toku je negativen v višini 323.200 EUR zaradi investicijskih vlaganj in
obnov v zgradbo v višini 325.000 EUR.

8. PLAN KADROV
Plan kadrov v ZD je določen s kadrovskim načrtom, ki temelji na obsegu programov, ki jih ZD
izvaja po pogodbi z ZZZS ter po obsegu izvajanja tržne dejavnosti. Za realizacijo programov
mora ZD zagotoviti kadre, predvidene v kadrovskem načrtu. V skladu z določili ZIPRS1819 in
Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/2018) je ZD pripravil
kadrovski načrt, ki je sestavni del finančnega načrta.
Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2018 je ZD ocenil število zaposlenih, ki se financirajo iz
sredstev Evropske unije, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstev od
prodaje blaga in storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, sredstev ZZZS
za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene
sodelavce pripravnike, sredstev iz sistema javnih del, sredstev raziskovalnih projektov in
programov ter sredstev za projekte in programe namenjenih za internacionalizacijo in kakovost
v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva) in sredstev za zaposlene na podlagi Zakona o
ukrepih za odpravo posledic žleda, in glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače.
V ZD se bo število zaposlenih v letu 2018 v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2017
povečalo za 3 javne uslužbence in doseglo skupaj 24 javnih uslužbencev (zaposlitev direktorja
ZD za polovični delovni čas od 30. 1. 2018 za določen čas – iztek mandata – 29. 1. 2022 in
zaposlitev dveh pripravnikov za področje zdravstvene nege).
Vodstvo ZD načrtuje, da bo za izvajanje programov potrebno pogodbeno zaposlovanje zunanjih
sodelavcev zaradi nezasedenih delovnih mest za izvajanje programa specialistične dejavnosti.
Namreč ZD kljub kontinuiranemu objavljanju potreb po zaposlitvi za področje: pediatrije in
šolske medicine; psihiatrije in zdravljenje odvisnosti v ambulanti Prevzgojnega doma Radeče,
specialistično ginekoloških pregledov in logopedije v Dispanzerju za mentalno zdravje ne pridobi
strokovno usposobljenega kadra za redno zaposlitev za nedoločen čas, zato načrtuje na teh
področjih sklepanje podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava z zunanjimi sodelavci.
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Sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi
V letu 2018 ZD Radeče ne načrtuje sklenitev podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi.
Letni strošek podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava za leto 2018 se načrtuje v
višini 80.000 EUR .
Priloga: Obrazec 3 - Spremljanje kadrov2018 1.del , 2. del
8.1 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem
ZD načrtuje v letu 2018 izvajanje administrativno tehničnih storitev z zunanjimi izvajalci za
naslednja področja: varnost in zdravje pri delu, zobotehnične storitve, kurirske storitve, poslovno
administrativne storitve (pravno kadrovsko splošne zadeve, finančno računovodske zadeve,
informacijsko plansko fakturne zadeve).
8.2 Izobraževanje, specializacije, pripravništvo
V letu 2018 ZD Radeče ne načrtuje zaposlitev specializantov, glede na to, da ne razpolaga z
imenovanimi mentorji s strani Zdravniške zbornice Slovenije.
Pripravništvo
Glede na program pripravništva in praktičnega usposabljanja za poklic srednja medicinska sestra/
zdravstvenik ZD v letu 2018 načrtuje sklenitev pogodb o zaposlitvi za dva pripravnika. ZD ima
za izvajanje programa pripravništva za poklic srednja medicinska sestra usposobljene mentorje,
prav tako pripravnikom nudi potrebne materialne pogoje in urejeno delovno okolje.
Vodstvo ZD si prizadeva, da nudi pripravništvo kandidatom iz lokalnega okolja. Stroški
pripravništva se za celotno obdobje programa pripravništva za pripravnike zdravstvenih poklicev
financirajo oz. refundirajo iz sredstev ZZZS na podlagi sklenjenega Splošnega dogovora za leto
2018.
Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami
V letu 2018 bo ZD sodeloval pri izvajanju študijskega programa medicine za študente
Medicinske fakultete v Mariboru in Medicinske fakultete v Ljubljani in tako omogočil študentom
opravljanje vaj in študijske prakse za predmet družinska medicina z namenom čim bolj približati
delo družinskega zdravnika. ZD sodeluje tudi s srednjimi zdravstvenimi šolami in Fakulteto za
zdravstveno nego ter omogoča opravljanje vaj in študijske prakse ostalemu zdravstvenemu
kadru.
ZD kot izobraževalna institucija (interna izobraževanja)
ZD bo v letu 2018 organiziral interna strokovna izobraževanja za zaposlene na naslednjih
področjih:
 nujna medicinska pomoč
 preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb
 spoprijemanje s stresom
 tehnike sproščanja.
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Kontinuiteta izobraževanj, predavanj in seminarjev bo prilagojena potrebam v posamezni
delovni enoti- službi.
Načrt za izvedbo obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov v letu 2018
Na podlagi kadrovske evidence o preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih v skladu z
Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter izjavo o oceni tveganja, se v letu 2018 načrtuje izvedba
preventivnega zdravstvenega pregleda za štiri zaposlene.
Strokovno izobraževanje – usposabljanje
Potreba po stalnem izobraževanju, strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju zaposlenih v
ZD je posledica razvoja stroke, zahteve po izpolnjevanju pogojev za ohranitev licenc v medicini
in zdravstveni negi, kakor tudi drugih zakonskih predpisov ter zahteve po zagotavljanju
kakovostnih storitev uporabnikom v okviru izpolnjevanja programov dejavnosti. ZD za ustrezno
izvajanje izobraževanja, strokovnega izpolnjevanja in usposabljanja, kakor tudi zaradi učinkovite
organizacije dela in s tem izvajanja storitev, ki ima za posledico čim manj dodatnih stroškov
zaradi odsotnosti z dela zaposlenih, pristopa k ustreznemu vsebinskemu in stroškovnemu
načrtovanju vseh oblik izobraževanja in izpolnjevanja zaposlenih. Glede na to, da ZD vseh
izobraževanj za široko paleto strokovnih vsebin ni možno zagotoviti v okviru ZD, bo zaposlenim
v letu 2018 dana možnost tudi za izobraževanja doma (eksterna izobraževanja) z namenom, da
se zaposleni seznanijo s strokovnimi trendi in usmeritvami lastne stroke in da pridobljeno znanje
uporabijo pri delu s pacienti v cilju doseganja kakovostnih storitev. ZD bo v okviru eksternega
izobraževanja med zaposlenimi vzpodbujal tudi njihovo aktivno udeležbo na strokovnih
srečanjih, saj ima ZD zaposlen kader, ki lahko z izkazanimi rezultati svojega strokovnega dela
poda informacijo oz. seznanitev z napredkom in novostmi tudi drugim udeležencem strokovnega
srečanja izven ZD.
Osnova za izračun zneska stroškov strokovnih izpopolnjevanj za leto 2018 je število
načrtovanega kadra in načrtovane osnovne plače, priznane v cenah storitev s strani ZZZS. Skupna
načrtovana finančna sredstva so v letu 2018 višja za 6,3 %.
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TARIFNI RAZREDI (TR)

VRSTA IZOBRAŽEVANJA

VIII
Zdravniki in zobozdravniki
(specialisti in ostali zdrav.
delavci)

Konferenca, simpozij, kongres,
tečaj, delavnica, seminar,
strokovno srečanje,
varnost in zdravje pri delu ter
požarna varnost, poklicna etika,
drugo.
Varnost in zdravje pri delu ter
požarna varnost, poklicna etika,
letni razgovori, šola sodobnega
vodenja, management, drugo.
Varnost in zdravje pri delu ter
požarna varnost, arhiviranje,
drugo.
Varnost in zdravje pri delu ter
požarna varnost, letni razgovori,
ocenjevanje zaposlenih, učne
delavnice,
urejanje poslovnega in
dokumentarnega gradiva, drugo.
Varnost in zdravje pri delu ter
požarna varnost, urejanje
poslovnega in dokumentarnega
gradiva, poklicna etika, zakonodaja
v zdravstvu, drugo.
Varnost in zdravje pri delu ter
požarna varnost, urejanje
poslovnega in dokumentarnega
gradiva, drugo.
Varnost in zdravje pri delu ter
požarna varnost, zakonodaja v
zdravstvu, poklicna etika, temeljni
postopki oživljanja, drugo.
Varnost in zdravje pri delu ter
požarna varnost, urejanje
poslovnega in dokumentarnega
gradiva, drugo.
Temeljni postopki oživljanja,
trening varne vožnje,
varnost in zdravje pri delu ter
požarna varnost, drugo.
Urejanje poslovnega in
dokumentarnega gradiva,
varnost in zdravje pri delu ter
požarna varnost, strokovno
usposabljanje za varno upravljanje
s parnimi in tlačnimi posodami,
agregatom.
Varnost in zdravje pri delu ter
požarna varnost.

VIII
(nezdravstveni delavci)

VII/2 in VII/1
(zdrav. nega in ostali zdrav.
delavci in sodelavci)
VII/2 in VII/1
(nezdravstveni delavci)

VI
(zdravstvena nega in ostali
zdrav. delavci in sodelavci)

VI
(nezdravstveni delavci)

V
(zdravstvena nega in ostali
zdrav. delavci in sodelavci)
V
(nezdrav. delavci )

IV
(zdrav. delavci in sodelavci)

IV
(nezdrav. delavci)

III in II
(nezdrav. delavci)
Skupaj

ŠT.
UDELEŽ.
7

ODSOTNOST
V URAH
390

STROŠEK

3

168

2.200

7

168

3.300

1

40

200

1

24

400

6.100

/
19

790

12.200

ZD načrtuje izobraževanja iz naslednjih področij:
 kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca
 zakonodaja s področja zdravstva
 TPO in AED-obvezne vsebine za podaljšanje licence za samostojno delo v zdravstveni in
babiški negi
 seminar vezan na komunikacijo in obvladovanje konfliktnih situacij
 komunikacijske veščine s pacienti osebno in telefonsko
 izobraževanje za DMS zaposlene v referenčni ambulanti in ZVC, v patronažni
zdravstveni negi, v zobni ambulanti
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seminar za inženirje in tehnike laboratorijske medicine in
izobraževanje za sestre v splošni ambulanti.

a) Specializacije
V letu 2018 ZD ne načrtuje specializacij družinske medicine.
b) Pripravništvo
V letu 2018 ZD načrtuje pripravništvo za naslednje kadre:
Program pripravništva in
praktičnega
usposabljanja
Pripravništvo za poklic
srednji
zdravstvenik/srednja
med. sestra

Planirano
število
pripravnikov
2

Trajanje pripravništva
in
praktičnega
usposabljanja
6 mesecev

c) Študij ob delu
ZD Radeče ne načrtuje financiranja študija ob delu.
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018
9.1 Plan investicij
V skladu s politiko ZD in z razpoložljivimi finančnimi sredstvi so v plan investicij in
vzdrževalnih del vključene le prioritete.
Nabava osnovnih sredstev se bo krila iz neporabljenih amortizacijskih sredstev v višini 247.750
EUR, investicijska vlaganja v višini 120.000 EUR pa iz presežka prihodkov nad odhodki iz
preteklih let.
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OSNOVNO SREDSTVO
INHALATOR
VOZIČEK ZA ZDRAVILA IN MATERIAL (2)
STOL ZA PACIENTA (11)
TABLA ZA VID (OTROŠKA, PREDŠOLSKA,
ELEKTRONSKA)
STOL ZA SESTRO (6)
STOLI V ČAKALNICI
OPREMA ZA ZVC
PREGLEDNA MIZA
SPEKULE
POMIVALNI STROJ (2)
ZDRAVNIŠKA MIZA
ZIMSKE GUME (2)
PATRONAŽNE TORBE (2)
APARAT ZA MERJENJE
SLUŠALKE
AVTOKLAV
DELOVNA MIZA
SENČILA ZA OKNA
KUHINJA ZA I.NADSTROPJE
BARVNI TISKALNIK (5)
RAČUNALNIK (3)
SKUPAJ

V EUR

INVESTICIJE
ZAMENJAVA SVETILK IN LED SIJALK
ENERGETSKA SANACIJA
ODSTRANJEVANJE TALNIH OBLOG,
IZRAVNAVA IN ZAMENJAVA TALNIH OBLOG
Z ZAOKROŽNICAMI
GARAŽNA VRATA
PROSTORI ZA MEDICINO DELA
BELJENJE
SKUPAJ

200
6.000
2.750
1.200
3.600
2.000
300
1.500
600
1200
500
500
300
100
100
3.500
800
1.000
1.500
1.000
3.600
32.250

5.500
150.000
50.000

3.000
120.000
7.000
335.500

Načrt investicij in vzdrževalnih del ter nabav je ovrednoten na podlagi tržnih cen. Vse cene so v
EUR in vsebujejo DDV.
Priloga: Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018
Iz obrazca so razvidna vlaganja v opremo in zgradbo ZD ter viri financiranja.
9.2. Plan vzdrževalnih del
Priloga: Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018
V obrazcu so prikazana tekoča vzdrževanja pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in manjša
investicijska vzdrževanja, ki se krijejo iz tekočih prihodkov.
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9.3. Plan zadolževanja
ZD v letu 2018 ne načrtuje zadolževanja.
10. ZAKLJUČEK
Predloženi PDFKN je oblikovan v skladu z razpoložljivimi finančnimi viri. Poslovni izid za leto
2018 je načrtovan ob predpostavki, da bodo gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2018
realizirana v okviru načrtovanih in pričakovanih izhodišč. Prepričani smo, da bomo v ZD tudi v
letošnjem letu 2018 kos vsem izzivom ter da bomo poslovno leto 2018 zaključili poslovno
uspešno.

Datum: 21. 2. 2018
Št. 1-DIR/2018- 336
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ZAKLJUČNI DEL
Datum sprejetja:
PDFKN se sprejema na 3. seji Sveta ZD dne 21. 2. 2018.

Datum in kraj nastanka PDFKN:
Radeče, februar 2018

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

