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1. UVOD

Leto 2014 je bilo za ZD Ljutomer tako poslovno kot razvojno uspešno. Ob tem je tudi pomembno, da
smo nivo storitev za občane ne le ohranjali, ampak zviševali, saj smo v letu 2014 npr. povečali obseg
izvajanja kardiologije, uvedli pa smo tudi nove aktivnosti na področju preventive.
Z izboljšano organizacijo, varčevalnimi ukrepi, predvsem pa z napori in razumevanjem zaposlenih nam
uspeva trajno pozitivno poslovanje ob nemotenem zagotavljanju zdravstvenih storitev. Za nadaljnji
razvoj zavoda je pomembno, da ima v sedanjih neugodnih okoliščinah urejeno finančno poslovanje.
Tako je zavod poslovno leto 2014 zaključil z doslej največjim presežkom prihodkov nad odhodki, oz. z
neto presežkom v višini 335.165 eur. Za zavod je pomembno, da si je v zadnjih letih ustvaril tudi
kumulativni presežek sredstev v višini 940.835 eur, ki jih je deloma že porabil za izgradnjo nadzidka,
ostala sredstva pa bo namenil svojemu nadaljnjemu razvoju
Z novim nadzidkom v letu 2014 smo nadaljevali aktivnosti prenove podobe našega ZD. Nadzidek v
skupni površini 469 m2 je ključna pridobitev v letu 2014 ter pomeni prijeten in sodoben ambient za
paciente in zaposlene. Z nadzidkom se je postavil tudi nov standard opremljenosti in urejenosti zavoda,
ki ga je potrebno razširiti na ves objekt. Z novimi prostori in razvojnimi ambicijami postaja ZD
Ljutomer atraktiven tudi za mlajše zdravnike, ki se tako lažje odločajo, da bi se zaposlili pri nas. Tako
imamo v letu 2014 zaposlenih kar 6 mladih zdravnikov specializantov, ki so jamstvo, da se bodo
čakalne vrste pri nas bistveno skrajšale.
V letu 2014 smo izvedli tudi meritev zadovoljstva naših uporabnikov, rezultati so spodbudni, hkrati pa
nam kažejo tudi priložnosti za izboljšave. Poleg urejenega fizičnega okolja (prostori, oprema) je
pomemben cilj naših prizadevanj tudi to, da postanemo prepoznavni tudi po prijaznem in ustvarjalnem
delovnem okolju, ki bo rezultiralo v odličnih zdravstvenih storitvah. Že zdaj smo lahko npr. ponosni,
da se je že drugo leto zapored naša ekipa NMP na državnem tekmovanju uvrstila na četrto mesto.
Ob predvideni reformi reševalne službe bo za vse nas ključno, ali bo ta taka, da se bo ohranil nivo
storitev NMP in 24-urna dostopnost do zdravnika tudi v manjših krajih, kot je Ljutomer. Ta
prizadevanja bodo uspešna, če bomo vsi akterji, vključno z lokalnimi skupnostmi, vedeli ustvarjalno
sodelovati in delovati v isti smeri.
Sicer pa smo tudi v letu 2014 svojo usmerjenost k preventivi in negovanju dobrega odnosa z uporabniki
izkazovali s številnimi dodatnimi aktivnostmi, kot so organizirani pohodi, predavanja, preventivne
meritve na prireditvah, oddaje na radiu ter razširjanje naše mreže javno dostopnih AED.
V nadaljevanju poročila so navedeni podrobnejši podatki in pojasnila o poslovanju zavoda v letu 2014.

mag. Tomislav Nemec, univ. dipl.ekon.
Direktor ZD Ljutomer
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2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU TER ORGANIZACIJA ZAVODA
2.1 Osebna izkaznica
1. NAZIV: Zdravstveni dom Ljutomer
2. VRSTA PRAVNE OSEBE: Javni zdravstveni zavod
3. NASLOV: 9240 Ljutomer, Cesta I. slovenskega tabora 2
4. TELEFON/FAX: 02/585-14-00, 02/585-14-25
5. USTANOVITELJI: OBČINE Križevci, Ljutomer, Razkrižje in Veržej
6. VODILNI DELAVCI: mag. Tomislav Nemec, univ. dipl. ekon., direktor zavoda
Breda Bavec, dr. med. spec., strokovna vodja
7. MATIČNA ŠTEVILKA (identifikacijska): 5817269
8. ŠIFRA DEJAVNOSTI (po standardni klasifikaciji): 86.210
9. IME DEJAVNOSTI (po standardni klasifikaciji): izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
10. DAVČNA ŠTEVILKA: 30959829
11. RAZVRSTITEV V DEJAVNOST (šifra): 130120
12. POSLOVNA BANKA: NLB Divizija za Pomurje Murska Sobota
13. PODRAČUN PRI UJP-URAD MURSKA SOBOTA: 01263-6030922135
14. ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA POROČILA:
mag. Tomislav Nemec, univ. dipl. ekon., direktor zavoda
15. ODGOVORNA OSEBA ZA IZDELAVO RAČUNOVODSKEGA POROČILA:
Nevenka Polič, dipl. ekon., računovodkinja zavoda (Fiposor d.o.o.)
16. ORGAN UPRAVLJANJA: svet zavoda ima 9 članov (od tega 7 zunanjih)
17. OBMOČJE DELOVANJA: zavod deluje na območju občin ustanoviteljic in sicer Občine Križevci,
Ljutomer, Razkrižje in Veržej na katerem živi skupaj cca 19.000 prebivalcev
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2.2 Organizacija in dejavnosti
Izvajanje dejavnosti in organizacijske enote Zdravstvenega doma Ljutomer (v nadaljevanju ZD ali
zavod)
Zdravstveni dom opravlja svoje dejavnosti v organizacijskih enotah (OE):
 OE Splošna medicina, dispanzerska in specialistična dejavnost,
 OE Zobozdravstvena dejavnost,
 OE Uprava in skupne službe.
1. Splošne zdravstvene dejavnosti se izvajajo:
 v splošni ambulanti Zdravstvenega doma, Mali Nedelji, Domu v Lukavcih in Domu starejših v
Ljutomeru,
 referenčnih ambulantah,
 v ambulanti za nujno medicinsko pomoč z reševalnimi prevozi,
 v kliničnem laboratoriju,
 v patronažni in babiški službi z nego bolnika na domu,
 v fizioterapiji.
2. Dispanzerske in specialistične dejavnosti se izvajajo:










v dispanzerju za otroke, šolske otroke in mladino,
v dispanzerju za medicino dela, prometa in športa,
v dispanzerju za pljučne bolezni in tuberkulozo,
v specialistični ambulanti za ultrazvok,
v dispanzerju za psihiatrijo,
v dispanzerju za mentalno zdravje,
v posvetovalnici za sladkorne bolezni,
v antikoagulantni ambulanti,
v kardiološki ambulanti.

3. Dejavnosti splošnega, otroškega, šolskega in mladinskega zobozdravstva se izvajajo:
 v splošnih zobnih ambulantah v ZD in Razkrižju,
 v otroških, šolskih in mladinskih ambulantah zavoda, v ZD, v Križevcih pri Ljutomeru, v Mali
Nedelji in Razkrižju,
 v specialistični ambulanti za ortodontijo,
 v zobotehničnem laboratoriju.

4. Upravljanje in podporne dejavnosti:
 proces upravljanja se izvaja na sedežu zavoda,
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 administrativni ter tehnični podporni procesi se izvajajo v ZD, deloma pa tudi na Skupnosti
zdravstvenih zavodov v Murski Soboti.

Slika: organigram ZD in njegove dejavnosti
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3. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE
Zdravstveni dom je pri svojem načrtovanju in izvajanju zdravstvene dejav in 95/14),


Zakon o revidiranju (Ur. list RS, št.65/08),



Zakon o interventnih ukrepih (Ur. list RS, št. 94/10, 110/11 in 40/12)



Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur.
list RS, št. 72/02)



Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Ur list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10,
104/10, 104/11, 94/14),



Pravilnik o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur
list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 129/09, 58/10 in 97/12),



Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Ur list RS, št. 112/09, 104/10, 104/11),



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



Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologiji za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna ( Ur. list RS, št. 12/01,10/06, 8/07 in 102/10)



Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava(Ur. list RS, št.109/10),



ter druge predpise, pravilnike in navodila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Ministrstva za zdravje Slovenije, Ministrstva za finance R Slovenije ter drugih republiških in
občinskih predpisov,



interni akti zavoda.

4. URESNIČITEV RAZVOJNIH CILJEV V LETU 2014
Zavod zasleduje naslednje razvojne cilje:







zagotavljanje zdravstvenega varstva v okviru pridobljenih programov,
širjenje dejavnosti,
krepitev preventivne dejavnosti in promocija zdravega življenja,
zavezanost kakovosti,
usmerjenost k pacientom in izpolnjevanje njihovih pričakovanj,
skrb za zadovoljstvo zaposlenih, njihovo kompetentnost in razvoj organizacijske kulture,
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 izboljševanje infrastrukture zavoda,
 trajno stabilno finančno poslovanje.
 doseganje nadpovprečnih rezultatov v svojem razredu
V nadaljevanju navajamo povzetke rezultatov glede uresničevanja razvojnih ciljev na letni ravni, in
sicer za leto 2014.
Zagotavljanje zdravstvenega varstva v okviru pridobljenih programov – pogodbeni program z
ZZZS je v nekaj segmentov presežen, kjer pa ni, je blizu polne realizacije. Program je predvsem
presežen na področju splošnih ambulant, in sicer za 24%. Prav tako je izpolnjen preventivni program
ter izvedene vse vzgojne dejavnosti glede skrbi za lastno zdravje prebivalstva. Izvajanje in
koordiniranje dejavnosti nujne medicinske pomoči je potekalo tekoče. Več o izvajanju programov je
razvidno v točki 4.3 tega poročila.
Širjenje dejavnosti – v letu 2014 smo uspeli povečati obseg programa kardiologije za 0,2 tima, tako da
imamo sedaj skupaj priznano 0,4 tima, kar bo predvsem vplivalo na skrajšanje čakalne vrste, dodatno
bo uvedena tudi storitev cikloergometrije. Tako v ZD uspešno uresničujemo cilj vsakoletnega širjenja
dejavnosti, kar nam je uspevalo v zadnjem obdobju (3 time fizioterapije, 3 dodatne referenčne
ambulante, 0,1 tima psihiatrije, dejavnost kardiologije in nove lokacije delovanja – M. Nedelja in
Razkrižje).
Krepitev preventivne dejavnosti in promocija zdravega življenja – z delovanjem 4 referenčnih
ambulant bistveno vplivamo na zgodnje odkrivanje in obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni,
tako smo v letu 2014 v njih dodatno opravili 602 preventivnih obravnav, 825 presejanj glede
določenih kroničnih bolezni in tako odkrili 36 novih primerov. V nekaterih ambulantah smo izvajali
tudi dodatne preventivne dejavnosti, kot npr. v otroško šolski, kje je bilo opravljenih 117 ultrazvočnih
preiskav kolkov pri dojenčkih. Pomemben del naše preventivne dejavnosti in promocije zdravega
življenja v 2014 je bilo izvajanje CINDI delavnic, predvsem pa naše prostovoljno sodelovanje na
različnih prireditvah, kjer smo promovirali preventivo in izvajali razne meritve. Zdravnica iz našega
ZD je tudi regijska koordinatorka programa SVIT, naše aktivnosti (npr. obrazec ponovnega klicana ne
odzivnikov) pa so prepoznane kot primer dobre prakse. Rezultati programa SVIT so na področju regije
nadpovprečni, saj sta naši občini Veržej in Ljutomer na 1 in 3 mestu znotraj regije glede odzivnosti
občanov. V letu 2014 smo ponovno razširili mrežo javno dostopnih AED (namestili osmi AED) in
izvedli več delavnic z občani na temo temeljnih postopkov oživljanja in uporabe AED. V letu 2014
smo povečali tiste dejavnosti preventivne vzgoje, ki jih ZZZS ne financira, kot npr. spomladanski in
jesenski razgibalni pohodi za občane, brezplačna predavanja o preventivi in izdali nove promocijske
zloženke. Pripravili smo večještevilo oddaj na Radiu Maxi »minute za zdravje« na temo ozaveščanja
občanov za ohranitev zdravja.
Zavezanost kakovosti – prizadevanja za stalne izboljšave in višjo raven kakovosti izvajanja storitev so
naša stalna naloga v okviru katere smo v letu 2014 dokončno opredelili vse ključne in podporne
procese, ki so povezani z našimi storitvami. Kot glavne procese imamo sedaj opredeljene proces NMP,
Splošnih in specialističnih ambulant, Zobozdravstva, Patronaže in Fizioterapije, kod podporne pa
Obvladovanje infrastrukture, Finančno poslovanje in Upravljanje z zaposlenimi. Izdanih je bilo tudi
več navodil in ustreznih obrazcev, ki bodo v pomoč za boljše delovanje procesov. V letu 2015
načrtujemo pripravo poslovnika kakovosti, izvedbo prvih notranjih presoj in certificiranje po ISO 9001.
Opredelili smo tudi večje število svojih kazalcev kakovosti. ZD se vključuje tudi v prizadevanja za
izboljšanje kakovosti primarnega zdravstva na državnem nivoju, kjer v okviru Združenja zdravstvenih
zavodov RS sodelujemo pri oblikovanju enotnega pristopa merjenja zadovoljstva uporabnikov ter pri
oblikovanju kazalcev kakovosti primarnega zdravstva.
8
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Usmerjenost k pacientom in izpolnjevanje njihovih pričakovanj – v ZD smo si zadali stalno
nalogo, da pri svojem ravnanju in organizaciji dela upoštevamo predvsem vidik uporabnikov, oz. se
poskušamo vživeti v vlogo pacienta. Temeljni cilj je, da pacient postane središče vseh naših
prizadevanj. Tako tudi v letu 2014 v svojih procesih uvajamo zahtevo, da vse paciente, ki so naročeni
čez daljše obdobje pred tem tudi obvestimo oz. opozorimo na bližajoči obisk. V letu 2014 smo na novo
uredili naše internetne strani ter povečali število monitorjev, kjer informiramo občane. Izdali smo tudi
več informacijskih zloženk, predvsem o preventivnem delovanju. V letu 2014 smo bili tudi eden izmed
testnih ZD, ki smo zmerili zadovoljstvo pacientov na podlagi novo oblikovanega vprašalnika.
Vprašanja smo strukturirali po glavnih dimenzijah kakovosti storitev (empatija, zanesljivost, zaupanje,
odzivnost in otipljivost), anketa se je izvajala v mesecu juniju, anketiranih je bilo 207 pacientov.
Povprečna splošna ocena zadovoljstva z zdravstvenimi storitvami je 4,18, najvišje je zadovoljstvo s
fizioterapijo, najnižje pa s splošno medicino. Izmed naročenih pacientov (88%) jih je bilo 78%
obravnavanih v času manj kot ene ure, in 93% v času manj kot 2 ure, izmed nenaročenih pa 43% v času
ene ure in 68% v času manj kot 2 ure. Anketa nam nudi številne informacije na podlagi katerih bomo
lahko uvedli izboljšave. Iz ostalih virov spremljanja zadovoljstva uporabnikov smo v letu 2014 prejeli
skupno 54 pripomb (lani 23) na naše delo, od tega je bilo 17 pritožb (lani 8), 32 pohval (lani 15), štiri
pripombe in 1 koristen predlog.
Skrb za zadovoljstvo in kompetentnost zaposlenih in razvoj organizacijske kulture – v letu 2014
smo izvedli skupinsko izobraževanje na temo izboljšanega komuniciranja, spodbujali timske oblike
dela, negovali medosebne odnose in neformalna druženja zaposlenih. Zaposleni so se redno udeleževali
zunanjih in notranjih usposabljanj. Podrobnejše so te aktivnosti predstavljene v točki 4.2 Upravljanje
zaposlenih.
Izboljševanje infrastrukture zavoda – ZD je po obnovi fasade, stavbnega pohištva, atrija in
pridobitvi dodatne enote fizioterapije v M. Nedelji tudi v letu 2014 nadaljeval s prenovo infrastrukture.
Skupna investicijska vlaganja (objekt, osnovna sredstva in drobni inventar) so v letu 2014 znašala cca
668.800 EUR. Ključna pridobitev je izgradnja nadzidka s katerim se je bistveno izboljšala dostopnost,
prostori za sprejem in obravnavo pacientov ter delovni pogoji zaposlenih. Zavod je zagotovil večino
potrebni sredstev za izvedbo investicije nadzidka, ki predstavlja tako oblikovni kot poslovni model za
nadaljevanje obnove ostalih prostorov ZD. Podrobneje so aktivnosti v zvezi z izboljšanjem
infrastrukture opredeljene v točki 4.4.
Trajno stabilno finančno poslovanje – v zadnjih letih se sredstva za delovanje zdravstvenih zavodov
stalno znižujejo (od leta 2009 skupaj za cca 22%). Kljub temu pa smo v ZD Ljutomer uspeli z
izboljšano organizacijo, obvladovanjem stroškov, predvsem pa s požrtvovalnim delom zaposlenih
urediti poslovanje tako, da ob predvidenem izvajanju programa obvladujemo tudi finančno poslovanje.
Tako zavod zadnja štiri leta posluje pozitivno, poslovno leto 2014 je zavod zaključil z doslej
največjim presežkom prihodkov nad odhodki, oz. z neto presežkom v višini 335.165 eur. Za zavod je
pomembno, da si je v zadnjih letih ustvaril tudi primerni kumulativni presežek sredstev v višini
940.835 eur, ki jih je deloma že porabil za izgradnjo nadzidka, ostala sredstva pa bo namenil svojemu
nadaljnjemu razvoju (prenovitvi vseh prostorov in nabavi najsodobnejše opreme). Podrobneje je
doseganje tega cilja opredeljeno v točkah 5 in 8.2 tega poročila.
Doseganje nadpovprečnih rezultatov v svojem razredu – ZD Ljutomer si ciljno prizadeva dosegati
nadpovprečne rezultate vsaj na nekaterih segmentih svojega poslovanja, saj bo to postopoma vplivalo
tudi na višje zadovoljstvo vseh deležnikov. Tako že dosegamo določeno prepoznavnost oz. postajamo
primer dobre prakse pri obvladovanju finančnega poslovanja (zadnja tri leta smo med najuspešnejšimi
ZD), dobro usposobljeni ekipi NMP (dvakrat zapored 4. mesto na državnem tekmovanju), zelo dobro
9
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razviti mreži javno dostopnih AED (vodilni v Pomurju, nadpovprečni v državnem merilu) ter
sistematičnem pristopu k spodbujanju preventive in sonaravnega življenja občanov. Cilj je postopoma
postati prepoznavni tudi po prijaznem, urejenem in ustvarjalnem delovnem okolju, ki bo rezultiralo v
odličnih zdravstvenih storitvah.

4.1. ZAPOSLOVANJE
V letu 2014, oziroma po stanju na dan 31.12.2014, je bilo v zavodu zaposlenih 85 delavcev (planirano
85,5), po delovnih urah pa je bilo zaposlenih 79,41 delavcev. V letu 2014 je eni delavki prenehalo
delovno razmerje zaradi smrti, upokojitev v letu 2014 ni bilo. V tem letu so se v zavodu dodatno
zaposlili štirje zdravniki specializanti, ena zobozdravnica pripravnica, ena srednja medicinska sestra v
ambulanti in ena zobozdravstvena asistentka, fizioterapevt, fizioterapevt pripravnik, inženir
laboratorijske biomedicine (vsi za določen čas) in ena delavka preko javnih del. Nerealizirana je ostala
predvidena zaposlitve zdravnika specialista družinske medicine, strokovnega delavca in delavca preko
javnih del.
V zavodu je v skupnem številu 85 zaposlenih zajeto tudi 9 pripravnikov (7 tehnikov zdr. nege, 1
zobozdravnica pripravnica in 1 fizioterapevt pripravnik), ki so zaposleni za določen čas - za čas
pripravništva, sredstva za omenjene zaposlitve pa dobi zavod refundirana s strani ZZZS. To število je
večje, kot ob koncu preteklega leta, ko je bilo zaposlenih 8 pripravnikov.
Skupno število opravljenih delovnih ur v zavodu je v letu 2014 bilo 165.804, od skupnega števila ur je
bilo v rednem delovnem času opravljeno 124.843 ur.
V letu 2014 je bilo zaradi boleznin do 30 dni in drugih odsotnostih v breme delodajalca odsotnih 1,07
delavca ( 2.249 ur), kar je več kot v letu 2013, ko je bilo zaradi boleznin do 30 dni odsotnih 0,82
delavca ( 1.731 ur). Zaradi boleznin nad 30 dni, poškodb izven dela nad 30 dni, nege in spremstva,
nesreč pri delu itd., so bili delavci odsotni 6.748 ur oziroma 3,23 delavca, kar je manj kot v letu 2013,
ko je bilo skupno 9.249 ur oz. 4,42 delavca povprečno na dan. Na omenjeno število so vplivale krajše
bolniške odsotnosti delavcev.

Povprečno štev. odsotnih delavcev zaradi boleznin (vključno s porodniškim dopustom)
do 30 dni
nad 30 dni
2011
1,7
1,76
2012
1,04
3,22
2013
0,82
4,42
2014
1,07
3,23
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Število zaposlenih po planu za leto 2014, realizacija v letu 2013 in realizacija za leto 2014 po
delovnih mestih je prikazano v naslednji preglednici.
PROFIL
Tarifna skupina VIII
E018010 zdravnik specialist IV PPD1
E018011 zdravnik specialist IV PPD2
E018016 zdravnik specialist V/VI PPD3
Tarifna skupina VII/2
B017334 direktor
B017399 strokovna vodja
B017400 pomočnik direktorja za zdr.nego
E017016 zdravnik specializant III PPD2
E017017 zdravnik specializant III PPD3
E017018 zobozdravnik
E037014 dipl.medicinska sestra specialist
J017136 strokovni sodelavec VII/2 I
J017137 strokovni sodelavec VII/2
Tarifna skupina VII/1
E037013 dipl.med.sestra disp.dejavnost
E037013 dipl.med.sestra s spec. znanji
E037022 dipl.med.sestra v patronažni zdravstveni negi
E037023 dipl.med.sestra v prom. zdravja I
E037026 dipl.med.sestra v spec.amb.
E037029 dipl.med.sestra v urg.dejavnosti
E047024 fizioterapevt III v ambulanti
E047032 inženir laboratorijske biomedicine II
E047033 inženir laboratorijske biomedicine III
Tarifna skupina VI
J016006 glavni knjigovodja
J016043 višji strokovni sodelavec v splošnih službah
Tarifna skupina V
E035002 med.sestra- NPK
E035005 srednja medicinska sestra - zdr.nega na domu
E035008 srednja medicinska sestra s spec.znanji
E035009 srednja medicinska sestra v ambulanti
E035022 srednja medicinska sestra v spec. ambulanti
E035025 srednja medicinska sestra v urgentnem
vozilu
E035026 srednja medicinska sestra v urgentni
dejavnosti
E035027 zobozdravstveni asistent
11

Realizacija
2013

Plan
2014

Realizacija
2014

3
2

3
2

2
2

1
1
0,5
1
1
4
1
1

1
1
0,5
1
2
5
1
1
1

1
1
0,5
1
5
5
1
1

1,5
0,5
1
1,5
0,4
1,1
2
1

1,4
2
1
0,4
1,2
3
1

1,4
2,5
1,6
0,4
1,2
3
1
1

1
1

1
1

1
1

1
5
3,5
2

1
5,5
1,6
4,7
1,4

1
4,4
8,2
1,4

4

0,9

0,9

7
4

5,9
5

5,5
5
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E045005 laboratorijski tehnik I
E045017 zobotehnik I
E045016 zdravstveni sodelavec III (maser)
J015009 finančno računovodski delavec V
J035025 hišnik V
Tarifna skupina IV
E044007 voznik reševalec II
J034095 vzdrževalec IV (I)
Tarifna skupina III
J033029 vzdrževalec perila III
Tarifna skupina II
J032001 čistilka II
Zaposleni preko javnih del
Stopnja zahtevnosti V
Stopnja zahtevnosti VI
SKUPAJ VSEH DEL. BREZ PRIPRAVNIKOV
tehnik zdravstvene nege pripravnik
zobozdravnik pripravnik
fizioterapevt pripravnik
SKUPAJ VSEH DELAVCEV

3
2
1
2

3
2
1
1
-

3
2
1
-

3
-

3
1

3
1

-

1

1

-

4

4

1
69
7
1
77

1
1
74,5
10
1
85,5

1
76
7
1
1
85

V nadaljevanju navajamo nekaj kadrovski kazalcev zavoda.
Število vseh zaposlenih po stanju na dan 31.12.2014
Na dan 31.12.2014 je bilo v ZD Ljutomer zaposlenih 85 delavcev, od tega 26 delavcev za določen čas
(10 delavcev, 6 specializantov, 9 pripravnikov in 1 delavec zaposlen preko javnih del) in 59 delavcev
za nedoločen čas.
V zavodu je zaposlenih 18 moških in 58 žensk (brez pripravnikov). Povprečna starost zaposlenega v
zavodu je 42,27 let, v letu 2013 je bila 44,04 let.
Trend števila zaposlenih, vključno s pripravniki na dan 31.12. in po opravljenih delovnih urah:
Leto
1999
2000
2001
2002

2003
2004
2005
2006
2007

Število zaposlenih
63
63
70
72

72
83
75
74
75

Število zaposlenih po
delovnih urah
69
68
72
74

77
77
78
80
80
12
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

74
72
72
74
74
77
85

81
78
77
76
73
74
79

Fluktuacija zaposlenih v letu 2014 (prihodi, odhodi)
PRIHODI:
Delavci za nedoločen čas:

1 srednja medicinska sestra v ambulanti
1 zobozdravnica

Delavci za določen čas:

1 srednja medicinska sestra v ambulanti
1 fizioterapevt v ambulanti
1 zobozdravstvena asistentka
1 inženir lab.biomedicine
4 zdravniki specializanti
1 zobozdravnica pripravnica
1 fizioterapevt pripravnik
1 delavec preko javnih del

ODHODI:
Delavci za nedoločen čas:

1 zdravnik specialist IV PPD 2
1 srednja med. sestra
13
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Delavci za določen čas:
- skupaj 10 (vključno s pripravniki)
Skupaj je v letu 2014 prenehalo delovno razmerje 12 delavcem, od tega sta 2 delavca imela sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas, 10 delavcev pa za določen čas.
Struktura zaposlenih po izobrazbi na dan 31.12.2014
Stopnja izobrazbe
Doktorat znanosti (8/2)
Specializacija po univ. programu ali
magisterij znanosti (8/1)
Univerzitetna izobrazba ali magisterij
stroke (7)
Visoka strokovna izobrazba (6/2)
Višja izobrazba (6/1)
Srednja izobrazba
Nepopolna srednja izobrazba
Skupaj

Zaposleni po
izobrazbi v letu 2014
/
5
15
10
2
45
8
85

Delež zaposlenih z visoko izobrazbo se je v letu 2014 povečal iz 10% na 12%, z univerzitetno pa iz
22% na 24%.
Struktura zaposlenih po poklicnih profilih na dan 31.12.2014
Št. zaposlenih v letu 2014
po poklicnih profilih
Zdravstveni delavci
Zdravstveni sodelavci
Administrativni delavci
Tehnični delavci
SKUPAJ

66
8
5
6
85
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Število štipendistov in smeri na katerih študirajo
Kadrovsko štipendijo s strani štipenditorja RRA Mura sta prejemali dve študentki: ena iz splošne
medicine in ena iz dentalne medicine, s tem da je ta končala študij in pripravništvo ter se konec leta
zaposlila kot zobozdravnica v našem zavodu.
Zavod bo kot delodajalec po uspešno končanem izobraževalnem programu tudi drugi štipendistki
zagotovil ustrezno zaposlitev.
Število pripravnikov po smereh in kvalifikacijski strukturi
V letu 2014 je bilo omogočeno opravljanje pripravništva 9 tehnikom zdravstvene nege (v letu 2013 pa
11), enemu fizioterapevtu pripravniku in eni zobozdravnici pripravnici. Prav tako se je nadaljevalo
opravljanje pripravništva zobozdravnici, ki se je po opravljenem pripravništvu konec leta zaposlila v
zavodu.
Število in kategorija delovnih invalidov
V zavodu ni zaposlenih delovnih invalidov.
Število in smeri študentov in dijakov na praksi
Zavod sodeluje z Evropskim središčem Maribor (ESM), kot učna baza za študente zdravstvene nege,
Medicinsko fakulteto Ljubljana za študijski program družinska medicina in Fakulteto za zdravstvene
vede za izvajanje kliničnih vaj. V letu 2014 sta na kliničnih vajah bili dve študentki iz Fakultete za
zdravstvene vede Maribor in 1 študentka iz ESM M. Sobota.

15
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Struktura zaposlenih iz občin ustanoviteljic
Občina
Ljutomer
Križevci
Razkrižje
Veržej
Drugod

Število zaposlenih v zavodu
41
6
3
9
26

Število zdravnikov na specializaciji
V letu 2014 je opravljalo specializacijo iz družinske medicine šest zdravnikov.

4.2 UPRAVLJANJE Z ZAPOSLENIMI
Tudi v letu 2014 smo planirali udeležbo zaposlenih na različnih seminarjih, tečajih in simpozijih, tako
da so bili zaposleni v letu 2014 na izobraževanju skupno za 207 delovnih dni, kar znaša v povprečju
2,72 dni na zaposlenega (v letu 2013 3,24 dni). Zaposleni so se udeležili tudi posameznih izobraževanj,
ki so bila krajša ( 2-4 ure).
Tudi v letu 2014 smo organizirali izobraževanja za vse zaposlene in razvijali našo notranjo kulturo,
tako smo organizirali dve izobraževanji na temo Kakovostno delo v zdravstvu in Profesionalno
komuniciranje v sodobnem zdravstvu, obeh izobraževanj se je v povprečju udeležilo 43 zaposlenih.
Vsi zaposleni so se tudi udeležili izobraževanja Varstva pri delu.
Internih izobraževanj vezanih na posamezno strokovno področje je bilo 6, v povprečju pa se jih je
udeležilo 19 zaposlenih.
Za izobraževanja je bilo plačanih kotizacij za 13.802,85 eur, ostali stroški v letu 2014 pa so znašali
6.568,85 eur. (dnevnice, kilometrina, nočitve, parkirnina). Skupni stroški za izobraževanje so torej
znašali 20.371,17 eur. ( v letu 2013 18.078 eur.). Zaposleni so se tudi udeleževali izobraževanj, ki so
bila organizirana brez plačila kotizacij.
Konec leta 2014 so se trije zaposleni udeležili usposabljanja s preverjanjem znanja ter pridobili dodatne
kompetence (NPK – reševalec v zdravstvu) na podlagi katerih so tudi napredovali v plačilnem razredu
(v letu 2015)., trenutno imajo štirje sodelavci pridobljen ta naziv. Dodatno se usposablja tudi
fizioterapevt za pridobitev specialnih znanj. Sklenili smo tudi dve študijski pogodbi za pridobitev
visokošolske izobrazbe.
Učinkovitost izobraževanj zaposlenih merimo s pomočjo dvo nivojskega merjenja. Na podlagi
izpolnjenih in posredovanih poročil za leto 2014 je 71% zaposlenih izobraževanja ocenilo kot odlično
izvedena, 29% pa kot dobro izvedena. Pričakovanja glede vsebine izobraževanj pri udeležencih
posameznega izobraževanja so bila izpolnjena v 95,71% . Glede na izpolnjeno anketo je 74,29
zaposlenih menilo, da bodo pridobljeno znanje lahko v celoti uporabili pri svojem vsakdanjem delu,
24,29%, pa bo pridobljeno znanje lahko pri delu uporabilo delno.
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Rezultati nam torej kažejo, da so izobraževanja dobro organizirana, da v veliki meri izpolnijo
pričakovanja udeleženca, da se pridobljeno znanje uporablja pri delu v velikem odstotku, udeleženci pa
iz izobraževanj prinesejo koristne predloge za boljše delo v našem zavodu, prav tako pa beležimo prve
predloge za izboljšave dela podane na našem intranetu.
V začetku leta 2014 smo na podlagi nove sistemizacije delovnih mest in glede na ugotovitve notranje
revizije prerazporedili nekatere zaposlene na dela in naloge, ki jih dejansko izvajajo (npr. kombinirana
delovna mesta, ustrezna izobrazba). Zmanjšali smo tudi število notranjih organizacijskih enot, dodatke
za vodenje pa uskladili s pravilnikom. V organizaciji si prizadevamo za notranje transparentno
poslovanje, izboljšanje medsebojnih odnosov ter spodbujanje timskega dela, kar nam postopoma tudi
uspeva. Izvedeni ukrepi (predavanja) na temo obvladovanja veščin komuniciranja se izkazujejo kot
učinkoviti.

Slika: predavanje za zaposlene

4.3 IZVRŠEVANJE PROGRAMA ZDRAVSTVENIH STORITEV

Največji del dejavnosti zavoda je opravljanje storitev v skladu s pogodbo, ki jo zavod vsako leto sklene
z ZZZS. Zavod je v letu 2014 sklenil aneks k pogodbi zaradi prestrukturiranja posameznih programov
dejavnosti. Tako je za zavod dejansko najpomembnejše, da vse naše delovne skupine opravijo
zdravstvene storitve čim bliže končnemu pogodbenemu planu, oz. da ga posamezna dejavnost
bistveno ne preseže ali za njim ne zaostane, saj realizacija glede na plan pomembno vplivala na končni
obračun programa s strani ZZZS. Kot je že navedeno je zelo pomembno, da se program dela s strani
ZZZS plača v čim večjem delu, kar je s prestrukturiranjem zavodu tudi uspelo.
Fizični obseg storitev za ZZZS, ki je pripravljen na podlagi pogodbe ter aneksa k tej pogodbi za leto
2014 ter realizacije v letu 2014 po posameznih dejavnostih, je razviden iz preglednice v nadaljevanju.
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DEJAVNOST

ENOTA

PLAN

Realizacija

MERE

2014

I-XII/2014

1

2

Realizacija
%

3

4

5

Splošne ambulante

Količniki

120.123

149.135

124,15

OD in ŠD kurativa

Količniki

42.389

38.673

91,23

OD in ŠD preventiva

Količniki

22.422

22.792

101,65

Splošna amb.v soc. domu

Količniki

40.957

39.235

95,80

Antikoagulantna amb.

Točke

8.327

9.572

114,95

Dispanzer za ment.zdrav.

Točke

20.338

19.840

97,55

Fizioterapija

Točke

1.767

2.243

126,95

SA – pulmologija

Točke

10.534

10.588

100,51

SA – UZ

Točke

9.874

9.379

94,98

SA-psihiatrija

Točke

51.814

49.235

95,02

SA-diabetologija

Točke

14.148

13.953

98,62

SA-kardiologija

Točke

12.974

12.836

98,94

Patronaža

Točke

69.119

16.634

24,07

Nega na domu

Točke

38.178

95.938

251,29

Skupaj točk PATR.+NEGA

Točke

107.297

112.572

104,92

Zobozdr. ODR – nege

Točke

64.862

72.447

111,69

Zobozdr. ODR – protetika

Točke

64.862

59.646

91,96

Skupaj zobozdr. ODR

Točke

129.724

132.093

101,83

Zobozdr. MLAD – nega

Točke

52.374

54.227

103,54

Zobozd. MLAD – protetika

Točke

0

84

Zobozdr. MLAD

Točke

52.374

54.311

103,70

SZA – ortodontija

Točke

14.946

15.075

100,86

Nenujni reš.prev.s sprem.

Točke

75.590

115.613

152,95

Sanitetni prevozi ostali

Točke

89.525

246.334

275,16

Sanitetni prevozi dializa

Točke

95.460

85.806

89,89

Splošna amb.preventiva

Količniki

1.219

1.026

84,17

Kot je razvidno iz preglednice je bil program dela v zavodu v letu 2014 po posameznih dejavnostih v
primerjavi s planom do ZZZS deloma presežen, deloma pa zelo blizu ciljnih vrednosti. Med najbolj
preseženimi programi beležimo preseganje programa v splošnih ambulantah za 24,15 %. Kljub
kadrovskem primanjkljaju na področju družinske medicine nam uspeva s povečanim obsegom dela
obstoječih zdravnikov, pogodbenim delom dodatne zdravnice in specializanti družinske medicine
program v celoti izvesti oz. preseči za kar gre zaposlenim vsa pohvala. V ZD je glede na obseg dela
potrebno pridobiti še en tim SA, srednjeročno pa bo glede na število specializantov, ki smo jih
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zaposlili, zdravnikov verjetno dovolj. Prav tako je bil presežen program storitev v antikoagulantni
ambulanti in sicer za 14,95 % ter program storitev fizioterapije, ki je bil presežen za 26,95 %.
Plan ni bil realiziran v splošni ambulanti v domu starejših Ljutomer in domu v Lokavcih (95,8 %) in v
nekaterih specialističnih ambulantah, kjer pa presegamo 95% realizacijo. Nekateri izmed teh
programov, zlasti kardiologija, diabetologija in psihiatrija so bili skozi leto korigirali za cca 20% do
30% navzgor, tako je bilo omogočeno večje število obravnavanih pacientov. V patronažni službi se
spremlja nega in patronaža kumulativno, plan je bil presežen za 4,92 %.
Pri zobozdravstvu odraslih je program dela presežen za 1,83 %. Pri tem je doseženo ciljno razmerje
45% protetike in 55% nege, kar ocenjujemo kot ugoden dolgoročen vpliv na dentalno zdravje
pacientov. Program dela v mladinskem zobozdravstvu je bil presežen za 3,7 %. Prav tako je bil plan
dela presežen v ortodontiji za 0,86 % (s prestrukturiranjem je bil program povečan). Kljub
kadrovskemu pomanjkanju na področju zobozdravstva je bil program storitev v celoti realiziran, vendar
je tukaj potrebno izpostaviti, da program ne bi bil realiziran, če ne bi med letom izvedli znižanjeprestrukturiranje plana storitev predvsem pri odraslih. Zaposlitev dodatne zobozdravnice bo ugodno
vplivala na povečano realizacijo pri odraslem zobozdravstvu, ključen problem otroškega zobozdravstva
pa je bistveno premajhen pogodbeni obseg na področju ortodontije.
V reševalni službi so bili nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem preseženi za 53 % glede na plan.
Sanitetni prevozi so bili preseženi za 175 %, nedosežen pa je bil plan sanitetnih dializnih prevozov, saj
je so bili realizirani 89,9%. Na višino teh prevozov vpliva število dializnih bolnikov iz našega območja.
Skupaj smo z reševalnimi vozili prevozili 277 651 km (9 zaposlenih).
Iz leta v leto je zaslediti povečevanje števila obolenj in slabši socialni status prebivalstva, kar vpliva na
povečan interes po prevozih. Ker je na področju prevozov konkurenca, si želimo predvsem povečanje
sanitetnih prevozov na dolge proge, kar dosegamo tudi z oglaševanjem v medijih, na informativnih
zaslonih v ZD Ljutomer, ter izdajo zloženk naše reševalne službe o prevozih in kakovost naših storitev.
Poslovni cilj je, da so vozila polno zasedena, saj le tako lahko poslujemo rentabilno. Še vedno pa
prihaja do t.i. nerentabilnih prevozov, kljub temu,da dopolnilne zavarovalnice v 90% plačajo vse
opravljene storitve, vendar je vrednost točke sanitetnega prevoza še vedno zelo nizka. Delo glede
reševalnih prevozov je organizirano dobro, saj se z ustreznimi prilagoditvami delovnega časa v veliki
večini opravi v rednih delovnih urah. Odnos voznikov do pacientov je dober, v prihodnje bomo izvedli
tudi merjenje zadovoljstva.
V letu 2014 smo opravili tudi 355 nujnih intervencij (v letu 2013 pa 296), ter na nujnih vožnjah
prevozili 18.952 km. Ponosni smo na rezultat pri izboljšanju uspešnih reanimacijo, ki je tudi posledica
naših ciljno usmerjenih aktivnosti. Tako smo v zadnjih treh letih uspešnost reanimacij uspeli pripeljati
na več kot 50%, kar je tudi v svetovnem merilu odličen rezultat.
Število reanimacij
Število uspešnih
Delež uspešnih

2012
6
1
17%

2013
11
3
27%

2014
11
6
54%

Opažamo, da se povečuje število oživljanj s strani laikov pred prihodom ekipe NMP, kar vsekakor
pozitivno vpliva na možnost preživetja, in je kazalec, da so občani vse bolj osveščeni o pomembnosti
takojšnjega pristopa k oživljanju. K osveščenosti o pomembnosti TPO vsekakor pozitivno vpliva
projekt »Rešujmo življenja - vsaka sekunda šteje«, v okviru katerega smo doslej namestili 8 javno
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dostopnih AED in izobraževali cca 600 občanov (zadnji AED je nameščen v Železnih dverih). Drugi
interni ukrepi so bili:
- uvedba internega preverjanja znanja za vse, ki sodeluje v NMP,
- pridobitev NPK-NMP pri štirih tehnikih,
- izvedba notranjih usposabljanj na modelu,
- izbor osebja (tudi zdravnikov), ki dežurajo v NMP
Redno se udeležujemo državnega tekmovanja ekip NMP, tudi lani je naša ekipa izmed 22 udeleženih
zasedli četrto mesto. V letu 2014 je ekipa NMP sodelovala tudi na 12 večjih prireditvah, kjer je bilo
potrebno zagotoviti primerno zdravstveno oskrbo.

Sliki: 4. Mesto na državnem tekmovanju 2014

Usposabljanje AED in TPO

V letu 2014 so postala posebej aktualna razmišljanja o reorganizaciji NMP zaradi gradnje urgentnih
centrov. ZD Ljutomer se je vključeval v javno polemiko tudi v medijih, saj zagovarjamo stališče, da je
ključno za naša odmaknjena področja ohranitev 24 urne dostopnost zdravnika v Ljutomeru in kratki
odzivni časi nudenja NMP, kot jih imamo sedaj. V ZD Ljutomer sedaj beležimo nadpovprečne
rezultate na področju NMP, poleg visokega odstotka uspešnih reanimacij je bilo na terenu skupno
obravnavanih 876 pacientov, naš povprečen dostopni čas je 10 min., naša ekipa NMP je na državnem
tekmovanju že dvakrat uvrščena na zelo dobro 4 mesto, kar potrjuje našo usposobljenost. Pomemben
podatek je tudi to, da smo v času dežurstev v letu 2014 nudili pomoč 9000 pacientom na lokaciji ZD
Ljutomer. Kar 95% nujnih stanj, kot so npr. internistična, pediatrična, oftalmološka, ORL in
infektološka, je dokončno oskrbljenih znotraj zdravstvenega doma, le 5% bolnikov je dejansko
napotenih v bolnišnico. Vse navedeno govori v prid ohranitve 24 urne razpoložljivosti celotne ekipe
NMP v Ljutomeru, pričakujemo, da bodo enako stališče zavzele tudi vse občine ustanoviteljice.
V letu 2014 je zavod v skladu s kriteriji področnega dogovora izvedel program, ki ga ZZZS plačuje v
pavšalu, in sicer:
- dežurno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti z nujno medicinsko pomočjo in z nujnimi
reševalnimi prevozi,
- izvajanje zdravstvene vzgoje ,
- izvajanje programa zobozdravstvene vzgoje,
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-

referenčne ambulante –v letu 2013 imamo od 1.10.2013 priznani še dve referenčni ambulanti.
Tako imamo skupaj priznane štiri referenčne ambulante.

Pavšalne dejavnosti
NMP z dežurno službo
in nujnimi reš.prevozi
Zdravstvena vzgoja
Zobozdravstvena
vzgoja
Referenčne ambulante*

2012

Indeks

2013 2013/2012

2014

Indeks
2014/2013

532.428 €
41.220 €

494.434 €
38.291 €

92,86
92,89

490.788 €
37.773 €

99,26
98,65

31.920 €
46.915 €

29.447 €
35.495 €

92,25
75,66

29.259 €
33.550 €

99,36
94,52

* Pri referenčni ambulantah je prikazan letni prihodek na eno referenčno ambulanto.
V vseh ostalih dejavnostih je prikazan letni pavšal.
Tudi iz naslova plačila pavšalno ocenjenih programov je ZD Ljutomer tako v letu 2013 tudi v letu 2014
prejel od ZZZS bistveno manj sredstev, kot npr. leta 2012, programi so bili izvedeni v celoti.
Zavod opravlja tudi storitve na trgu, med katerimi predstavljajo največji delež storitve opravljene v
dispanzerju medicine dela, prometa in športa, to je predvsem za fizične in pravne osebe. Realizacija v
dispanzerju medicine dela prometa in športa je bila v letu 2014 v višini 157.955 EUR (2013 za
136.324, v letu 2012 pa 117.973 EUR). Storitve se opravljajo zaradi upokojitve zdravnika specialista le
dva dni na teden. Skupni prihodki iz naslova tržne dejavnosti so bili 215.294 eur, poleg DMD so jih
ustvarili predvsem fizioterapija, zobozdravstvo in laboratorij.
V kliničnem laboratoriju je bilo v letu 2014 opravljeno skupno 143.858 točk, od tega je bilo 114.116
točk opravljenih v okviru programa ZZZS, 29.742 točk pa do drugih plačnikov (DMD, zasebne
ambulante, samoplačniki in podjetja). Opravljene točke se obračunajo po ceni storitev, ki jo priznava
ZZZS. Zneskovna realizacija do ZZZS je bila 168.890 kar je 4,7% manj od planirane. Skupno
finančno poslovanje laboratorija je pozitivno. V strukturi storitev laboratorija predstavlja kurativa
77,23 %, preventiva pa 22,77%. Glede na število priznanih delavcev s strani ZZZS je kadrovska
zasedenost primerna, vendar pa bo glede na dejansko opravljeno delo laboratorij potrebno v bodoče
kadrovsko okrepiti. V letu 2014 je bilo nabavljene tudi nekaj nove opreme, potrebne pa so predvsem
izboljšave na področju laboratorijske programske opreme. Laboratorij je organiziral tudi samostojen,
dan odprtih, aktivno sodeluje tudi pri ostalih preventivnih aktivnostih ZD. Ocena je, da laboratorij
deluje na kakovostno visokem nivoju.
Na področju patronažne službe je osnovni program z ZZZS presežen za 4,92% , opravljenih je bilo
107.572 točk, skupaj z drugimi financerji (zavarovalnice, konvencije) pa 115.049 točk. Na področju
preventive je bilo opravljeni 1.449 obiskov, na področju zdravstvene nege pa je bilo obiskanih 8537
pacientov na domu pri katerih je bilo opravljenih 10.313 med. tehničnih posegov. Kadrovska
zasedenost je zadostna, v bodoče je potrebna le sprememba kadrovske strukture. Delavke se vključujejo
tudi v izvajanje drugih delavnic, svoje delo opravljajo zavzeto.
Program na področju programirane zdravstvene vzgoje za odrasle (CINDI program) smo izvedli
celoten predviden program, ki pa je bil na nekaterih področjih presežen, saj je zanimanje občanov iz
leta v leto vedno večje.
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Sliki: jesenski test hoje,

delavnica zdravo hujšanje

V letu 2014 smo v ZD s pomočjo sodelavke preko javnih del uvedli veliko novih brezplačnih aktivnosti
za občane, ki so bile usmerjene v preventivo in spodbujanju sonaravnega življenja. Izvedenih je bilo 10
strokovnih predavanj, organizirali smo spomladanske in jesenske pohode za občane (skupno cca 300
udeležencev), izdelali več svojih zloženk, sodelovali na številnih prireditvah s promocijskim
materialom in izvajali preventivne meritve. Pri osveščanju glede preventivnega ravnanja so zelo dobro
sprejete naše radijske oddaje »Minute za zdravje ZD Ljutomer)

Sliki: zaključek spomladanskih pohodov,

nordijska hoja
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Sliki: predavanje o zeliščih,

stojnica ob »dnevu zdravja«

4.4 INVESTICIJSKA VLAGANJA
V letu 2014 je javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Ljutomer v skladu z letnim planom investicij v
glavnem realiziral investicijska vlaganja, ključna pa je bila investicija v izgradnjo nadzidka.
Gradnja je potekala od julija do dec. 2014. Pridobili smo 3 nove ambulante, referenčno ambulanto,
sodobno čakalnico, predavalnico, pisarne, dvigalo, sanitarije in na novo urejen vhod, vse skupaj v
površini 469 m2. ZD Ljutomer je zagotovil cca 75% sredstev, ostalih 25% pa so zagotovile občine
ustanoviteljice. Skupna končna vrednost investicije (gradnja, projektiranje, nadzor ter medicinska in
druga oprema) je bila cca 635 tisoč eur, od tega je gradbeni del znašal 540.132 eur (76.153 eur manj od
predvidenega). Zaradi nižje dosežene cene izvedbe gradnje se je glede na sporazum o sofinanciranju
ustrezno znižal znesek sofinanciranja posameznega sofinvestitorja

ZD Ljutomer
Občina Ljutomer
Občina Križevci
Občina Veržej
Občine Razkrižje
Skupaj:

Predvidena sredstva za Znižanje sredstev glede Končni
znesek
na
gradbena dela po DIIP na privarčevano
posameznega investitorja
436.285,10
52.652,27
383.632,83
118.890
15.520,01
103.369,99
34.650
4.523,49
30.126,51
13.482
1.759,14
11.722,86
12.978
1.698,21
11.279,79
616.285,1
76.153,12
540.131,98

Sliki: sodobna čakalnica,

ambulanta
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Sliki: nadzidek – zunanjost,

predavalnica

Z lastnimi sredstvi je zavod v letu 2014 nabavil še osnovna sredstva v skupni vrednosti 96.852,02
EUR (planirano 90.141 eur).
OPREMA – APARAT
Avtoklav (parni sterilizator)
Kavo – turbina
Aparat za elektrolitsko poliranje
Vadbeni AED
Inkubator - laboratorij
Laboratorijski zamrzovalnik
Vozički za čistila
Udarni valovi (posebej
omenjeno)
V-Actor z nastavkom
Lab. omara-hladilnik
Računalnika prenosna
Računalniki stacionarni.
Avdio oprema

REALIZACIJA
2014

OPREMA – APARAT

REALIZACIJA 2014

15.139,99 Vodni pitnik
1.672,62 Vodna stena

751,04
3.041,22

2.110,60 GSM aparata
2.743,38 LCD Samsung – TV-ji
Fotokopirni stroj 1.031,51 multifunkcijska naprava
1.328,58 Omare visoke

1.131,00

842,14 Mikroskop – laborator.

6.842,74

12.236,60

Berlingo multispace

Aparat za merjenje
2.183,80 troponina
1.793,58 Projektorja
2.192,11 Merilna gar. -kotlovnica
Aparat za end. merjenje
4.533,02 kanalov
625,01 Kuhinja komplet
SKUPAJ

2.994,77
4.153,85

17.015,00
1.690,61
2.846,64
1.639,41
1.811,70
1.622,60
96.852,02

Med večjimi vrednosti opreme velja omeniti, da je v letu 2014 zavod s sofinanciranjem občin ,
Ministrstva za zdravje in lastnim deležem nabavil tudi nov aparat za udarne valove (fizioterapija):
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Občina Ljutomer
1.492,00 EUR
Občina Križevci
335,00 EUR
Občina Razkrižje
163,00 EUR
Ministrstvo za zdravje
9.198,00 EUR
Zdravstveni dom Ljutomer
1.048,50 EUR
------------------------------------------------------------------------SKUPAJ
12.336,60 EUR

Zavod je v letu 2014 nabavil tudi drobni inventar v skupnem znesku 31.841,99 EUR. V okviru
drobnega inventarja je zajet tudi večji del računalniške opreme (predmeti vrednosti pod 500 eur).*
Drugih večjih investicijskih vlaganj v letu 2014 zavod ni imel.

5. POSLOVNI REZULTAT

Kot je razvidno iz podatkov v točki 8.2 tega poročila je ZD Ljutomer poslovno leto 2014 zaključil s
presežkom prihodkov nad odhodki, oz. z neto dobičkom v višini 335.165 eur, kar je 172 % več od
doseženega rezultata v letu 2013, ko je bil presežek 194.188 eur. Presežek v letu 2014 predstavlja 9 %
vseh prihodkov.
Prihodki so bili v letu 2014 višji za 5 % glede na plan ter za 4% večji glede na realizacijo v letu
2013.
Odhodki so bili v letu 2014 za 1 % nižji kot v letu 2013, oziroma za 1 % višji od plana.
Podrobnejša predstavitev strukture prihodkov in odhodkov in primerjava z lanskim letom je razvidna v
točki 8.2 tega poročila.
Iz finančno poslovnega vidika je pomembno, da je zavod uspel odpraviti kumulativno izgubo iz
preteklih let, tudi izgubo, ki jo bi zavod beležil, v kolikor bi obračunaval polno amortizacijo. Tako ima
sedaj zavod kumulativno 940.853 eur presežka.
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Preglednica: trend poslovnih izidov ter zneski amortizacije v breme ustanoviteljev

Kumulativni
posl. izid

Amortizacija v Tekoči poslovni
breme
izid s celotno
ustanoviteljev amortizacijo

Kumulativni
posl. Izid s
celotno
amortizacijo

3

4

5

6 (3-5)

7(7(l)+6(l+1))

LETO
2007

4.188

71.187

13.098

-8.910

71.187

LETO
2008

44.143

115.330

30.597

13.546

84.733

LETO
2009

-121.425

-6.095

78.904

-200.329

-115.596

LETO
2010

-46.931

-53.026

94.270

-141.201

-256.797

LETO
2011

147.118

94.092

101.838

45.280

-211.517

LETO
2012

317.411

411.502

74.915

242.496

30.979

LETO
2013

194.188

605.690

57.739

136.449

167.428

Leto
2014

335.165

940.853

66.041

269.124

436.552

Tekoči
poslovni
izid
2

Grafični prikaz trenda tekočih poslovnih izidov
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Grafični prikaz trenda kumulativnih poslovnih izidov in izidov s polno obračunano amortizacijo

6. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA in
DRUGEGA NADZORA
Delovanje sistema notranjega finančnega nadzora in notranjega revidiranja je zasnovano na oceni
tveganja, ki je opredeljena v registru tveganj in zajema:
- finančno poslovodenje,
- notranje kontroliranje in
- notranje revidiranje.
V okviru tega delovanja zavod pri oddaji letnega poročila pripravi tudi izjavo o oceni notranjega
nadzora javnih financ, ki pa temelji na samoocenitvenem vprašalniku Zdravstvenega doma in oceni
revizijske službe, ki opravi vsako leto revizijski pregled določenega področja poslovanja zavoda.
Sistem notranjega nadzora v zavodu je vzpostavljen na pretežnem delu poslovanja. Sprotne notranje
kontrole opravljajo tako odgovorni delavci v organizacijskih enotah, delavci finančnega knjigovodstva
in računovodja, prav tako pa tudi vodstveni delavci v zavodu.
V zavodu je bila za leto 2014 opravljena preko pooblaščene revizijske hiše »Loris« tudi notranja
revizija na področju sklepanja podjemnih pogodb. Ukrepe na podlagi priporočil revizije bomo izvedli v
letu 2015.
V letu 2014 sta bila izvedena dva notranja strokovna nadzora in en nadzor nad primernostjo osnovnega
sredstva. Skozi na novo opredeljene delovne procese pa smo okrepili tudi točke notranje kontrole pri
izvajanju delovnih procesov.
Opravljeni so bili tudi 3 zunanji nadzori Zdravstvenega inšpektorata, kjer niso bile ugotovljene večje
pomanjkljivosti. Opravljen je bil tudi zunanji nadzor Urada za meroslovje, kjer prav tako ni bilo
ugotovljenih pomanjkljivosti. En zunanji nadzor pa je opravil tudi Inšpektorat za delo, ki pa je
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evidentiral eno nepravilnost v zvezi z ustreznostjo zdravniških licenc, ki pa je zaradi upokojitve bila
odpravljena. Opravljen je bil tudi zunanji nadzor ZZZS zdravnika v DSO Ljutomer, kjer niso bile
ugotovljene pomanjkljivosti.
Kot priloga tega poročila je izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v našem zavodu.

7. OCENA IN POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI
NISO BILI DOSEŽENI
Kljub finančno stabilnem poslovanju in realiziranem programu v letu 2014 ocenjujemo, da na
posameznih področjih cilji niso bili povsem uresničeni oz. so bila zaznana tveganja, ki bi lahko v
bodoče ogrozila naše poslovanje. Med ključna tveganja glede doseganja dolgoročnih ciljev zavoda
uvrščamo:
Zagotavljanje zdravstvenega varstva v okviru pridobljenih programov – zobozdravstvo.
Ugotavlja se, da zavod v letu 2014 ni dosegel prvotno predvidenega programa odraslega
zobozdravstva, saj je prvotni plan 146.724 točk bil dosežen v 90,03%. Tako je bilo je bilo potrebno v
druge dejavnosti prestrukturirati del tega programa. Kot temeljni vzrok v letu 2014 je bila nepopolna
kadrovska zasedba, saj po prekinitvi delovnega razmerje ena zobozdravnice okt. 2013, nadometna
zobozdravnica (naša štipendistka), do zagovora strokovnega izpita (nov. 2014) ni smela samostojno
opravljati dejavnosti. Pričakujemo, da bomo v letu 2015 delovali v polni zasedbi in tudi v celoti
realizirali program. V ZD smo preventivno zaposlili še eno zobozdravnico pripravnico.
Širjenje programov – kljub dodatnemu 0,2 tima kardiologije, kis mo ga pridobili v letu 2014
ocenjujemo, da ZD nima odobrenih dovolj zdravstvenih programov glede na potrebe in zdravstveno
problematiko prebivalcev. Napi cilji glede zadostnega števila programov še niso doseženi, tako
ocenjujemo, da v ZD moramo pridobiti še 1 tim fizioterapije, vsaj 0,2 tima fiziatrije, 0,2 tima
psihiatrije ter 0,2 tima rentgenologije. Predvsem pa moramo pridobiti vsaj še 0,4 tima ortodontije, saj
smo z obstoječim 0,2 med najslabše oskrbljenimi področji. Ugotavljamo tudi vse večjo potrebo za vsaj
0,2 tima pedopsihiatrije in stalno potrebo po dodatnem timu splošnega zdravnika, za kar si bomo poleg
že zaprošenih programov še naprej prizadevali.
Trajnostno stabilno finančno poslovanje - povečanje tržnega dela prihodkov. Usmeritev zavoda je
doseganje čim višjega deleža prihodkov tudi od drugih plačnikov, ta cilj ne dosegamo tako kot si
želimo, saj je v letu 2014 bil delež prihodkov iz tržne dejavnosti le 6,14%. Kljub uvajanju novih
samoplačniških dejavnosti, predvsem na področju fizioterapije, se delež zaenkrat ne povečuje, kar
povezujemo s znižano kupno močjo prebivalstva.
Usmerjenost k zaposlenim, razvoju kompetentnosti in organizacijske kulture – zmanjšanje
kadrovskega deficita. Izkazuje se, da 120.123 odobrenih točk za splošne ambulante ne zadostuje za
populacijo, ki jo oskrbuje ZD Ljutomer. Tudi v letu 2014 smo realizirali za 24% več storitev, kot je
bilo predvidenih. Aktivnosti bodo morale potekati v dveh smereh, in sicer pridobitev dodatnega tima
in zaposlitev dveh specialistov družinske medicine. Z razpisi glede novih kadrov specialistov za enkrat
nismo bili uspešni. Problematiko bomo reševali tudi z mladimi zdravniki specializanti, ki smo jih v letu
2014 dodatno zaposlili 4, tako da jih sedaj imamo šest. Na področju kadrovske zasedenosti
specialističnih ambulant pa si poleg zdravnika družinske medicine še naprej prizadevamo za zaposlitev
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psihiatra in spec. medicine dela in športa, bodisi preko razpisane specializacije ali pa zaposlitve
specialistov.

8. RAČUNOVODSKO POROČILO
Sestavni del letnega poročila, ki ga predpisuje Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, so računovodski izkazi, ki jih bomo predstavili v
nadaljevanju.
Pravilnik predpisuje obliko in vsebino naslednjih računovodskih izkazov ter pojasnil k njim:
 Bilanca stanja s prilogami
- 1/A Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev,
- 1/B Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil
 Izkaz prihodkov in odhodkov s prilogami:
- 3/A Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
- 3A-1 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov,
- 3A-2 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov,
- 3/B Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.
Računovodski izkazi s pojasnili so v prilogi poslovnega poročila za leto 2013.

8.1 BILANCA STANJA
Sestavni del letnega poročila, ki ga predpisuje Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, so računovodski izkazi, ki jih bomo predstavili v
nadaljevanju.
Pravilnik predpisuje obliko in vsebino naslednjih računovodskih izkazov ter pojasnil k njim:
 Bilanca stanja s prilogami
- 1/A Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev,
- 1/B Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil
 Izkaz prihodkov in odhodkov s prilogami:
- 3/A Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
- 3A-1 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov,
- 3A-2 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov,
- 3/B Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.
Računovodski izkazi s pojasnili so v prilogi poslovnega poročila za leto 2013.

8.1 BILANCA STANJA
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki izkazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev. Po
Slovenskih računovodskih standardih prikazuje bilanca stanja resnično in pošteno stanje sredstev in
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obveznosti do njihovih virov. Bilanco stanja smo sestavili v skladu s predpisi ter stanja sredstev in
obveznosti do njihovih virov uskladili z letnim popisom.
SREDSTVA
 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju izkazujejo stanje 1.116.863 EUR.
Opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšana za vrednost popravka
vrednosti, oblikovanega na osnovi navodila o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
Med neopredmetenimi sredstvi vodimo premoženjske pravice – licence, programe.
Licenčni program labis z NV 11.880 EUR je v celoti odpisan, vendar se še vedno uporablja.
Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi vodimo nepremičnine in opremo ter drobni inventar.
-

Nepremičnine Nepremičnine izkazujejo sedanjo vrednost v višini 831.858 EUR, kar je za 378.994
EUR več kot leta 2013. Vrednost nepremičnin se je zmanjšala za tekočo amortizacijo v višini
23.242 EUR, vendar pa se je povečala za nepremičnine v pridobivanju, ki bodo prešle v uporabo v
letu 2015. Nepremičnine v pridobivanju se nanašajo na obnovo zdravstvenega doma v Ljutomeru.
Nepremičnine v pridobivanju znašajo 422.668 EUR.
Del stavbe v ZP Križevci z NV 8.472 EUR je v celoti odpisana.
Stavba Zdravstvenega doma v NV 305.561 je prav tako v celoti odpisana.

-

Oprema Oprema in druga opredmetena sredstva izkazujejo sedanjo vrednost v višini 244.228 EUR
oz. 12 % manj kot leta 2013. Med opremo je izkazan drobni inventar, katerega doba koristnosti je
daljša od enega leta, oz. njegova vrednost manjša od 500 EUR. Pri tej opremi je oblikovan 100
odstotni popravek vrednosti.

VRSTA OPREME
Medicinska oprema
Pisarniška, rač.oprema

NABAVNA
POPRAVEK SEDANJA
%
VREDNOST VREDNOSTI VREDNOST ODPISANOSTI
901.452
742.402
159.050
82
52.499

42.158

10.341

80

Transportna sredstva

589.856

551.277

38.579

93

Drobni inventar

214.000

214.000

0

100

Druga oprema

268.250

231.992

36.258

86

2.026.057

1.781.830

244.228

87

SKUPAJ

Kot je razvidno iz tabele znaša odpisanost opreme 87 % oz. odpisanost opreme brez drobnega
inventarja 86 %. V letu 2014 smo nabavili za 95.353 EUR opreme in drobnega inventarja. Največji
delež predstavljajo vlaganja v medicinsko opremo v višini 51.568 EUR, računalniško opremo 9.720
EUR, v nakup novega vozila 18.146 EUR in v ostalo opremo 15.919 EUR.
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V nadaljevanju navajamo nekatera po vrednosti pomembnejša osnovna sredstva, ki so že v celoti
odpisana, vendar se še vedno uporabljajo:

Osnovno sredstvo
- Sterilizator
- Defibrilator
- Defibrilator
- ABX pentra lab.
- DPS konelab
- Volkswagen
- VW Polo
- Reševalno vozilo
- VW Furgon
- Reševalno vozilo
- VW transporter
- Ultrazvok
- Ultrazv. sonda
- Niktometer
- Aparat R-22
- Keramična peč
- Zobozdravstveni aparat
- Zobozdravstveni aparat
- Zobozdravstveni aparat
- Avtoklav
- Vlivalnik
- Zobozdravstveni aparat
- Zobni RTG
- Zobozdravstveni aparat
- Zobozdravstveni aparat
SKUPAJ

NV=
Odpisani
vrednosti
24.960 EUR
26.368 EUR
21.964 EUR
23.155 EUR
29.280 EUR
7.735 EUR
8.617 EUR
67.840 EUR
84.592 EUR
118.629 EUR
58.612 EUR
36.719 EUR
9.600 EUR
9.113 EUR
5.573 EUR
7.800 EUR
18.093 EUR
21.668 EUR
26.332 EUR
5.374 EUR
14.436 EUR
17.974 EUR
4.558 EUR
23.228 EUR
19.131 EUR
691.341 EUR

- Dolgoročne finančne naložbe so izkazane v enaki višini kot leta 2013 in sicer 28.704 EUR,
predstavljajo pa naložbe v SZZ.
 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve
Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve izkazujejo skupno stanje 1.198.366 EUR, kar je za
5 % več kot leta 2013.
-

Denarna sredstva v blagajni zavoda so gotovina v glavni blagajni do višine blagajniškega
maksimuma in izkazuje stanje na dan 31.12.2014 skupaj 375 EUR.
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-

Dobroimetja pri finančnih ustanovah so sredstva na podračunu na dan 31.12.2014 in znašajo
931.111 EUR. Poslovanje poteka preko podračuna pri Upravi za javna plačila OE Murska Sobota v
elektronski obliki.

-

Kratkoročne terjatve do kupcev izkazujejo na dan 31.12.2014 stanje v višini 72.682 EUR Terjatve
so za 36 % večje kot v letu 2013. Pri tej postavki je potrebno poudariti, da so bile na dan
31.12.2014 nekatere terjatve še nezapadle, kar je posledica načina fakturiranja storitev. Tako so bile
terjatve do Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, Zavarovalnice Adriatic, Zavarovalnice Triglav
odprte v višini 43.524 EUR, v plačilo pa zapadejo v letu 2014. Terjatve za račune izstavljene za
preventivne zdravstvene preglede, terjatve do samoplačnikov in drugih plačnikov pa so na dan
31.12.2014 odprte v višini 29.158 EUR, zapadaje pa v plačilo v leto 2014. Med terjatvami
izkazujemo kot dvomljive in sporne terjatve dolžnikov v stečajnih postopkih, prisilnih poravnavah
in izvršilnih postopkih, predstavljajo pa 11 % delež teh terjatev. V letu 2014 smo oblikovali za
1.269 EUR dvomljivih in spornih terjatev to so terjatve, katerih transakcijski računi so blokirani in
na računu ni sredstev za poplačilo le-teh.

-

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so terjatve do posrednih in
neposrednih proračunskih uporabnikov. Znesek teh terjatev je izkazan v višini 175.514 EUR. Te
terjatve se nanašajo na terjatve do ZZZS –konvencije, soc.ogroženi, povrnitev str. za specializacije
in pripravnike v skupni višini 139.534 EUR ter terjatve do ministrstev in Občin ter drugi
proračunskih uporabnikov v višini 35.980 EUR.

-

Kratkoročne finančne naložbe v letu 2014 ne izkazujemo.

-

Kratkoročne terjatve iz financiranja in druge kratkoročne terjatve v letu 2014 ne izkazujemo.

-

Aktivne časovne razmejitve za leto 2014 znašajo 2.155 EUR in se nanašajo na odpis drobnega
inventarja – osnovna sredstva do 500 EUR, ki gredo na direktni odpis. Ta drobni inventar smo
prejeli konec leta 2014 in smo ga zato evidentirali na časovne razmejitve, saj se bo dejansko začel
uporabljati v letu 2015.

Bilanca izkazuje tudi 27 EUR zalog materiala to je blago na poti, ki jih vodimo po povprečni nabavni
ceni.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Obveznosti do virov sredstev predstavljajo kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter
lastni viri in dolgoročne obveznosti.
 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
-

Kratkoročne obveznosti izkazujejo stanje 419.103 EUR in so za 1% višje kot v letu 2013.
Kratkoročne obveznosti zajemajo obveznosti do zaposlenih iz naslova plač, obveznosti do
dobaviteljev in kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (tako kot pri
terjatvah vodimo ločeno dobavitelje, ki niso proračunski uporabniki in ločeno dobavitelje, ki so
posredni ali neposredni uporabniki proračuna).

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 159.417 EUR kar je za 37% manj kot v letu 2013. V
letu 2013 smo, na podlagi Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine
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nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, vzpostavili obveznosti do zaposlenih v višini
99.841 EUR. Podlaga za vzpostavitev obveznosti je sodba ustavnega sodišče in navodilo računskega
sodišča o načinu in rokih za pripoznavanje obveznosti iz tega naslova. To je razlog, da so bile v letu
2013 obveznosti za 41% večje, kot v letu 2014
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2014 skupaj 175.055 EUR in so za 2,7
krat večje v primerjavi s prejšnjim obračunskim obdobjem. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v
skladu s plačilnimi pogoji sklenjenimi v pogodbah o nabavah. Tako na strani dobaviteljev ugotavljamo,
da so bile obveznosti na dan 31.12.2014 neporavnane zaradi zapadlosti v leto 2015 v višini 17.512
EUR. Tako velika razlika v izkazovanju obveznosti do dobaviteljev med obračunskimi obdobji je
nastala zaradi izvedene investicije v zgradbo Zdravstveni dom Ljutomer. Glavnina računov je bila
prejeta v mesecu decembru 2014 in poravnana v roku 2015.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujejo stanje v višini 27.397
EUR. Tudi te obveznosti so neporavnane zaradi roka zapadlosti - januar 2015.
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 67.122 EUR in so nižje za 9 % v primerjavi z
letom 2013. Druge kratkoročne obveznosti zajemajo obveznosti za dajatve v znesku 29.442 EUR,
obveznosti za izplačila po podjemnih pogodbah v znesku 23.026 EUR, za avtorske honorarje v znesku
201 EUR, za sejnine 758 EUR, za davek od dohodka pravnih oseb 4.674 EUR, premije KDPZ 811
EUR ter ostale kratkoročne obveznosti v znesku 8.210 EUR.
 Lastni viri in dolgoročne obveznosti
-

Lastni viri in dolgoročne obveznosti izkazujejo stanje 1.885.112 EUR in so za 17 % večji kot v
letu 2013. Dolgoročne obveznosti zajemajo dolgoročne pasivne časovne razmejitve, obveznosti za
neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, obveznosti za dolgoročne finančne
naložbe in presežek prihodkov nad odhodki.

- Dolgoročne pasivne časovne razmejitve za nadomeščanje stroškov amortizacije-izkazujejo stanje na
dan 01.01.2014 skupaj 9.694 EUR. V letu 2014 smo prejeli za 3.314 EUR donatorskih namenskih
sredstev za nabavo opreme. V breme vira iz naslova prejetih donacijskih sredstev je v letu 2014 pokrita
amortizacija v višini 4.722 EUR. Tako je stanje pasivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2014–
prejetih donacij za nabavo določene opreme, namenjene za nadomeščanje stroškov amortizacije ter
dolgoročni odloženi prihodki skupaj 8.286 EUR.
- Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje so znašale 01.01.2014 skupaj 1.596.517 EUR. V letu
2014 je bilo dano v upravljanje (nabava medicinske opreme) 11.188 EUR in sicer po občinah
ustanoviteljicah:
-

Občina Ljutomer
Občina Križevci
Občina Veržej
Občina Razkrižje

7.567 EUR
2.106 EUR
689 EUR
826 EUR

V letu 2014 smo v skladu s Pravilnikom o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov opravili
pokrivanje stroškov amortizacije. Tako smo za razliko med obračunano amortizacijo po predpisanih
amortizacijskih stopnjah in amortizacijskimi sredstvi, prejetimi od ZZZS in vračunanimi v ceno
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zdravstvenih storitev drugih naročnikov zmanjšali obveznosti za neopredmetena sredstva in
opredmetena osnovna sredstva posameznih občin za 66.041 EUR. Tako smo sredstva zmanjšali po
občinah ustanoviteljicah za:
-

Občina Ljutomer
Občina Križevci
Občina Veržej
Občina Razkrižje

43.620 EUR
12.713 EUR
4.946 EUR
4.762 EUR

Bilanca stanja izkazuje tako stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v letu 2014 v višini
907.270 EUR po občinah ustanoviteljicah:
-

Občina Ljutomer
Občina Križevci
Občina Veržej
Občina Razkrižje

616.417 EUR
167.356 EUR
59.887 EUR
63.609 EUR

 Stanje obveznosti za dolgoročne kapitalske naložbe je znašalo na dan 31.12.2014 skupaj 28.704
EUR.
 Na izvenbilančni evidenci vodimo knjige, aparate, ki smo jih dobili v brezplačno uporabo ter
zahtevek do ZZZS za premalo plačane storitve za leto 2009 v skupnem znesku 167.442 €, od tega
znaša zahtevek do ZZZS 128.706 EUR.
Presežek prihodkov nad odhodki je v letu 2013 znašal 605.690 EUR. V letu 2014 smo ustvarili za
335.165 presežka prihodkov nad odhodki. Tako znaša kumulativno presežek prihodkov nad
odhodki skupaj 940.853 EUR.

8.2 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
Izkaz prihodkov in odhodkov je narejen v skladu z Zakonom o računovodstvu in računovodskimi
predpisi, ki so navedeni v Zakonskih podlagah poslovnega poročila, dopolnjen je s prilogami:
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,
- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov,
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov.
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PRIHODKI
Skupni prihodki znašajo 3.503.801 EUR in so za 4 % večji v primerjavi s preteklim letom. Prav tako je
bil presežen plan v skupnih prihodkih za 5%.

Vrsta prihodka

Prihodki od poslovanja
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Prevrednotovalni
prihodki od prodaje OS
SKUPAJ

Rea 2013

Rea 2014

Plan 2014

Ind Rea
2014/2013

3.311.831
12.257
29.551
5.918

3.458.353
5.464
35.038
4.950

3.296.611
5.000
25.000
5.000

104
44
118
83

Ind
Rea/Plan
2014
104
109
140
99

3.359.557

3.503.805

3.331.611

104

105

Realizacija posameznih prihodkov je razvidna tudi iz tabele, ki prikazuje prihodke po vrstah dejavnosti
in sicer prihodke iz naslova opravljanja javne službe in prihodke iz naslova opravljanja tržne
dejavnosti.
Ugotovljen je 6,14 % delež prihodkov, ustvarjenih s tržno dejavnostjo. Delež ugotovljene tržne
dejavnosti v celotnih prihodkih predstavlja sodilo za razmejitev odhodkov na tržno dejavnost. Sodilo za
razmejitev odhodkov amortizacije na tržno dejavnost in javno službo pa je opravljen obračun
amortizacije, ki prikazuje stroške amortizacije na tržni dejavnosti in na javni službi.
Prihodki iz naslova tržne dejavnosti so manjši v primerjavi z letom 2013 za 0,36 % in so približno na
ravni leta 2012.

VRSTA PRIHODKA
Prihodki iz poslov. javne službe
Prihodki iz poslovanja-tržne dejav.
SKUPAJ PRIHODKI

Delež

REA

Delež

REA

INDEKS

2013

2013

2014

2014

2014/2013

93,5

3.140.553

93,9

3.288.507

105

6,5

219.004

6,1

215.294

98

100,0

3.359.557

100

3.505.815

104

Najvišjo postavko med prihodki predstavljajo prihodki iz poslovanja (98,7 %) med njimi 93,9 %
prihodki iz naslova opravljanja javne službe in 6,1 % prihodki, pridobljeni s tržno dejavnostjo.
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Besedilo
JAVNA SLUŽBA
Prihodki iz obveznega zavarovanja
Prihodki od ZZZS iz naslova
pripravnikov, sekundarijev in
specializacij
Prihodki od konvencij
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega
zavarovanja
Prihodki od socialno ogroženi
Prihodki od doplačil do polne cene
zdravstvenih storitev
Drugi prihodki od prodaje proizvodov
in storitev
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki
TRŽNA DEJAVNOST
Prihodki od ostalih plačnikov
Drugi prihodki od prodaje proizvodov
in storitev
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki
SKUPAJ JAVNA SLUŽBA IN TRG

Rea
3.288.507
2.461.721

Plan
3.115.381
2.359.920

Ind rea/plan
105
104

203.363
31.243

132.924
31.000

152
100

468.031
29.552

514.608
17.989

90
164

26.123

11.215

232

23.856
4.933
35.038
4.647
215.298

15.000
4.675
23.375
4.675
216.230

159
105
149
99
99

199.900

199.280

100

14.559
531

15.000
325
1.625

97
163

3.331.611

105

308
3.503.805

Prihodki iz javne službe so bili v primerjavi s planom večji za 5%, se pravi je bil plan presežen.
Prihodki iz javne službe zajemajo prihodke iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja, prihodki od
socialno ogroženih, doplačil do polne cene zdravstvenih storitev in drugih prihodkov od prodaje
proizvodov in storitev ter prihodki od pripravnikov in specializantov (refundacije). Prihodki od tržne
dejavnosti so bili doseženi za 1% manj kot so bili načrtovani in zajemajo prihodke od ostalih plačnikov
in pa prihodki od prodaje proizvodov in storitev.
Med drugimi prihodki beležimo prihodke od najemnin, prihodke iz naslova dežurstev na prireditvah, in
druge.
Finančni prihodki v višini 5.463 EUR so dejavnost javne službe, razen prihodkov iz naslova od
sredstev na vpogled na podračunu in pa prihodkov od obresti za vezana sredstva, ki se delijo po deležu.
Drugi prihodki znašajo 35.041 EUR. V tej postavki beležimo prihodke za pokrivanje izgube iz
preteklih let, brezplačno dobljena cepiva idr.
Prevrednotevalni prihodki so prihodki za prejete odškodnine od zavarovalnic v znesku 3.685 EUR in
izterjane dvomljive in sporne terjatve iz preteklih let v znesku 1.269 EUR.
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ODHODKI
Odhodki so realizirani v višini 3.149.784 EUR in so za 1 % manjši kot v letu 2013. Glede na plan smo
v zavodu odhodke realizirali v skladu s planiranim.
Vrsta odhodka
Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija
Drugi stroški
Finančni odhodki
Drugi odhodki
Prevred. poslovni
odhodki

Rea 2013

Rea 2014

Plan 2014

Ind Rea
2014/2013

311.939
628.678
2.033.809
132.450
32.379
15.642
2.886

380.305
634.595
1.987.835
114.188
35.629
316
3.346

317.866
640.523
2.018.853
133.000
32.000
310
3.000

121
100
97
86
110
2
115

Ind
Rea/Plan
2014
119
99
98
85
111
101
111

3.667
3.161.450

4.160
3.149.784

3.000
3.148.652

113
99

138
100

Med skupnimi odhodki so v njihovem deležu najvišji stroški dela (63 % ). Stroški dela so bruto plače
zaposlenih, davki in prispevki, ki jih plača zavod, dodatno obvezno pokojninsko zavarovanje, prevoz
na delo in iz dela, regresirana prehrana, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in
solidarnostne pomoči v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti.
Stroški dela so realizirani v višini 1.987.835 EUR, kar je za 3 % manj kot v letu 2013.
Vrsta odhodka

Rea 2013

STROŠKI DELA
Plače in nadomestila
Prisp.za socialno varnost
Drugi stroški dela
SKUPAJ

1.519.834
244.655
269.320
2.033.809

Rea 2014

1.596.819
249.448
141.568
1.987.835

Plan 2014

Ind Rea
2014/2013

1.610.452
265.124
143.277
2.018.853

Ind
Rea/Plan
2014

105
101
52
97

99
94
98
98

V letu 2013 je bilo povprečno po delovnih urah zaposlenih 79 delavcev, povprečna mesečna plača na
zaposlenega pa je znašala 1.684 EUR ali za 2 % manj kot leta 2013 ko je znašala 1.711 EUR.
Stroški materiala so v skupnih odhodkih udeleženi z 12 odstotki in so znašali 380.305 EUR. V
primerjavi z predhodnim letom so nekoliko višji.
Stroški storitev so v skupnih odhodkih udeleženi z 209 odstotki in so znašali 634.595 EUR, v
primerjavi z letom 2013 so višji manj kot za 1%..
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V letu 2014 je znašal strošek amortizacije 114.188 EUR, kar je za 14 % manj kot leta 2013. Od tega je
znašal strošek amortizacije na tržni dejavnosti 7.016 EUR, strošek amortizacije na javni službi pa je
znašal v letu 2014 skupaj 107.172 EUR. Amortizacijo smo obračunali po stopnjah rednega odpisa
upoštevajoč Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev. Drobni inventar z dobo koristnosti nad enim letom, katerega nabavna
vrednost ni presegla 500 EUR, smo odpisali 100 odstotno ob nabavi. Obračunani znesek amortizacije
smo zaradi pokrivanja stroškov amortizacije iz donacij zmanjšali za 2.129 EUR. V letu 2014 je bila
obračunana amortizacija za 66.041 EUR višja kot smo jo prejeli v ceni storitve in je znašala 180.230
EUR, tako smo pokrivali strošek amortizacije, ki ni bil priznan v ceni storitve, iz ustanoviteljevih
sredstev prejetih v upravljanje.
V primerjavi z letom 2013 so višji tudi drugi stroški in sicer za 10 % in so znašali 35.629 EUR.
Mednje evidentiramo prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 27.620 EUR,
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 1.474 EUR, izdatke za varstvo človekovega
okolja v višini 175 EUR, članarine zdravstveni skupnosti v višini 2.620 EUR, pristojbine ob
registraciji, stroški vinjet in drugi.
Finančni odhodki so v letu 2014 znašali 315 EUR. Predstavljajo pa stroške zamudnih obresti.
Drugi odhodki so v letu 2014 znašali 3.345 EUR in so večji glede na predhodno leto za 11%. Med te
stroške evidentiramo dane donacije in ter denarne kazni ter druge.
Prevrednotovalni poslovni odhodki so realizirani v višini 4.159 EUR in predstavljajo odhodke zaradi
oslabitve terjatev. Odhodki zaradi oslabitve terjatev v znesku 4.159 EUR se nanašajo na oslabitev
terjatev do kupcev, ki je bila opravljena zaradi nemožnosti izterjave, saj so računi kupcev blokirani.
Zavod je evidentiral odhodke javne službe in tržne dejavnosti po sodilu procenta prihodkov.
Besedilo
JAVNA SLUŽBA
Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija
Drugi stroški
Finančni odhodki
Drugi odhodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki
TRŽNA DEJAVNOST
Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija
Drugi stroški
Finančni odhodki
Drugi odhodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki
SKUPAJ JAVNA SLUŽBA IN TRG

Rea
2.956.239
356.936
595.602
1.855.749
107.172
33.440
296
3.140
3.904
204.135
23.369
38.993
132.086
7.016
2.189
20
206
256
3.160.374
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Plan
2.943.990
297.205
598.982
1.887.628
124.355
29.920
290
2.805
2.505
204.662
20.661
41.641
131.225
8.645
2.080
20
195
195
3.148.652

Ind rea/plan
100
120
99
98
86
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102
111
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113
93
100
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100
105
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V zavodu smo v skupnih odhodkih javne službe sledili planu, prav tako pa v skupnih odhodkih tržne dejavnosti.
Zavod je na javni službi nekoliko presegel plan na drugih stroških in prevrednotovalnih odhodkih. Večji
prevrednotovalni odhodki so nastali zaradi nepredvidenih odpisov terjatev. Na tržni dejavnosti so bili prav tako
preseženi samo prevrednotovalni odhodki, ostali odhodki so bili v skladu s planom.

POSLOVNI IZID
Razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini
343.431 EUR, kar predstavlja 9 % celotnih prihodkov. V letu 2014 ugotavljamo davek od dohodka
pravnih oseb v višini 8.266 EUR.
Tako znaša presežek prihodkov nas odhodki obračunskega obdobja leta 2014 z upoštevanjem
davka od dohodkov pravnih oseb skupaj 335.165 EUR.
Presežek prihodkov nad odhodki nastaja iz naslova delovanja javne službe in tržne dejavnosti, in sicer:
-

-

prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so tako večji od odhodkov od prodaje blaga in storitev
na trgu v višini 11.163 EUR, oz. presežek prihodkov nad odhodki obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb znaša 10.655 EUR.
presežek prihodkov nad odhodki iz naslova delovanja javne službe znaša v letu 2014 skupaj
332.268 EUR, oziroma z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb 324.510 EUR.

DELOVNA USPEŠNOST
V zavod smo na podlagi 3. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
obračunali tudi del zneska, natančneje 50% presežka prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti, in ga
evidentirali v poslovno leto 2014, kot strošek dela in na drugi strani kot obveznosti do zaposlenih. Delovna
uspešnost se bo izplačala v letu 2015 po odredbi direktorja.

ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA DELOVNO
USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
za leto 2014
Zap.
št.
1
2
3
4
5

Naziv

Znesek

Presežek prihodkov nad odhodki
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

21.221,65

Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom
sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu (4 - 2)

10.610,82
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0,00
21.221,65
10.610,82

Poslovno poročilo za leto 2014

__________________________________________________________________________________

8.3 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
Zaradi spremljanja gibanja javno-finančnih prihodkov in odhodkov mora ZD kot določeni uporabnik
enotnega kontnega načrta ugotavljati in razčlenjevati prihodke in odhodke tudi na način, da upošteva
računovodsko načelo denarnega toka - plačano realizacijo. Takšno evidenčno izkazovanje podatkov je
namenjeno sestavljanju bilanc javno-finančnih prihodkov oz. prejemkov in odhodkov oz izdatkov na
ravni države. Tako so v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka prikazani prihodki in
odhodki na osnovi enotnega kontnega načrta, ki velja za neposredne uporabnike proračuna. To pomeni,
da so v tem izkazu prikazani vsi prejemki in izdatki, ki so bili vplačani in izplačani v letu 2014. Podatki
v tem izkazu tako niso neposredno primerljivi s podatki izkaza prihodkov in odhodkov sestavljenem po
načelu nastanka poslovnega dogodka, saj veljajo pri prikazovanju prihodkov in odhodkov različna
pravila (načelo nastanka poslovnega dogodka oziroma načelo denarnega toka). Njegova izrazna moč pa
je v tem, da izkazuje poslovne dogodke, pri katerih je nastal denarni tok. Tako ta izkaz vsebuje tudi
plačila za nakup osnovnih sredstev. V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka so
prikazani ločeno:
• prihodki za izvajanje javne službe v višini
• prihodki za izvajanje tržne dejavnosti v višini

3.229.438 EUR,
209.830 EUR.

Skupaj je ZD ustvaril 3.439.268 EUR prihodkov po načelu denarnega toka, kar je za 1 % več kot v letu
2013. Prihodke za izvajanje javne službe razdeljujemo na prihodke iz sredstev javnih financ, med
katerimi so po strukturi največji prilivi, ki jih ZD pridobiva s strani ZZZS za obvezno zdravstveno
zavarovanje in druge prihodke za izvajanje dejavnosti javne službe, med katerimi po velikosti izstopajo
prilivi s strani Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z., Zavarovalnice Triglav d.d. in Zavarovalnice
Adriatic Slovenica d.d. iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. V letu 2014 Izkaz
prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka zajema tudi odlive v zvezi z izplačilom ¾ plačnih
nesorazmerij. To je tudi eden od razlogov za negativni izid iz naslova izkaza prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.
Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša -110.608 EUR in se razlikuje od
ugotovljenega presežka v izkazu prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov.

9. FINANČNI KAZALNIKI V LETU 2014
o Kazalniki gospodarnosti
K1 = celotna
gospodarnost =

K1 = 1,10

PRIHODKI
ODHODKI
(1,06 leto 2013)

Načelo gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca 1 ali večja od 1.
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K2 = gospodarnost
poslovanja =

K2 = 1,10

PRIHODKI OD POSLOVANJA
ODHODKI OD POSLOVANJA
(1,07 leto 2013)

V tem kazalniku so prihodki zmanjšanji za finančne, druge prihodke in prevrednotovalne prihodke,
odhodki pa so zmanjšani prav tako za druge stroške, finančne odhodke, druge odhodke in
prevrednotovalne odhodke. Tudi ta kazalnik mora biti najmanj ena ali več, da je zadoščeno načelu
gospodarnosti poslovanja.
o Kazalnik odpisanosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev

K=

K = 0,97

POPRAVEK VREDNOSTI OSNOVNIH
SREDSTEV
NABAVNA VREDNOST OSNOVNIH
SREDSTEV
(0,86 leto 2013)

o Kazalnik sestave sredstev

K=

DOLG.SRED. IN SRED. V UPRAVLJANJU –
DOLG. TERJATVE
SREDSTVA

K = 0,48
(0,37 leto 2013)
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, zmanjšana za dolgoročne terjatve so stalna sredstva. S
tem kazalnikom se ugotavlja delež stalnih sredstev v vseh sredstvih. Večji kot je obseg stalnih sredstev,
večje so potrebe po lastnih virih.

K=

K = 0,51

KRAT.SRED. IN AKTIVNE ČASOVNE RAZ. +
DOLG. TERJATVE
SREDSTVA
(0,63 leto 2013)

Z naraščanjem vrednosti kazalnika se manjša potreba po lastnih virih.

o Kazalniki samofinanciranja
S tem kazalnikom ugotavljamo primernost obsega lastnih in tujih virov sredstev oz. stopnjo finančne
neodvisnosti, ki je seveda relativna, saj zavod le upravlja s sredstvi, ki so v lasti ustanoviteljev.
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K=

K = 0,81

LASTNI VIRI
OBV.DO VIROV SREDSTEV
(0,79 leto 2013)

Stopnja samo financiranja je dokaj visoka, kar je posledica visoke stopnje finančne neodvisnosti
zavoda.

K=

K = 0,18

TUJI VIRI
OBV.DO VIROV SREDSTEV
(0,21 leto 2013)

Stopnja obveznosti do zaposlenih in do ostalih upnikov zavoda ima majhno finančno odvisnost.
K = razmerje med lastnimi in
tujimi viri

K = 4,52

LASTNI VIRI
TUJI VIRI

(3,84 leto 2013)

Delež lastnih virov je visok in v okviru priporočenih vrednosti.

o Tekoča likvidnost
K=

K = 2,78

KRAT.SRED. IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZ.
(3,02 leto 2013)

Koeficient tekoče likvidnosti izraža razmerje med krožečimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi.
Okvirna vrednost koeficienta, ki izraža plačilno likvidnost je višja od priporočenih vrednosti, ki so od
1,5-2.
Računovodsko poročilo pripravil:
Pooblaščen računovodski servis Fiposor d.o.o. Ormož
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10. ZAKLJUČKI IN PREDLOGI SKLEPOV ZA SVET ZAVODA
Na osnovi ugotovitev iz poslovnega poročila za leto 2014 se svetu zavoda predlagajo naslednji

SKLEPI:
1. Sprejme se poslovno poročilo z zaključnim računom za leto 2014 z ugotovljenim presežkom
prihodkov nad odhodki v znesku 335.165 EUR.
2. Presežek prihodkov nad odhodki v višini 335.165 ostane nerazporejen, oz. se ob razporeditvi
uporabi za izvajanje in razvoj ZD Ljutomer in dejavnosti.

Direktor:
Mag. Tomislav Nemec

Priloge za AJPES:
- Bilanca stanja
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil
- Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov
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