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PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 
Predlog finančnega načrta za leto 2018 vsebuje: 

a) SPLOŠNI DEL: 
Finančni načrt za leto 2018 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 
126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11,86/16): 

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2018, 
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za 

leto 2018, 
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 

2018. 
 

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami: 

- Obrazec 1: Delovni program 2018, 
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018, 
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018, 
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018, 
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018, 
- Priloga – AJPES bilančni izkazi. 
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OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA 

1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA 
Naziv: Zdravstveni dom Murska Sobota 
Skrajšan naziv: ZD Murska Sobota 
Sedež zavoda: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota 
  
Telefon/FAX: 02/534 13 00, 02/534 13 80 
Spletna stran: http://www.zd-ms.si 
E-pošta: zdravstveni.dom@zd-ms.si 
  
Davčna številka: SI94095400 
Matična številka: 5801915 
Šifra dejavnosti: 86.210 
Šifra PU: 92266 
  
Ime dejavnosti: Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost 
Razvrstitev v 
dejavnosti: 

130120 

Vrsta pravne 
osebe: 

Javni zdravstveni zavod 

  
Ime banke: Uprava Republike Slovenije za javna plačila,  

Območna enota UJP Murska Sobota  
Št. podračuna pri 
UJP: 

SI56 0128 0603 0922 660 

  
Vodilni delavci: Edith Žižek Sapač, dr.med.spec., direktorica zavoda 

Boštjan Turza, dipl.zn., pomočnik direktorja za področje ZN 
  
Ustanoviteljice: Mestna občina Murska Sobota in občine Beltinci, Tišina, Moravske Toplice, 

Puconci, Cankova, Rogašovci, Grad, Kuzma, Gornji Petrovci, Šalovci, Hodoš. 
 

 

ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA POROČILA: 
Edith Žižek Sapač, dr. med. spec., direktorica zavoda 

ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO RAČUNOVODSKEGA POROČILA: 
Irena Šiftar, oec., vodja finančno računovodske službe 
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2. ORGANI ZAVODA 
V skladu z odlokom o ustanovitvi Zavoda so organi zavoda: 

• svet zavoda, 
• direktor zavoda in  
• strokovni svet. 

Svet zavoda je organ, ki upravlja Zavod.  V Svetu zavoda je 7 članov.  Sestava Sveta zavoda je naslednja: 

• 3 predstavniki delavcev, 
• 3 predstavniki ustanoviteljev, 
• 1 predstavnik zavarovancev. 

Člani sveta zavoda se izvolijo oz. imenujejo za 4 leta in so lahko ponovno imenovani. Predsednik sveta 
zavoda je  Tomaž Pajnhart, ki je zaposlen v Zdravstvenem domu.  

Svet zavoda se je v letu 2017 sestal na 2 rednih sejah. 

Direktor zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje Zavoda, predstavlja in zastopa Zavod ter je 
odgovoren za zakonitost dela Zavoda. 

Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ, ki ga sestavljajo direktorica, pomočnik direktorja za 
področje zdravstvene nege in vodje posameznih služb. 

 

3. VODSTVO ZAVODA 
Vodstvo Zavoda predstavljata direktorica Zavoda, ki opravlja istočasno delo strokovne vodje in 
pomočnik direktorice za zdravstveno nego, kot delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. 

Direktorica predstavlja in zastopa Zavod.  

Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Mandat direktorja traja 4 leta in 
je po poteku te dobe lahko ponovno imenovan.  

Glavno sestro Zavoda oz. pomočnika direktorja za zdravstveno nego imenuje po javnem razpisu Svet 
zavoda na predlog direktorja za dobo 4 let. 

Delo organizacijskih enot vodijo vodje enote, s pooblastili, ki jih nanje prenese direktor in pooblastili, 
določenimi s statutom. Vsaka enota ima tudi odgovorno sestro  za področje zdravstvene nege. 
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 SVET ZAVODA 
DIREKTOR 

POMOČNIK DIREKTORJA ZA PODROČJE ZN 
STROKOVNI SVET 

OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST SPECIALISTIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST NEZDRAVSTVENA DEJAVNOST 

DEJAVNOST SPLOŠNE MEDICINE PNEVMOFIZIOLOŠKA DEJAVNOST TAJNIŠTVO 

OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 

AMBULANTE SPLOŠNE IN  
DRUŽINSKE MEDICINE 

DISPANZER ZA PLJUČNE  
BOLEZNI IN  

TUBERKOLOZO 

DEJAVNOST ZDRAVSTVENEGA VARSTVA  
ŽENSK ,  OTROK ,  ŠOLSKIH OTROK IN  

MLADINE 

DEJAVNOST MEDICINE DELA ,  PROMETA IN  
ŠPORTA 

DISPANZER MEDICINE  
DELA ,  PROMETA IN  

ŠPORTA 
DISPANZER ZA  

ŽENE 

DISPANZER ZA  
OTROKE ,  
ŠOLSKE  

OTROKE IN  
MLADINO 

PATRONAŽNA IN BABIŠKA DEJAVNOST 

DEJAVNOST NMP IN REŠEVALNIH  
PREVOZOV 

SLUŽBA NMP REŠEVALNA  
SLUŽBA 

DEJAVNOST ZA ZOBOZDRAVSTVENO  
VARSTVO OTROK ,  ŠOLSKIH OTROK IN  

MLADINE 

ŠOLSKA ZOBNA  
AMBULANTA 

DEJAVNOST ZA SPLOŠNO  
ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO 

SPLOŠNA  
ZOBNA  

AMBULANTA 

ZOBOTEHNIČNA DEJAVNOST 

ZOBOTEHNIČNI  
LABORATORIJ 

LABORATORIJSKA DEJAVNOST 

DIAGNOSTIČNI  
LABORATORIJ 

ZDRAVSTVENA VZGOJA TER SVETOVANJE  
ZA OHRANITEV IN KREPITEV ZDRAVJA 

ZDRAVSTVENO  
VZGOJNI  
CENTER 

DERMATOVENERALOŠKA DEJAVNOST 

DISPANZER ZA  
DERMATOVENEROLOGIJO 

DEJAVNOST ZA SPECIALISTIČNO  
ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO 

PEDONTOLOŠKA  
AMBULANTA 

ULTRAZVOČNA DEJAVNOST 

AMBULANTA ZA  
ULTRAZVOK 

PSIHIATRIČNA DEJAVNOST 

PSIHIATRIČNA DEJAVNOST 

PSIHOHIGIENA 

SKUPNOSTNA  
PSIHIATRIČNA  
OBRAVNAVA 

DISPANZER  
ZA  

MENTALNO  
ZDRAVJE 

DISPANZER  
ZA  

MENTALNO  
ZDRAVJE  
OTROK IN  
MLADINE 

KADROVSKO  – PRAVNA SLUŽBA 

FINANČNO  -   RAČUNOVODSKA  
SLUŽBA 

NABAVA IN SKLADIŠČENJE 

ZVEZE IN VZDRŽEVANJE 

Slika 1: Organigram zavoda 
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4. ZAKONSKE PODLAGE 
A. ZAKONSKE PODLAGE za izvajanje dejavnosti zavodov: 

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-

ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16-ZdZPZD in 64/17), 
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16-

ZDZPZD in 40/17), 
- Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2018 
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 ter 2018 z ZZZS. 

B. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE za pripravo finančnega načrta: 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, in 
96/15 – ZIPRS1617), 

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 
- 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. 86/16 in 76/17), 
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/16 
in 75/17), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni 
list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15 in 75/17), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih  sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
(Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15), 

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 
(Uradni list RS, 46/03), 

- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno 
dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010) 

C. INTERNI AKTI ZAVODA   

- Statut Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota, 
- Poslovnik o delu javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota, 
- Pravilnik o računovodstvu, 
- Pravilnik  o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v zavodu, 
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru, 
- Pravila  o blagajniškem poslovanju, 
- Pravilnik o štipendiranju, 
- Pravilnik o notranji kontroli pri uporabi službenih vozil, 
- Register poslovnih tveganj, 
- Pravilnik o delovnem času in zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva, 
- Pravilnik o izobraževanju in strokovnem izpopolnjevanju delavcev, 
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril, 
- Pravilnik o notranjem revidiranju, 
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psihoaktivnih substanc pri zaposlenih 

v Zdravstven domu Murska Sobota, 
- Pravilnik o ukrepih za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, 

nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, 
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- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti, 
- Pravila za obračun plač in drugih prejemkov, nadomestil ter stroškov delavcem zavoda 
- Pravilnik o organizaciji in izvedbi popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev. 
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5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA 
NAČRTA ZA LETO 2018 

Finančni načrt za leto 2018 temelji na Prvih izhodiščih, ki smo jih prejeli decembra 2017 s strani 
Ministrstva za zdravje in končnih izhodiščih, ki smo jih prejeli marca 2018.  

Pri pripravi Finančnega načrta smo upoštevali povečanje stroškov plače, stroškov premij dodatnega 
pokojninskega zavarovanja in regresa.  

Skupno povečanje stroškov dela ocenjujemo v višini 595.459,00 EUR in bodo terjali večjo finančno 
obremenitev zavoda. V letu 2018 se bodo povečali tudi stroški dela v vrednosti 244.078,36 EUR zaradi 
novih napredovanj.  

V skladu z sprejetim Aneksom k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in 
zobozdravnike, ki se je začel uporabljati od 1.10.2017, se bodo v letu 2018, povečali stroški dela za 
plače zdravnikov, zdravnikov specializantov in zobozdravnikov v višini 204.000,00 EUR. 

V skladu s sprejetim Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva 
Slovenije in Aneksom h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi , v zvezi z odpravo anomalij 
pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda, 
se bodo v letu 2018, povečali stroški dela za plače v višini  128.400,00 EUR. 

Pri oceni prihodkov in stroškov smo upoštevali navodila Urada za makroekonomske analize in razvoj 
ter rast cen zdravstvenih storitev za 5%, kar na letnem nivoju pomeni 598.415 EUR več prihodkov.  

Zdravstveni dom Murska Sobota zaradi negotove finančne situacije investira zelo preudarno.  

Kadrovsko področje je obravnavano v okviru Kadrovskega načrta oz. načrta kadrov, kjer so potrebe 
kadrov točno opredeljene.  

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

- Dopis Ministrstva za zdravje – izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2018, 
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list 

RS, št. 71/17), 
- 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 metodologija 

spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18), 
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 40/12, 46/13, 

45/14, 95/14, 91/15,21/17/46/17 in 69/17), 
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS(Uradni list RS, št. 88/16) , 
- 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, 50/14, 95/14-
ZUPPJS15, 82/15, 23/17-ZDOdv in 67/17), 

- Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
16/17), 

- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, 
št. 46/17), 

- Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 46/17), 
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, 

88/16). 
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1. Finančni načrt Zdravstvenega doma ima splošni del. Glede na naravo in obseg dejavnosti v skladu 
z 2. in 4. členom Navodil o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in 
občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00), posebni del ni potreben.  

Sestavni del Finančnega načrta je tudi Kadrovski načrt oz. Plan kadrov, ki ga mora  v skladu z 2. 
odstavkom 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 
71/17) zavod sprejeti ob sprejetju programa dela in finančnega načrta. Kadrovski načrt oz. Plan 
kadrov mora biti pripravljen na način, da je število zaposlenih prikazano po virih financiranja. 

2. Zdravstveni dom Murska Sobota je kot posredni proračunski uporabnik pri pripravi finančnega 
načrta upošteval izhodišča Ministrstva za zdravje.  

- prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, 
javnih zdravstvenih zavodov za leto 2018, je Ministrstvo za zdravje z dopisom številka 410-
58/2017-1, objavilo  dne 21.12.2017.  

- končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, 
javnih zdravstvenih zavodov za leto 2018, je Ministrstvo za zdravje z dopisom 410-58/2017/8, 
objavilo dne 1.3.2018.   
 

Makroekonomska izhodišča: 

Temeljne ekonomske predpostavke – napoved UMAR za leto 2018 so: 

- 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     5,7% 
- letna stopnja inflacije        1,9% 
- povprečna letna rast cen – inflacija     1,6%  

3. Pri načrtovanju obsega in vrednosti programa dela za leto 2018 so pri planiranju stroškov dela 
upoštevane že dogovorjene spremembe v letu 2017 v skladu z Aneksom k Posebnemu tarifnemu 
delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je pričel 
uporabljati 1. 10. 2017, Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva 
Slovenije (Uradni list RS, št. 46/17) in Aneksom h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni 
negi (Uradni list RS, št. 46/17), ki pomenita realizacijo IV. točke Dogovora o ukrepih na področju 
stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), v zvezi z odpravo 
anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. 
plačnega razreda. Aneksa določata pravico do višje plače s 1. 7. 2017.  

V letu 2018 v skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in 
drugih ukrepih v javnem sektorju – ZUPPJS17 (Uradni list RS, št. 88/16) in Dogovorom o ukrepih na 
področju plač in drugih stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 
88/2016), ter Aneksa k Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (KPND) v RS (Uradni list RS 
46/17)  se podaljšujejo in delno spreminjajo ukrepi iz preteklega leta na področju plač ter drugih 
stroškov dela. 

Zakon in Dogovor o ukrepih na področju plač ter Aneks h KPND opredeljujejo sledeče ukrepe:  
- Redna delovna uspešnost se tudi v letu 2018 ne izplačuje. 
- Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letu 2018 izplačuje v omejenem obsegu 

in sicer se za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela lahko porabi največ 40 
% sredstev iz prihrankov, višina dela plače javnega uslužbenca iz tega naslova, pa lahko znaša največ 
20 % osnovne plače javnega uslužbenca. 
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- Regres za letni dopust za leto 2018: skladno s 131. členom ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu, ki 
ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. 
Regres se mora delavcu izplačati najpozneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Glede na to, da 
dogovor med vlado in sindikati glede višine regresa za letni dopust do konca leta 2017 za 2018 ni bil 
sklenjen, bo treba javnim uslužbencem izplačati regres za letni dopust v višini minimalne plače. 

- S 1. januarjem 2018 so se uveljavile 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. 1/13), ob upoštevanju uskladitve minimalne premije v višini iz 
navedenega sklepa s 1. januarjem 2014, 1. januarjem 2015, 1. januarjem 2016, 1. januarjem 2017 
in 1. januarjem 2018. Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu 
RS, št. 80/17 z dne 29.12.2017 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Zneski usklajene premije in skupne premije so se 
začele uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 
za javne uslužbence za januar 2018. 

- Nadomestilo plače v višini 80 % osnove pripada javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi 
bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom. 

- Zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem 
sektorju (9. člen ZUPPJS16). 

- Omejitev števila dni letnega dopusta: ZUPPJS17 določb glede omejitve letnega dopusta za leto 2018 
ne vsebuje, kar pomeni, da je treba javnim uslužbencem do konca marca 2018 določiti število dni 
letnega dopusta in jih tudi pisno obvestiti, v državnih organih in občinah pa jim je treba vročiti sklep 
o določitvi števila dni letnega dopusta. Za leto 2018 je torej treba javnim uslužbencem določiti število 
dni letnega dopusta skladno z merili in kriteriji, ki so določeni v zakonu ali v kolektivni pogodbi 
dejavnosti in poklica. Javni uslužbenci bodo lahko izrabili toliko dni letnega dopusta, kot jim bo 
določeno skladno z veljavnim predpisom ali kolektivno pogodbo. 

- Avtorske in podjemne pogodbe: ZUPPJS17 določb glede sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb za 
leto 2018 ne vsebuje. To pomeni, da je treba pri sklepanju avtorskih in podjemnih pogodb upoštevati 
določbe področnih predpisov oziroma predpise, ki urejajo avtorsko delo oziroma podjemne 
pogodbe. 

- Napredovanja javnih uslužbencev: napredovanja so se sprostila v letu 2015, nadalje so bila 
realizirana v letih 2016 in 2017.  
Nova napredovanja pa bodo uveljavljena tudi v letu 2018, s tem, da bodo javni uslužbenci, ki bodo 
napredovali v višji plačni razred, pridobili pravico do plače iz naslova napredovanja s 1.12.2018. 

- Povečanje stroškov dela zaradi sprememb v letu 2017 v skladu z Aneksom k Posebnemu tarifnemu 
delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je pričel 
uporabljati 1. 10. 2017, Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva 
Slovenije (Uradni list RS, št. 46/17) – zaradi razporeditve specializantov, zdravnikov in 
zobozdravnikov na nova delovna mesta. 

- Povečanje stroškov dela zaradi sprememb v letu 2017 v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za 
zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 46/17), ki pomenita realizacijo IV. točke Dogovora o 
ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), v 
zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega 
sektorja do 26. plačnega razreda. Aneksa določata pravico do višje plače s 1. 7. 2017.  

 
4. V letu 2018 še vedno niso zagotovljeni prihodki za financiranje dodatnih stroški plač iz preteklih 

let:    
Znižanje cen zdravstvenih storitev:  

- s 1.4.2009 za 2,5 %, nadaljnje znižanje cen zdravstvenih storitev,  
- s 1.5.2012 za 3 % ter ponovno znižanje cen zdravstvenih storitev, 
- s 1.1.2013 za 3 %, ni vrnjeno na raven cen pred znižanjem, 

kljub delnemu izboljšanju vrednotenja programov v letu 2015, ko so bila namenjena 
dodatna sredstev za program splošnih ambulant in splošnih ambulant v DSO ter za 
povečanje amortizacije v cenah zdravstvenih storitev za 25 % in  

- od 1.7.2015 dalje dvig cen zdravstvenih storitev za 2,12 %, ko se je zagotovila le četrtina 
sredstev za pokrivanje stroškov izplačila ¾ plačnih nesorazmerij,  
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ostaja znižanje sredstev za financiranje administrativno tehničnega kadra iz 17,27 % na 
16,77 % iz leta 2012 ter nadaljnje znižanje sredstev za financiranje administrativno 
tehničnega kadra iz 16,77 % na 15,27 % iz leta 2013,  

- od 1.1.2017 za 3,6% znižanje cen zdravstvenih storitev, 
- od 1.1.2018 dvig cen zdravstvenih storitev za 5 %.  

V letu 2018 ne bo izvedena revalorizacija cen zdravstvenih storitev v skladu s povprečno 
rastjo cen življenjskih potrebščin. 
 

- zaradi povišanja stopenj davka na dodano vrednost v letu 2013 se cene zdravstvenih 
storitev niso ustrezno povečale,  

- s strani ZZZS niso zagotovljeni prihodki za pokrivanje dodatnih stroškov dela, kljub temu, 
da je ZZZS kot plačnik zdravstvenih storitev v skladu s 66. členom ZZVZZ zakonsko zavezan 
zagotoviti sredstva za izplačilo plač: 
V letu 2014 niso bila zagotovljena sredstva za izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje 
četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, ki so v Zdravstvenem domu 
Murska Sobota znašale 475.366 EUR; četrtina sredstev za izplačilo ¾ plačnih nesorazmerij 
je bila s povečanjem cen za 2,12 % sicer zagotovljena v letu 2015, preostali del stroškov iz 
tega naslova s strani ZZZS ni bil financiran. 

V letu 2015  niso bili zagotovljeni prihodki za financiranje dodatnih stroškov plač zaradi 
uveljavitve napredovanj v zdravstvu s 1.12.2015; sorazmerni del stroškov za leto 2015 je 
znašal 19.501,12 EUR. Prav tako niso bili zagotovljeni prihodki za financiranje dodatnih 
stroškov plač zaradi uveljavitve napredovanj v zdravstvu s 1.12.2016, ki je znašal 3.634,17 
EUR. 

V letu 2016 niso bila zagotovljena sredstva za pokrivanje dodatnih stroškov dela zaradi 
sprostitve plačne lestvice s 1.9.2016, ki na letni ravni znašajo 90.088,68 EUR. 

V letu 2017 niso bili zagotovljeni prihodki za financiranje novih napredovanj s 1.12.2017, 
ki skupaj z napredovanji iz leta 2015, 2016 in 2017 predstavljajo 279.123,48 EUR stroškov 
na letni ravni. 

V letu 2018 bodo predvidoma znašali stroški: 

- napredovanj v višini 244.078,36 EUR. 
- regresa za letni dopust v višini 253.680 EUR 
- premij dodatnega pokojninskega zavarovanja na letni ravni v višini  118.281 EUR in 
- stroški dela zaradi sprememb v letu 2017 v skladu z Aneksom k Posebnemu tarifnemu delu 

Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je 
pričel uporabljati 1. 10. 2017 bodo zaradi razporeditve specializantov, zdravnikov in 
zobozdravnikov na nova delovna mesta znašali 204.000,00  EUR. 

- stroškov dela zaradi sprememb v letu 2017 v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za 
zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 46/17), ki pomenita realizacijo IV. točke 
Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni 
list RS, št. 88/16), v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v 
plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda bodo znašali 128.400,00 EUR.  

 
5. Pri načrtovanju za leto 2018 smo upoštevali do sedaj znana izhodišča glede vrednotenja 

programov. Dogovarjanja za Splošni dogovor za pogodbeno leto 2018 so še v postopku, zato 
smo pri načrtovanju za leto 2018 upoštevali znane parametre financiranja zdravstvenih 
programov iz Splošnega dogovora za leto 2017, pri čemer je za leto 2018:  

- predviden dvig cen zdravstvenih storitev za 5 %,  
- ni predvideno financiranje dodatnih stroškov dela zaradi sprostitve plačne lestvice s 1.9.2016, 

napredovanje delavcev, stroškov regresa ter premij dodatnega pokojninskega zavarovanja.  
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6. Pri planiranju vrednosti in obsega programa dela je izhodišče Pogodba o opravljanju 
zdravstvenih storitev med Zdravstvenim domom Murska Sobota in ZZZS, iz katere izhajajo 
Delovni in kadrovski normativi za leto 2018, ki so sestavni del Finančnega načrta. Pogodba z 
ZZZS za leto 2018 še ni podpisana in do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz 
preteklega leta.  
 

7. Izhodišče za načrtovanje posameznih postavk odhodkov so odhodki v višini, kot znašajo 
odhodki v letu 2017.  

- Pri načrtovanju stroškov materiala in storitev so upoštevane vrednosti, kot so pogodbeno 
dogovorjene z dobavitelji na osnovi izvedenih javnih razpisov.  

- Pri načrtovanju stroškov dela je upoštevano povečanje stroškov plač zaradi: 
o sprostitve plačne lestvice s 1.9.2016, 
o že dogovorjenih sprememb  v letu 2017 v skladu z Aneksom k Posebnemu tarifnemu 

delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 16/17), 
ki se je pričel uporabljati 1. 10. 2017, Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost 
zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 46/17) in Aneksom h 
kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 46/17), ki 
pomenita realizacijo IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih 
ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), v zvezi z odpravo anomalij pri 
vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. 
plačnega razreda. Aneksa določata pravico do višje plače s 1. 7. 2017 

o izplačila regresa ter  
o predvidenih novih zaposlitev kadra v skladu s kadrovskim načrtom.  

 
8. Plani investicij in vzdrževalnih del za leto 2018 je pripravljen v skladu z višino razpoložljivih 

sredstev. 
  

9. Izhodišča za pripravo kadrovskega načrta in za zaposlovanje za leto 2018:  
- posredni uporabniki proračuna morajo skladno z 63. členom ZIPRS1819 ob sprejetju programa 

dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, ki mora biti usklajen s finančnim 
načrtom,  

- dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev ZZZS, ne sme presegati dovoljenega 
števila zaposlenih iz kadrovskega načrta za leto 2017, vendar se zaradi izjemnih oz. 
utemeljenih razlogov lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih v okviru zagotovljenih 
sredstev za stroške dela,  

-  število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev EU, iz sredstev od prodaje storitev na trgu, 
sredstev PZZ ter sredstev ZZZS za pripravnike in specializante, se oceni.  
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6. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA 
6.1. Letni cilji 
Temeljne srednjeročne usmeritve in cilji zavoda so opredeljene v Strateškem načrtu razvoja javnega 
zdravstvenega zavoda za obdobje 2014-2018. 

a) doseganje programov po pogodbi z ZZZS 

Načrtujemo, da bomo v letu 2018 program dela realizirali v obsegu kot izhaja iz Načrta fizičnega obsega 
zdravstvenih storitev po sklenjeni pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije.  
 
b) širitev programov in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev 

Zdravstveni dom za opravljanje dejavnosti, ki jih doslej ni izvajal, v letu 2017 na podlagi prijave na razpis 
programov zdravstvenih storitev v obveznem zdravstvenem zavarovanju Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije ni pridobil noben program. 
 
Potrebe po širitvi obstoječih programov  je  v sledeči dejavnosti: 
-  Spec - psihiatrija s šifro 230241 za 0,4 tima 
 
Potrebe po pridobitvi novih programov  so  v sledečih dejavnostih: 
- Spec - kardiologija s šifro: 221 220 za 0,5 tima 
- Delovna terapija s šifro: 506 027 v obsegu 1 tima 
- Parodontologija/zobne bolezni in endodontija s šifro: 406 114 oz. 403 112 parodontologija za 1 

tim 
- Stomatološko protetična dejavnost s šifro: 405 113 za 1 tim 

 
Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 še ni podpisana, zato 
ostane v veljati sklenjena pogodba za pogodbeno leto 2017 z aneksi. 

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 z aneksi 

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 je bila podpisana šele 
08.09.2017. Aneks št. 1 k Pogodbi je bil podpisan 15.11.2017, Aneks št. 2 dne 28.12.2017 in Aneks št. 
3 dne 14.2.2018.  
 
Z Aneksom št. 2 je Zdravstveni dom pridobil: 

- s 01.01.2018  spremembo števila delavnic in uvedbo novih delavnic v dejavnosti Zdravstvena 
vzgoja s šifro 364 025; 
Nove delavnice, ki smo jih pridobili so posodobljena delavnica Zdravo hujšanje, delavnica 
Gibam se in delavnica Ali sem fit.   
Ukinile pa se bodo sledeče delavnice: Zdravo hujšanje, Telesna dejavnost – gibanje in Test 
hoje na 2 km. 

- s 01.01.2018 dejavnost Fizioterapija s šifro 507 028 v obsegu 1 tima  
Dejavnost fizioterapije se bo opravljala v Kuzmi. 
 

Z Aneksom št. 3 je Zdravstveni dom pridobil: 
- s 1.1.2018 je dodana nova dejavnost Enota za hitro pomoč, 
- z dnem 1.1.2018 se trajno prenese program Spec. Psihiatrija v obsegu 0,1 tima od zasebnika, 
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- s 1.1.2018 se dodajo 4 dodatni timi v dejavnosti referenčne ambulante. Število referenčnih 
ambulant družinske medicine se je povečalo iz 16 na 20. 
Tako bo v Zdravstvenem domu Murska Sobota delovalo 9 referenčnih ambulant, v Splošni 
ambulanti Marjanci 2 referenčni ambulanti, v Zdravstveni postaji Beltinci 3 referenčne 
ambulante, V Splošni ambulanti Puconci 1 referenčna ambulanta, v Zdravstveni postaji Gornji 
Petrovci 2 referenčni ambulanti, v Zdravstveni postaji Grad 1 referenčna ambulanta in v 
Zdravstveni postaji Rogašovci 1 referenčna ambulanta in 1 referenčna ambulanta v DSO 
Rakičan. 

 
Spremembe programov zdravstvenih storitev 

Dispanzer za otroke  

03.01.2018 je v Zdravstveni postaji Beltinci pričel delovati Dispanzer za otroke. 

Splošna ambulanta 

Na podlagi soglasja Ministrstva za zdravje smo v dejavnosti splošnih ambulant pridobili s prenosom 
dejavnosti od zdravnika koncesionarja program v obsegu 1 tima.  

Ambulanta splošne oz. družinskem medicine bo pričela delovati s 01.04.2018  v Cankovi. 
 

c) povečanje deleža samoplačniških storitev 

Za leto 2018 Zavod načrtuje: 

- prihodke samoplačnikov v višini 172.604 EUR oz. za 2% več kot so bili realizirani v letu 2017, ko so 
znašali 169.220 EUR in 

- prihodke ostalih plačnikov (prihodki medicine dela, prihodki od ostalih plačnikov ambulantne in 
zobozdravstvene dejavnosti)  v višini 459.583 EUR oz. za 5% več kot so bili realizirani v letu 2017, ki so 
znašali 437.698 EUR. 

 
d) dokončna implementacija dokumentnega informacijskega sistem  

Dokumentni sistem omogoča učinkovito obvladovanje papirne dokumentacije, hitrejši in kakovostnejši 
pretok informacij, večji nadzor nad izvajanjem procesov, boljši pregled nad stroškovno učinkovitostjo 
poslovanja, povezanost informacijskih virov in skladnost z veljavnimi predpisi.  
 
Certifikat standarda kakovosti ISO 9001:2008 in EN 15224 nam to nalaga. Večina postopkov je 
zaključenih, določeni pa še potekajo. Večji del dokumentacije lahko uredimo dokončno, del pa se 
spreminja, posodablja ter dodaja. Zato v tem delu postopek nikoli ne more biti zaključen.  
 
V letu 2018 bomo prešli na nov standard kakovosti ISO 9001:2015. 
 
e) posodobitev voznega parka 

Za leto 2018 zavod  načrtuje nakup 1 nujnega reševalnega vozila, 2 sanitetni vozili in 2 osebni vozili.  
 
f) sodelovanje s strokovnimi institucijami v občini, regiji in državi 

Zdravstveni dom Murska Sobota uspešno sodeluje z različnimi institucijami, predvsem z občinami 
ustanoviteljicami, z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,  z Nacionalnim inštitutom za javno 
zdravje, z Ministrstvom za zdravje, z Zdravniško zbornico Slovenije,  z Združenjem zdravstvenih zavodov 
Slovenije, z Javnimi zdravstvenimi zavodi (Splošna bolnišnica Murska Sobota, ZD Lendava, ZD Ljutomer, 
ZD Gornja Radgona, DSO) in drugimi javnimi zavodi (z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, fakultetami, 
centri za socialno delo, policijo...) 
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g) spodbujanje raziskovalne dejavnosti znotraj zavoda in sodelovanje v raziskavah zunaj zavoda 

Zdravstveni dom spodbuja zaposlene za sodelovanje v raziskavah z vključevanjem zaposlenih v različne 
projekte, predvsem namenjene  promociji zdravja. 
 
h) utrjevanje zavesti zaposlenih, da so za optimalno in kakovostno delo potrebni strokovnost, 
dobro razumevanje in sodelovanje 

Le z optimalnim in kakovostnim delom lahko nudimo pacientom kakovostne in varne storitve. Iz 
omenjenega razloga smo pristopili k uvedbi sistema vodenja kakovosti. Z pridobitvijo certifikata 
standarda ISO 9001:2008 in SIST EN 15224 se je v Zavodu začel obvladovan proces izboljšav, ki 
postopoma zmanjšuje tveganja.  
Za optimalno in kakovostno delo vseh zaposlenih pa se je  potrebno kontinuirano izobraževati in 
strokovno izpolnjevati.  Zato omogočamo zaposlenim strokovno usposabljanje in izobraževanje.  

Tabela 1: Prikaz letnih ciljev 
Letni cilji Rok Odgovorne osebe 

Doseganje programov po 
pogodbi z ZZZS 
 

2018 Direktorica zavoda  
Pomočnik direktorice za zdravstveno nego  
Vodja dejavnosti 
Vodja posamezne službe, delovne enote, centrov 

Širitev programov in pridobitev 
novih programov zdravstvenih 
storitev 

2018 Direktorica zavoda 

Povečanje deleža samoplačniških 
storitev 
 

Kontinuirano 
skozi vse leto 
2018 

Direktorica zavoda 
Pomočnik direktorice za zdravstveno nego 
Vodja dejavnosti  

Dokončna implementacija 
dokumentnega informacijskega 
sistema 

Kontinuirano 
skozi vse leto 
2018 

Direktorica zavoda  
Pomočnik direktorice za zdravstveno nego  
Vodja dejavnosti 
Vodja posamezne službe, delovne enote, centra 

Posodobitev voznega parka 
 

Kontinuirano 
skozi vse leto 
2018 

Direktorica zavoda 
Pomočnik direktorice za zdravstveno nego 
Vodja delovne enote III oz.  
Vodja reševalne službe in odgovorni delavec v SNMP 
Vodja VII oz. Odgovorna dela v reševalni službi 

Sodelovanje s strokovnimi 
institucijami v občini, regiji in 
državi 
 

Kontinuirano 
skozi vse leto 
2018 

Direktorica zavoda  
Pomočnik direktorice za zdravstveno nego  

Spodbujanje raziskovalne 
dejavnosti znotraj zavoda in 
sodelovanje v raziskavah zunaj 
zavoda 

Kontinuirano 
skozi vse leto 
2018 

Direktorica zavoda 
Pomočnik direktorice za zdravstveno nego 

Utrjevanje zavesti zaposlenih, da 
so za optimalno in kakovostno 
delo potrebni strokovnost, dobro 
razumevanje in sodelovanje 

Kontinuirano 
skozi vse leto 
2018 

Direktorica zavoda,  
Pomočnik direktorice za zdravstveno nego  
Vodja dejavnosti 
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6.2. Sodelovanje v Projektih in Raziskavah 

Sofinanciranje programov v letu 2018 na področju socialnega varstva in zdravstvenega 
varstva 

V okviru Zdravstvenovzgojnega centra izvajamo promocijo zdravja za boljše zdravje otrok, 
mladostnikov in promocijo zdravja, izobraževanja ter individualna in skupinska svetovanja kot pomoč 
pri opuščanju zdravstveno tveganih vedenj za odraslo populacijo. Zato  Zdravstveni dom Murska 
Sobota vsako leto uspešno kandidira  na  javni razpis Mestne občine Murska Sobota programov za 
promocijo zdravja v Mestni občini  Murska Sobota. 

 
Projekt Razvoj kadrov v športu 2016-2022 
 
Zdravstveni dom Murska Sobota sodeluje kot konzorcijski partner že drugo leto v konzorciju z ostalimi 
37 partnerji in poslovodečim partnerjem Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-
ZŠZ) na podlagi konzorcijske pogodbe št. 1 za izvedbo projekta »Razvoj kadrov v športu 2016-2022«. 
Konzorcij je uspešno kandidiral v letu 2016 pri pridobivanju dodatnih (pretežno evropskih) sredstev, 
na podlagi javnega razpisa za izbor operacij Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.  

Predlogi konkretnega sodelovanja in vključevanja kineziologa vključujejo pripravo in izvedbo športno-
rekreativnih programov za vse starostne skupine, in gibalne programe za starejše. Glede na to, da je v 
besedilu razpisa izrecno govor o povezovanju z zdravstvenimi domovi, smo kandidirali ter glede na 
dodatne točke, (pokrivamo namreč področje, kjer živi večja romska skupnost), bili uspešni in izbrani za 
partnerja.  

Diplomant kineziolog, ki smo ga zaposlili v okviru projekta, predstavlja strokovnemu kadru 
Zdravstvenega doma kineziologijo kot znanstveno disciplino in jih seznanja s pristopom kineziološke 
obravnave. V okviru Zdravstvenovzgojnega centra sodeluje v lokalnem okolju z različnimi deležniki 
(vrtci, delodajalci, zainteresirano javnostjo) pri prenosu znanja o pravilnem izvajanju vadbenih 
programov za krepitev zdravja in promocijo zdravja na delovnem mestu 

 
Več in še več o demenci: program izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v 
slovenskem okolju« 

Ministrstvo za zdravje je odobrilo sofinanciranje projekta z naslovom »Več in še več o demenci: 
program izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem okolju«.  

Poslovedeči partner konzorcija je Socialna zbornica Slovenije, ki projekt koordinira in administrira. 
Partnerji projekta pa so Zdravstveni dom Murska Sobota, DSO Rakičan, Zdravstveni dom Novo Mesto, 
Splošna bolnišnica Murska Sobota in zavod Vitica Gornja Radgona.  

Temeljni cilj programa je izobraževanje in osveščanje za obvladovanje demence v vseh slovenskih 
statističnih regijah, kjer bomo prehajali od regije z najvišjo vrednostjo indeksa razvojne ogroženosti 
do regije z najnižjo vrednostjo tega indeksa. To je strateško in razpisno izhodišče Ministrstva za 
zdravje Republike Slovenije. 

 
Projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje  v primarnem 
zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« 

Javni razpis z naslovom »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje  v 
primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih» je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 
56/2017. Delno ga financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. 
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Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nadgradenj in razvoja preventivnih programov ter njihovega 
izvajanja v primarnem zdravstvenem varstvu in pripadajočih lokalnih skupnostih v 25 zdravstvenih 
domovih v Sloveniji (sklop 1) ter sofinanciranje investicij za pridobitev ustreznih prostorskih kapacitet 
za izvajanje dejavnosti (sklop 2). Pri tem velja zaveza, da morajo biti investicije podrejene vsebinam 
projekta. Ocenjena vrednost sofinanciranja prvega sklopa je 760.000 eur, drugega pa v višini 300.000 
EUR. 

Namen javnega razpisa za sklop 1 je krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, 
implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih 
obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na 
primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter 
uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v 
lokalnih skupnostih. Prav tako je namen javnega razpisa preko zagotavljanja dodatnih strokovnih 
izobraževanj in usposabljanj s področja javnega zdravja, zmanjševanja neenakosti v zdravju in kulturnih 
kompetenc opolnomočiti izvajalce preventivnih obravnav za vse populacijske skupine iz izbranih 25 
zdravstvenih domovih in pripadajočih lokalnih skupnostih za izvajanje nadgradenj preventivnih 
programov, s posebnim poudarkom na pridobivanju kulturnih kompetenc in vključevanju ranljivih oseb 
v preventivne programe.  

Ključni del javnega razpisa predstavlja vzpostavitev integriranih centrov za krepitev zdravja kot 
samostojnih enot v zdravstvenih domovih in ključnih organizacijskih struktur na primarni ravni 
zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja zdravstvenovzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve 
zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v lokalnih 
skupnostih.  

V mesecu februarja 2018 smo s strani Ministrstva za zdravje prejeli sklep s katerim je Zdravstveni dom 
Murska Sobota izbran za izvedbo aktivnosti iz javnega razpisa za sklop 1: Nadgradnja in razvoj 
preventivnih programov ter njihovo izvajanje  v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih 
skupnostih. 

 
Raziskava »SOBOTA-HF« 

V letu 2017 in 2018  v mestu Murska Sobota poteka raziskava o pogostosti srčnega popuščanja pod 
okriljem Splošne bolnišnice Murska Sobota v sodelovanju z Zdravstvenim domom Murska Sobota in 
Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. 

V raziskavo je  vključenih 2.861 naključno izbranih prebivalcev mesta Murska Sobota starih 55 let ali 
več. Vsem naključno izbranim preiskovancem so bila  oz. še bodo poslana na dom vabila, s katerim so 
se lahko udeležijo presejalnega pregleda v diagnostičnem laboratoriju v Zdravstvenem domu Murska 
Sobota ali v laboratoriju Splošne bolnišnice Murska Sobota. Na presejalnem testu pacienti preiskovanci 
oddajo vensko kri za določitev koncentracije NT-proBNP (n-končnega dela možganskega 
natriuretičnega propeptida tipa B) ter izpolnijo kratek vprašalnik za ugotavljanje srčnega popuščanja. 
Rezultat testa NT-proBNP lahko z zanesljivostjo izloči možnost srčnega popuščanja.  

Po opravljenem presejalnem pregledu so  preiskovanci  naročeni  na dodaten diagnostični pregled, ki 
jih opravlja Splošna bolnišnica Murska Sobota. 
 
6.3. Zagotavljanje kakovosti  
 

Standard  kakovosti ISO 9001:2015 in SIST EN 15224:2012 
 
Zdravstveni dom je v letu 2015 zaradi nudenja kakovostnih in varnih storitev pacientom, pristopil k 
uvedbi sistema vodenja kakovosti. Na ta način se je v zavodu začel obvladovan proces izboljšav, ki 
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postopoma zmanjšuje tveganja. Usmerjen je v ureditev in uskladitev dokumentacije, procesov in poti, 
opreme in materialov ter standardizacije postopkov. Zaposleni so ga sprejeli kot del delovnega 
procesa. Certifikata standarda ISO 9001:2008 in SIST EN 15224:2012 je pridobil 09.12.2015.  

Tudi v letu 2018 bomo s pomočjo standardov kakovosti nadgrajevali sistem vodenja kakovosti. 

V letu 2015 je bil standard ISO 9001 prenovljen. Ne glede na to, da ima zavod čas za prehod na novo 
izdajo standarda do septembra 2018, smo pričeli z aktivnostmi priprave za prehod na novi standard že 
v letu 2017. 

Glavne prednosti revidiranega standarda ISO 9001:2015 so, da je novi standard: 
• enostaven za uporabo 
• zapisan v razumljivem jeziku 
• zlahka prenosljiv v prakso 
• združljiv z drugimi sistemi vodenja 

V prehodnem obdobju bosta veljavni obe izdaji standarda, zato bodo v tem času veljavni certifikati, 
izdani po eni ali drugi izdaji standarda. 

Poudarek po novem standardu je na prepoznavanju tveganj v procesih in na kazalnikih kakovosti. 

V pripravi je osnutek Poslovnika kakovosti po novi verziji standarda ISO 9001:2015. 

Za vse procese Zdravstvenega doma smo posodobili in dopolnili  analizo tveganj po metodi FMEA in na 
tej podlagi izdelali register tveganj za celotni zavod. 

Pomembnejše novosti omenjenega standarda so: 

- Finančno računovodska služba se tudi opredeli kot proces v organizaciji. Posledično se  
proces Finančno računovodske službe vključi v notranje in zunanje presoje. 

- V ta namen se mora vključiti  vsa njeno dokumentacijo v identifikacijski sistem. Izdelati se 
mora analiza tveganj za omenjeno službo. 

- Obvladovanje kompetenc zaposlenih. Jasno se mora določiti nadomeščanje ključnih 
sodelavcev v organizaciji. 

- Prenos organizacijskega znanja med zaposlenimi in prenos znanja po opravljenem 
izobraževanju.  

- Določi se način preverjanja uspešnosti izobraževanja zaposlenih. 
 

Notranja presoja sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in SIST  EN 15224:2012 
 
Zaradi prehoda na novo izdajo standarda,  so se notranji presojevalci meseca januarja 2017 udeležili 
trodnevnega seminarja na katerem jim je bilo predstavljen standard ISO 9001:2015. 

Za leto 2018 ni predvideno izobraževanje notranjih presojevalcev. 

Notranja presoja v Zdravstvenem domu poteka dvakrat letno, in sicer meseca marca in meseca 
septembra. 

Pomembnejši procesi so presojani dvakrat letno, manjši in podporni procesi pa enkrat letno. 

V notranji presoji sodelujejo notranji presojevalci, ki  po parih presojajo dejavnosti, ki jih določi skrbnica 
sistema vodenja kakovosti po planu presoje sistema kakovosti. 

 
• Vodstveni pregled 

 
Vodstvo izvaja redni pregled sistema vodenja kakovosti v rednih intervalih z namenom preveriti 
primernost ter učinkovitost sistema vodenja kakovosti. Vodstvo na teh pregledih oceni priložnost za 
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izboljšave in potrebe po dopolnitvah. Dokument ter pregledov je zapisnik, ki je shranjen na upravi 
zavoda.  

Vodstveni pregled se izvaja enkrat letno. 

 
• Zunanja presoja sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in SIST  EN 15224:2012 

 

Osnova za presojo sistema vodenja kakovosti bosta standarda ISO 9001:2008 in ISO 9001:2015 in  
SIST EN 15224:2012. 

Zunanje presoje bodo izvedene v skladu z zahtevami standarda ISO 17021:2011 in SIQ certifikacijskega 
pravilnika za sisteme vodenja (Izdaja 26/2017-05-31). 

Cilji presoje so: 

- ugotoviti izpolnjevanje zahtev zadevnega standarda oz. standardov, poslovnika kakovosti 
in ugotoviti izpolnjevanje zahtev Certifikacijskega pravilnika za sisteme vodenja in  

- ugotoviti priložnosti za izboljšave. 
Redna zunanja presoja v letu  2018 je predvidena meseca maja.  

Posodobile in dopolnile se bodo Analize tveganj izdelane za večino procesov v Zdravstvenem domu. 

 

6.4. Poročanje o notranjem nadzoru financ 

6.4.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF 

Na podlagi navodil Ministrstva za zdravje je eden izmed bistvenih postavk, programov dela in finančnih 
načrtov tudi del, ki zajema področje notranjega finančnega nadzora. Notranji nadzor pa je opredeljen 
v Strategiji razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje 2012-2015.   
 
Notranji  nadzor javnih financ (NNJF) ni omejen le na finančno poslovanje temveč vključuje celotno 
poslovanje zavoda,  zajema pa tudi  notranje kontroliranje in notranje revidiranje.  
 
Notranja kontrola na področju NNJF je v največji meri zagotovljena z doslednim izvrševanjem 
standardov kakovosti ISO 9001:2008 in SIST EN ISO 15224:2012 za katerega je zavod v letu 2015 prejel 
certifikat. Iz zahtev standarda izhaja zagotovilo za uresničitev temeljnih načel preglednosti, 
učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti poslovanja.  
 
Pri notranjem kontroliranju bomo upoštevali zakone in predpise, določila notranjih splošnih aktov 
zavoda,  spremljali uresničevanje zastavljenih ciljev in ukrepali v primeru odstopanj ali nepravilnosti 
ter obvladovali tveganja. Interne pravilnike in navodila zavoda bomo sprotno dopolnjevali z zakonskimi 
spremembami. 
 
6.4.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj 

Zavod ima sprejeto interno navodilo procesa vzpostavljanja in posodabljanja registra tveganj, na 
podlagi katerega se je  izdelal Register poslovnih tveganj za zdravstveni dom. V skladu z omenjenimi 
navodili je potrebno vsako leto register tveganj pregledati ter ga posodobiti. Tako bo zavod tudi v 
poslovnem letu 2018 pregledal register tveganj ter ga posodobil in dopolnil. 
 
Obvladovanje tveganj je sestavni del funkcije vodenja in zakonsko predpisana odgovornost 
poslovodnega organa proračunskega uporabnika, ki se pri izvajanju te odgovornosti opira na notranje 
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revidiranje kot dejavnost neodvisnega in nepristranskega vrednotenja sistema notranjih kontrol, ki 
ugotavlja slabosti, daje priporočila in prispeva k izboljšanju poslovanja. 
 
Za obvladovanje tveganj bomo sproti ocenili vsa tveganja in sprejemali ustrezne ukrepe za njihovo 
obvladovanje. 
 
6.4.3. Aktivnosti na področju NNJF 

Z izjavo o oceni NNJF odgovorna oseba PU poda poročilo o ustreznosti vzpostavljenega sistema 
notranjega nadzora, za katerega je odgovoren, navede najpomembnejše ugotovljene pomanjkljivosti 
in ukrepe za izboljšave. 
 
Pri pripravi Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ vodje organizacijskih enot enkrat letno 
ocenijo ustreznost notranjega nadzora nad celotnim poslovanjem, kar vključuje kontrolno okolje, 
upravljanje s tveganji, obvladovanje tveganj in pretok informacij. Pri oceni moramo upoštevati 
rezultate samoocenitve na podlagi veljavne in znane metodologije, revizijske službe in zunanjih 
nadzornih organov.  
 
Zavod izpolni samoocenitveni vprašalnik notranjega nadzora javnih financ, kjer ugotovi posamezne 
pomanjkljivosti na določenih področjih ter pripravi ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. Samoocenitveni 
vprašalnik je podlaga za izpolnitev Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je priloga letnega 
poročila in je posredovana skupaj na AJPES. 
 
V Izjavi o oceni NNJF so navedene izboljšave, ki jih bo zavod upošteval pri nadaljnjem poslovanju, 
obenem pa so navedena tveganja, ki jih bo odpravil.  
 
Zavod vsako leto naroči pri zunanji revizijski hiši revidiranje poslovanja na dveh področjih. 

Poslovna področja, ki se revidirajo so: 

Tabela 2: Opredelitev področij revidiranja 
CELOTA RAČUNOVODSKIH 
IZKAZOV 

Notranje revidiranje poslovanja na osnovi izdelane revizijske ocene tveganja opredeljenih področjih 
postavk v računovodskih izkazi 

Osnovna sredstva 

Pregled pravilnosti izvedbe popisa sredstev in obveznosti v skladu z internimi akti in zakonodajo 
Preveritev obstoja in vzpostavitve delovanja notranjih kontrol na področju upravljana in evidentiranja 
osnovnih sredstev v povezavi s pravilno obračunano amortizacija 

Investicijsko vzdrževanje 

Terjatve Preveritev obstoja in delovanja notranjih kontrol pri upravljanju s terjatvami 

Davki 
Preveritev notranjih kontrol na področju obračuna davka na dodano vrednost 

Preveritev notranjih kontrol na področju obračuna davka na dohodek pravnih oseb 

Prihodki  

Preveritev vzpostavitve delovanja notranjih kontrol v procesu zaračunavanja zdravstvenih in drugih 
storitev v povezavi z ustreznostjo evidentiranja opravljenega dela 

Zaračunavanje dragih bolnišničnih zdravil in ločeno zaračunljivega materiala z ustreznostjo določitve 
kritične zaloge zdravil 

Sodila – razmejitev javna služba, tržna dejavnost 

Nabava 

Preveritev obstoja in delovanja notranjih kontrol na področju nabave (krogotok knjigovodskih listin) 

Preveritev postopkov javnega naročanja po ZJN-3 

Nabava materiala za vzdrževanje in storitev vzdrževanja 

Stroški dela 
Preveritev vzpostavitve delovanja notranjih kontrol na področju povračil stroškov v zvezi z delom 

Sklepanje podjemih in drugih pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev ter izdaja 
soglasij zdravstveni delavcem za delo pri drugi pravni ali fizični osebi 
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Pravilnost nad določitvijo ter obračunom plač in dodatkov 

Preveritev izvajanja posameznih postopkov v skladu s pravilniki in navodili in v dogovorjenih rokih: 
vodenje prisotnosti, povečan obseg dela in dodatno delo delovna uspešnost iz naslova povečanega 
obsega dela  
(pregled dela preko polnega delovnega časa, delo v dežurstvu, delovna uspešnost iz naslova 
povečanega obsega dela, dodatki) 
Ustreznost in pravočasnost evidentiranja v računovodskih evidencah, ustreznost priprave poročil, 
vodenje po SM 

Register tveganj Vzpostavitev delovanja notranjih kontrol na področju upravljanja s tveganji (spremljanje tveganj, 
posodobitev registra, interni akti,...) 

Informatika 

Presoja ustreznosti organizacije in delovanja službe za informatiko,  

Presoja ustreznosti razmejitve pristojnosti znotraj službe, 

Presoja utemeljenosti koriščenja storitev zunanjih pogodbenih izvajalcev in opredelitev del in nalog oz. 
področij, ki naj bi jih služba za informatiko izvajala z lastnim kadrom, 

Presoja ustreznosti dosegljivosti in odzivnosti službe za informatiko za reševanje težav (Preveritev 
pogodb in izvajanja pogodb z zunanjimi izvajalci) 

Kadri 

Kadrovska evidenca (evidentiranje prisotnosti na delovnem mestu, izobraževanja) s preveritvijo 
zaposlovanja preko načrtovanega v finančnem načrtu 

Evidentiranje delovnega časa (nadure, povečan obseg dela, koriščenje ur, dopusti) 

Interni akti, vzpostavitev delovanja notranjih kontrol na finančno računovodskem področju – 
razmejitev nalog in del med zaposlenimi (sistemizacija delovnih mest) 

Preveritev ustreznosti izobrazbe na zasedenih delovnih mestih v skladu s sistemizacijo delovnih mest 
s poudarkom na dodatnih izobraževanjih v povezavi s stroški izobraževanja 

Vzpostavitev delovanja notranjih kontrol na področju izobraževanja z ustreznostjo delitve stroškov 
izobraževanja 

Ostalo 

Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti 

Blagajniško poslovanje 

Preveritev vzpostavitve delovanja notranjih kontrol na področju arhiviranja dokumentacije v  skladu z 
Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih 

Sejnine 

Pregled internih pravilnikov, ki zadevajo materialno poslovanje zavoda, s posebno pozornostjo na 
ureditev notranjih kontrol in predlogi za izboljšave. 

Vzpostavitev delovanja notranjih kontrol sprejetja, izvedbe in spremljanja ukrepov na področju 
varnosti pacientov 

Vzpostavitev delovanja notranjih kontrol na področju čakalnih vrst (oblikovanja in vodenje čakalnih 
seznamov, interni akti) 

Revidiranje prijave, vodenja in računovodskega evidentiranje ter izvajanje EU projektov 

 

Pri metodologiji izdelave revizijske ocene tveganja so na podlagi strokovne presoje določeni tisti 
dejavniki tveganja, ki upoštevajoč specifiko poslovanja Zavoda, najbolje odražajo izpostavljenost 
posamezne enote revizijskega okolja prisotnim tveganjem, da cilj ne bodo uresničeni. 

Dejavniki, upoštevani pri revizijski analizi tveganja, so: 

• časovna oddaljenost od zadnje revizije, 
• ugotovitve notranje revizije, 
• finančna pomembnost postavke, 
• kompleksnost področja in  
• opredeljenost ciljev. 

Ob določitvi dejavnikov tveganja so določena merila za merjenje dejavnikov tveganj ter ustrezna 
lestvica za posamezno merilo. Pri vrednotenju dejavnikov tveganja so določene tudi uteži za posamezni 
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dejavnik tveganja, ki v skupnem izračunu tveganja posameznemu dejavniku določijo večjo oz. manjšo 
pomembnost. 

Glede na merila, so se za področja revidiranja pripravila področja notranjega revidiranja.  

Obdobje revidiranja je določeno za 5 let. v obdobju revizijskega cikla naj bi se zagotovila revizijska 
pokritost celotnega revizijskega okolja. 

Tabela 3: Področja, ki bodo predmet notranjega revidiranja glede na izdelano revizijsko oceno tveganja 
Revizijsko okolje 1.dejavnik 2. dejavnik 3. dejavnik 4. dejavnik 5.dejavnik Ocena 
Stroški dela 2 3 3 1 3 20 
Prihodki 2 3 3 1 2 18 
Osnovna sredstva 2 0 3 1 2 14 
Nabava 1,6 3 1 1 2 13 
Terjatve 2 0 3 0 2 12 
Informatika 2 0 3 1 2 12 
Kadri 2 0 3 1 2 12 
Register tveganj 2 0 3 0 2 10 
Ostalo 0 0 0 0 0 1 
Davki 2 0 1 0 2 6 

 
V poslovnem letu 2018 bo ob koncu poslovnega leta opravljena revizija na področju stroškov dela in 
sicer preveritev pravilnosti nad določitvijo ter obračunom plač in dodatkov ter povračil in pravilnost 
napredovanja ter prehod v višje nazive.
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7. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI 
MERIMO ZASTAVLJENE CILJE 

 

Uresničevanje zastavljenih ciljev bomo spremljali s fizičnimi kazalci, ki predstavljajo realizacijo 
delovnega programa. Prav tako bomo spremljali cilje skozi finančne kazalce, ki bodo opredeljeni v 
Splošnem dogovoru za zdravstvene domove za leto 2018 in jih prikazujemo v letnih poročilih. 

Tabela 4: Načrt izkaza prihodkov in odhodkov 

 
 
 

8. NAČRT  DELOVNEGA PROGRAMA 
Za leto 2018 pogodba med Zavodom in ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev še ni 
podpisana. Do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavnosti pogodba iz preteklega leta.  

Glede na to, da pogodba z ZZZS za leto 2018 še ni podpisana, ta finančni načrt ni dokončen. 

Upoštevati bo potrebno spremembe programov, ki so posledica vsakoletne uskladitve števila 
opredeljenih pacientov s kapacitetami v DSO-jih, čemur sledi povečanje oz. zmanjšanje programa v 
DSO ter na drugi strani prenos oz. zmanjšanje enakega obsega programa splošnih ambulant.  

Prav tako še ni zajet novi plan preventive v splošnih ambulantah, ki se vsako leto določi na osnovi 
števila opredeljenih pacientov na datum 30.11. preteklega leta in novi plan preventive v otroškem in 
šolskem dispanzerju. 

Določen program, ki ga Zavod opravlja v skladu s kriteriji področnega dogovora bo ZZZS plačeval v 
pavšalu in sicer: 

- dežurno službo in enoto za hitro pomoč v osnovni zdravstveni dejavnosti  
- nujno medicinsko pomočjo,  
- izvajanje zdravstvene vzgoje, 
- izvajanje programa zobozdravstvene vzgoje in zobozdravstvenega dežurstva, 
- izvajanje programa pedontologije (del), 
- izvajanje referenčnih ambulant, 
- izvajanje storitev v Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, 
- izvajanje zdravstvenega varstva v Zavodih za prestajanje kazni. 

Zavod opravlja storitve v Dispanzerju medicine dela, prometa in športa za samoplačnike, za fizične in 
pravne osebe. Realizacija v letu 2017 je bila v skupnem znesku 307.775 EUR, kar je več za 7,99 % kot v 
letu 2016. Za leto 2018 načrtujemo povečanje za 5%. 

V letu 2017 beležimo povečanje števila laboratorijskih preiskav zaradi novo vzpostavljenih referenčnih 
ambulant in razširjenega nabora preiskav, ki  jih izvaja naš klinični laboratorij. V letu 2018 pričakujemo 
10% povečanje laboratorijskih storitev. 

V tabeli 1 prikazujemo realizacijo zdravstvenih storitev za leto 2017 in plan zdravstvenih storitev za leto 
2018 po pogodbi z ZZZS. 

Besedilo Realizacije 2017 Načrt 2018
IND                    

FN 18 /real.17

CELOTNI PRIHODKI 11.690.313 13.005.510 111,25

CELOTNI ODHODKI 11.711.091 13.005.510 111,05
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Tabela 5: Načrt fizičnega obsega zdravstvenih storitev po pogodbi do ZZZS 

 
 
Priloga – Obrazec 1: Delovni program 2018

Finančni načrt Realizacija Finančni načrt

1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2018

Obseg dejavnosti 
do ZZZS

Obseg dejavnosti 
do ZZZS

Obseg dejavnosti 
do ZZZS

302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdr. na domu  (število K-jev) 20,87 573.125 674.988 573.125 84,91 100,00

              od tega preventiva (K0005, K0018) 3.305 3.797 3.305 87,04 100,00

302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenm zavodu (število K-jev) 1,54 42.331 55.699 42.332 76,00 100,00

302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk) 0,36 18.736 14.982 18.736 125,06 100,00

306 007 Dispanzer za žene (število K-jev) 2,30 67.146 54.821 67.146 122,48 100,00

              od tega preventiva (K1012) 2.797 2.468 2.717 110,09 97,14

327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev) 4,77 131.045 78.935 132.153 167,42 100,85

327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev) 0,53 25.284 25.530 25.284 99,04 100,00

346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur) 12 12 12 100,00 100,00

              E0231 delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali efektivhni ur) 8 2 8 400,00 100,00

              E0233 delavnica 'da, opuščam kajenje' (št. delavnic) 2 3 2 66,67 100,00

              E0235 delavnica 'individualno svetovanje - opuščam kajenje' (št. delavnic) 25 8 15 187,50 60,00

              E0236 delavnica 'individualno svetovanje - tveg.pitja alkohola' (št. delavnic ali efektivhni ur) 2 0 2 0,00 100,00

              E0237 delavnica 'življenjski slog' (št. delavnic ali efektivhni ur) 28 31 27 87,10 96,43

              E0239 delavnica 'dejavniki tveganja ' (št. delavnic ali efektivhni ur) 30 32 23 0,00 76,67

              E0522 delavnica 'podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic) 5 5 5 100,00 100,00

              E0581 Podp.pri spopor.s tesnobo (št. delavnic) 6 6 6 100,00 100,00

              E0582 Spoprijemanje s stresom (št. delavnic) 7 7 7 100,00 100,00

              E0583 Tehnike sproščanja (št. delavnic) 14 19 14 73,68 100,00

              E0629 Posodobljen del. Zdravo hujšanje (prej.E0230) (št. delavnic) 6 4 6 150,00 100,00

              E0686 Ali sem fit (prej.E0232) (št. delavnic) 7 4 22 550,00 314,29

              E0629 Delavnica Gibam se (prej.E0238) (št. delavnic) 21 23 6 26,09 28,57

Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST Obseg dejavnosti 
do ZZZS

Obseg dejavnosti 
do ZZZS

Obseg dejavnosti 
do ZZZS

203 206 Dermatologija 1,00 39.825 36.477 39.825 109,18 100,00

224 242 Pedopsihiatrija 0,40 13.200 15.415 13.200 85,63 100,00

229 239 Pulmologija 0,91 56.388 56.417 56.388 99,95 100,00

230 241 Psihiatrija 0,70 22.775 14.871 26.571 178,68 116,67

230 269 Skupnostna prihiatrična obravnava na domu 1,00 64.186 46.663 64.186 137,55 100,00

231 246 Izvajanje ultrazvoka 0,10 4.937 4.685 4.937 105,38 100,00

Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI Obseg dejavnosti 
do ZZZS

Obseg dejavnosti 
do ZZZS

Obseg dejavnosti 
do ZZZS

512 032 Dispanzer za ment.zdravje in logopedija 4,00 86.088 72.793 86.088 118,26 100,00

512 033 Klinična psihologija 2,85 65.131 54.567 65.131 119,36 100,00

510 029 Patronaža 22,01 29.486 30.805 29.711 96,45 100,76

544 034 Nega na domu 3,74 4.217 5.764 5.049 87,60 119,73

507 028 Fizioterapija (utež) 1,00 0 0 590 0,00 0,00

Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST Obseg dejavnosti 
do ZZZS

Obseg dejavnosti 
do ZZZS

Obseg dejavnosti 
do ZZZS

404 101 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle – nega 106.087 87.612 106.087 121,09 100,00

404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle – protetika 129.661 141.055 129.661 91,92 100,00

              Skupaj zobozdravstvena dejavnost odrasli 4,98 235.748 228.667 235.748 103,10 100,00

404 103 Zobozdravstvena dejanost mladino 3,30 105.798 96.622 105.798 109,50 100,00

402 111 Pedontologija 0,60 20.864 26.211 20.864 79,60 100,00

Q86.909 REŠEVALNI PREVOZI Obseg dejavnosti 
do ZZZS

Obseg dejavnosti 
do ZZZS

Obseg dejavnosti 
do ZZZS

513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km) 3,16 314.294 427.349 314.294 73,55 100,00

513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km) 2,82 280.465 270.827 280.465 103,56 100,00

513 153 Ostali sanitetni prevozi (km) 6,93 689.270 940.505 689.270 73,29 100,00

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
TIMI            
po 

pogodbi

IND          
FN18/ 
real.17

IND          
FN18/ 
FN17
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9. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP 
Za potrebe službe NMP morajo zaradi zagotavljanja transparentnosti financiranja, izvajalci službe NMP 
na podlagi 37. člena Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15, 93/15-popr.), 
voditi ločeno in pregledno stroškovno mesto za pridobivanje in porabo vseh sredstev ter v sklopu 
priprave polletnega in letnega poročila, o porabi sredstev za posamezno stroškovno mesto poročati 
ministrstvu. 
 
Služba NMP 

Služba NMP je organizirana za zagotavljanje zdravstvenih storitev nujne medicinske pomoči in nujnih 
prevozov poškodovanih in obolelih oseb. Izvaja se 24 ur dnevno, vse dni v letu in se organizira v obliki 
rednega dela, dela izven rednega delovnega časa, dežurstva in kot oblika pripravljenosti.  Deluje na 
območju UE Murska Sobota z 12 občinami na 692 km² in skrbi za potrebe po oskrbi in prevozih za 
približno 60.000 prebivalcev.  
 
Dispečerska služba deluje neprekinjeno 24 ur in koordinira in planira delovanje ekip NMP in ekip 
reševalne službe. 
 
Služba NMP se izvaja v skladu z mrežo enot NMP. Na podlagi Pravilnika o službi nujne medicinske 
pomoči (Uradni list RS, št. 81/2015) je služba NMP, ki jo izvaja Zdravstveni dom Murska Sobota 
sestavljena iz: 
- 1 mobilne enote v reanimobilu (MoE REA), 
- 1,5 mobilne enote v nujnem reševalnem vozilu (MoE NRV). 

Tabela 6:Enota NMP 

 
 

Kader za izvajanje službe NMP 

Ekipa za izvajanje službe NMP sestavljajo zdravniki in drugi zdravstveni delavci, usposobljeni za 
izvajanje NMP. 
 
V enoti NMP je redno zaposlen en zdravnik specialist za urgentno medicino. V službo NMP se  
vključujejo še trije zdravniki, ki so redno zaposleni v Zdravstvenem domu in sicer dva zdravnika 
specialista družinske medicine in en zdravnik. V letu 2018 se bo še v službo NMP vključevala  
specializantka urgentne medicine. 
 
 
 
 

Enote NMP 

POGODBENA        
sredstva za NMP za 

kumulativno     
obračunsko obdobje      

od 1. 1. do 31.12. 2017

REALIZACIJA                 
prih. in odh. v 
kumulativnem 

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

POGODBENA        
sredstva za    

kumulativno   
obračunsko obdobje     

od 1. 1. do 31. 12. 2018

Indeks 
FN18 /       
FN 17

Indeks 
FN18 / 

Real.17

PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP 1.340.643 1.315.999 1.340.643 100,0 101,9

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP 1.340.643 932.534 1.340.643 100,0 143,8

- Strošek dela 1.088.982 660.637 1.088.982 100,0 164,8

- Materialni stroški 100.743 75.799 100.743 100,0 132,9

- Stroški storitev 82.162 121.879 82.162 100,0 67,4

- Amortizacija 67.220 73.324 67.220 100,0 91,7

- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo 1.536 895 1.536 100,0 171,6

PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) 0 383.465 0 0,0 0,0
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Na podlagi 37. 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 
in 64/17) se v službo NMP Zdravstvenega doma  vključuje zasebnik s koncesijo za osnovno dejavnost, 
ki je zdravnik specialist splošne medicine. Zavod ima z zasebnikom s koncesijo sklenjeno pogodbo o 
sodelovanju. 
 
Poleg zdravnikov se bo letu 2018 v službo NMP vključevalo 28 zdravstvenih delavcev, usposobljenih za 
izvajanje NMP, in sicer: 

• 10 diplomiranih zdravstvenikov v reševalnem vozilu, 
• 17 zdravstvenih reševalcev - NPK, 
• 1 srednji medicinski tehnik v reševalnem vozilu. 

 
Usposabljanje zdravstvenih delavcev 

V letu 2018 načrtujemo usposabljanje zdravstvenih delavcev: 
• 7 diplomiranih zdravstvenikov, 9 zdravstvenih reševalcev - NPK,  
• 4 diplomirani zdravstveniki se bo udeležilo tečaja ITLS, 
• 2 diplomirana zdravstvenika se bosta udeležila izobraževanja Ukrepanje služb NMP v 

kemijskih nesrečah 2018, 
• 2 diplomirana zdravstvenika se bosta udeležila EPLS, 
• 2 diplomirana zdravstvenika in 1 zdravstveni reševalec - NPK se bodo udeležili 

izobraževanja Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija, 
• 2 diplomirana zdravstvenika se bosta udeležila tečaja Interpretacija EKG zapisa na terenu, 
• 4 diplomirani zdravstveniki se bodo udeležili delavnice Uporaba intraosalne poti NIO adult 

in pediatric ter BIG pediatric, 
• 1 diplomirani zdravstvenik in 1 zdravstveni reševalec – NPK se bosta udeležila 

izobraževanja Vloga reševalcev v množičnih nesrečah, izvajanje triaže in osnovne 
komunikacije na terenu, 

• 1 diplomirani zdravstvenik in 1 zdravstveni reševalec - NPK se bosta udeležila Imobilizacija 
v NMP, 

• 1 diplomirani zdravstvenik in 1 zdravstveni reševalec - NPK se bosta udeležila seminarja 
Urgentna stanja. 

 

Nabava osebne varovalne opreme in zaščitne obleke 

Za zaposlene zdravstvene delavce, ki se vključujejo v službo NMP v letu 2018 načrtujemo nabavo 
sledeče osebne varovalne opreme in zaščitne obleke: 

• majice in 
• obutev. 

 

Medicinska oprema 

V letu 2018 načrtujemo nakup respiratorja za neinvazivno ventilacijo. 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0778
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0372
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3927
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3026
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10. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV 
10.1. Načrt prihodkov in odhodkov 
Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za obdobje od 01. januarja do 31. 
decembra 2018 je izdelan na podlagi realizacije leta 2017, upoštevajoč znane makroekonomske 
projekcije za leto 2018 ter usmeritve, ki jih je za pripravo finančnega načrta posredovalo Ministrstvo 
za zdravje in ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2018. 
 
V spodnji tabeli je prikazan načrt prihodkov in odhodkov za leto 2018, realizacija za leti 2017 in 2016, 
ter primerjava načrt 2018 glede na leto 2017 in primerjava realizacije 2017 z realizacijo 2016. V tabeli 
prikazujemo tudi strukturni indeks (delež) načrta prihodkov in odhodkov za leta 2018, 2017 in 2016. 

Tabela 7: Načrt prihodkov in odhodkov v letu 2018 

 

Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018 
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 
 
10.1.1. Načrtovani prihodki 

Načrtovani celotni prihodki za leto 2018 znašajo 13.005.510 EUR in bodo za 11,05 % višji od doseženih 
v letu 2017. 

Prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) načrtujemo v višini 8.730.742 EUR, kar je za 
8,49% več kot je bila realizacija v letu 2017. Predpostavka pri načrtovanju prihodkov iz naslova OZZ je, 
da bodo vsi programi 100 % realizirani v pogodbeno dogovorjenem obsegu. 

Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ-Vzajemna, Adriatic, Triglav) načrtujemo 1.736.846 
EUR prihodkov, kar je za 9,35 % več kot so znašali v letu 2017. 

Prihodke od doplačil načrtujemo v višini 9.539 EUR, kar je za 2 % več kot so bili realizirani v letu 2017. 
Cene doplačil se oblikujejo v odvisnosti od cen ZZZS, posledično, ker naj bi se cene zvišale in v odvisnosti 
od števila opravljenih storitev planiramo rahlo povišanje prihodkov iz tega naslova. 

 
 
 
 

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Realizacija       

2016
Realizacija       

2017
Načrt               
2018

Ind. 
17/16

Ind.                   
18/17

Delež 
2016

Delež 
2017

Delež           
2018

PRIHODKI OD POSLOVANJA 11.315.758 11.569.714 12.882.484 102,24 111,35 99,04 98,97 99,05

FINANČNI PRIHODKI 949 1.104 1.137 116,33 103,00 0,01 0,01 0,01

DRUGI PRIHODKI 109.017 119.349 121.736 109,48 102,00 0,95 1,02 0,94

PREVRED.POSLOVNI PRIHODKI 209 146 153 69,86 105,00 0,00 0,00 0,00

CELOTNI PRIHODKI 11.425.933 11.690.313 13.005.510 102,31 111,25 100,00 100,00 100,00

Stroški materiala 1.328.028 1.403.463 1.455.071 105,68 103,68 12,25 11,98 11,19

Stroški storitev 1.245.027 1.283.043 1.694.357 103,05 132,06 11,49 10,96 13,03

STROŠKI DELA 7.930.601 8.626.669 9.401.633 108,78 108,98 73,18 73,66 72,29

AMORTIZACIJA 233.670 313.012 374.313 133,95 119,58 2,16 2,67 2,88

OSTALI DRUGI STROŠKI 71.828 67.916 72.618 94,55 106,92 0,66 0,58 0,56

FINANČNI ODHODKI 3.184 4.464 1.250 140,20 28,00 0,03 0,04 0,01

DRUGI ODHODKI 22.136 9.376 4.122 42,36 43,97 0,20 0,08 0,03

PREVRED. POSLOVNI ODHODKI 2.190 3.148 2.146 143,74 68,18 0,02 0,03 0,02

CELOTNI ODHODKI 10.836.664 11.711.091 13.005.510 108,07 111,05 100,00 100,00 100,00

PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV 589.269 -20.778
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Tabela 8: Prihodki po vrstah in strukturi 

 

Prihodke samoplačnikov načrtujemo v višini 172.604 EUR, za 0,73% več kot so bili realizirani v letu 
2017. 

Prihodke ostalih plačnikov, kamor spadajo prihodki medicine dela, prihodki od ostalih plačnikov 
ambulantne in zobozdravstvene dejavnosti načrtujemo v višini 459.583 EUR.  

Prihodke iz naslova konvencij načrtujemo v višini 324.130 EUR, kar je za 5% več kot v letu 2017. 

Ostale poslovne prihodke načrtujemo za 20,92% več kot so bili realizirani v letu 2017. Tu so prihodki iz 
naslova refundacije plač pripravnikov in specializantov v vrednosti 932.064 EUR in prihodki iz naslova 
projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem 
zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« v vrednosti 363.985 EUR ter drugi prihodki (prihodki od 
najemnin, prihodki iz naslova dežurstev na prireditvah, prejetih donacij za izobraževanje…). 

Finančne prihodke načrtujemo v višini 1.137 EUR, kar za 3% več kot so bili realizirani v letu 2017.  

Druge prihodke načrtujemo v višini 121.736 EUR, kar je 2% več kot so bili realizirani v letu 2017.  
Predstavljajo pa prihodke za prejete odškodnine od zavarovalnice in izterjane odpisane terjatve ter 
prihodke iz naslova brezplačno dobljenih zdravil za odvisnike.  

Prevrednotovalne prihodke načrtujemo v višini 153 EUR, kar je za 5% več kot je bila realizacija le-teh v 
letu 2017. Predstavljajo pa prihodke od prodaje osnovnih sredstev. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrsta prihodka Realizacija          
2016

Realizacija          
2017

Načrt                             
2018

Ind.                          
17/16

Ind.             
18/17

Delež 
2016

Delež        
2017

Delež        
2018

Prihodki iz OZZ-ZZZS 8.032.485 8.047.172 8.730.742 100,18 108,49 70,30 68,84 67,13

Prihodki PZZ-Vzajemna 880.063 845.238 924.309 96,04 109,35 7,70 7,23 7,11

Prihodki PZZ-Adriatic 266.473 267.154 292.145 100,26 109,35 2,33 2,29 2,25

Prihodki PZZ-Triglav 430.649 475.876 520.392 110,50 109,35 3,77 4,07 4,00

Prihodki-doplačila 11.431 9.352 9.539 81,81 102,00 0,10 0,08 0,07

Prihodki-samoplačniki 167.991 169.220 172.604 100,73 102,00 1,47 1,45 1,33

Prihodki-ostali plačniki 394.005 437.698 459.583 111,09 105,00 3,45 3,74 3,53

Prihodki od konvencij 297.987 308.695 324.130 103,59 105,00 2,61 2,64 2,49

Ostali prihodki 834.674 1.009.309 1.449.040 120,92 143,57 7,31 8,63 11,14

Skupaj prihodki od poslovanja 11.315.758 11.569.714 12.882.484 102,24 111,35 99,04 98,97 99,05

Finančni prihodki 949 1.104 1.137 116,33 103,00 0,01 0,01 0,01

Drugi prihodki 109.017 119.349 121.736 109,48 102,00 0,95 1,02 0,94

Prevred. poslovni prihodki 209 146 153 69,86 105,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ PRIHODKI 11.425.933 11.690.313 13.005.510 102,31 111,25 100,00 100,00 100,00
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10.1.2. Načrtovani odhodki 

Celotni načrtovani odhodki za leto 2018 znašajo 13.005.510  EUR in bodo za 11,05% višji od doseženih 
v letu 2017.  

Tabela 9: Načrt odhodkov 

 

 

10.1.2.1. Načrtovani stroški materiala 

Načrtovani stroški materiala za leto 2018 znašajo 1.455.071 EUR in bodo za 3,68 % višji od doseženih v 
letu 2017. Delež stroškov materiala glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znašajo 11,19%. 

Tabela 10: Načrt stroškov materiala 

 

Med stroški materiala predstavljajo največji delež stroški laboratorijskega materiala in sicer 39,71 %, 
potem stroški za zdravila, ki predstavljajo skupaj 14,89 %, sledijo stroški obvezilnega materiala v deležu  
6,65%, stroški za pogonskega goriva, ki predstavljajo 10,17 % . 

10.1.2.2. Načrtovani stroški storitev 

Stroške storitev načrtujemo v skupni višini 1.694.357 EUR in bodo v primerjavi z letom 2017 višji za 
32,06%. Njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 13,03 %. Stroške storitev smo planirali glede na 
realizacijo v letu 2017 ter upoštevali znane predpostavke za leto 2018. 
 

ODHODKI
Realizacija             

2016
Realizacija             

2017
Načrt               
2018

Ind.     
17/16

Ind.                          
18/17

Delež 
2016

Delež 
2017

Delež         
2018

STROŠKI MATERIALA 1.328.028 1.403.463 1.455.071 105,68 103,68 12,25 11,98 11,19

STROŠKI STORITEV 1.245.027 1.283.043 1.694.357 103,05 132,06 11,49 10,96 13,03

STROŠKI DELA 7.930.601 8.626.669 9.401.633 108,78 108,98 73,18 73,66 72,29

AMORTIZACIJA 233.670 313.012 374.313 133,95 119,58 2,16 2,67 2,88

OSTALI DRUGI STROŠKI 71.828 67.916 72.618 94,55 106,92 0,66 0,58 0,56

FINANČNI ODHODKI 3.184 4.464 1.250 140,20 28,00 0,03 0,04 0,01

DRUGI ODHODKI 22.136 9.376 4.122 42,36 43,97 0,20 0,08 0,03
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 2.190 3.148 2.146 143,74 68,18 0,02 0,03 0,02

CELOTNI ODHODKI 10.836.664 11.711.091 13.005.510 108,07 111,05 100,00 100,00 100,00

Vrsta materiala Realizacija            
2016

Realizacija            
2017

Načrt               
2018

Ind. 
17/16

Ind.              
18/17

Delež 
2016

Delež 
2017

Delež            
2018

Zdravila in ampule 172.769 211.611 216.690 122,48 102,40 13,01 15,08 14,89

Obvezilni material 82.105 94.517 96.785 115,12 102,40 6,18 6,73 6,65

Laboratorijski material 515.706 550.278 577.792 106,70 105,00 38,83 39,21 39,71

RTG filmi 7.969 2.782 2.849 34,91 102,40 0,60 0,20 0,20

Zobozdravstveni material 90.421 91.673 93.873 101,38 102,40 6,81 6,53 6,45

Ostali zdravstveni material 61.821 69.553 71.222 112,51 102,40 4,66 4,96 4,89

Dezinfekcijski material 16.061 22.178 22.710 138,09 102,40 1,21 1,58 1,56

Pisarniški material 45.890 46.429 47.311 101,17 101,90 3,46 3,31 3,25

Čistilna in pralna sredstva 19.545 20.919 21.547 107,03 103,00 1,47 1,49 1,48

Električna energija 46.876 41.576 42.366 88,69 101,90 3,53 2,96 2,91

Pogonsko gorivo 131.063 140.959 148.007 107,55 105,00 9,87 10,04 10,17

Kurivo za ogrevanje 60.525 55.619 56.676 91,89 101,90 4,56 3,96 3,90

Material in nad.deli za popr. 34.277 26.517 27.843 77,36 105,00 2,58 1,89 1,91

Voda 92 0 0 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00

Drugi stroški materiala 42.908 28.852 29.400 67,24 101,90 3,23 2,06 2,02
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 1.328.028 1.403.463 1.455.071 105,68 103,68 100,00 100,00 100,00
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Načrtovani najvišji delež stroškov storitev v letu 2018 predstavljajo storitve za vzdrževanje objektov, 
opreme, računalnikov in avtomobilov, ki znašajo skupaj 41,1%.  

Načrtovane stroške storitev smo povečali za načrtovana investicijska vzdrževalna dela (notranja 
obnova objektov) in zamenjava notranje opreme ter druga vzdrževalna dela, ki vključuje (Tabela 16: 
Investicijsko vzdrževanje). 

Tabela 11: Načrt stroškov storitev 

 

 

V stroške storitev smo vključili načrtovane stroške Projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih 
programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«.  

Stroški Projekta povečujejo naslednje postavke stroškov storitev za: 

- zdravstvene storitve v višini 18.000 EUR,  
- podjemne pogodbe v višini 50.000 EUR, 
- drugi stroški storitev v višini 50.240 EUR. 

 

10.1.2.3. Načrtovani stroški dela 

Načrtovani stroški dela v celotnem Zavodu za leto 2018 znašajo 9.401.633 EUR in bodo za 8,98 % višji 
od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 72,29 % in 
predstavlja trend višanja deleža v skupnih odhodkih po letih. 

Vrsta storitev Realizacija            
2016

Realizacija            
2017

Načrt               
2018

Ind. 
17/16

Ind.              
18/17

Delež 
2016

Delež 
2017

Delež            
2018

Telef. in poštne storitve 34.921 35.443 36.116 101,49 101,90 2,80 2,76 2,13

Storitve za vzdr.obj.,rač.,avtom. 276.491 307.574 696.418 111,24 226,42 22,21 23,97 41,10

Stroški varovanja 21.769 22.141 22.562 101,71 101,90 1,75 1,73 1,33

Zavarovalne premije 42.833 65.739 70.275 153,48 106,90 3,44 5,12 4,15

Najemnine zakupnine 53.125 62.815 47.564 118,24 75,72 4,27 4,90 2,81

Reprezentanca 993 761 775 76,64 101,90 0,08 0,06 0,05

Stroški bančnih storitev 1.524 1.453 1.481 95,34 101,90 0,12 0,11 0,09

Izobraževanje in službena potovanja 98.982 117.698 123.583 118,91 105,00 7,95 9,17 7,29

Laboratorijske storitve 241.464 251.515 264.091 104,16 105,00 19,39 19,60 15,59

Zdravstvene storitve 184.916 182.184 191.293 98,52 105,00 14,85 14,20 11,29

Zobozdravstvene storitve 8.354 1.222 1.245 14,63 101,90 0,67 0,10 0,07

Stroški AOP 31.419 29.849 30.416 95,00 101,90 2,52 2,33 1,80

Komunalne storitve 40.604 34.519 35.175 85,01 101,90 3,26 2,69 2,08

Podjemne pogodbe 163.229 118.464 120.715 72,58 101,90 13,11 9,23 7,12

Drugi stroški storitev 44.403 51.666 52.648 116,36 101,90 3,57 4,03 3,11

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 1.245.027 1.283.043 1.694.357 103,05 132,06 100,00 100,00 100,00
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Tabela 12: Načrt stroškov dela 

 

Načrtovana struktura stroškov je sledeča: 

stroške plač in nadomestil zaposlenih ocenjujemo v znesku 6.532.127 EUR, kar predstavlja 9,03 % večji 
strošek kot v letu 2017;  

V planu stroškov dela so zajeti tudi stroški dela za: 

-  specializante in pripravnike v načrtovani višini 932.064 EUR, ki so povrnjeni s strani Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije in so zajeti v okviru prihodkov. 

Prispevke za socialno varstvo delodajalcev načrtujemo v znesku 1.205.217 EUR in so za 10,07 % višji 
kot so bili realizirani v letu 2017. 

Druge stroške dela načrtujemo v višini 516.816 EUR in jih planiramo za 10,07 % več kot pa je bila 
realizacija v letu 2017. Med ostale stroške dela spadajo stroški prehrane med delom, stroški prevoza 
na delo in iz dela, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči. V 
okviru teh stroškov načrtujemo tudi stroške kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
delavcev (KAD). 

Višina zneska regresa za letni dopust za leto 2018 je določena na podlagi Zakona za uravnoteženje 
javnih financ. Planirani stroški regresa za letni dopust so  v višini 252.773 EUR, kar je za 10,90 % več kot 
pa je bil izplačan v letu 2017. 

V letu 2018 načrtujemo odpravnine, jubilejne in ostale stroške dela v vrednosti 75.867,00 EUR. 

V stroške dela smo vključili tudi načrtovane stroške dela iz Projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih 
programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«. v višini 
174.985 EUR. 

10.1.2.4. Načrtovani stroški amortizacije 

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 374.313 EUR.  
• amortizacija, ki bo vračunana v ceno, znaša 365.659  EUR,  
• del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 8.654 

EUR. 

V stroške amortizacije smo vključili tudi načrtovane stroške amortizacije iz Projekta »Nadgradnja in 
razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih 
skupnostih« v višini 7.076 EUR. 

10.1.3. Načrtovan poslovni izid 

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2018 izkazuje 
uravnotežen poslovni izid. 
  

STROŠKI DELA
Realizacija            

2016
Realizacija            

2017
Načrt               
2018

Ind. 
17/16

Ind.              
18/17

Delež 
2016

Delež 
2017

Delež            
2018

Bruto plače redno delo 5.537.232 5.991.068 6.532.127 108,20 109,03 69,82 69,45 69,48

Dežurstva, nadurno delo 592.196 655.480 694.153 110,69 105,90 7,47 7,60 7,38

Boleznine, nesreče pri delu 125.182 117.733 124.679 94,05 105,90 1,58 1,36 1,33

Prispevki delodajalca 1.008.489 1.094.989 1.205.217 108,58 110,07 12,72 12,69 12,82

Dodatno pokojninsko zavarovanje 17.122 48.329 53.194 282,26 110,07 0,22 0,56 0,57

Prevoz na delo in z dela 202.655 192.589 211.976 95,03 110,07 2,56 2,23 2,25

Malice 219.006 226.912 251.646 103,61 110,90 2,76 2,63 2,68

Regres za letni dopust 203.955 227.929 252.773 111,75 110,90 2,57 2,64 2,69

Odpravnine, jubileji in ostali str.dela 24.764 71.640 75.867 289,29 105,90 0,31 0,83 0,81

SKUPAJ STROŠKI DELA 7.930.601 8.626.669 9.401.633 108,78 108,98 100,00 100,00 100,00
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10.2. Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti 
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnostih je po vsebini enak 

izkazu prihodkov in odhodkov, le da so v njem prihodki in odhodki razdeljeni na prihodke in 
odhodke iz naslova opravljanja javne službe in na prihodke in odhodke iz naslova prodaje blaga 
in storitev na trgu.  

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe bo v letu 2018 imel uravnotežen poslovni izid.  

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev): 

• samoplačniških storitev 
• storitev medicine dela, prometa in športa 
• ostalih plačnikov zdravstvenih storitev (v zobozdravstvu..) 
• prihodki iz naslova provizije PZZ 
 

- Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga in storitev na 
trgu se uporablja sodilo, ki je razmerje med prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju 
dejavnosti javne službe in tistimi, doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu.  
 

- Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu 
z naslednjimi sodili (navedba uporabljenih sodil):  
Delež prihodkov iz naslova blaga in storitev na trgu se uporablja pri razmejitvi odhodkov. 

- Izjema so stroški amortizacije, ki pa jih razmejujemo glede na opravljen obračun 
amortizacije, kjer ugotavljamo v ceni priznano amortizacijo v javni službi in posebej v tržni 
dejavnosti. To pa je potem sodilo za razmejitev stroškov amortizacije na dejavnost javne 
službe in dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu. 
 

- Planiran poslovni izid iz naslova opravljanja dejavnosti v javni službi in tržni dejavnosti bo v 
letu 2017 imel uravnotežen poslovni izid. 

 
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti 
 

10.3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 
V prikazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2018 načrtujemo presežek 
odhodkov nad prihodki v višini 249.135 EUR. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo za 12,1% višje 
prilive ter za 13,23% višje odlive. 
 
Prilivi od realiziranih prihodkov so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov, kot so 
načrtovani v izkazu prihodkov in odhodkov. Pri tem načrtujemo 12,58% višje prihodke za izvajanje 
javne službe kot v leti 2017, prihodke od prodaje storitev na trgu pa za 3,07%. 
 
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
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11. PLAN KADROV 
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 
13/18-ZJF-H z dne 4.12.2017, v nadaljevanju ZIPRS1819) 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 oz. plan kadrov, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen 
s finančnim načrtom. 

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt oz. plan kadrov tako, da število 
zaposlenih prikaže po virih financiranja: 
 

1. državni proračun; 
2. proračun občin; 
3. ZZZS in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; 
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, 

RTV-prispevek); 
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu; 
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij; 
7. sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz 

državnega proračuna 
8. sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, 

zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva 
za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti 
(namenska sredstva); 

9. sredstva iz sistema javnih del; 
10. sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za opravo posledic žleda med 30. januarjem 

in 10.februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14) ne glede na vir, iz katerega se financirajo 
njihove plače. 

 
Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt za leto 2018 tako, da: 

- določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3., in 4. točke, pri čemer njihovo 
število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov kot je določeno v 
kadrovskem načrtu za leto 2017 (plan 1.1.2017). Ne glede na to, pa se zaradi izjemnih oz. 
utemeljenih razlogov lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih, vendar le v okviru 
zagotovljenih sredstev za stroške dela. 

- oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke.  
 

Vlada je 12.01.2018 v Uradnem listu RS št. 3/18 objavila Uredbo o načinu priprave kadrovskega načrta 
posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 
(v nadaljevanju Uredba), na podlagi katere je pripravljen obrazec za planiranje kadrov, ki je priloga k 
programu dela in finančnemu načrtu za leto 2018 (Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018 – II. del / po 
metodologiji Uredbe). 
Zaposleni se razvrščajo na delovna mesta po razporeditvi glede na sistemizirano delovno mesto. 
Prikaže se dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere javni zdravstveni zavod plačuje 
prispevke, ne glede na to, da je strošek dela lahko refundiran. Med zaposlenimi se prikazujejo 
pripravniki, specializanti, zaposleni, ki koristijo porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka 
ter zaposleni na daljši bolniški odsotnosti, daljši od 30 dni in je njihov strošek v breme Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS), zaposleni za določen čas, za čas 
nadomeščanja odsotnih zaposlenih. Zaposleni se prikažejo s celim številom ne glede na obliko 
delovnega razmerja. 
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Kadrovski načrt ima obrazložitev in tabelarni del. 
 

11.1. Zaposlenost 

11.1.1. Zaposleni v Zdravstvenem domu Murska Sobota 

Na dan 31. 12. 2017 je bilo v Zdravstvenemu domu Murska Sobota 300 zaposlenih, in sicer: 
• 244 delavcev za nedoločen čas 
• 44 delavcev za določen čas – struktura: 

19 zdravnikov specializantov 
3  zobozdravniki specializanti 
1 diplomirana medicinska sestra v dispanzerski dejavnosti 
3 diplomirane medicinske sestre v patronažni zdravstveni negi 
1 diplomirana medicinska sestra v specialistični ambulanti 
2 medicinska tehnika v reševalnem vozilu 
4 medicinske sestre v ambulanti 
2 medicinski sestri v specialistični ambulanti 
1  laboratorijski tehnik 
1 inženir lab. biomedicine 
1  zdravstveni sodelavec 
2  psihologa 
1  strokovni delavec 
1 vzdrževalec 
2  čistilki 

• 12 pripravnikov – struktura: 
1        zobozdravnik 
1  zobotehnik 
9      tehnikov zdravstvene nege 
1   dipl. inž. lab. biomedicine 
 

11.1.2. Predvidene zaposlitve v letu 2018 

Zdravstveni dom Murska Sobota v letu 2018 planira oz. predvideva zaposliti za nedoločen čas 23 
zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, od tega je 16 sprememb zaposlitev iz določenega v 
nedoločen čas, 4 nadomestne in 3 nove zaposlitve ter 27 zaposlitev za določen čas, od tega pretežno 
zaradi izvajanja projektnih aktivnosti, za katera ima zavod zagotovljena dodatna finančna  sredstva. 
 
Razlogi zaposlitev za nedoločen čas so nadomestne zaposlitve zaradi odhodov delavcev (upokojitve, 
zaposlitve delavcev pri drugih delodajalcih, pridobitev novih programov financiranih od ZZZS (prevzem 
koncesij, širitev obstoječih). 
 
Razlogi za zaposlitve za določen čas pa so: 

- širitev programov zdravstvenih storitev   
- nadomeščanje začasno odsotnih delavcev zaradi bolezni, poškodb, porodniških dopustov, 

upokojitev 
- izvajanje projektnih aktivnosti. 

 

• 23 zaposlitev za nedoločen čas – struktura: 
- 2 zdravnika specialista družinske medicine 
- 1 zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa 
- 1 zdravnik specialist ginekolog 
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- 1 zobozdravnik specialist stomatološke protetike 
- 1 specialist klinične psihologije 
- 1 zobozdravnik 
- 1 logoped 
- 1 fizioterapevt 
- 1 psiholog 
- 3 strokovni sodelavci na ekonomskem področju 
- 1 zobozdravstveni asistent 
- 2 diplomirani medicinski sestri v patronaži 
- 1 diplomirana medicinska sestra v specialistični ambulanti 
- 1 diplomirana medicinska sestra v ref. ambulanti 
- 1 diplomirani zdravstvenik v reševalnem vozilu 
- 1 zdravstveni reševalec 
- 1 medicinska sestra v reševalnem vozilu 
- 1 medicinska sestra v ambulanti 
- 1 čistilka 
 

• Od tega 16 sprememb zaposlitev iz določenega v nedoločen čas v letu 2018, ki so na dan 
31.12.2017 že v delovnem razmerju – struktura: 
- 2 zdravnika specialista družinske medicine (zaključena specializacija) 
- 1 zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa (zaključena specializacija) 
- 1 zobozdravnik specialist stomatološke protetike (zaključena specializacija) 
- 1 specialist klinične psihologije (zaključena specializacija) 
- 1 psiholog 
- 1 strokovni sodelavec na ekonomskem področju 
- 1 diplomirana medicinska sestra v specialistični ambulanti 
- 2 diplomirani medicinski sestri v patronaži 
- 1 diplomirana medicinska sestra v ref. ambulanti 
- 1 diplomirani zdravstvenik v reševalnem vozilu 
- 1 zdravstveni reševalec 
- 1 medicinska sestra v reševalnem vozilu 
- 1 medicinska sestra v ambulanti 
- 1 čistilka 

 
• 27 zaposlitev za določen čas (od tega 12 projektnih zaposlitev)– struktura zaposlenih: 

- 1 zdravnik (specializant urgentne medicine) 
- 1 zdravnik specialist psihiater (zaključena specializacija, nadomeščanje PD)  
- 1 zdravnik specialist pediater (projektna zaposlitev) 
- 1 zobozdravnik (nadomeščanje PD) 
- 1 zobozdravstveni asistent 
- 1 diplomirana medicinska sestra v ref. ambulanti 
- 1 diplomirana medicinska sestra v spec. ambulanti 
- 2 diplomirani medicinski sestri 
- 3 medicinske sestre v ambulanti 
- 1 medicinska sestra v spec. ambulanti 
- 2 ekonomista 
- 2 fizioterapevta (projektna zaposlitev) 
- 4 diplomirane medicinske sestre v promociji zdravja in zdr. vzgoji (projektna zaposlitev) 
- 1 diplomirana medicinska sestra v patronaži (projektna zaposlitev) 
- 1 dietetik (projektna zaposlitev) 
- 2 psihologa (projektna zaposlitev) 
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- 1 kineziolog (projektna zaposlitev) 
- 1 čistilka 

 
Predvidena NOVA prosta delovna mesta: Sekundarij / Pripravnik doktor dentalne medicine: 
• 2 zdravnika po opravljenem strokovnem izpitu (sekundarij) na področju druž. medicine 
• 1 zdravnik po opravljenem strokovnem izpitu (sekundarij) na področju pediatrije 
• 2 zobozdravnika pripravnika 
 
V letu 2018 se predvideva sprememba delovnega mesta delavcu psihologu zaradi strokovnega 
usposabljanja iz naslova specializacije klinične psihologije, 1 srednji medicinski sestri v reševalnem 
vozilu zaradi dokončanja visokošolskega študija zdravstvene nege.  
V letu 2018 se predvideva, da bodo pristopili k nadaljevanju strokovnega izobraževanja 3 delavci na 
področju zdravstvene nege, ki bodo študij nadaljevali v lastnem interesu. 
 

11.1.3. Predvidena prenehanja delovnega razmerja v letu 2018 

• 10 zaposlenim predvideno prenehanje delovnega razmerja – struktura: 
- 1 zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa 
- 1 višji sodelavec v spl. službah (upokojitev) 
- 1 ekonom (upokojitev) 
- 1 diplomirana medicinska sestra v patronaži (upokojitev) 
- 3 medicinske sestre v ambulanti (upokojitev) 
- 1 zobozdravstveni asistent (upokojitev) 
- 1 laboratorijski tehnik (upokojitev) 
- 1 čistilka 
 

11.1.4. Zaposlitev pripravnikov za čas opravljanja pripravništva 

Zdravstveni dom planira zaposliti 18 pripravnikov za določen  čas oz. za čas opravljanja pripravništva 
po predpisanem programu. Namen pripravništva je, da se seznanijo z vsemi opravili za delo, za katero 
se glede na svojo strokovno izobrazbo pripravljajo, ter se pripravijo za strokovni izpit in za poznejše 
samostojno delo. 

• 16  zaposlitev pripravnikov za čas opravljanja pripravništva – struktura: 
- 10 tehnikov zdravstvene nege  
- 2 tehnika laboratorijske biomedicine 
- 2 zobotehnika  
- 1 fizioterapevt 
- 1 psiholog  

 
Priloga – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018 

 

11.2. Ostale oblike dela 
Zdravstveni dom Murska Sobota v letu 2018 ne predvideva zaposlovati preko agencije za posredovanje 
delovne sile in preko javnih del. Prav tako ne namerava zaposlovati dijake in študente za opravljanje 
začasnih in občasnih del (t.i. študentsko delo). 
 
Sklepanje podjemnih pogodb, avtorskih pogodb in drugih pogodb civilnega prava 
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        Podjemne pogodbe Zavod sklepa, ker je tovrstno opravljanje zdravstvenih storitev za zavod ekonomsko 
smotrnejše in ker z  obstoječimi kadrovskimi zmogljivostmi ne more zagotoviti pogodbenih obveznosti 
do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
 
Podjemne pogodbe 
 
Zavod  z lastnimi zaposlenimi ne sklepa podjemnih pogodb. 

Za izvajanje zdravstvenih storitev v  letu 2018, je  zavod s  fizičnimi osebami sklenil 27 podjemnih 
pogodb, od tega: 

- 14 podjemnih pogodb sklenjenih z zobozdravniki, ki so zaposleni v Zdravstvenem domu Gornja 
Radgona, Zdravstvenem domu Ljutomer in Zdravstvenem domu Lendava in  

- 5 podjemnih pogodb sklenjene z zobozdravstvenimi asistenti.  
Zobozdravniki in zobozdravstveni asistenti se vključujejo v dežurno službo v okviru izvajanja nujne 
medicinske pomoči za dejavnost zobozdravstva v Zdravstvenem domu Murska Sobota  po 
razporedu – aktiva 5 ur.  
Zdravstveni dom je na podlagi Splošnega dogovora za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni 
ravni nosilec programa dejavnosti dežurne zobozdravstvene službe in ima sklenjeno Pogodbo o 
izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije za 
območje Pomurja, ki se opravlja na lokaciji Zdravstveni dom Murska Sobota ob sobotah, nedeljah 
in praznikih v ordinacijskem času od 8.00 do 12.00; 

- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnico specialistko interne medicine, ki se vključuje v 
dežurno službo po razporedu v Splošni ambulanti Zdravstvenega doma, 

- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z  zdravnikom specialistom  infektologije, ki  opravlja zdravstvene 
storitve v Splošni ambulanti, 

- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnikom specialistom s področja ginekologije in porodništva 
za opravljanje zdravstvenih storitev v Dispanzerju za žene, 

- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnikom specialistom s področja radiologije za opravljanje 
specialističnih ultrazvočnih storitev, 

- 1 podjemno pogodbo za opravljanje storitev zdravnika specialista psihiatra v Upravi Republike 
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor, Oddelek 
Murska Sobota in storitev zdravnika specialista psihiatra v okviru Centra za preprečevanje in 
zdravljenje odvisnosti od drog, 

- 1 podjemno pogodbo sklenjeno s specialistko klinične psihologije za opravljanje specialističnih 
psiholoških storitev v Dispanzerju medicine dela, prometa in športa, 

- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnico specialistko s področja nevropsihiatrije za opravljanje 
supervizije na področju psihoterapije za strokovno sodelavko Zdravstvenega doma Murska 
Sobota,  

- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z magistro farmacije, specialistko klinične farmacije za izvajanje 
programa Farmacevtsko svetovanje. 

 
Avtorske pogodbe 

Zavod z lastnimi zaposlenimi in zunanjimi delavci ne sklepa avtorskih pogodb. 

 
Druge pogodbe civilnega prava 
 
Zdravstveni dom Murska Sobota ima z zasebniki s koncesijo sklenjenih  24 pogodb o sodelovanju, od 
tega: 
- 18 pogodb o sodelovanju ima sklenjenih  z zasebniki s koncesijo za zobozdravstveno dejavnost, ki  

na območju Območne enote Murska Sobota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018  
 
 

 

40 

opravljajo zobozdravstveno dejavnost. Zasebniki s koncesijo se vključujejo v dežurno službo v 
okviru izvajanja nujne medicinske pomoči za dejavnost zobozdravstva v Zdravstvenem domu 
Murska Sobota  po razporedu – aktiva 5 ur.  

- 2 pogodbi o sodelovanju z zasebnikoma s koncesijo za osnovno dejavnost, ki se vključujeta v 
dežurno službo v okviru izvajanja nujne medicinske pomoči  v Zdravstvenem domu Murska Sobota 
po razporedu,  

- 4 pogodbe o sodelovanju sklenjene z zasebniki s koncesijo za osnovno dejavnost, ki opravljajo 
zdravstvene storitve na področju otroške in šolske medicine in se vključujejo v  pediatrično 
dežurno službo  ob sobotah, nedeljah in praznikih po mesečnem razporedu, v Splošni bolnišnici 
Murska Sobota. 

 
Zasebniki s koncesijo se  na podlagi prvega odstavka 45.b člena Zakona o zdravniški službi vključujejo v 
program zagotavljanja neprekinjene nujne zdravniške pomoči na območju, kjer opravlja zdravniško 
službo, pri izvajalcu, ki zagotavlja izvajanje te pomoči in sicer pod enakimi pogoji za delo in za enako 
plačilo kot zdravniki in zobozdravniki, ki so zaposleni v javnem zdravstvenem zavodu. 
 

11.3. Dejavnosti, oddane zunanjim sodelavcem 
Zavod ne opravlja dejavnosti oz. storitve, ki bi jih oddajal zunanjem izvajalcem. 
 

11.4. Izobraževanje, specializacije in pripravništva 
 
Strokovno usposabljanje in izobraževanje  zaposlenih 

Kvaliteto strokovnosti nenehno nadgrajujemo in dopolnjujemo z udeleževanjem na različnih 
izobraževanjih, katerih tematika se nanaša na specifiko našega dela.  

Tudi v letu 2018 bomo zagotavljali redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih 
delavcev, ki jih bodo organizirale zunanje institucije in naš zavod.  

Trudimo se, da bi čim več izobraževanj organizirali v našem  zavodu, saj bi na ta način več zaposlenim 
omogočili udeležbo na  strokovnih izobraževanjih. Vsekakor pa podpiramo tudi udeležbo na 
izobraževanjih izven kraja zavoda, saj je to edina priložnost, da se srečamo z zaposlenimi iz drugih 
zavodov in tudi neformalno izmenjamo izkušnje. 

 

• Specializacije  
 

Izvajanje mentorstva specializantom 
Zdravstveni dom Murska Sobota bo na podlagi razpisov s strani Zdravniške zbornice Slovenije, 
zagotavljal mentorje za potrebe izvajanja specializacij na področjih svoje dejavnosti. S strani Zdravniške 
zbornice Slovenije so nekateri zdravniki specialisti  imenovani za glavne mentorje specializantom, v 
primeru kroženja specializanta iz drugih javno zdravstvenih zavodov pa se v času neposrednega 
kroženja v Zdravstvenemu domu Murska Sobota s strani direktorice zavoda imenujejo neposredni 
mentorji. 
 
 V zavodu opravlja na dan 31.12.2017 specializacijo:  
a)   19 zdravnikov specializantov in sicer:     
-          6 zdravnikov iz področja družinske medicine, 
-          5 zdravnikov iz področja pediatrije, 
-          2 zdravnika iz področja psihiatrije, 
-          1 zdravnik iz področja otroške in mladostniške psihiatrije, 
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-          2 zdravnika iz področja ginekologije in porodništva, 
-          2 zdravnici iz področja dermatovenerologije in 
-          1 zdravnik iz področja medicine dela, prometa in športa. 

  
b)       3 zobozdravniki specializanti, in sicer: 
-          1 zobozdravnica iz področja paradontologije, 
-          1 zobozdravnica iz področja stomatološke protetike in 
-          1 zobozdravnica iz področja zobne bolezni in endodontije. 

  
c)       1 specializant klinične psihologije. 
  

• Pripravništvo  
 
V letu 2018  bodo zaključili pripravništvo: 
-          14 tehnikov zdravstvene nege  
-          2 zobotehnika 
-      1 diplomirani inž. lab. biomedicine 
-      1  tehnik laboratorijske biomedicine  
-          2 zobozdravnika 
-      1 fizioterapevt 
-          1 psiholog. 
  
Predvidevamo, da bomo v letu 2018 dodatno omogočili opravljanje pripravništva še: 
- 10 tehnikom zdravstvene nege, 
- 2 zobotehnikoma, 
- 2 zobozdravnikoma, 
- 1 laboratorijskemu tehniku, 
- 1 diplomiranemu inženirju laboratorijske biomedicine, 
- 1 psihologu 
- 1 fizioterapevtu. 
 
 

• Učni zavod 
 

Zdravstvenemu domu Murska Sobota je Ministrstvo za zdravje za dobo 5 let podelilo naziv Učni Zavod 
za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednješolskega izobraževalnega programa bolničar/negovalec 
in tehnik zdravstvene nege ter študentov visokošolskega študijskega programa Zdravstvena nega. 
 

• Usposabljanje dijakov in študentov 
 
Zavod ima za usposabljanje dijakov in študentov sklenjene sledeče pogodbe: 

- Pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja z delom za dijake s Srednjo šolo za farmacijo, 
kozmetiko in zdravstvo Ljubljana - usposabljanje iz programa zobotehnik, 

- Pogodbo o sodelovanju pri izvajanju kliničnih vaj z Univerzo v Mariboru, Fakulteto za 
zdravstvene vede Maribor - klinične vaje na dodiplomskem visokošolskem študijskem 
programu 1. stopnje Zdravstvena nega, 

- Pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja študentov visokošolskega 
strokovnega/univerzitetnega študijskega programa Radiološka tehnologija I. stopnje – redni 
ali izredni študij z Univerzo v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto, Ljubljana, 
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- Pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja študentov visokošolskega strokovnega 
študijskega programa Zdravstvena nega I. stopnje, redni študij z Univerzo v Ljubljani, 
Zdravstveno fakulteto, Ljubljana, 

- Pogodbo o sodelovanju pri izvajanju kliničnega usposabljanja Alme Mater Europaea – 
Evropskega centra, Maribor - klinično usposabljanje na dodiplomskem visokošolskem 
strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega, 

- Dogovor o sodelovanju pri izvajanju študijskega programa Primarno zdravstveno varstvo, stik 
z bolnikom in sporazumevanje z Medicinsko fakulteto Ljubljana - izvajanje mentorskega dela 
iz študijskega programa družinske medicine, 

- Pogodba o izvajanju delovne prakse za dijake – program Kemijski tehnik z Gimnazijo in srednjo 
kemijsko šolo Ruše,  

- Pogodbo o izvajanju strokovnega izpopolnjevanja na področju otroškega in preventivnega 
zobozdravstva z Cyclopet d.o.o., PE ZOBEST zobno ambulanto.  

- Pogodba o mentorstvu in izvajanju dela pripravništva z Ambulanto za klinično psihologijo 
Marjeta Orešnik Žalig, spec.klin.psih. – področje klinične psihologije odraslih in skupnostne 
psihiatrične obravnave 

 
Dijaki in študenti na vajah pod vodstvom mentorja pridobijo znanje, izkušnje in spretnosti za izvajanje 
zdravstvene nege. Od dijakov in študentov se pričakuje  angažiranost, interes, aktivno sodelovanje in 
vključevanje v delovni proces. Pri tem ima pomembno vlogo mentor, ki na ustrezen način svoje znanje 
in izkušnje prenese na dijake in študente. 
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12. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL 
12.1. Plan investicij 
V spodnji tabeli je prikazan podrobnejši načrt nabave osnovnih sredstev, kakor tudi vir financiranja. 

Tabela 13: Načrt nabave osnovnih sredstev 

 

Priloga – Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018 
 
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so na stanje 31.12.2017 odpisana v višini 70,34%, 
zato smo v skladu s strateškim načrtom pripravili letni plan investicij za nakup nove medicinske 
opreme,  vozil za opravljanje dejavnosti ter informacijske tehnologije. 

Zaradi dotrajanosti in velikega števila prevoženih kilometrov smo predvideli nabavo enega reševalnega 
vozila, dveh sanitetnih in dveh osebnih vozil. 

V načrt smo vključili nakup medicinske opreme ultrazvok na dispanzerju za žene, zobnega stroja v 
zobozdravstveni dejavnosti ter ostale manjše medicinske opreme. Vključil smo investicijo v nakup in 
vgradnjo dvigala na lokaciji Splošnih ambulanti Murska Sobota. 

Planirane investicije za leto 2017, ki niso bile realizirane, prenašamo v načrt za leto 2018: 

- asfaltiranje parkirišča v znesku 50.000 EUR (zaradi nepravočasne izdelave investicijskih projektov) 

 

V načrt investicij smo vključili nabavo neopredmetenih in opredmetenih sredstev iz Projekta 
»Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem 
varstvu in lokalnih skupnostih« v višini 70.760 EUR. 

 

 
 
 
 

amortizacija donacije
ustanovit., 

razpisi
Asfaltiranje parkirišča 1 50.000 50.000
Licenčna programska oprema CKZ 1 8.540 8.540
Gradnja CKZ 1 250.000 250.000
Ultrazvok 1 45.000 45.000
Zobni stroj 1 20.000 20.000
Audiometer 1 1.850 1.850
EKG aparat 2 7.000 7.000
manjša medicinska oprema 10 30.000 30.000
Računalniki z opremo 10 10.000 10.000
Reševalno vozilo 1 175.000 175.000
Sanitetno vozilo 2 30.000 30.000
Osebna vozila 2 20.000 20.000
Dvigalo SA MS 1 20.000 20.000
oprema CKZ 1 62.220 62.220
ostala oprema 1 20.000 10.000

749.610 658.850 10.000 70.760

VIR FINANCIRANJA

SKUPAJ

NABAVA OS KOLIČINA
VREDNOST  
(ocenjena)
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12.2. Plan vzdrževalnih del 
V letu 2018 načrtujemo skupno za 696.418 EUR stroškov vzdrževalnih del. Višji stroški vzdrževalnih del 
bodo povezani s potrebnim investicijskim vzdrževanjem osnovnih sredstev  v višini 383.000 EUR, s 
tekočim vzdrževanjem avtomobilov, ter sprotno vzdrževanje računalnikov, telekomunikacij in 
medicinske opreme. 

Tabela 14: Načrt stroškov investicijskega vzdrževanja osnovnih sredstev 

 

Priloga – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018 
 
Planirana investicijska dela za leto 2017, ki niso bila realizirana in jih prenašamo v načrt za leto 2018: 

- obnova prostorov Dispanzerja za mentalno zdravje v znesku 250.000 EUR 
 

Planirana investicijska dela za leto 2018:  
- planiramo večja vzdrževalna dela: 

•  na zgradbi DMD in sicer zamenjavo kritine ter delno zamenjavo oken višini 80.000 
EUR, 

• obnova SA Rogašovci za namene nove referenčne ambulante v višini 20.000EUR, 
• obnova prostorov za namen fizioterapije v Kuzmi v višini 5.000 EUR, 
• obnova prostorov SA Cankova v višini 3.000 EUR, 
• obnova prostorov SA M. Sobota v višini 30.000 EUR, 
• obnova prostorov v zobni ambulanti v višini 30.000 EUR, 
• obnova prostorov v laboratoriju  višini 10.000 EUR. 

 
  
12.3. Plan zadolževanja 
V letu 2018 se nabava sanitetnih in osebnih vozil zaradi ugodnejših pogojev načrtuje s finančnim 
leasingom.   
 
Drugih zadolževanj v letu 2018 ne načrtujemo. 
 

Datum: 14.3.2018 
Podpis odgovorne osebe: 

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec. 
 

Obnova notranjih objekta DMZ, OŠD 1 200.000
Obnova DMD (pleskanje, streha, okna) 1 85.000
Obnova RA Rogašovci 1 20.000
Obnova FIZ Kuzma 1 5.000
Obnova SA Cankova 1 3.000
Obnova ZA 1 30.000
Obnova Laboratorij 1 10.000
Obnova SA 1 30.000

383.000

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KOLIČINA
VREDNOST                         
(ocenjena)

SKUPAJ



Finanani n.Crt a obdobF
l. l. do 31. 12.2017

Oena realiacij€ v obdobju l. 1.

do 31. 12. 2017
Fin8ncni mad a oMobjs

1. L do 31. 12. ml6
lndeks

0S6.2IO SPLOSNAZUNA'BOLNISNICNAZDRAVSWEM DEJAVI\IOST OD$g d.iavnqti do ZZZS Obeg doFwoEti do ZZZS Ob!.g d.j.vncti do ZZS FN 2018 
'FN MI7

FN 2018 
'O@nr real,

2017

?O, OOI S6l^tne rmh'ilrnte hithi ohiski in zdEvlienie na d6mu r$avilo K-iev} 497.'189 674.9E8 573.'t25 115,27 84,9r

- od teoa: prevenliva (DNi oreqled):
6dtadr bmvenfiva roonovni 6Edl6dl'

3.305 3.797 3.305 100,00
#DEUO!

87,04
*DEUOI

- 302 002 SDloina ambulanta v socialnovaEivenem zavodu (Stevilo K-iev)
30, OO3 Centd 71 6m6d in TdEvli ddvisnosli 6d dmd IDavIsl

42.331 55.699 42.332 100,00
#DEUO!

76,00
#DEUOI

302 004 Antikoaaulantna ambulanta (itevilo todk) 18.736 14.982 18.736 100.00 125.06

3m OO7 Diso.nrer 7, iansk. Ill.vilo K-ievl 62.244 54.821 67.'t46 107 122.41

od leoa omvenliva (semo 0153I 2.797 2.468 2.717 97,14 110,09
3r7 Onq Ok^iki in (.lski di(6rn7er - k'rrativa /atavil6 K-iev\ 11i1.533 78.935 132.r53 '115.38 167.42

327 01 1 Otrciki in Solski disDenzer - oreventiva latevilo K-iev\ 25.2U 25.530 25.2U I 100,00 99.04
#DEUO! #DEUO!

- delavnie 'zdEvo huisenio' /6t. dolavnic eli ofoktivnih ur)
8 100.00 400.0

- Skuoinsko svetovanie za oousdanie kaienia (at. delavnic) 2

I 60,0i 187.50

0.

5

100.00
- Soooriiemanie s slresom (at. delavnic)

73.
- Posodobli6na delavnid zdravo huisani€ fil delevnic) #DEUOI

301 258 Medicina dela (itevilo toak) #DEUOI #DEUO!

Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI Obsg dcj8vnoti do ZZZS Ob4g d.j.vn6ti doZZZS Obsg deiavnosti do ZZZS FN 2018 
'FN 2017

FN 2018 

'Ocone Brl.
2m7

- 507 028 Fizioteraoiia (Stevilo ul6ii) 590 #DEUOI #DEUO!
- 509 035 Looopediia (atevilo to&)
- 510 020 Patbneine sluibe lli€vilo bdmemv\

#DEUOI
96 45

512 032 Dispanzer za ment8lno zdravie (Stevilo toak) 89.088 72.793 86 088 s6.5: I t8
512 033 Klinidna osiholodii. rahvilo ro&) 54.567 65.'13
511 031 lzvaianie orcorama DORA (!t. Drimercv) #DEL
544 034 Neaa na domu (itevilo orimerov) 4.211 5.764 5.049 1 19.73 87 60

Q86.220 SPECIALISTICNA ZUNA'BOLNtsN6NA ZDRAVSWEM OEJAVNOST Stevilo toak Stevilo toaft grvilo to6r FN 2018 I
FN 2017

FN 2018 
'Ocona Hl,

2017
203 206 Dematol@iia 3S .477 39.825 100.00 109.18

:2o4 205 Rehabilitacija #oEU0l #DEUOI
- 2U 207 Fiziattiia #DEUO! #DEUOI
i200 209 Ginekolosiia fDEUOI *oEU0!
- 206 263 Porodniatvo #DEUO' #DEUOI
- 206 210 Obravnava bolezni doik #DEUO! #DEUOI
- 209 215 lnlemistika #DEUO! #DEUO!
- 209 240 Alercolooiia #oEU0l #DEUO!

210 219 Onkolooiia #DEUOI #DEUOI
21 1 220 Kardioloaiia in vaskulama modicina #DEUO! *DEUOI
218 227 Nevroloqiia #DEUO! IDEUOI
220 229 Okulistika #DEUO! #DEUOI
222 231 Otlooediia #DEUO! #DEUOI
223 232 Otorinolarinqoloaiia #DEUO! #DEUOI

- 224 242 Pedoosihialiia 't3.200 15.4't5 13.200 100.00 85.63
225 234 Otroska nevroloaiia #DEUOI #oEU0l

- 227 237 Pediafiia #DEUOI #DEUOI
227 259 Sp6c. amb. obravnava invalidne mladine fDEUOI #DEUOI
229 239 Pulmoloqiia 56.388 56.417 56.388 '100,00

22.775 14.87'l 26.571 116,67 't78.68
231 21 1 lzvaianie mamoarafiie #DEUO! #DEUO!
231 2,16 lzvaianie ultraaoke - IJZ 4.937 4.685 4.937 100.00 105 38
81247 lzvaianie Bnlqena - RTG #DEUO! #oEU0l
232 249 Revmatolooiia #DEUO! #DEUOI
234 25'l Sploana kirurqiia #DEUO! floEU0!

- 237 254 Travmatolooiia #oEU0! #DEUOI
- 239 257 Uroloaiia #DEUOI #DEUO!
- 242 233 Oralna kiruroiia #DEUOI #DEUO!
- 249 216 Oiabetolooiia #DEUO! #DEUOI
- 249 265 Endokrinoloqiia #DEUOI #DEUO!
- 249 217 Tireqlogija #DEUOI #DEUO!

Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST Stevito toak St vilo tock Stevilo toak FN 2018 
'FN MI7

FN 2018/
Ocena real.

2017
- 404 101. 404 102 Zobozdmvstvena deiavnost za odBsle 227. 228.667 235 : 103,66 103.10

404 103, 404 1(N ZobozdGvslvena deiavnost za mladino 105.869 96.622 1 99.93 109,
- 404 '105. 404 1 06 Zobozdravstvona deiavnost za ltudente #oEU0! #DEUOI

401 I 10 Orlodontiia #DEUO! *DEUO!
- 402 111 Pedontolooiia 20.864 26.211 20.864 100.00 79.60

403 1 12 Paradonloloqiia #0EU0! #DEUOI
- 405 1 13 Stomatoloiko-prctslidna deiavnost #DEUO! #DEUO!

#DEUOI #DEUO!
#DEUOI #DEUO!

9lavnic. svetovani ali itevilo etoktivnih url #DEUI #DEUOI

Q86.909 R.alvrlni pnvozi (513) Sr km 5r tm 5t tm FN 2018 
'FN 2017

FN 2018 
'Osna Hl,

20'!7
- 513 150 Nenuini Esevalni prevozi s Spremtievet@m ftm) 314.294 427.349 314.294 100 73.55

280.465 270.827 280.465 100.00 't03,56
940.505 689.270 100.00 73.29

-{IJ

tl ** *rl*
***

*
t
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lndeksi

Konto
zap.
st.

Besedilo
Financni nacrtza

obdobje
1. 1. do 31. 12.2017

Ocena rcalizaciie Y

obdobju
1.1. do 31. 12.2017

Financni nacrtza
obdobje

t. 1, do 31. 12.2018
Flit 2018 

' 
FN

2017

FN 2018 
'Ocena real.

2017

760 1
Prihodki od prodaje proizyodov iz storitev (2
+3+4+5+6) 11.802.248 11.569.714 't2.882.84 109,15 111,35

2
Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi
27775\ 8.393.947 8.047.172 8.730.742 104,01 108,49

J
Prihodki od 7775 iz naslova pripravnikov,
sekundariiev in sDecielizacii 798.985 904.459 932.064 116,66 103,05

4
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega
zevafouanie

1.637.839 1.588.268 1.736.846 106,04 109,35

Prihodki od dopladil do polne cene
zdravstvenih storitev, od nadstandardnih
storitev, od samopla6nikov, od ostalih
nlalnikov in od konvencii

898.228 924.965 970.933 1 08,09 104,97

o Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 73.249 1 04.850 511.899 698,85 488,22

762 7 FinanCn Drihodki 981 1.104 1.137 115.90 102,99

76{,
763,754

8
Prihodki od prodaje blaga in materiala,
drugi prihodki in prevEdnotovalni prihodki 1t 1.846 119.495 121.889 108,98 102,00

76 ll+7+i 11.915.075 11.890.3{3 13.005.510 109.1 111.25
460 10 + 1.35s.849 1.403.463 1.455.071 '1o7.32 103.

11
PC'RABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI
IiATERIAL (12+ 13 + 191

969.337 1.042.592 1.081.921 111,5,t 103,77

12 ZDRAVILA 176.915 211.611 216.690 122.8 102.40

14 Razkuiila '16.286 22.178 22710 102.40
15 Obvezilni in sanilelni malerial 84 076 94.517 96.785 115.12 102.40
16 RTG material 8.081 2.782 2.849 35 26 102,41
17 Medicinski ootrosni material 63.305 69 5s3 71.222 112.51 102.40
18 Zobozdravstveni malerial 92.591 91.673 93.873 '10'1.38 102.40

19
OSTALI ZDRAVSTVEII mATERIAL (od 20 do
221

528.083 550.278 577.792 109,41 105,00

20 Laboratoriiski testi in reaoenti 464.286 484.870 509.092 109.65 105 00
Laborator ski material 63.797 65.408 68.700 107.69 1 05.03

22 Druoi zdravslveni material #DEUO! #DEL/OI

23
PORABL,ENI IiIEZDRAVSTVEI{I MATERIAL
lod24 do27l 386.512 360.871 373.150 96,54 103,/O

24
Stroski porabljene energije (eleKrika, kuriva,
Dooonska ooriva) 241.802 238.154 247.049 102,17 103,73

25 Voda 93 0 0 0.00 #DEUO!
26 PisarniSki material 46.532 46.429 47.311 101,67 101.90
27 Ostali nezdravstveni material 98.085 76.288 78.790 80.33 103.24

461 28 + 1.568.5,t,1 r.283.04' 't.694.357 101.55 132,00
29 )RtwE {30 + 31t 606.816 553.385 577.34 95.14 104,33

30 Laboratoriiske storitve 247.259 251.515 106.81 105.00

32 NEZDRAVSTVENE STORIWE (od 33 do 351 1.061.695 729.658 1.117.013 105,21 153,09

33 Storitve vzdrzevania 685.833 307.574 696.418 101 .54 226 42

34
Strokovno izobraievanje delavcev,
specializaciie in strokovno izoooolnievanie 100.368 1 17.698 123.583 123.13 105,00

35 rstale nezdravstvene storitve 275.494 304.386 297.O12 107,81 97,58
462 284.519 313.01t 374.313 131.56 119.5
464 37 o 401 8.526.060 8.626.6r 9.rl(}l.t 110,27 108.

38 Pla6e zaposlenih 6.667.931 6.758.257 7.356.984 110,33 1 08.86
39 Daiatve na ola6e 1.088.'t 60 1.094.989 1.205.217 1 10.76 I 10.07

40
Stroski dodatnega pokojninskega zavarovanja
in druoi stroski dela 769.969 773.423 839.432 1 09,02 108,53

467 1.250 4.84 1. 100,i 28.00

4,65,

466,
468,.t69

42

Drugi stroski, stroski prodanih zalog, drugi
odhodki in prEvrednotovalni poslovni
odhodki 78.886 80.440 78.886 r00,00 98,07

46 43 +37+41+121 1t"915.0 11.711.091 13.005.5r 109,, I11.05

4 PRESEZEK PRIHODKOV (+I AIi PRESEZEK
oDHODKOV Gt{9 .43t 0 -20.778 0

45 Davek od dohodka pravnih oseb #DEUO! #DEUO!

t16

Pr8sotok prihodkoy ali odhodkov
obraduBkoga obdobja z upostovanjom
davka od dohodka {44 .451

-20.778 0

lzoolnil lrena Aiftar oee KAS
e5

: ''t[';,n, i
oTFI it i, 22 60

t
rt * t *** t

rt
*

26t 33! ,, ,47 . 108. ,t02.,

1?9 nA

21

?64 nq
35C 557 3n, 11? a7 1'. 'l t}3

Amoltizaciie

nandni odhodki

0



St€vilo
zaposlenlh

na dan
3'.t. 12.2017

Naertoyrno Steyllo zapoalenih na dan 31. 12,2018 lndeks

SKUPAJ
Dopoln.
delo r SKUPAJ

Od 3kupaJ
(stolpsc {) kader,
kl Je llnanclran lz

druglh virov r

Od skupal (stolpoc
,1) nadomssCanja !

2018 t 2017Potni d/d Skraj. d/a

/,E1+2+3 5 6 7--tm

StruKura zaposlenih

1 2 3
t- AVNIKI IN ZDRAVSWENA NEGA {A+B} 2 105,
A Zdravniki in zobozdravniki (l+2+3)E1 109.

Zdavniki kkuoait 51 51 104,08
1 Vilii zdravnik specialist 13 92.

Zdravnik brez specializaciie z licenco1.4. I
15 Zdravnik brez soecializeciie I zdrevnik oo ooravlienem sekundariatu 1 1 I r00-o0

Soecializant ,| 14 11 14 7f .7A

Prioravnik / sekundarii 3 #DEUOI
2 Zobozdnvniki skuoai 1

,t33.33

2.1. VrSri zobozdravnik specialist 100.1

12.2. Specialist 1 #DEL
23 Zobozd.avnik cDEl 

'Ot2.4. Visii zobozdravnik brez smcializaciie z licenco 1 1 1 100-00
2.5. Zobozdravnik brez soecializaciie z li@nco I I 1tL.'
2.6. Specializant l50.i

Pripravnik 1 2 2 200.0{
#DELlOI

a E3 - Zdravatvena neqa (ZN) skuDal 1, 1, 6 6 103.80
,| iredicinska sesfra - VII /2 TR 100.i
2 Profesor zdravstvene vzooie TDFI 

'IDiplomirana medicinska sestra 6 2 .t18_76

4 DiDlomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT lll #DEUOI
5 Medicinska seslra nacionalna ooklicna kvalifikaciia fvl R Z D \ 16 17 17 104-25
6 rednia medicinska sestra / babica 64 98.rL

Bolni6ar #DEL
I Pripravnik zdravstvene neqe 5 5 a5 (f

0 0 0 0 0 #DEL
ramace!t specialist #DEL

) Famacevt {nFt
3 lnienir famacii€ {DEUOI

amacevtski t€hnik #DEUO!
5 Pripravniki #DEUOI
6 Ostali #DEL

A,I!!!-
1

62 t26.83
lDEUOI

2 Analitik kazliena oodroeia) fDEUOI
3 Medicinski biokemik specialist ,|

1 1 100.00
2 zxt,m

loo oo

4
5 1

5 Socialni delavec 2 2 2 loo-00
7 Sanitami inZenir *DEUOI

100.00
't66.67

{nFt ,ot10 Pedaooo / SDecialni oedaooo
11 Loqoped 2 3 .t 50 00
't2 Fizioterapevt 3 2 fDEUO

1 100.@
#DELOI

lnienir laboratoriiske biomedicine 5 5 loo 0
15 Sanitarni tehnik #DEUOI
17 Zobotehnik 6 100.00
1 -aboratorijski tehnak 11 1,1 100.
19 Voznik resevalec 3 ,6{l
20 Pripravnik 2 4 4 200 a
2',| Ostali 1 3 300 0a

lv. Ostrll detryci iz druglh plrcnlh skuplna 2 2 2 100,00
V. J - Nazdravttvani dalavcl oo oodrotiih dela Bkuml ' 3! 0 0 40 0 1 102,56

Administraciia (J2) 100.00
2 Podrodje infomatike 2 ,oo

konomsko podrcdie a ,t o0 0a
4 Kadrovsko-pravno in splosno podrodie 4 4 133 33

Podrodie nabave 200-00
6 Podrodie tehnidneoa uzdraevania 1a '10 1l 100.00
7 Podrodje prehEne #DEL
8 skrbovalne sluibe I 1A I 93.

stalo {nFt /ot
vt. ikupai {1. + ll. + lll. + lV. + V.l 292 306 ( 36 108.'

vil. Prectsll z.po3lonl s sklonJono pogodbo o zaposlltvl (tisti, ki so
na porodnlakl ln n. bolnlaki odsotnostl dalFt od 30 dni) 18 15 2 17 2 94,4

vIt. #DEL
s

+

o
oqa

*****-
* t
t *
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Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA. Graiska ulica 2i[. 9000 MuEka Sobota Obr.2ec A - Nadrl inve3ticibkih vleoani 2018 - ZD

VRSTE INVESTICIJ t
1. 1. do 31. 12.2017

Ocena Hliraciie v obdobju
1. '1. do 31. 12. 2017

Finanani naErt za obdobje
1.1. do 31.12.2014 FN 2018 / FN 2019

FN 201E, O@m
n.1.2017

I, INEOPREDMETENA SREDSTVA 0 I

1 I Prooramska oorcma flicence. rad. orcoaami)
2lostalo

S/t-684 300.000 600.0r 316.

s4 684 300 000 600.00 316.84

III.IOPREMA IA + B) 475.000 il82.904
355-062 ,03.850 76.93 29,25

1 I Ultrazvok
135.000

3/t0-000

355.062

127.442
58.850

275.000

43,59

80.E8

16,57

215,11

2l Druoo 245 000 113.214 265.000 108.16 2U.6

VIRI FINANCIRANJA Financni naart za obdobjo
1.1. do 31.12.2017

Ocena realizacije v obdobiu
1. 1. do 31. 12.2017

Finanani naart a obdobie
1.1. do 31.12.2018 FN 2018 

' 
FN 2017

FN 2018, O@m
Ht.20t7

#DEL #DEL
I #DEUO!

Leasina #DEUOI #DEUOI

NEPREMICNINE 50.000 94.58,( 300.000 600.0 3t6.t

125 715 #DEUOI #DEUOI
#DEUOI #DEUOI

#DEUOI
Posoiila

#DEUOI I #DEUOI
NABAVA OPREME .A + BI L7S. 74,,

135.000 355.062 103.850 76.93 I 29-

258.024 103 850 #DEUO! 40.
#DEUO! #DEUOI

Leasino #DEUO! #DEUO
Posoiila #DEUO!

#DEL
3/t0-000 127.eL2 80,88 215,11

Amo.tizaciia #oEU0!
119 713 20)

Leasino #DEUO!
Posoiila #DEUO! #DEUO!
Donaciie 10 100.0 123.02

'.lDruqo 62.220 #DEUO! #DEUO!
VlRl FINANCIRANJA SKI,PAJ ll + ll + llll 577.588 647- I 30.

191.'
Laslni vi.i (del oreseika) ?so 432.345 172.

#DEUOI #DEUOI
0 #DEUOI

Posoiila 0
Donaciie 8.129 '10 000 't00.

'.loruoo 0 70.760 #DEUO #DEUOI

AMORTZACIJA Finsnani nadrt za obdobje
1. 1. do 31. 12.2017

O@ns realizacije v obdobru
1. 1. do 31. '12.2017

Finlncni maIt a obdoble
1. l. do 31. 12. 2018

FN 2018 / FN 2017
FN 20lE / Oen.

u|.2017
lPriznsna emoilizeciia storitev 495.7s4 504-73,t 495.754 100,00 98.22

230.754 32't.469 139.31
mEd in 1S1 65.77 90.91

#DEUOI #VRE

AS

* t* ** *t

[0H
1

ttt

I rnFt /or I tnFl
I {nFr

*



N8ziv ZD: ZDRAVSWENI DOM MURSKA SOBOTA, Gnjska ulica 24, M. Sobota Obnzec 5 - Naart wdrievalnih del 2018 - ZD

Namen

Celotna naartovana
vEdnost

vzdrievalnih del v

letu 2018 r

NaCrtovani stroski
tekocega

vzdr:evanja (konti
/r6t )

Nacrtovani stroSki
investicijskega

vzdrievanja (konti 461)

Nacrtovana so naglednia vlaoania: 1=2+3 2 3

SKUPAJ:
ZGRADBE

_-119
406.298

313.41E

23.298
70.67 79.673

AWOMOBILI
RACUNALNISKA OPREMA 39.625

5 0

8 0

10

11

't2 0

14
't5

16

1

19 (

20

0
(

24

0

0
30
31

(

u
35

38

I

40 (
41

42
43 I

4
46

0
48
49
50 0

I ,r**t**t*'
o

,
tt , *tt

* t* 1 *



IME UPORAANIKA: ZDRAVSTVENI DOM IITURSKASOBOTA

SEOEZ UPoRABNITG: GRAJSXA ULICA 24,9ooo MURsKA soaoTA

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOEENIH UPORABNIKOV

ZNESEK
dLENtrEv

PODSXUPIN

KONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznakt

2017 2014

PIan 2018,
Plan 2017

Plen 2018I Ocana
rr.llz.cljo 2017

Plan 20'18 - Ocena
realizacije 2017

a) PitHoDl( oD ProsLovaIJA
la6l+tat{(,+a6a) 460 11,002,21t 11.659.7ta 12,r82IU 109,r5 111,35 1.3t2,7f0

760 PRIHODK OD PROOAJE PROZVODOV N SIORITEV 461 1140224A 12 40218/ 109,15 111 35 1112770
PovECaNJE vREDNosr zaLoc pRorzvooov tN NEDoKoNdaNE pRoizvoDNJE 62 *DEUOI *DEL/OI 0
ZMANJSANJE VREDNOSTI Z}LOG PROIZVOOOV IN NEDOKONCANE PROIZVODNJE 863 roEUo! *oEL/Ol 0

761 PRIHODKIOD PRODA]E BLAGA IN MATERIALA 864 #DEUOI *oEL/01 0
762 B) FtNANcNt PR|HODX| 865 9al t.t04 1,137 115,00 t02,t9 33
763 C' DRUGI PRIHOOXI 066 t11_e34 1t9.34t 121,736 '100,05 102,00 2.taf

C) PREvREDNoTovaLNt posLovNr pRtHoDxt
p!!!!qol 357 212 ia5 153 12,17

PRIHODKI OO PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV a6a 212 153 't2'17

ORUGI PREVRE DNOTOVALNI POSLOVNI PR]HODKI 869 *oEL/Ol o
ol cELoTt{t PRtHooxt
(a6o+ta6+t55+a67) 470 fi.915,075 11.690.313 13.006.510 ,09,15 t11,25 t_3t5.197

E) STROSKIBLAGA, MATERIALA IN STORITEV

I372+373+874)
471 3,02a.350 2.546.506 3,140.426 'toa,ta 117,23 442.922

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 472 #oEL/Ol *oEL/0! 0
873 1 355 8,19 I 403 463 1 455 071 107 X2 103 6a s1608

STROSKISTORITEV 1 664 511 I 283 043 1 694 357 10155 132 06 411314
F) SIROSKI DELA
14r4.677.673)

375 8.526,060 6.625.669 9.rO1.533 11o,27 104,94

PLACE IN NAOOMESTILA PLAC 6 717 931 6 T5A 257 7 350 960 149 42 14877 592 703
PRISPEVK ZA SOCIALNO VARNOST DELOOA]ALCEV 1088.160 1 205 217 11076 r1007 110 224
DRUGI STROSKI OELA 374 7r9.969 345 456 117 43 109,31 T2 033

462 G) AiIORTIZACIJA 379 28rt,5t9 tl3.012 374.3t3 t31,65 119,64 61.301
HI REZERVACIJE 340 *oEUot ,OEUOI 0

:155,00 J) DRUGI STROSKI 3at 72,616 57.915 72.6,t! 100,00 i06,12 4.702
xl FtNANaNt ODHODXT aaz 1,250 i.250 t00,00 28,00 .3.211

L)ORUGTOOHOOKT 883 4.122 9,376 4.122 lo0,oo 43,,6 -5.254
lr)PREVREDNOIOVALNT POSLOVNT ODHODK(a!5+,!6) 064 2.18 3,148 2.146 to0,o0 n.oo26,,17
ODHODKIOD PROOA]E OSNOVN H SREDSTEV 885 #oErJo! #DEL/01 0

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHOOKI aa6 2146 3148 2146 100 00 6A,17 -1002
l,l) cELoTNt oDltolxt
llTr+075+t7a+taa+ltt+8t2+ti3+!Ll 887 11.916.075 fi,7fi.001 't3,005.510 10915 111,05 1 294 419

OI PiEAE2EK PRIHODXOV
p!!{rll aa3 o 0 0 toEUot ,OEUOI

P) PRESEZEK ODHODKOV
(337-370) 889 0 20.714 0 IDEUOI o,ot -20,776

Da!.k od dohodk pEvnrh o&b tfl, 0 o *DEUOI *DEUOI 0

PEeLl prlhodkov ob66un.k g. obdobi.. upoat.v.,tl.m d.vr. od dohodt!
t08!{ro) 09, 0 0 IDEUOI *oEUOt

P6&r.t odhodlov obaaun.l.o. ohdobl. z upoat v.nl.m drvk. od dohodk
(lag+tal,) 02. (0aO{31) 802 20,176

'DEUOI
0,00 -20,7?A

PEerek p',ihodkov lz pEJan,lh let, mmnj.n pokdtju odhodtov obracun6k c. 493 }OEUOI o

PovpEano aGvllo apo.l€nih n. podl.gi delovnth urv obr.aun!*em obdob,u (coto

!!gvrro)
a9a ,DEUOI IDEUOI

St vllo lltqoY po.rovrnj. 395 12 12 12 100,00 't00,00 o

-

II
I

-

Razlil(a

2017

I

0

c



IME UPORAANIKA: ZDRAVSTVENI DOM IITURSKASOBOTA

SEOEZ UPoRABNITG: GRAJSXA ULICA 24,9ooo MURsKA soaoTA

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOEENIH UPORABNIKOV

ZNESEK
dLENtrEv

PODSXUPIN

KONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznakt

2017 2014

PIan 2018,
Plan 2017

Plen 2018I Ocana
rr.llz.cljo 2017

Plan 20'18 - Ocena
realizacije 2017
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761 PRIHODKIOD PRODA]E BLAGA IN MATERIALA 864 #DEUOI *oEL/01 0
762 B) FtNANcNt PR|HODX| 865 9al t.t04 1,137 115,00 t02,t9 33
763 C' DRUGI PRIHOOXI 066 t11_e34 1t9.34t 121,736 '100,05 102,00 2.taf

C) PREvREDNoTovaLNt posLovNr pRtHoDxt
p!!!!qol 357 212 ia5 153 12,17

PRIHODKI OO PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV a6a 212 153 't2'17

ORUGI PREVRE DNOTOVALNI POSLOVNI PR]HODKI 869 *oEL/Ol o
ol cELoTt{t PRtHooxt
(a6o+ta6+t55+a67) 470 fi.915,075 11.690.313 13.006.510 ,09,15 t11,25 t_3t5.197

E) STROSKIBLAGA, MATERIALA IN STORITEV

I372+373+874)
471 3,02a.350 2.546.506 3,140.426 'toa,ta 117,23 442.922

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 472 #oEL/Ol *oEL/0! 0
873 1 355 8,19 I 403 463 1 455 071 107 X2 103 6a s1608

STROSKISTORITEV 1 664 511 I 283 043 1 694 357 10155 132 06 411314
F) SIROSKI DELA
14r4.677.673)

375 8.526,060 6.625.669 9.rO1.533 11o,27 104,94

PLACE IN NAOOMESTILA PLAC 6 717 931 6 T5A 257 7 350 960 149 42 14877 592 703
PRISPEVK ZA SOCIALNO VARNOST DELOOA]ALCEV 1088.160 1 205 217 11076 r1007 110 224
DRUGI STROSKI OELA 374 7r9.969 345 456 117 43 109,31 T2 033

462 G) AiIORTIZACIJA 379 28rt,5t9 tl3.012 374.3t3 t31,65 119,64 61.301
HI REZERVACIJE 340 *oEUot ,OEUOI 0

:155,00 J) DRUGI STROSKI 3at 72,616 57.915 72.6,t! 100,00 i06,12 4.702
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(337-370) 889 0 20.714 0 IDEUOI o,ot -20,776

Da!.k od dohodk pEvnrh o&b tfl, 0 o *DEUOI *DEUOI 0

PEeLl prlhodkov ob66un.k g. obdobi.. upoat.v.,tl.m d.vr. od dohodt!
t08!{ro) 09, 0 0 IDEUOI *oEUOt

P6&r.t odhodlov obaaun.l.o. ohdobl. z upoat v.nl.m drvk. od dohodk
(lag+tal,) 02. (0aO{31) 802 20,176

'DEUOI
0,00 -20,7?A

PEerek p',ihodkov lz pEJan,lh let, mmnj.n pokdtju odhodtov obracun6k c. 493 }OEUOI o

PovpEano aGvllo apo.l€nih n. podl.gi delovnth urv obr.aun!*em obdob,u (coto

!!gvrro)
a9a ,DEUOI IDEUOI

St vllo lltqoY po.rovrnj. 395 12 12 12 100,00 't00,00 o

-

II
I

-

Razlil(a

2017

I

0

c



IME UPORABNIKA: ZDRAVSWENI DOM MURSKA SOBOTA

SEDEz UPORABNIKA: GRAJSKA ULICA 2iI, 9OOO MURSKA SOBOTA

IZKAZ PRIHODKOV !N ODHODKOV DOLOEENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

CLENtTEv
PODSKUPIN

KONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka
A AOP

ZNESEK

Plan Z)17 Ocena realizacije 2017 Plan 2018

JAVNA SLUZBA TRG JAVNA SLUZBA TRG JAVNA SLUZBA TRG

A) PR|HODK| OD POSLOVANJA
166l +6626$+e,64) s0 11.161.927 637.321 10.925.281 644.,033 12.16't.065 721-419

760 )RIHODKI OD PRODAJE PROIZVOOOV IN STORITEV 11_lU.921 637.321 10 923.281 644.433 12.161 065 721 419
,OVECANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONCANE PROIZVODNJE 62
ZMNJSANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONCANE PROIZVODNJE s3

761 HOOKI OO PRODAJE BLAGA IN MATERIM 664
762 B} FINAN.NI PRIHODKI 665 928 53 t.(xt 0l 1.073 64
76:, :) DRUG| PRIHOOK| ffi L005.6&i 6.028 112.701 6.6i18 'fi4.919 6.817

:) PREVREONOTOVALNT POSLOVN| pRtHODKt

968+669)
ffi7 211 il 138 I 14

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 201 144 I
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

Dl CELOIN| PR|HODKI

06or66t|8ri6+s7)
670 12.171.A62 643.ill 3 11.039.103 651.150 12.277.201 728.3@

E) STROSKI BUGA, MATERIALA IN SIORITEV
(612+673+674) 671 2.481.241 163.316 2.5S.& 149.63 2_973.m 176.368

del 466 NABAVNAVREONOST PRODANEGA MATERIALA IN SLAGA 672
60 STROSKI MATERIAU 673 1.282 633 73.216 1_325.290 74.173 1.373.547 al.4U
461 STROSKI STORITEV 674 1 578.611 90

F) STROSKI DELA

187&+677+678)
675 8.005.653 M.47 8.16.163 &.s 8.475.141 5X.492

del 4il PUCE IN NADOMESTILA PLAC 676 6.307 863 360 m8 6 341 422 376.435 6.939.3m 411 654
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 1.029.399 58 761 1.033.! 60.95 1.137 725 67
del 464 DRUGI STROSKI DEU 678 728 391 41 574 730 343 43.080 798 110 47 346
s2 B) AMORTTZACTJA 679 269.155 1 5.3624 295.577 17.,135 353.351 20.
463 H) RZERVACTJE 680

65.m J) DRUGT STROSKT il1 68.6S7 3.921 64. 3. 68.551 4.m7
$7 K) F|NANCNT OOHODKI s2 1.183 67 4.215 249 1.t80 70
it68 L} DRUGI ODHODKI 683 3.9m 222 8.854 522 3.89'l 231

M) PREVREDNOTOVALNT pOSLOVNt ODHODKT

1685+688)
68il 2.030 t16 2.973 175 2.026 120

del 69 f,DHOOKI OD PRODNE OSNOVNIH SREDSTEV 685
del 469 3STALI PREWEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 6S 2.030 116 2 973 175 2 026 120

{) CELOTNT ODHODKT

1671 +0751670+6COrtAl +082+68iI+684) 687 11.271.A62 &$.413 il.058.783 652.30S i2.277.200 728.3t0

O) PRESEzEK PRIHODKOV
(670687) 688 0 0 0 0 0 0

P) PRESEzEK OOHODKOV
{087470) 089 0 0 19.6m t.t58 0

&t 80 690 0 0 0 0 0

&tm Preserek prihodkov ob,adunsk€ga obdobja z upolbvanjem &vka od dohodka
ls85s) 691 0 0 o 0 0 0

et 80
Pres€rek dhdkov obraaunskega ot dobja z upo5bvanjem davka od dohodka
(8$690) e. (600588) 692 0 0 I 9.620 1.1 58 0

Pie6elek prihdkov lz prejSnjih l€t , mmen 6n pokritu odhodkov obraaunskega
obdobja 693 0 0 o 0 0



IME UPORABNIKA: ZORAVSTVEI{IDOM MURSKA SOBOTA

SEDF, UPOMANHA: GRAISI(A UUCA A, $OO MURSXA SOBOTA

A- IZI(AZ PRIIIODKOV IN ODHOOXOV PO NA.ELU DENARNEGA TOI(A

IZ(AZ PRIHODKOVIN ODHOOKOV OOLOCENIH UPORABNIKOV PO DENARIiIEI IOKU

RACUN FINA CNIH TERJATEV IN NALOzB

RACUN FII'IAI,ICIRANJA

Ftnananln.art 2Ol8
FN 2018/ Ro.t.2017R..llzrcljr 2017

(1) t2) (3)

11.557,8 t5 t2.956,507 '1'12,10I, SXUPAJ PRIHODI( 41

,r2.369.503 112,54402 t0_978.593I. PRIHOOKIZA IZVAJANJE JAVNE SLU2AE {A+B)

403 9,109.628 r0.429.153 114,1tA. Prlhodkl lz ...d5t.v i.vnlh fnrn.
#DEUO!

0 fDEUO!.. Pr.l€tr .r.d.iv. lz dd.vtr.!. oronaunt 0

#oEU0!PEi6t6 sEdsiv6 iz dri€vnooa pro.aauna za lekoeo porabo

406 *oEU0!P€Eta sredslva zddavneqa proraaunaza nveslcrie

44.420 102.59T4A1 b. PElot. sEdltva lz obdhklh ororaaunov 407 43,257

Prej€la sredstva iz obalnskh p.oraaunov z reko& porabo 408 43 257 10269

409 *DEUO!Pret€la sGdstva i2 obanskLh prcradunov za hvesirciF

T4A2 c. PEJ.i.Ed.tv. 12 ttl.dov .ocidneg. zrvrrcv.nj. 410 9.066.371 10.017.749 t lo,49

PcPta sradslva iz skladov socialnega zavarcvanF a tekoao
9 066 371 10017 749 110 49

Prej€ta sr€dstva u skladov sociahsga zavaDvanja za
412 ,DEUO!

7443,7404 d. Prclsh.rsd.tv.lz l.vnlh 3kl.dov ln.oencll 4t3 0 0 ,DEUOI

Pr€lsla sredstva iz hrnih skladov za iekoa, porabo *DEUO!
Pr€Ela srodstva E avnrh skladov za nv€sticiE 415 *oEU0!
Pr€i6b sr6dslva iz iavnih ao6nclrza l6koao oorabo #DEUO!
Pr€i6ta sEdstva iz Evnh ao6nciza mvoslicia #DEUOI

e PreFta sredstva z proraaunov z nasiovatuth donac4 #DEUO!

741
f Pr€tela srsdstva E dr:avnega poraalna z s6dsl6v
Proraauna Ev.opske unle

419 366 944 #DEUO!

B) Drugl pdhodkl .. lrvlhnl. d.jrynolti j.vn6 llurb. 120 1.866,965 r.930,350 103,28

Pdhodk od prcdaj6 baga n storilev z msrov8 ia6janF javn6
421 1 645 442 1 706 8!6 103,73

de171A2 422 }DEUO
Pdhodkl od udeleZb€ na dobieku in drvid€nd t6r p€soikov

423 *oEU0!

oruOi tskoai pnhodki iz mslova izvahnla iavns stuzb€ 424 210193 213 499 101,57
72 425 5 5 100 00

T3A Pr6rol6 donaois iz domaeh vimv 426 13 2A5 10 000 75.27
731 ProFle donacii€ E luine 427 {DEUOI
786 oslaa Deteta sedstva 2 ooraauna Evrooske unrie 429 #DEUO!

PEtera sredstva od dtuglh svropskih rnstilucil 430 {DEUOI

2, PR]HOOI<I OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA
TRGU

431 579.222 697_004 103,07

Pnhodki od prodal€ bia$ rn sronbv na lrgu 432 562 802 580 314 10311
dat 7102 433 98 43

Pnhodkiod najemnn zakupnrn n drugrprihodk od
11234 11 459 102.00

de 7100
Pnhodki od udel6rb€ na dob6ku in dividond t6r p€s€ztov

+DEUOI

Otugrl6ko0 pnhodk| ki n6 izhajap iz izvaFnt€ tavne stuib€ 436 4 932 4 981 100,99

[. sxuPrJ ooHoDKt 417 11.662.192 t3.205.642 1i3,23

,I. OOHOOKI ZA IZVAJAITJE JAVNE SLUZ.. 438 tt,105.7ot t2.6,t0,t50 t't3,55

A, Pl.a. h druOl lzd.ttl zlldl.nlm 439 7.026,983 7,730,567 110,0t
d€t4ooo 6156 686 6 766 356 109,90

216 509 116 75
Povraalra in nadomesli a 442 406 097 440 764 108,54

d6r4003 Sredslva z delovno uspesnost 84161 91925 14i.22
Sredslva za nadumo d6lo 109 aoo 119878 109.18
Plac€ za d6lo n6r€z danrov po poqodbr ,DEL/OI
orugr Edath zaposlen m 53 724 58 867 10!.57

q-?! p.vki d.lod.jrlc.v z. .octatno v.most i.070.529 1.t74.553 104,72
P! I€vek za pokolnhsko in mvardsko zavarcvanF 562 906 616 826 1

Pnsp€vskza zdravstvonozavamvanl€ 450 841 491.433 109 00
Pnspevek za zaposlovant€ 450 573l. 6 215 108.39
Pdspevek za slars6vsko varsivo 451 6 356 6 895 108.48
Premri, kolsktivnega dodatn€ga pokojninsk6ga zavarovan*)
n€ Podlagi ZKDPZ.IU 452 44 692 53 194 119 02

C. l.d.tkl a bltgo h 3tority. z. i.v.j.nl. J.vne.tqlb. 453 2.459.233 2,634,630 t07,15

I

-
I

-
II

-



d6r4020 Pisamrskiin splosni marBnal in slontve 454 129 474 132 063 102.00

Posobnr matsria n slontvo 455 1 294 412 1 312 446 101.36

del4022 Ene.ora. voda komunaln€ stonNe r kofiln acj€ 456 164 750 168 04t 10200

P@vozni siroski in slonN€ 457 308188 313 597 10176

zdath za slu:b€na oolovania 458 6 528 6 754 10346

d614025 459 149 229 310.418 208,01

Posovne naFmn ne n zaklP.ne 460 62 S35 47 S4 75.70

461 a 421 8 949 101 90

del4029 Druql operanvni odhodki 463 335 051 335 150 10003

403 D P aarLa domaarh obr€stL #0EU0l

465 foEU0l
466 #DEUO!

411 G Transfen Dosameznkom rn qospodnlslom &T +oEL/0!

412 H. Transl€a noDrclihim oraanrzacEm n usianovsm 468 *DEUOI

413 I Drud rekod domaei Gnsferji 469 ,OEUO

J. hYo.tcliltl odhodki 470 548.301 1,070.!90 105,01

42AA Nakuo zoradb in oroslorcv #DEUO!

4241 Nakuo Pr€voznh srodsl€v 472 47 234 225 040 476,31

4242 473 397 326 153.850 38.72

4203 Nakuo dtuoih osnovnih sredslev ,OEUO!

42U Novoqrad.la rekonstrukcrla rn adaplacle 475 85 003 300 000 352 93

4205 lnv6siiosko vzd.ievanre n obnov€ 14706 383 000 2 604 38

NaklDzeml St rn naravnh boqasiev #OEUO

4207 Nakuo n€matonalnola orsmozenia 478 I540 #OEUO

studite o rzvedljivosii proFktov pmjekhE dokum6nrqciF,

nadzor, invosticljski in:6ninnq
479 4 624 000

4249 NaklD baaovnih rszerv n interuenoiskh zalog 480 *oEU0!

2, ODHODXI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA II{
SIORITEV NA TRGU

{81 555.79i 595,492 116,15

A. Plaae in druqi izdalki zaposlenim Lz naslova prodais blEqa n
442 370 620 442 942 108,71

B P ds p€vki d elodals c€v za socialno vaf,osl iz naslova

orodate b aoa n stontev na lrou 443
483 56 462 61 708 109 29

c lzdatk a blago in slonlve a naslova PDdaF bb$ in
129 709 130 382 100 90

III. PREAE2EX (PRI ANJKL'AJ' PR]HODKOV NAO

ooHooKtlt.-lt.)
aas oz. 446 -101.677 .249.135

a. RACUN FINANCNH TEFUATEV IN NALOZE

C. RACUN FINANCIRANJA

Ftl2018 / R..1.2017Roari:.cU.2017

(1) \2t (3)

0 0 doEUotIV. PREJETA VRACILA DAIiIIH POSOJIL IiI PROOAJA
xaPtTALsXtH OELEZEV (750+7511752)

PreEla vmeis dan h oosox 500 #DEUO!750
511 ,oEL/0751 Prodata kap ta skh d6lei€v

}DEUOKuonine iz nas ova onvalLzacrie

V. DANA POSOJLA IN f'OVECAIIJE KAPITALSKIH
oELerE\l l4'+411a12+4al

o ,OEUOI

512 }OEUO
#OEUOPov6aanl6 kapitalskih d€16:6v h linananih naloib

Poraba sredslev kupnn i2 nas ova pnvatzaciie }DEUO

PovoeanF Mmonsk€ga prcmor6nla v Fvnih skl6dih in drugih
pravnh osebah Fvn€ga prava k. map prcmotenF v svot, }DEUO

VI, PREJETA II,IUS OANA POSOJILA II,I SPREIUE BE
KAPITALSKIH DELELEV IIV. . V.I

o

II
--

- FN 20ll / R.r|.2017

(1) (2)

50 vL zADOt EVANJE (5OO+501) 550 o 0 *DEUOI

500 551 toEU0t
501 559 #oEUOt

vrn. oDPLACILA DOLGA {550+55!) 560 o ,OEUOI

550 OdDla4ia domaaeoa doloa 561 *DEUOI
551 *DEUOI

tx. NETO Z^DOL2EVANJE (V[,-Vln,) 570 0 0
X. POVECANJE ETANJSANJE) SREOSTEV NA RACUNIT

572 oz.57a
-104,677 .249.145

xl. NETO FINANCIRANJE (Vl.+Vll..Vlll..X.--lll.) 101,677 244.135

-
-

--

II
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