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1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 
 
 
Zakonske podlage za pripravo finan�nega na�rta ZD Grosuplje za leto 2010 so: 
 

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 

18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05), 
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-

UPB1, 63/2003 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl.US: U-
I-321/02-12, 47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008), 

- Dolo�ila Splošnega dogovora za leto 2009 ter 2010 z aneksi, 
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009 ter 2010 

z ZZZS. 
 
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finan�nega na�rta: 
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 

127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09), 
-     Zakon o ra�unovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C), 
- Navodilo o pripravi finan�nih na�rtov posrednih uporabnikov državnega in ob�inskih 

prora�unov (Uradni list št. 91/2000, 122/2000) 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poro�il za prora�un, prora�unske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 
124/08, 104/10), 

- Pravilnik o enotnem kontnem na�rtu za prora�un, prora�unske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 
117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 58/10), 

- Pravilnik o raz�lenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06,120/07,58/10), 

- Pravilnik o na�inu in stopnjah odpisa neopredmetenih  sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 ,120/07,58/10), 

- Pravilnik o dolo�itvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in ob�inskih 
prora�unov (Uradni list RS, 46/03), 

 
       c) Interni akti zavoda 

- Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Grosuplje 
- Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje 
- Pravilnik o ra�unovodstvu 
- Letno poro�ilo 2010 

 
2. IZHODIŠ�A ZA  PRIPRAVO FINAN�NEGA NA�RTA ZA LETO 2011 
 
Pri sestavi finan�nega na�rta za leto 2010 smo upoštevali naslednja izhodiš�a : 

- dopis Ministrstva za zdravje - Temeljna ekonomska izhodiš�a in predpostavke za 
pripravo finan�nih na�rtov za leto 2011 ter  Navodilo o pripravi finan�nega na�rta za 
leto 2011  

- jesenska napoved gospodarskih gibanj za leto 2011, sprejet septembra 2010, 
- prora�unski memorandum za leti 2011-2012, 
- Zakon o interventnih ukrepih, 
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih 
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a.) Izhodiš�a oz.ekonomske predpostavke finan�nega na�rta so: 
 

1. Pri na�rtovanju za leto 2011 je upoštevana 2,2% letna stopnja inflacije    
     (dec.2010/dec.2011).  
 
2. Izhodiš�na predpostavka finan�nega na�rta je, da v letu 2011 ne bo prišlo do    
      pomembnejših sprememb v politi�nem in ekonomskem okolju, ki bi kot bistvena   
      dejavnika obstoja javnega zdravstvenega zavoda lahko vplivala na zmanjšanje  
      dejavnosti v ZD Grosuplje v ve�jem obsegu.  

 
3.   Finan�ni na�rt za leto 2011 tako temelji na sedanjem obstoje�em obsegu dejavnosti in 

številu pogodbeno dogovorjenih timov  iz leta 2010, ki so financirani s pogodbo med 
ZD Grosuplje in ZZZS. Morebitnih širitev oz. zmanjševanje obsega programov ni 
predvidenih, saj Splošni dogovor za pogodbeno leto 2011 tega ne predvideva. Prav 
tako ni predvideno podeljevanje koncesij in s tem povezanih finan�nih posledic. Pri 
na�rtovanju prihodkov velja predpostavka, da bomo 100% realizirali pogodbeno 
dogovorjeni obseg programov. 

 
4. V primeru, da bo realizacija tekom leta 2011 pokazala odstopanja od 

makroekonomskih izhodiš� o rasti pla� ali cen življenjskih potrebš�in oziroma bi se 
pojavili drugi razlogi, ki bi lahko pomembneje vplivali na višino posameznih 
elementov na�rta, bo Svet zavoda Zdravstvenega doma Grosuplje, na osnovi novih 
izhodiš� sprejel ustrezne spremembe in dopolnitve finan�nega na�rta za leto 2011. 

   
b.) Interventni ukrepi 

 
Med interventnimi ukrepi glede pla� javnih uslužbencev je bilo upoštevano: 

 
- uskladitev pla�nih razredov iz pla�ne lestvice v višini 25 % stopnje rasti cen 

življenjskih potrebš�in v RS 2011, to je za 0,55 %, 
- še nadaljnje ne izpla�evanje redne delovne uspešnosti v višini 2 %, 
- višina regresa za letni dopust ostaja na ravni leta 2010, to je v višini 692 � na 

uslužbenca, 
- napredovanje v višje pla�ne razrede se ne izvede, 
- prav tako ni predvideno izpla�ilo tretje �etrtine odprave pla�nih nesoraznerij 
- pri na�rtovanju potrebnih sredstev za pla�ilo prispevkov za socialno varnost so 

upoštevane obstoje�e prispevne stopnje. 
 
Pri programi programa dela in finan�nega na�rta za 2011 so bili upoštevani tudi vsi proti 
krizni ukrepi , ki so bili sprejeti s Splošnim dogovorom 2009 in Aneksom 1 in 2 k Splošnemu 
dogovoru za leto 2009. 
  
 
3.  PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA 

 
Poglavitni dolgoro�ni cilj ZD Ljubljana tudi  v letu 2011 ostaja ohranitev obstoje�ega obsega 
vseh dejavnosti v mreži zdravstvene dejavnosti. Na ohranitev obstoje�ega obsega ZD 
Grosuplje v najve�ji meri vplivajo spremembe v družbeno in politi�nem ter ekonomskem 
okolju, na katere nimamo neposrednega vpliva. 
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Finan�ni na�rt za leto 2011 ne vklju�uje morebitnih finan�nih posledic, do katerih bi prišlo v 
primeru ve�jih sprememb v zdravstvu, t.j. privatizacije in s tem podeljevanje koncesij v 
ve�jem obsegu. 
 
S finan�nega vidika opredeljujemo naš  sedanji obseg dejavnosti kot tisti, ki se ne sme 
zmanjševati, saj pri odhodih v zasebništvo , zavod ne bi ve� mogel posloval pozitivno. 
V letu 2011 tako ostaja cilj, da ZD Grosuplje ohrani vsebino dela, ki mu jo zakon nalaga in 
sicer v obsegu, ki omogo�a uspešno poslovanje.  
 
A. Poglavitni cilj zavoda v letu 2011, ki izhaja iz finan�nih na�rtov je, da izpolni predvsem 
tiste obveznosti in pogodbene programe, ki jih vsako leto s pogodbo dogovori z Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Osnovna zahteva vseh služb zavoda je dosledna 
in kvalitetna izvedba delovnega programa ter doseganje zastavljenih parametrov, da ne bi 
prihajalo do negativnih pora�unov in zmanjševanja rednih programov in sredstev kar pomeni, 
da je potrebno: 

- v ambulanti splošne medicine, otroškem in šolskem dispanzerju ter v dispanzerju za 
žene poleg kurativnega opraviti tudi preventivni program in stremeti , da se �im ve�je 
število oseb opredeli pri izbranem zdravniku, predvsem to velja v ambulantah splošne 
medicine in zobozdravstvenih ambulantah, kjer glavarina ne dosega republiškega 
povpre�ja, 

- pri napotitvah na sekundarni nivo upoštevati republiško povpre�je, v skladu s 
splošnim dogovorom zmanjšati število predpisanih zdravil ter zmanjšati stroške 
laboratorijskih preiskav, 

- realizirati program nujne medicinske pomo�i, 
- na podro�jih, kjer ni pri pogodbenem razmerju z ZZZS dolo�en glavarinski sistem, 

dose�i plan storitev 
- izvesti vse programe zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo (delavnice…). 

 
B. Zavod bo tudi v letu 2011 pridobival del storitev na trgu in sicer predvsem na podlagi 
opravljenih storitev v dispanzerju za medicino dela, prometa in športa, del na podro�ju 
zobozdravstva ter v okviru drugih ambulant ( samopla�niške ultrazvo�ne storitve…). Iz tega 
izhaja, da je cilj zavoda tudi ohranitev oz. pove�anje števila opravljenih storitev za 
neposredne pla�nike - storitve opravljene na trgu. 
 
C. Zavod želi v letu 2011 izpolniti plan za strokovno in splošno izpopolnjevanje zaposlenih. 
 
D. Naloge zavoda v letu 2011 so tudi prilagoditev poslovanja in dela v zavodu glede na 
spremembe zakonodaje na podro�ju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, 
kakor tudi na predvidenih spremembah poslovanja v okviru zakona o zdravstveni dejavnosti. 
 
E. Izpolnitev plana investicij in investicijskega vzdrževanja ter nabave osnovnih sredstev za 
leto 2011. Zavod se mora dogovarjati z ustanovitelji zavoda za izpolnitev sofinanciranja 
dolo�enih investicijskih vlaganj v skladu s programom dela. 
 
F. Izpolnjevanje plana zaposlitev. Okviri za zaposlovanje so dolo�eni s pogodbo ZZZS, 
nadomeš�ali bomo odhode redno zaposlenih kot tudi daljše odsotnosti. 
 
G. Izvajanje notranjega nadzora , ki ga bomo še v naprej vršili z zunanjimi sodelavci. 
 
H. Tudi v letu 2011 bomo nadaljevali s spremljanjem stroškov in celotnega poslovanja po 
stroškovnih mestih in nosilcih stroke. S primerjavo realizacije fizi�nih kazalcev bodo ukrepi 
za odpravo ve�jih odstopanj hitreje sprejeti. 
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I. Ohranjanje ugleda Zdravstvenega dima Grosuplje in dela zdravstvenih delavcev v širši 
skupnosti – izvedba ankete o zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih v 
letu 2011. 
 
J. Nadaljevanje izvedbe projekta ISO 9001:2008 : tudi v letu 2011 bomo nadaljevali z v 
preteklem letu za�etim uvajanjem sistema kakovosti, med katerimi sta najpomembnejša cilja 
izboljševanje u�inkovitosti in uspešnosti zdravstvenega varstva ter ugoditev potrebam 
uporabnikov zdravstvenih storitev. Predvidevamo, da se bodo vse aktivnosti z uvajanjem 
sistema kakovosti zaklju�ile do konca leta 2011, sama pridobitev certifikata ISO 9001:2008 
pa pri�akujemo v prvi polovici leta 2012. 
 
Še vedno imamo v prihodnjih letih namen izpolniti do sedaj neizpolnjen cilj - s pomo�jo 
sredstev ustanovitelja, odpraviti problem prostorske stiske v našem zdravstvenem domu, 
katera je zaradi neprestane širitve našega kraja iz leto v leta  ve�ja.  
 
 
4. NA�RT DELOVNEGA PROGRAMA ZAVODA V LETU 2011 
 
Obseg dela v letu 2011 je na�rtovan na podlagi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih 
storitev, ki smo ga podpisali za leto 2010 z veljavnostjo do 31. marca 2011, ki se letno 
podaljšuje z aneksom in se uporablja tudi v letu 2011 do sklenitve nove pogodbe. Na�rt 
obsega dela v letu 2011 je izdelan na predpostavki, da se ohrani sedanji obseg dejavnosti 
dogovorjen z ZZZS. Število dogovorjenih timov mora za uspešno poslovanje zavoda ostati na 
planirani ravni.  
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Na�rtovani obseg delovnega programa 2011 ostaja v obsegu na�rtovanega iz leta 2010 razen v 
zobozdravstveni dejavnosti, tako za odrasle kot otroke, kjer se plan vsako tromese�je 
spreminja na osnovi gibanja števila opredeljenih zavarovanih oseb. Spremenjeno 
metodologijo financiranja dejavnosti zobozdravstva je dolo�il 19. �len Aneksa št. 1 k 
Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2009, na podlagi katerega se 30 % plana  to�k dolo�a 
na podlagi opredeljeni zavarovanih oseb pri vsakem izvajalcu.  
 
Na�rtuje se, da se v celoti izvedejo tudi vsi programi v dejavnostih, ki jih ZZZS pla�uje v 
pavšalih v okviru pogodbeno priznanih timih in sicer: dežurna služba in NMP, zdravstvena ter 
zobozdravstvena vzgoja.  
Nekoliko pove�anje obsega dela se pri�akuje v dejavnosti iz naslova opravljanja storitev na 
trgu, ki so pla�ljive s strani naro�nikov in samopla�nikov .  
 
 
 

 Št.nosilcev 

 Plan obsega 
dejavnosti 

programa za 
leto 2011 

 Realizacija 
obsega programa 

storitev 2010 

 Plan obsega 
dejavnosti 

programa za 
leto 2010 

 indeks plan 
11/real.10 

1 3 5 8
ZD GROSUPLJE 30,84       936.680   1.020.617      922.965   91,78    

1. OSNOVNA ZDRAVSTVENA 
DEJAVNOST 21,67       511.966   575.188         518.747   89,01    

- Splošna ambulanta 6,59          181.146    184.883         189.077    97,98    
    - od tega preventiva 10.368      10.375           10.089      99,93    
- Otroški dispanzer - kurativa 0,93          24.935      39.531           25.736      63,08    
- Šolski dispanzer - kurativa 1,21          32.969      42.136           34.128      78,24    
- Dispanzer za žene 0,95          27.734      25.858           27.724      107,26  
    - od tega preventiva 1.325        1.300             1.330        101,92  
- Antikoagulantna ambulanta 0,16          8.327        9.788             8.027        85,07    
- Preventiva otroški dispanzer 0,56          28.221      27.350           27.248      103,18  
- Preventiva šolski dispanzer 0,26          13.469      11.438           12.192      117,76  
- Fizioterapija 3,11          57.855      93.795           57.855      61,68    
- Patronaža in nega na domu 6,90          109.822    110.088         109.822    99,76    
- Splošna ambulanta v soc.zavodu 1,00          27.488      30.321           26.938      90,66    
- Delavnice: -            -            -                  
    - delavnica "zdravo hujšanje" 6               1                    6               600,00  
    - delavnica "da, opuš�am kajenje" 1               -                  1               -         
    - indiv svetov."da, opuš�am kajenje" 9               -                  9               -         
    - delavnica "zdrava prehrana" 2               2                    2               100,00  
    - delavnica "telesna dejavnost-gibanje" 4               4                    4               100,00  
    - krajša delavnica "življenski slog" 8               6                    8               133,33  
    - delavnica "test hoje 1x" 6               3                    6               200,00  
    - delavnica "dejavniki tveganja" 8               7                    8               114,29  

2. SPECIALISTI�NO AMBULANTNA 
DEJAVNOST 1,12         64.868     72.214           64.868     89,83    

- Pulmologija z RTG 0,68          42.136      43.512           42.136      96,84    
- Diabetologija 0,20          10.883      15.340           10.883      70,95    
- Ultrazvok 0,24          11.849      13.362           11.849      88,68    

3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST 8,05         359.846   373.215         339.350   96,42    

- Zobozdravstvo za odrasle 4,90          245.559    253.217         225.988    96,98    
- Mladinsko zobozdravstvo 2,65          83.149      88.478           82.224      93,98    
- Ortodontija 0,50          31.138      31.520           31.138      98,79    

 NA�RT DELOVNEGA PROGRAM V LETU 2011



   

 FINAN�NI NA�RT  za leto 2011  Februar, 2011                                                          
 

7 

5.FINAN�NI NA�RT PRIHODKOV IN ODHODKOV  DOLO�ENIH 
UPORABNIKOV LETU 2011 
 
Finan�ni na�rt Zdravstvenega doma Grosuplje za leto 2011 dolo�a finan�ne vrednosti 
prihodkov in odhodkov za izvajanje zdravstvenih storitev v osnovni dejavnosti, specialisti�ni 
dejavnosti in zobozdravstveni dejavnosti. Te se financirajo iz prora�una posredno preko 
pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev, sklenjene z Zavodom za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije,dolo�ene pa so finan�ne vrednosti prihodkov iz naslova opravljanja dejavnosti na 
trgu. 

  
 

 
� PRIHODKI 

 
Poslovni prihodki:  

 
- Pri poslovnih prihodkih, ki se na�rtujejo v višini 4.066.982 � smo upoštevali 

spremembe cen zdravstvenih storitev objavljenih s strani ZZZS od meseca januarja 
dalje. Poslovni prihodki bodo tako za 0,13% višji od doseženih v letu 2010. Pri 

v EUR
plan 2011 realizacija 2010 indeks plan/real

I. CELOTNI PRIHODEK 4.167.073       4.161.844       100,13       
      1. Poslovni prihodki 4.134.090        4.120.736        100,32        

      2. Prihodki od financiranja 23.983             23.284             103,00        

      3. Drugi prihodki 1.000               13.367             7,48            

      4. Prevrednotovalni prihodki 8.000               4.457               179,49        

II. CELOTNI ODHODKI 4.097.288       4.044.970       101,29       
      1. POSLOVNI ODHODKI 4.097.288        4.042.801        101,35        
           - materialni stroški 326.253           310.029           105,23        
           - strošek storitev 1.138.742        1.139.697        99,92          
           - strošek dela 2.493.482        2.456.523        101,50        
           - strošek amortizacije 135.000           132.816           101,64        
           - rezervacije -                    -                    -               
           - drugi stroški 3.811               3.736               102,01        

      2. ODHODKI FINANCIRANJA -                    107                  -               

      3. DRUGI ODHODKI -                    3                      -               

      4. PREVREDN.POSL.ODHODKI -                    2.059               

III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN 
ODHODKI PRED OBDAV�ITVIJO 69.785            116.874          59,71         

        DAVEK OD DOHODKA -                       -                    

IV. RAZLIKA MED PRIHODKI IN 
ODHODKI PO OBDAV�ITVI 69.785            116.874          59,71         

NA�RT PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2011
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planiranju prihodkov iz naslova obveznega zavarovanja smo upoštevali novo  
metodologijo za dolo�anje obsega to�k v zobozdravstveni dejavnosti, po kateri se 30 
% plana izra�una na podlagi števila opredeljenih pacientov pri vsakem izvajalcu. Ker 
zavod ne dosega republiškega povpre�ja opredeljenih zavarovancem, je plan teh 
storitev v tem delu znižan za 3% v primerjavi z letom 2010 in vsled tega prihodki iz 
obveznega zavarovanja višji od lanskih le za 0,5. Proteti�ne storitve v zobozdravstvu, 
ki se v letu 2011 financirajo 90% iz prostovoljnega zavarovanja, se pla�ajo v višini 
opravljenih, zato se prihodki iz naslova prostovoljnega zavarovanja na�rtujejo z rastjo 
1 % nad lanskimi prihodki. 
Prihodki iz naslova povra�il za specializacije se predvidevajo le v višini 410 �, saj se 
specializacije v našem zavodu že kon�ujejo.  

       
Tudi prihodki iz naslova opravljanja tržne dejavnosti se planirajo z minimalno rastjo, 
t.j. 0,5 % nad lanskim obsegom. 

  
      

   Prihodki od financiranja: 
 

- Na�rtujemo, da bo zavod v letu obdržal enak obseg prostih denarnih sredstev kot 
depozite v bankah, pri obrestnih merah za depozite pa pri�akujemo nekolikšno rast, 
zato smo prihodke iz naslova financiranja pove�ali za 3 % v primerjavi z minulim 
letom. 

 
Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki      
 
-     Izrednih prihodkov ne na�rtujemo, prihodki od prodaje premoženja pa se za leto 2011   
       predvidevajo v višini 8.000 � zaradi odprodaje zastarelega ultrazvo�nega aparata.                    

 

              
� ODHODKI 
 
     Pla�e in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost: 
 
- V finan�nem na�rtu so pla�e na�rtovane v skladu z  sedaj veljavnim Zakonom o 

sistemu pla� v javnem sektorju. Vpliv na pove�anje stroškov pla� v letu 2011 je realno 
možno predvidevati, ker je znan u�inek pove�anja pla� zaradi uskladitve vrednosti 
pla�nih razredov iz pla�ne lestvice v višini 25% stopnje rasti cen življenjskih 

EUR

4.161.844 4.167.073       100,13
1. poslovni prihodki 4.120.736 4.134.090       100,32
-   prihodki ZZZS - obvezno zavarovanje 3.102.480 3.117.992       100,50
-   prihodki prostovoljno zavarovanje 534.418 539.762          101,00
-   prihodki prosti trg (MD,smpl.cepljen.najem) 390.460 392.412          100,50
-   prihodek od specializacij 585 410                 70,00
-   drugi prihodki 
(donacije,sofinanc.ob�,ref.pla�.pripr.,mrl.ogledi) 92.793 83.514            90,00

2. prihodki od financiranja 23.284 23.983            103,00

3. drugi prihodki 13.367 1.000              7,48

4.prevrednotovalni prihodki 4.457 8.000              179,49

real 2010 plan 2011 index plan11/real.10

I. CELOTNI PRIHODEK
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potrebš�in v RS, kar pomeni rast za 0,55 % . Poleg tega dejanskega pove�anja, smo 
pri na�rtovanju stroškov dela za leto 2010 upoštevali smernice javno finan�nih gibanj 
za leto 2011, ki je predvidevajo 0,8% nominalno rast povpre�ne bruto pla�e na 
zaposlenega v javnem sektorju. V stroških pla� zaradi dogovora o ukrepih na podro�ju 
pla� v javnem sektorju v letu 2011 ni vra�unana redna delovna uspešnost javnih 
uslužbencev ter napredovanje delavcev, ki se v tem letu ne izvaja, je pa na�rtovana 
delovna uspešnost naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 13.500 � , kot tudi 
uspešnost iz naslova pove�anega obsega dela za uslužbence, ki nadomeš�ajo izpad 
storitev zaradi odsotnosti  kadra.  

- Tako je skupna rast vseh stroškov dela na�rtovana višje od rasti poslovnih prihodkov  
za 1,18 odstotnih to�k. Med temi stroški se najve�je povišanje  predvideva za bruto 
pla�e in nadomestila pla� (za 1,5%). Stroški za izpla�ilo regresa, solidarnostnih 
pomo�i naj bi ostali na  nivoju lanskih stroškov, saj ni pove�anja zneska za izpla�ila 
regresa, ki ostaja v višini 692 � na uslužbenca. Tudi prispevki na bruto pla�e bodo 
sledili rasti stroškom za pla�e. Prevoz in prehrana je v porastu za 1,52% saj se na�rtuje  
pove�anje števila zaposlenih za enega uslužbenca. 

 
    Na podro�ju materialnih stroškov in stroškov storitev: 

 
- Materialni stroški in stroški storitev izvajalcev zdravstvenih storitev se skladno  s 

temeljnimi izhodiš�i za pripravo prora�una upošteva višina izdatkov na ravni iz leta 
2010 in v okviru predvidene stopnje inflacije za leto 2011, saj širitve programov v 
nobeni izmed dejavnosti ni predvidenih. Med stroški materiala izstopajo le stroški za 
nakup delovnih oblek in obutve, katere nadomeš�amo vsake  2 leti. 

- Politika zavoda še naprej ostaja restriktiven pristop pri na�rtovanju izdatkov za  
materialne in ostale stroške, ki so sestavni del cene storitev po pogodbi z ZZZS.  

 
     Na podro�ju amortizacije: 

 
- Stroški amortizacije so v na�rtovanem 1,64 % porastu; predvidena pove�ana 

investicijska vlaganja v posodobitev in nakup novih osnovnih sredstev bo posledi�no 
pove�ala tudi stroške amortizacije. 

 
Poslovni izid : 
 
Razlika med na�rtovanimi prihodki in na�rtovanimi odhodki v celotnem zavodu za 
leto 2011 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 69.784 �. Na�rtovani poslovni 
izid je za 40,29% nižji od doseženega v letu 2010. 
Davek od dohodka se zaradi številnih dav�nih olajšav v letu 2011 ne predvideva, zato 
je planirani poslovni izid pred obdav�itvijo enak poslovnemu izidu po obdav�itvi.  
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II. ODHODKI SKUPAJ (A + B + C) 4.044.970 4.097.288       101,29
    A. POSLOVNI ODHODKI (1+2+3+4+5+6) 4.042.801 4.097.288       101,35

1. Odhodki - mat.str. 310.029 326.253          105,23
     - zdravstveni material 213.344 218.038          102,20
     - stroški energije(kurivo,el,gorivo) 49.482 49.828            100,70
     - odpis DI 2.936 2.957              100,70
     - pisarniški material 15.687 16.001            102,00
     - material za �iš�enje in vzdrž.OS 18.710 19.084            102,00
     - �asopisi in strokovna literatura 4.280 4.366              102,00
     - delovna obleka in obutev 2.952 13.284            450,00
     - drug material (klju�i, voda,meh�.za vodo) 2.638 2.696              102,18
2. Odhodki - stroški storitev 1.139.697 1.138.742       99,92
     - zdravstvene storitve 155.718 159.922          102,70
     - zdr.storitev zobne tehnike 248.475 253.445          102,00
     - zdr.storitev - reševalec in dež.služba 297.780 303.736          102,00
     - izobraževanje delavcev 76.917 78.609            102,20
     - specializacije in šolnine 2.249 2.271              101,00
     - zavarovalne premije 13.499 13.769            102,00
     - pranje, �iš�enje 47.762 48.240            101,00
     - komunalne storitve 17.365 17.712            102,00
     - PTT storitve (telefon,poštnina,el.pošta,...) 19.554 19.984            102,20
     - storitve vzdr.OS in inv.vzdrževanje 84.985 67.988            80,00
     - storitve AOP 30.628 27.565            90,00
     - pogodbe o delu,sejnine,avtorske 100.428 101.734          101,30
     - storitve študent.servis 6.929 5.543              80,00
     - druge storitve (posveti, odvetniš. stor., 
naro�nina RTV, pregled aparatov, varovanje, 
druge storitve)

34.056 34.805            102,20

     - str.reklame, reprezentance 1.819 1.855              102,00
     - str.pla�ilnega prometa 1.533 1.564              102,00
3. Stroški dela 2.456.523 2.493.482       101,50
     - bruto pla�e in nadomestila 1.835.983 1.863.523       101,50
     - obra�unane nadure in dodatki za nadure 68.796 70.500            102,48
     - regres, solid.pomo�i, odpravnine 62.915 63.100            100,29
     - davki in prispevki iz BOD 306.691 311.291          101,50
     - prevoz, prehrana 148.441 150.697          101,52
     - drugi stroški dela (dodat.pok.zavarovanja) 33.697 34.371            102,00

4.  Stroški amortizacije 132.816 135.000          101,64

5.  Rezervacije 0 0 0,00

6.  Drugi stroški   3.736 3.811              102,00
     - sodne takse in �lanarine 3.196 3.260              102,00
     - stavbno zemljiš�e 540 551                 102,00
     - prispevek za spodbujanje zaposl.inva, 0 0 0,00

    B. ODHODKI FINACIRANJA 107 0

    C. DRUGI ODHODKI 3 0

    D. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 2.059 0

III.  POSLOVNI IZID PRED OBDAV�ITVIJO 116.874 69.785            59,71
davek od dohodka 0 0

IV.  POSLOVNI IZID PO OBDAV�ITVI 116.874 69.785            59,71

index plan11/real.10real 2010 plan 2011



   

 FINAN�NI NA�RT  za leto 2011  Februar, 2011                                                          
 

11 

6. NA�RT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 2011 
 

 
 
Na�rtuje se, da bo v letu 2011 v skupnih prihodkih realizirano za 9,417 % prihodkov  s 
prodajo blaga in storitev na trgu, v letu 2010 pa je bil ta delež realiziran v višini 9,382 %. Za 
razmejevanje  na�rtovanih odhodkov smo kot sodilo uporabili razmerje med prihodki, 
doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in tistimi, ki bodo doseženi pri prodaji 
blaga in  storitev na trgu.   
 
Tako se  na�rtuje poslovni izid iz naslova  javne službe v višini 63.213 � in v višini 6.572 � iz 
naslova prostega trga. 
 
7. PLAN KADROV 
 
Tudi v bodo�e bo potrebna racionalizacija oz. var�evanje pri številu zaposlenih, kajti vsa 
prihajajo�a gospodarska in finan�na kriza se bo tekom leta mo�no odrazila tudi v javnem 
sektorju.  Stroški pla� zavodu v strukturi odhodkov predstavljajo najve�ji delež ( kar 60,86%), 
zato je vsaka nepremišljena oz.skrbno nena�rtovana zaposlitev lahko usodna za nemoteno 
delovanje zavoda. 
 
Preskrbljenost zdravniškega in ostalega kadra je v vseh dejavnostih v zadostnem obsegu oz. v 
okviru s pogodbo odobrenih timov. Izjema  je le v dejavnosti splošne medicine, ki deluje v 
obsegu 7,59  tima, zaposluje pa le 6,5 zdravnikov. 
 
Zaradi omenjene nezadostnosti kadra v tej dejavnosti se za leto 2011 na�rtuje le zaposlitev  
enega zdravnika za delo v splošni ambulanti. 
 

3.774.661 392.412 3.771.384 390.460

760 1. poslovni prihodki 3.741.678 392.412 3.730.276 390.460
-   prihodki ZZZS - obvezno zavarovanje 3.117.992 0 3.102.480 0
-   prihodki prostovoljno zavarovanje 539.762 0 534.418 0
-   prihodki prosti trg (MD+smpl.najemnin..) 0 392.412 0 390.460
-   prihodek od specializacij 410 0 585 0
-   drugi prihodki (donacije, sofinanc.od ob�ine, 
ref.pla� pripravnikov, mrliški ogledi.. )

83.514 0 92.793 0

762 2. prihodki od financiranja 23.983 0 23.284 0

763 3. drugi prihodki 1.000 0 13.367 0

764 4.prevrednotovalni prihodki 8.000 0 4.457 0

razmerje med javno službo in prostim trgom 90,583 9,417 90,618 9,382

II. CELOTNI ODHODKI 3.711.448 385.840 3.665.552 379.418
III. POSLOVNI IZID 63.213 6.572 105.832 11.042

REALIZACIJA 2010
JAVNA 

SLUŽBA
PROSTI 

TRG

I. CELOTNI PRIHODEK

JAVNA 
SLUŽBA

PROSTI 
TRG

PLAN 2011



   

 FINAN�NI NA�RT  za leto 2011  Februar, 2011                                                          
 

12 

Za nadomeš�anje v �asu krajših bolniških odsotnosti ne planiramo novih zaposlitev, saj se bo 
delo izvajalo s prerazporeditvami obstoje�ega kadra na preostale zaposlene. 
 
 
8. PLAN INVESTICIJ  IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2011 
 
 
Za leto 2011 se na�rtujejo investicije v višini 234.850 �, kar pomeni za 72,18% ve� kot je bila 
realizacija nabav v letu 2010. Nabava opreme v pretežni meri pomeni posodobitev tehni�no 
zastarelih in iztrošenih osnovnih sredstev. 
 
Pretežni del finan�nih sredstev je namenjenih v nakup medicinske opreme. 
 
Najve�ja na�rtovana investicija med osnovnimi sredstvi predstavlja zamenjava že 
amortiziranega in iztrošenenega ultrazvo�nega aparata iz leta 2004, saj nam sedanji aparat  v 
zadnjih mesecih že krepko odpoveduje. Omenjeni aparat nam je nujen v ginekološki 
ambulanti, z njim opravljamo ultrazvo�ne preiskave srca , ki jo izvajamo kot koncesijsko  
dejavnost v okviru naše specialisti�ne dejavnosti, prav tako pa tudi samopla�niško kot 
ultrazvo�ne preiskave trebuha, grla, vratnih žil, sklepov  itd.  Potrebna finan�na sredstva za 
nabavo novega ultrazvo�nega aparata se ocenjujejo v višini cca. 110.000 �, vir financiranja pa 
naj bi bil s strani ob�ine Grosuplje, na katero smo že decembra 2010 naslovili vlogo za 
odobritev  finan�nih sredstev za realizacijo omenjenega aparata . 
 
Postopoma želimo nadomestiti z novimi osnovnimi sredstvi tudi urgentno vozilo, 
zobozdravniški stol, glavni sterilizator ter server, kar skupaj predstavlja za  72.000 � finan�nih 
sredstev. 
  
Vir za pokrivanje na�rtovanih investicij  so nabrana  amortizacijska sredstva, razen za že 
omenjeni ultrazvo�ni aparat, ki se bo pokrival v breme sredstev naše ustanoviteljice. 
 
Seznam planiranih investicijskih vlaganj v letu 2011 je razviden iz priložene spodnje tabele: 
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Naziv Služba ocenjena vrednost z DDV v �

pulzni oksimeter- 3 kom splošna 2.500,00               
polar (pulzmeter)-2 kom splošna 600,00                  
merilec krvnega tlaka Microlife splošna 150,00                  
merilec krvnega tlaka OMROM splošna 550,00                  
merilci temperature za hladilnike- 7 kom splošna 2.100,00               
kartote�ne omare-6 kom splošna 1.800,00               
mobilni telefon splošna 200,00                  
urgentno vozilo urgenca 15.000,00             
monitor -4 kom uprava 900,00                  
ra�unalnik-komplet 2 kom uprava 2.300,00               
server uprava 12.000,00             
24 urni merilec krvnega tlaka uprava 3.500,00               
ogledalo za telovadnico fizioterapija 400,00                  
pohištvo- mari 2 kom fizioterapija 500,00                  
activator za sproš�anje mišic fizioterapija 1.500,00               
elektri�ni terapevtski mizi-2 kom fizioterapija 3.000,00               
bodyual-masažna blazina fizioterapija 5.000,00               
polimerizacijska lu� - 3 kom zobna 3.500,00               
dezinfektor-3 kom zobna 3.500,00               
kartote�na omara-1 kom zobna 300,00                  
klopi za �akalnico zobna 1.500,00               
zobozdravniški stol zobna 25.000,00             
silamat zobna 450,00                  
diferenciacijski števec za kvno sliko labaratorij 300,00                  
pisarniški stoli labaratorij 800,00                  
mešalec Voltex labaratorij 500,00                  
prenosni ra�unalnik preventiva 1.000,00               
ra�unalnik-koplet preventiva 1.200,00               
inhalator patronaža 800,00                  
merilnik krvnega tlaka patronaža 300,00                  
sistem za prostoro�no telefoniranja patronaža 200,00                  
miza za uktrazvok ginekologija 1.000,00               
sterilizator ginekologija 1.100,00               
ultrazvo�ni aparat ginekologija 110.000,00           
ra�unalnik komplet ATD 1.200,00               
kartote�na omara-2 kom ATD 600,00                  
sterilizator sterilizacija 20.000,00             
programska oprema za intergacijo digiralnih 
slikovnih sistemov za RTG rentgen 9.600,00               

SKUPAJ 234.850,00               

 A.  PLAN INVESTICIJSKIH VLAGANJ V LETU 2011
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V okviru investicijskega vzdrževanja objekta zdravstvenega doma pa  se na�rtuje le: 
  

- zamenjava talnih oblog v  prvem nadstropju prizidku zdravstvenega doma in sicer: 
otroška in šolska ambulanta s �akalnicam, hodnikom in dnevnim prostorom, pisarniški 
prostori uprave s hodnikom,.) ,  

- ter manjša nujna popravila na objektu, ki se bodo izkazala tekom leta 2011                               
 
Na�rtovano investicijsko  vzdrževanje objekta se namerava izpeljati v višini cca 15.000 �, vir 
financiranja pa so lastna sredstva zavoda. 
 
Glede na prostorsko stisko tako samih prostorov Zdravstvenega doma Grosuplje, kot tudi 
parkiriš� pred domom, pa je naša ustanoviteljica, to je ob�ina Grosuplje, na naše ve�letne 
prošnje po širitvi objekta  nam kon�no le prisluhnila in v svoj  prora�un za leti 2011-12 
namenila sredstva za rešitev našega problema  
 
Tako naj bi ob�ina v letu 2011 za pridobitev  idejne in projektne dokumentacije za širitev 
zdravstvenega doma rezervirala 50.000 �, v letu 2012 in 2013 pa planira tudi sredstva za 
novogradnjo prizidka in opremo novih prostorov do potrebnih kapacitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Grosuplje, februar 2011 
 
 
 
 
 
 
Pripravila:                                                                                        Direktor: 
Vera Kamnar, univ.dipl.oec.                                                   Janez Mervi�, dr. med. 
 


