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DEJAVNOSTI ZZV PO VIRIH FINANCIRANJA

� Program javne službe javnega zdravja MZ

� Program ZZZS� Program ZZZS

� Javna služba iz drugih javnih virov

� Storitve na trgu



PROGRAM JAVNE SLUŽBE JAVNEGA ZDRAVJA

� proučevanje zdravstvenega stanja

� proučevanje dejavnikov tveganja za zdravje� proučevanje dejavnikov tveganja za zdravje

� ukrepi za odkrivanje in odpravljanje zdravju škodljivih 
dejavnikov iz okolja

� krepitev zdravja, zdravstveno-vzgojni programi, primarna 
preventiva



PROGRAMI ZZZS

� epidemiološko delo povezano z ugotavljanjem nalezljivih
bolezni

� ukrepi za preprečitev širjenja nalezljivih bolezni

� varstvo pred steklino� varstvo pred steklino

� izvajanje določenih cepljenj

� zdravstveni nadzor nad osebami z določenimi nalezljivimi
boleznimi

� načrtovanje, koordiniranje in spremljanje zdravstveno
vzgojnih programov v regiji



JAVNA SLUŽBA – DRUGI VIRI

� storitve izvajanja državnih monitoringov:

- pitne vode (MZ)

- živila (MKGP)

- PSR, igrač (ZIRS)

- površinskih in podzemnih voda (MOP-ARSO)

- humani biomonitoring (MZ, Urad za kemikalije)

- MEEL (MO)

� kemijska varnost (MZ)

� analize humanih kužnin

� kakovost zraka v MO Maribor

� raziskovalni projekti (ARRS)



TRŽNA DEJAVNOST

� samoplačniška cepljenja

� izvajanje dezinfekcij, dezinsekcij, deratizacij� izvajanje dezinfekcij, dezinsekcij, deratizacij

� sanitarni in higienski nadzori nad obrati za proizvodnjo in 
promet živil ter nad objekti za preskrbo s pitno vodo

� spremljanje onesnaženosti delovnih okolij in zraka

� emisijski monitoring in emisije škodljivih plinov



� meritve hrupa

� sanitarno-kemične preiskave vzorcev živil, pitne vode, 
kopalnih voda, odpadnih voda, odpadkov, predmetov kopalnih voda, odpadnih voda, odpadkov, predmetov 
splošne rabe

� izdelava ocen tveganja o vplivih iz okolja na zdravje po
naročilu različnih pravnih in fizičnih oseb

� projekti pridobljeni na razpisih Evropskih projektnih skladov.
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POSLOVANJE ZZV
(primer ZZV Maribor)

� do leta 2008 poslovanje pozitivno

� brez likvidnostnih težav

� v prvih štirih mesecih 2009 bistveno poslabšanje poslovanja
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UKREPI ZA POVEČANJE PRIHODKA

� Vsi oddelki z izgubo morajo pripraviti podrobne plane prihodkov za tri
mesece naprej.

� Skupne strokovne službe za omenjene mesece pripravijo plane stroškov.

� Poročila in plani se bodo obravnavali vsak mesec na strokovnem kolegiju in
z vodji dejavnosti oddelkov.z vodji dejavnosti oddelkov.

� Vodje oddelkov in dejavnosti pripravijo operativni plan aktivnosti na trgu in
poročajo vsak mesec o realizaciji.

� Svetovalec direktorice za ekonomiko pripravi seznam obstoječih strank iz
gospodarstva, s katerimi ima zavod letni promet nad 5.000 EUR in jim
ponudi sodelovanje na vseh področjih, ki jih zavod strokovno pokriva.
Strankam se za sodelovanje na novih področjih dela ponudi poseben 10 %
popust.



UKREPI ZA UMIRITEV RASTI MATERIALNIH STROŠKOV 
IN STORITEV

� Stroške kuriva za ogrevanje znižati za 10 % s skrajšanjem časa ogrevanja in
nastavitve temperature.

� Stroške pogonskega goriva znižati za 5 % s poostrenim nadzorom nad koriščenjem
službenih avtomobilov.

� Stroške porabljene električne energije znižati za 5 % z vgraditvijo varčevalnih
žarnic, avtomatov za izklop itd.žarnic, avtomatov za izklop itd.

� Stroške pisarniškega materiala znižati za 5 % z doslednejšim nadzorom ob
naročanju in zmanjšanjem zalog.

� Stroške za strokovno literaturo, ki so v nenehnem porastu, znižati za 10 % s
preverbo vsakega naročila in možnostjo brezplačnih alternativ.

� Stroške dnevnic za službena potovanja znižati za 10 % z doslednim nadzorom nad
številom dni potovanja pri daljši odsotnosti in nadzorom do upravičenosti v okviru
rednega delovnega časa.

� Pogodbe o delu znižati za 20 %, preveriti vse pogodbe o delu in možnosti
opravljanja dela z lastnimi zaposlenimi v rednem delovnem času.

� Poštne storitve znižati za 10 %. Rezerve so v zmanjšanju stroškov hitre pošte.



� Prevoz z lastnimi prevoznimi sredstvi v službene namene zmanjšati za 40 %.
Rezerve so v koriščenju službenih avtomobilov. Nadzor nad prostimi avtomobili se
uredi na nivoju zavoda.

� Stroške računalniških storitev znižati za 30 % z začasno zaustavitvijo nadaljnjega
uvajanja novih programov.

� Stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja zmanjšati za 50%. Izvajajo se le v
minimalnem obsegu, po dogovoru na strokovnem svetu in v skladu s planom
investicijskega vzdrževanja.investicijskega vzdrževanja.

� Stroške varovanja znižati za 20 %, predvsem z zmanjšanjem obsega varovanja.

� Stroške mobilne telefonije znižati za 20 % z proporcionalnim znižanjem limita
vsem zaposlenim, ki imajo službeni mobitel za 30 %.

� Stroške študentskega dela znižatiza 50 % in delo opraviti z lastnimi zaposlenimi v

okviru rednega delovnega časa.



UKREPI ZA UMIRITEV RASTI STROŠKOV DELA

� Ukine se izplačilo nadur v vseh centrih z izgubo, v ostalih centrih se
nadure zmanjšajo za 30 %.

� Preveri se izvajanje stalne pripravljenosti in tam kjer ni z zakonom ali� Preveri se izvajanje stalne pripravljenosti in tam kjer ni z zakonom ali
pogodbo predpisana se ukine.

� Delavce, ki gredo v pokoj ali porodniško, se ne nadomesti, poiščejo se
notranje rešitve.

� Opravi se pregled pogodb o delu za določen čas in pregled pogodb
delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev.



UKREPI ZA ZMANJŠANJE DELEŽA AMORTIZACIJE V 
PRIHODKU ZAVODA

� Amortizacija v ZZV Maribor se je izredno povečala v letu 2006 (izgradnja
in opremljanje novih sanitarno kemičnih in sanitarno mikrobioloških
laboratorijev po požaru leta 2005)laboratorijev po požaru leta 2005)

� V letu 2008 je bila amortizacija za 95 % višja kot leta 2004

� Najvišja amortizacija v centru IVO

� Nadaljnje investiranje v opremo IVO v letu 2008 ustavljeno

� Realizacija plana investicij se v letu 2009, dokler je zavod v izgubi, ustavi.



UKREPI ZA ZAGOTOVITEV LIKVIDNOSTNE STABILNOSTI 
ZAVODA

� vse plačilne roke podaljšati za 30 dni

� zaloge materialov zmanjšati na minimum, saj so v njih po nepotrebnem� zaloge materialov zmanjšati na minimum, saj so v njih po nepotrebnem
vezana sredstva

� ob nadaljevanju negativnega trenda zagotoviti kontokorentni kredit do
500.000 EUR za zagotovitev plačila računov in izplačilo plač.



UKREPI ZA ODPRAVO IZGUB PRI IZVAJANJU PROJEKTOV 
PRIDOBLJENIH NA RAZPISIH

� Pred prijavami na razpise mora vodja projekta predstaviti finančno
smotrnost prijave svetovalcu direktorice za ekonomiko in finance.

� Financiranje projekta mora biti zagotovljeno vsaj v 70 %.

� Beleženje nastalih stroškov in prihodkov na projektih se mora izvesti v� Beleženje nastalih stroškov in prihodkov na projektih se mora izvesti v
mesecu, ko finančni dogodek nastane.

� Stroški na posameznih postavkah projekta ne smejo prekoračiti postavke,
ki so za to predvidene v pogodbi s financerji, saj gredo v breme zavoda.

� Ob zaključku projekta se obvezno izdela končno poročilo o finančni
učinkovitosti projekta za potrebe vodstva centra in vodstva ZZV.



KAKOVOST STORITEV

SISTEM ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI:

� ISO 9001/2008� ISO 9001/2008

� SIST EN ISO/IEC 17025

� CERTIFIKAT GMP

� CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE



REZULTATI

� z izvajanjem ukrepov smo začeli maja 2009

� v septembru 2009 smo poslovanje zavoda normalizirali in
izgubo odpraviliizgubo odpravili

� ostala je izguba v dveh organizacijskih enotah (IVO, CZVP)

� ukrepi se nadaljujejo do konca leta 2010

� zaradi aktualne situacije večino ukrepov izvajamo še danes
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� rast odhodkov v letu 2009 in 2010 smo umirili

� z natančnim nadzorom investiranja smo v treh letih
amortizacijo znižali na 1,036.000 EUR, to je za 9 %

� kljub recesiji in nespremenjenim cenam smo prihodke
povečali za 1,9 %povečali za 1,9 %

� z realno nižjimi cenami smo na področju laboratorijskih
dejavnosti izboljšali cenovno konkurenčnost na trgu.



UČINKOVITOST POSLOVANJA

KAZALNIK LETO 2009 LETO 2010

1. Kazalnik gospodarnosti 1,014     1,033     

2. Delež amortizacije v celotnem prihodku 0,084     0,075     2. Delež amortizacije v celotnem prihodku 0,084     0,075     

3. Stopnja odpisanosti opreme 0,810     0,846     

4. Dnevi vezave zalog materiala 35,906     25,960     

5. Delež terjatev v celotnem prihodku 0,256     0,314     



ZAKLJUČEK

Poslovna prizadevanja vodstva so danes usmerjena v
zagotavljanje pogojev za povečevanje prihodka, ki bo v
naslednjih letih lahko pokrival odhodke.

Večino stroškov oz. odhodkov ni možno več dodatnoVečino stroškov oz. odhodkov ni možno več dodatno
zniževati.

Naša konkurenčna prednost, s katero gradimo uspešnost, so
certificirani sistemi kakovosti in akreditacijske listine.




