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Dejavnosti: ZD Koper na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZD Koper opravlja osnovno
zdravstveno dejavnost, ki obsega:
spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in
izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in
poškodovancev;
preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom
preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami;
zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;
zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter
oskrbovancev v socialno varstvenih in drugih zavodih;
nujno medicinsko pomoč (dežurna služba, enota NMP-A in NMP-PHE Obala);
zdravstvene preglede športnikov;
ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;
diagnostične in terapevtske storitve;
center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog;
antikoagulantno zdravljenje;
ginekologija;
diabetologijo;
psihiatrijo;
ultrazvočno diagnostiko;
medicino dela, prometa in športa ter
razvojna ambulanta.
Število zaposlenih na dan 31.12.2014: 218 zaposlenih.
Organi ZD Koper so:
svet zavoda,
direktor zavoda,
strokovni vodja zavoda ter
strokovni svet zavoda.
Vodstvo zavoda :
Direktor zavoda: Matevž Ravnikar
Strokovni vodja zavoda: Ljubica Kolander Bizjak, dr.med., spec. splošne medicine
Pomočnik direktorja za zdravstveno nego: Vanja Kosmina Novak, dipl. med. sestra
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PREDSTAVITEV ZAVODA

Zdravstveni dom Koper (v nadaljevanju ZD Koper) je javni zdravstveni zavod, ki v skladu z Zakonom o
zdravstveni dejavnosti opravlja zdravstveno dejavnost na območju Mestne občine Koper, ki je tudi
ustanoviteljica zavoda.
ZD Koper je bil v sedanji organiziranosti ustanovljen leta 1955 za izvajanje osnovnega zdravstvenega
varstva, ki obsega preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostiko, zdravstveno vzgojno delo,
zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v poslovnih prostorih v upravljanju ali
najemu ZD Koper, na terenu na območju občine Koper. S 15.11.2010 izvaja ZD Koper, skupaj z Zdravstvenim
domom Izola in Zdravstvenim domom Piran Centralno urgentno službo na lokaciji Splošne bolnišnice Izola.
Delovno terapijo v sklopu razvojne ambulante izvajamo tudi v prostorih vrtca Sežana, to pa z namenom, da
populaciji, katero z določeno dejavnostjo pokrivamo tudi fizično, približamo naše storitve. ZD Koper izvaja
osnovno zdravstveno varstvo za vse ljudi, ki potrebujejo zdravstveno pomoč, pri tem ravna enako ne glede
na nacionalnost, veroizpoved, raso, spol in drugačnost.
ZD Koper je imel v letu 2014 organizirano zdravstveno varstvo na naslednjih lokacijah:
ZD KOPER - Dellavallejeva ulica 3, Koper
Enota Bonifika – Ljubljanska 6A, Koper
Zdravstvena postaja Olmo – Cesta na Markovec 1, Koper,
Splošna ambulanta Ankaran – Srebrničeva 13, Ankaran,
Dispanzer za ženske Šalara – Obrtniška 30, Koper,
Splošna ambulanta Šmarje – Šmarje 89, Šmarje,
Splošna ambulanta v Obalnem domu Upokojencev na Markovcu – Krožna cesta 5, Koper,
Prehospitalna enota PHE, NMP Obala – Polje 35, Izola
Ambulanta otroški in šolski dispanzer Debeli Rtič – Jadranska cesta 73, Ankaran,
Ambulante v zaporih Koper – Ankaranska cesta 3, Koper,
Razvojna ambulanta deluje tudi v vrtcu Sežana,
Centralna urgentna služba - Polje 35, Izola.
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Zavod: ZDRAVSTVENI DOM KOPER
Naslov: Dellavallejeva ulica 3, 6000 Koper

II. POSLOVNO POROČILO
ZA LETO 2014

Odgovorna oseba: Direktor, Matevž Ravnikar
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1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEO DELOVNO PODROČJA ZAVODA
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
 Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),
 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92 - popr., 13/93,45/94 - Odl. US,
37/95, 8/96, 59/99 - Odl. US, 90/99 - popr., 90/99, 98/99- ZZdrS, 31/00, 36/00 - ZPDZC, 45/01,
62/01 - Skl. US, 86/02 - ZOZPEU, 135/03 - Odl. US, 2/04, 80/04, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 15/08,
77/08 – ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13),
 Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99, 67/02, 86/02 - ZOZPEU, 15/03, 63/03 - Odl. US,
2/04, 62/04 - Odl. US, 47/06, 68/06 - ZSPJS-F, 58/08, 15/08 in 107/10 – ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
 Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14),
 Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/2009),
 Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95, 25/04 - odl. US, 47/04 - ZdZPZ, 119/05),
 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št 9/92, 13/93, 9/96,
29/98, 77/98 - odl. US, 6/99, 56/99 - ZVZD, 99/01, 42/02 - ZDR, 60/02, 126/03, 62/05 - odl. US,
76/05, 100/05 - odl. US, 38/06, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A,
87/11, 40/12 - ZUJF, 96/12 - ZPIZ-2, 21/13 - ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C,
99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 32/14 - ZPDZC-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 95/14 - ZUJF-C),
 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00),
 Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08),
 Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05 - ZInfP, 51/07 - ZUstS-A, 67/07,
94/07-UPB1),
 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03, 61/05, 109/05 - ZDavP-1B,
113/05 - ZInfP, 28/06, 117/06 - ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 - odl. US),
 Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/11, 43/12 - odl. US,
90/12, 19/14, 32/14 - ZPDZC-1, 90/14 - ZDU-1),
 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 43/11 ),
 Splošni dogovor za leto 2014 z aneksi,
 Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 z ZZZS z aneksi.
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:
 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12,
104/12 - ZIPRS1314, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14
- ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C),
 Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10, 110/11 - ZDIU12, 40/12 - ZUJF),
 Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
(Uradni list RS, št. 33/11),
 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C, 114/06 - ZUE),
 Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314,
105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I,
63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415,
101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US, 26/14 - ZSDP-1, 32/14 - ZVV-D, 85/14, 95/14),
 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
(Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14),
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Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni
list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12),
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13),
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
(Uradni list RS, 46/03),
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. člena Zakona o računovodstvu
(Uradni list RS, št. 108/13),
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS,
št. 53/08, 89/08, 98/09, 94/10, 40/12, 104/12, 46/13, 95/14),
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09,
41/12),
Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno
dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).

2. DOSTOPNOST ZDRAVSTEVNIH STORITEV PREBIVALCEV MO KOPER
V ZD Koper je dostopnost do zdravstvenih storitev celotedenska od ponedeljka do petka v dopoldanskem in
popoldanskem času.
V nočnem (20:00 do 07:00), sobotnem in nedeljskem času ter med prazniki deluje Centralna urgentna
služba Obala (skupaj z ZD Izola in ZD Piran), v prostorih Splošne bolnišnice Izola, Polje 40, Izola.
Ob sobotah, nedeljah in praznikih za potrebe otrok in šolarjev skrbi tudi dodatni dežurni zdravnik,
praviloma pediater ali specialist šolske medicine in sicer od 8. ure do 18. ure, na lokaciji Splošne bolnišnice
Izola v okviru Centralne urgentne službe.
Nujna medicinska pomoč – enota NMP - A deluje od ponedeljka do petka od 7. do 20. ure v stavbi
Zdravstvenega doma na lokaciji Bonifika na Ljubljanski cesti. V službo nujne medicinske pomoči se redno
vključujejo tudi zasebni zdravniki s koncesijo po razporedu, ki jo je pripravil Zdravstveni dom Koper, kot
organizator te službe. Takšna organizacija predstavlja nadstandardno rešitev z namenom zagotavljanja
nemotene oskrbe pacienta, tudi takrat, ko je urgentna ekipa na terenu. Tako povečane stroške krijemo
delno s subvencijo nadstandarda s strani MOK in delno iz sredstev pridobljenih na trgu. V NMP sodi tudi
PHE enota, ki je prvič od pričetka izvajanja programa ravno v letošnjem letu dosegla poln kadrovski
standard tudi pri zdravniškem kadru in se tako le učvrstila v rešitvah brez vključevanja zunanjih
»pogodbenih« sodelavcev.
V nepoletnih mesecih vsak dela prost dan izvajamo dežurstvo v zobozdravstvu, kar poteka nemoteno. Še
vedno pa ni sistemsko urejenih pregledov pacientov z bolečinami med tednom, kar smo v ZD Koper rešili z
internim dogovorom, vendar je glede na razpršenost ambulant zadevo v prihodnje potrebno urediti na
nivoju vseh izvajalcev v MOK, tudi koncesionarjev.
Ordinacijski časi vseh zdravnikov in zobozdravnikov s telefonskimi številkami so objavljeni na spletnih
straneh ZD Koper in na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).
Seveda pa je celoten delavnik pomemben vir tovrstnih informacij tudi brezhibno, a letos okrnjeno samo na
dopoldanski čas, delujoča telefonska centrala, ki usmerja paciente, tako telefonsko, kot ob direktnem
kontaktu ob vstopu v ZD. V popoldanskem času lahko paciente pravilno usmerja vedno prisoten kader v
urgentni ambulanti, katero imamo še vedno nadstandardno organizirano, saj na tem področju ne
pristajamo na prenizke standarde priznanega programa s strani ZZZS.
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3. POROČILO STROKOVNE VODJE O DEJAVNOSTIH V ZAVODU
Kaj je najbolj zaznamovalo leto 2014 v Zdravstvenemu domu Koper? Celo leto smo bili brez specialistke
družinske medicine in dalj časa brez specialistke pediatrije, večji del leta smo opravili tudi brez psihiatra v
Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, čeprav smo intenzivno iskali nove
sodelavke. S požrtvovalnim delom vseh zaposlenih v ambulantah splošne medicine, dispanzerju za
predšolske in šolske otroke smo opravili vse delo, pri čemer nam je bila v pomoč potrpežljivost vseh naših
pacientov.
V letu 2014 smo dobili novo referenčno ambulanto, ki bo izboljšala predvsem preventivo med odraslimi.
Referenčne ambulante so dobile pohvalo dr. Jelke Zaletel, podpredsednice koordinativne skupine
Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2020, ker so leta 2014 prispevali
pomembne informacije za oceno kakovosti obvladovanja sladkorne bolezni v Sloveniji. Raziskavo je izvajal
Health Consumer Powerhouse.
V otroškemu in šolskemu dispanzerju se z ozaveščanjem staršev vse bolj uveljavlja cepljenje proti klopnemu
meningoencefalitisu.
Laboratorij v letu 2014 ni bil samo adaptiran, uvedel je nove laboratorijske preiskave, ki smo jih do takrat
pošiljali zunanjim izvajalcem, nekatere laboratorijske preiskave z uvedbo novih aparatur in metodologij
pocenil in jih v večji meri kot prejšnja leta opravljal tudi za izvajalce izven Zdravstvenega doma Koper, kar se
je poznalo na opazno povečanem prilivu iz naslova trga, kar dela naš laboratorij več kot rentabilen. Začeli
smo uvajati kvalitetnejšo tehnologijo za analizo kapilarnega INR za bolnike na antikoagulantnih zdravilih.
Za potrebe PHE smo pridobili v testiranje POCT I-STAT firme ABBOTT za določanje Troponina na terenu in
ob pomoči donatorjev nov profesionalni defibrilator. Med večje in pomembnejše nabave šteje tudi nakup
novega ultrazvočnega aparata v dispanzerju za ženske, prav tako ob pomoči donatorjev s čemer smo lahko
odstranili starega, ki ni dosegal zahtevanih standardov in tako ogrožal kakovostno diagnostiko.
Kakovostneje in predvsem preprostejše delo smo omogočili tudi spec. amb. za diabetes s tem, ko smo jim s
prenovo neuporabnega podstrešja zagotovili dobrih 100 kvadratnih metrov edukacijskih prostorov.
Kljub vsem kadrovskim zagatam smo še vedno učna ustanova za dijake Srednje zdravstvene šole Izola, za
študente Fakultete za vede o zdravju Izola in Medicinske fakultete Ljubljana. Smo tudi učna ustanova za
specializante družinske medicine, pediatrije, zobozdravstva, urgentne medicine, psihiatrije in
pedopsihiatrije.
In še bomo zmogli opravljati naše poslanstvo, ki je popolna oskrba vseh naših uporabnikov od rojstva do
smrti: z odrekanjem, na račun prostega časa, v kateremu se odvija več kot polovica naših izobraževanj,
skratka, z garanjem. Zato še naprej apeliramo k spremembi normativov.
4. POROČILO POMOČNICE DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO
Zdravstvena nega obsega samostojno, soodvisno in sodelujočo obravnavo in sodelovanje posameznikov
vseh starosti, družin, skupin in skupnosti, bolnih in zdravih v vseh okoljih. Zdravstvena nega vključuje
promocijo zdravja, preprečevanje bolezni ter skrb za bolne, invalidne in umirajoče ljudi. Glavne naloge
zdravstvene nege so tudi zagovorništvo, promoviranje varnega okolja, raziskovanje, sodelovanje pri
oblikovanju zdravstvene politike ter managementa zdravstvenih sistemov in izobraževanje
V letu 2014 so bile glavne usmeritve delovanja, enako kot v prejšnjem letu, usmerjene k pacientu in lokalni
skupnosti, s katerimi smo želeli doseči večjo kakovost dela in obravnave ter našo prepoznavnost v
skupnosti, kjer ZD Koper deluje.
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Izobraževanja
Veliko pozornosti smo namenili internem izobraževanju na področju zdravstvene nege.
Tako je po izdelavi Protokola varnega cepljenja, dipl. med. sestra, odgovorna otroško šolskega dispanzerja,
izvedla predavanje Z naslovom »Cepljenje in dokumentiranje« z visoko udeležbo medicinskih sester (35).
Prav tako so bile dobro obiskane delavnice »Temeljnih postopkov oživljenja« v izvedbi tehnikov PHE.
Namenili smo jim tri termine in sicer v januarju in februarju.
V aprilu je otroška zdravnica medicinskim sestram in tehnikom predstavila »Nove smernice obravnave otrok
z vročino«.
Konec aprila je bilo v dogovoru med tremi obalnimi zdravstvenimi domovi (ZD Izola, ZD Piran in ZD Koper),
organizirano predavanje za medicinske sestre in tehnike z naslovom »Nujna in življenje ogrožujoča stanja«.
Izpeljal ga je zdravnik, specialist urgentne medicine. Razdeljeno je bilo na dva sklopa, udeležba je bila
visoka.
Poleg omenjenih internih izobraževanj, so se medicinske sestre izobraževale tudi na drugih seminarjih,
kongresih, delavnicah in predavanjih zunaj ZD Koper.
Omeniti moramo aktivno udeležbo naših zaposlenih na več različnih področjih. Tako je odgovorna
medicinska sestra Spec. amb. za diabetike pripravila predavanje in delavnico za Društvo HbA1c v Strunjanu,
z naslovom »Diabetično stopalo«. Za Zbornico – zvezo, Sekcijo medicinskih sester v socialno zdravstvenih
zavodih je izvedla predavanje Hipoglikemija in hiperglikemija pri stanovalcu s sladkorno boleznijo, za Sekcijo
medicinskih sester v endokrinologiji pa predavanje z naslovom »Prehrana starostnika«. Na znanstveni
konferenci z mednarodno udeležbo je bil objavljen njen prispevek »Prehrana starostnika s sladkorno
boleznijo«.
Medicinska sestra iste ambulante je v l. 2014 sodelovala pri organizaciji strokovnih dogodkov I&K, ki se
poglobljeno ukvarja s preprečevanjem in zdravljenjem diabetičnega stopala. Je soavtorica posterja z
naslovom »Ali je to Charcot?«, ki je bil predstavljen na Endokrinološki sekciji zdravnikov v Mariboru. Na
izobraževanju Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper v Valdoltri, je
imela aktivno predavanje z naslovom »Rane pri pacientih z sladkorno boleznijo«.
Dipl. med. sestra Spec. amb. za diabetike je na Sekciji medicinskih sester v endokrinologiji predstavila
raziskavo »Pomen presejalnega testa in zdravstvene vzgoje v preventivi diabetičnega stopala.«
Pomočnica direktorja za zdravstveno nego je sodelovala na izobraževanju Strokovnega društva medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper s prispevkom »Edukacija starostnika s sladkorno boleznijo«,
kot članica upravnega odbora Sekcije medicinskih sester v endokrinologiji je aktivno sodelovala pri
organizaciji strokovnega srečanja in s prispevkom »Ustrezni edukacijski pristopi k starostniku z sladkorno
boleznijo«.
Dipl.med. sestra ZVC je z zdr. tehnikom in dipl. zdravstvenikom izvedla izkustveno delavnico »Kako ravnati
pri epi napadu in kako poklicati pomoč« za osebe s posebnimi potrebami iz VDC Markovec in VDC Sonček,
Dosežki zdravstvene nege v strokovnih združenjih
V septembru 2014 je Zbornica – Zveza, Komisija za specialna znanja v dejavnosti zdravstvene in babiške
nege sprejela sklep, da se program izobraževanja »Specialna znanja s področja edukacije bolnikov s
sladkorno boleznijo« vpiše v nacionalni register specialnih znanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege.
Udeleženci bodo z opravljenim programom pridobili naziv »Edukator pacientov s sladkorno boleznijo«.
Program se bo opravljal v ZD Koper, v Specialistični ambulanti za diabetike.
Na Ministrstvu za zdravje so v Nadzorne komisije za področje zdravstvene nege sprejeli tri naše medicinske
sestre in sicer za področje diabetologije, medicine dela, prometa in športa ter in patronaže.
Delovanje v lokalnem okolju
Na tem področju je najbolj aktivna enota Zdravstveno vzgojni center. Tako so v letu 2014 organizirali
- pohod ob Svetovnem dnevu zdravja v koprsko zaledje,
- akcijo »Varno v naravo«(osveščanje o zaščiti pred klopi),
- V okviru svetovnih dni so na koprskih srednjih šolah izpeljali preventivno akcijo »Preprečevanje
spolnih bolezni in varna spolnost«,
- V okviru promocije MOK – Koper zdravo mesto, je ZVC izpeljal dva Testa hoje,
- Ob Svetovnem dnevu boja proti AIDS-u so na javnih mestih osveščali o uporabi kondomov in ostalih
ukrepih za preprečevanje širjenja bolezni in
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-

16. 10. 2014 so s pomočjo ostalih enot organizirali »Dan odprtih vrat v ZD Koper«, kjer se je veliko
občanov lahko posvetovalo s strokovnjaki različnih področji. Tako so lahko pogledali reševalno
vozilo, opravili denzitrometrijo in dopplersko preiskavo stopalnih žil, si izmerili krvni sladkor,
arterijski pritisk, spoznali otroško-šolski dispanzer in delo v zobozdravstveni vzgoji.
Ob Svetovnem dnevu žil, v akciji »Zatipaj si pulz« v sodelovanju s Slovenskim združenjem za žilne bolezni in
Splošno bolnišnico Izola, smo zaposleni v zdravstveni negi, na lokaciji ZD Kopra opravili več kot petdeset
meritev gleženjskega indexa, ITM, arterijskega krvnega pritiska in krvnega sladkorja.
Medicinske sestre ambulante za diabetike so sodelovale na prireditvi MOK »Sladka Istra«.
Pomembno sodelovanje zdravstvene nege beležimo že vrsto let v različnih društvih, kot na primer Društvo
invalidov, Društvo diabetikov in Koronarno društvo slovenske Istre.
V Osnovni italijanski šoli je dipl. medicinska sestra iz Specialistične ambulante za diabetike predstavila Zdrav
slovenski zajtrk in zdravo prehrano.
Z zagotavljanjem zdravstvene asistence smo bili prisotni tudi na vseh večjih prireditvah v naši občini.
Raziskovalno delo
V okviru izdelave magistrske naloge je naša zaposlena opravila raziskavo o pomenu presejalnega testa in
zdravstvene vzgoje v preventivi diabetičnega stopala.
Patronažna služba je sodelovala v pilotni študiji za uvedbo novega obračunskega modela patronažne
zdravstvene nege, ki je trajala 3 mesece.
Kot študijske medicinske sestre smo sodelovali v nekaj kliničnih raziskavah novih zdravil (FiAsp,
Semaglutide, HbA1c)
Druga področja
Zdravstvena nega je s svojim prispevkom k organizaciji in prostovoljnim delom veliko pripomogla k
ustanovitvi »Pro bono ambulante«, ki je namenjena vsem občanom brez zdravstvenega zavarovanja.
V letu 2014 je diplomirana medicinska sestra , pooblaščenka za »nenasilje na delovnem mestu« izdelala
dokument »Sporazum o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu«.
5. NADZORI V ZAVODU
Revizija računskega sodišča Republike Slovenije
Računsko sodišče Republike Slovenije (Računsko sodišče RS) je za leti 2010 in 2011 v ZD Koper opravilo
revizijo pravilnosti in smotrnosti ravnanj, povezanih z odsotnostjo zaposlenih z dela in izdalo mnenje s
pridržkom. Z revizijskem poročilom so bili ZD Kopru določeni naslednji popravljalni ukrepi:
- direktor določi delovna mesta, na katerih se pojavljajo pogoji dela v skladu s 3. točko drugega
odstavka 36. člena KPDZSV (posebni pogoji dela);
- vzpostaviti je treba notranje kontrole pri evidentiranju odsotnosti javnih uslužbencev tako, da bodo
zagotavljale pravilen obračun nadomestila plače za vsako odsotnost javnega uslužbenca in pravilno
stanje dopusta javnega uslužbenca ob koncu leta;
- določiti ovrednoten program strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja po tarifnih skupinah;
- uvesti spremljanje poteka izobraževanja javnih uslužbencev, ki imajo sklenjene pogodbe o
izobraževanju.
Računsko sodišče RS je podalo tudi priporočila, da ZD Koper:
- uvede elektronski način evidentiranja prisotnosti oziroma odsotnosti javnih uslužbencev;
- uvede centralno vodenje izrabe letnega dopusta;
- dopolni organizacijski predpis o strokovnem izpopolnjevanju in izobraževanju zaposlenih tako, da
opredeli, v katerih primerih se sklepa pogodba o izobraževanju, postopek sklenitve pogodb o
izobraževanju, kdaj je izobraževanje v interesu delodajalca oziroma javnega uslužbenca, postopek
izbora javnih uslužbencev, s katerimi bi sklenil pogodbo o izobraževanju, vsebino pogodbe o
izobraževanju, itd.;
- v finančnem načrtu navede, koliko javnih uslužbencev se izobražuje ob delu;
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uvede spremljanje in analiziranje bolniških odsotnosti ter odsotnosti zaradi izobraževanja in
izpopolnjevanja.
Vsi predvideni popravljalni ukrepi so bili izvedeni v roku, ki ga je določilo Računsko sodišče RS.
Od predlaganih priporočil je ZD Koper že pred izdajo mnenja uvedel centralno vodenje izrabe letnega
dopusta s kontrolo, ki se jo izvaja dvakrat letno za vse zaposlene. Dopolnjen je bil tudi Pravilnik o
strokovnemu izobraževanju in izpopolnjevanju. Glede spremljanja in analiziranja bolniških odsotnosti in
odsotnosti zaradi izobraževanja bo ZD Koper še naprej spremljal skupno odsotnost, podrobnejše analize pa
bo ZD Koper izvajal v primerih, ko bodo zaznana večja odstopanja. Vodstvo ZD Koper bo priporočilo o
elektronskem načinu evidentiranja delovnega časa upoštevalo pri nadaljnjem načrtovanju sistema
evidentiranja prisotnosti, vendar se zaradi poostrenih finančnih razmer k takojšnji rešitvi ni zavezalo, ker je
to povezano z dodatnimi stroški, ki niso bili predvideni v letu 2014.
-

Nadzor Zdravniške zbornice Slovenije
Zdravniška zbornica Slovenije je v našem zavodu opravila strokovna nadzora s svetovanjem pri dveh
zdravnikih. Pri nadzoru, ki je bil izveden 15. 1. 2014 ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnost, podanih je bilo
le nekaj priporočil za izboljšanje dela. Pri nadzoru 5. 6. 2014 je bilo ugotovljeno, da knjiga za vodenje
narkotikov ni bila ustrezna. Vnos podatkov je bil pravilen. Knjiga za vodenje narkotikov je bila zamenjana.
Nadzor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (finančno - medicinski nadzor in nadzor nad
uresničevanjem pravic ZZZS OE Koper)
Pri zdravnici v spec. ambulanti za diabetike, je bil opravljen redni finančno-medicinski nadzor. Ugotovljene
so bile nepravilnosti pri obračunu v višini 57,40 eur. Pogodbena kazen je znašala 114,80 eur.
Obvezna notranja revizija
Opravljena je bila tudi notranja revizija na področjih upralvjanja osnovnih sredstev in procesi upralvjanja
infomracijskih tehnilogij. Na obeh področjih smo dobili nekaj priporočil in z njihovim upoštevanjem
izboljšali upravljanje. Pomembnejša in potrebnejša so bila priporočila na področju osnovnih sredstev, kjer
se končno lahko pohvalimo, da smo razmere uredili tako kot je prav.
Izredni nadzori
1. Zaradi prejema informacije neupoštevanja navodil dispečerja, je bil izveden izredni interni nadzor 18. 3.
2014. Nadzor je pokazal, da so bili podatki ReCo in dispečerja pomanjkljivi. Na osnovi teh podatkov se je
zdravnica odločila pravilno.
2. Izredni interni nadzor je bil 3. 4. 2014 opravljen v splošni ambulanti zaporov Koper, zaradi suma
malomarnega ravnanja z narkotiki, kar je bilo z nadzorom potrjeno. Podana so bila natančna navodila,
kako se pravilno izpolnjujejo vse evidence.
3. Zaradi pritožbe je bil 3. 7. 2014 je bil opravljen izredni interni nadzor zdravnici v splošni ambulanti.
Zaradi manjkajočih izvidov je bila pacientka pozvana, da jih dostavi, da komisija lahko zaključi nadzor,
vendar jih ni posredovala, zato smo pritožbo opredelili kot neupravičeno.
4. Zaradi razjasnitve kritičnega dogodka v Centralni urgentni službi je bil izveden izredni strokovni nadzor
17. 7. 2014. Ugotovljeno je bilo, da je zdravnik ravnal v skladu s klicem dispečerja in v skladu s
pogovorom s klicajočim, vendar bi moral opraviti mrliški ogled znotraj štirih ur.
Redni strokovni nadzori
V službi splošne medicine sta bila pri dveh zdravnicah opravljena dva redna strokovna nadzora in sicer 13.
1. 2014 in 22. 1. 2014. Komisija, ki je nadzora opravila ni ugotovila nepravilnosti.
Za področje zdravstvene nege je bil opravljen interni strokovni nadzor 22. 1. 2014, pri med. sestri v splošni
ambulanti. Komisija ji je izrekla izredno pohvalo za vestno, strokovno in z empatijo opravljanje dela v
zdravstveni negi.
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6. POHVALE IN PRITOŽBE
Pohvale
V letu 2014 smo prejeli 17 pohval. Šest pohval več kot v letu 2013.
Tabela 1: Pohvale

Datum
prispele
pohvale
21.2.2014

26.02.2014

06.03.2014

11.03.2015

18.03.2014

27.03.2014

19.04.2014

28.04.2014

22.04.2014

03.06.2014

02.07.2014
04.08.2014

03.10.2014

Vsebina

Delovna enota

K. in V. V.
Pohvalila sta zdravnico Radojko Anderluh, dr. med., za njeno
dolgotrajno uspešno zdravniško prakso, neizčrpna prizadevanja,
visoko strokovno usposobljenost in ne nazadnje topel človeški
odnos. Prav tako sta pohvalila strokovnost in trud med. sestre
Elene Matijević in med. sestre Irene Cilenšek.
N. K.
Pohvalila je med. sestro Danico Mihič Radivo, za njeno prijaznost
in strokovnost.
E. N.
Pohvalil je med. sestro Tanjo Gergolet, ker pridno opravlja svoje
delo.
Gospa je pohvalila ekipo Prehospitalne enote, ki je delala v noči
od 5.3. na 6. 3. 14, v sestavi: Črtomir Seušek, dr. med. in zdrav.
tehnika Vilko Miklavčič in Danijel Stupan.
M.
Pohvalil je Orjano Hrvatin, dr. med. in med. sestro Tanjo
Gergolet, za zelo profesionalen in prijazen odnos do pacientov.
S. K. M.
Pohvalil je Danico Gobo Koprivec, dr. med., med. sestro Nives
Cencič, Vasjo Degrassi Bisaki, dr. dent med., zobno asistentko
Sašo Trebec, Tomislava Vitezico, dr. med., in dipl. med. sestro
Renato Mahmutovič.
Učiteljica OŠ Dušana Bordona je pohvalila dipl. med. sestro
Tatjano Bočaj iz Zdravstveno vzgojnega centra, ki je organizirala
ogled bolnišnice, transfuzije in Prehospitalne enote (PHE). Še
posebej je pohvalila ekipo PHE.
Kolektiv Policijske uprave Koper in Postaja prometne policije
Koper, se iskreno zahvaljujeta za podporo in sodelovanje ZD
Koper, pri izvedbi preventivne aktivnosti »Bolj pripravljen
motorist, bolj varen motorist ter policijske izkušnja kot nasvet«v
Strokovni svet ZD Koper je pohvalil zdrav. tehnika Marinu
Boškinu in Danijelu Jakulinu, za odlično opravljeno intervencijo
ob nudenju asistence na »Istrskem maratonu«.
G. K.
Naša sodelavka je pohvalila
dipl. med. sestro Renati
Mahmutovič in babico Mojco Pejović, za njuno strokovno delo,
prijaznost in odnos do sodelavk.
Direktorica VDC Koper je podala zahvalo dipl. med. sestri Tatjani
Bočaj, za sodelovanje in izvedbo predavanj.
R. B.
Pohvalila je Majdo Žuvela Lipušček, dr. med., ker zelo dobro
zdravi in je vedno prijazna.
Zveza Sonček se je zahvalila za sodelovanje Tatjani Bočaj.

Sl. splošne medicine

Sl. splošne medicine

Sl. splošne medicine

Sl. nujne med. pomoči PHE
Sl. splošne medicine

Sl. splošne medicine
Zobozdravstvena služba
Disp. za ženske

Zdravstveno vzgojni
center
Sl. nujne med. pomoči PHE
Sl. nujne medicinske
pomoči

Sl. nujne med. pomoči PHE
Disp. za ženske

Zdravstveno vzgojni
center
Sl. splošne medicine

Zdravstveno vzgojni
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28.08.2014 N. M.
Je pohvalila med. sestro Tanjo Gergolet, ker je izredno sposobna,
vljudna in prijazna.
26.08.2014 V. R.
Pohvalil je strokovnost in zavzetost Orjane Hrvatin, dr. med. in
med. sestre Tanje Gergolet.
14.11.2014 M. T.
Pohvalila je dipl. med. sestro Renato Mahmutovič in babico
Mojco Pejovič, ker sta izredno prijazni in pomagata vsaki
pacientki.
05.12.2014 T. M.
Pohvalila je vse zaposlene v spec. ambulanti za diabetike, še
posebej pa dipl. med. sestro Polono Krošelj.
SKUPAJ POHVAL 17

center
Sl. splošne medicine

Sl. splošne medicine

Disp. za ženske

Spec. ambulanta za
diabetike

V ZD Koper se trudimo za strokovnost in čim boljšo komunikacijo z uporabniki. Iz pohval se jasno vidi, da
uporabniki najbolj cenijo prav to: strokovnost in prijaznost. Veseli smo, da je pohval vsako leto malo več,
ker to pomeni, da smo se pravilno usmerili.
Pritožbe
V vseh čakalnicah našega zavoda je na vidnem mestu objavljena pritožna pot pacientov Zdravstvenega
doma Koper in pisne informacije o pacientovih pravicah, kot določa Zakon o pacientovih pravicah.
V priloženi tabeli je prikazan kronološki pregled pritožb, pripomb, reklamacij.
V letu 2014 smo obravnavali 7 pritožb več, kot v letu 2013.
Tabela 2: Pritožbe
Datum –
prispele
Vsebina
pritožbe
24.02.2014

28.02.2014

20.03.2014

08.05.2014

16.06.2014

09.07.2014

Delovna
enota

L. L.
Napačno naslovljena reklamacija. Gospodov zobozdravnik je
zasebnik s koncesijo.
O. G.
Pritožba nad organizacijo dela v ambulanti.
Pritožba neutemeljena.
S. J.
Pritožba stare mame, v zvezi z izdajo napotnice njeni vnukinji.
Na pritožbo smo odgovorili. Za nadaljevanje postopka smo
prosili pisno privolitev enega od staršev, za vpogled v
zdravstveno dokumentacijo, vendar le te nismo prejeli.
Š. S.
Pritožba, zaradi termina za pregled za vozniško dovoljenje.
Ker se je naknadno uspel dogovoriti za pregled, je pritožbo
umaknil.
Đ. P.
Gospa se je pritožila zoper način zdravljenja kroničnih bolnikov
s težkimi diagnozami, ki se težko ugotovijo.
Bila je opravljena prva obravnava ter izredni strokovni nadzor.
Gospa je bila pozvana, da posreduje izvide, ki manjkajo v zdrav.
kartonu, vendar jih ni dostavila.
H. V.
Pritožba, zaradi načina odvzema krvi.
Pritožba neutemeljena.

Napačno naslovljena
reklamacija
Sl. splošne medicine

Otroški dispanzer

Disp. medicine dela, prometa in
športa

Sl. splošne medicine

Diagnostični laboratorij
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N. Z.
Pritožba v zvezi z zdravstveno obravnavo mame.
Gospa je pacientka zdravnike zasebnice s koncesijo.

Napačno naslovljena pritožba

18.07.2014

L. M.
Pritožba nad delom nadomestne zdravnice.
Delno utemeljena.
Z. D.
Pritožba zaradi komunikacije z zdravnico.
Pritožba neutemeljena.
K. P.
Podala je mnenje o neprimerni komunikaciji med. sestre.
Pritožba utemeljena.
V. P.
Pripomba zaradi organizacije dela v času odsotnosti izbrane
zdravnice.
Delno utemeljena.
P. B.
Pritožba zaradi neprimerne komunikacije med. sestre.
Pritožba je utemeljena.
Š. L. M.
Pritožba zoper nadomestno zdravnico, zaradi zahteve po izdaji
napotnice.
Pritožba neutemeljena.
V. M.
Pripomba - ureditev nadomeščanja odsotnosti zdravnice.
Pripomba neutemeljena.
S. G. L.
Pritožba zaradi odklonitve obravnave.
Pritožba utemeljena.
S. J.
Pritožba zaradi neprimerne obravnave.
Pritožba utemeljena.
D. Š.
Pritožba nad neprimernim odnosom zdravnice in med. sestre.
Pritožba neutemeljena.
M. D.
Pripomba zaradi ukinitve dela telefonske centrale v
popoldanskem času.
Pripomba neutemeljena.
N. S.
Zahteva po zdravniškem potrdilu.
Zahteva neutemeljena.
B. U.
Pritožba glede dosegljivosti in komunikacije med. sestre.
Pritožba utemeljena.
Prispelo je 20 pritožb.
Dve pritožbi sta bili napačno naslovljeni.
Ena pritožba je bila naknadno umaknjena.
Obravnavanih je bilo 17 pritožb.

Sl. splošne medicine

04.08.2014

05.08.2014

02.09.2014

10.09.2014

29.08.2014

12.09.2014

02.10.2014

03.10.2014

15.10.2014

23.10.2014

30.10.2014

19.11.2014

Otroški dispanzer

Disp. za ženske

Sl. splošne medicine

Sl. splošne medicine

Sl. splošne medicine

Sl. splošne medicine

Otroški dispanzer

Otroški dispanzer

Sl. splošne medicine

Telefonska centrala

Sl. splošne medicine

Kabinet za UZ

Od 17 pritožb je bilo osem neutemeljenih, pet pritožb je bilo utemeljenih, dve pritožbi sta bili delno utemeljene. Dve
pritožbi sta ostali nezaključeni (gospa ni posredovala izvidov; starši niso dostavili privolitve za vpogled v zdravstveno
dokumentacijo, zato jih smatramo za neutemeljene.
Vse utemeljene pritožbe so se nanašale na način komuniciranja.
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7. INŠPEKCIJSKI NADZORI
MZ –Zdravstveni inšpektorat RS Ljubljana (ZIRS)
V letu 2014 je Zdravstveni inšpektorat MZ, Ljubljana, opravil en redni inšpekcijski nadzor v ZD Koper 10. 3.
2014 v dislociranih enotah: Splošna ambulanta Ankaran, Splošna ambulanta v zaporih Koper, Splošna
ambulanta v Šmarjah, Splošna ambulanta v Olmu, Ambulanta za Ultrazvok, Splošna ambulanta v Domu
upokojencev Markovec.
Inšpekcijski nadzor je bil opravljen z namenom preverjanja spoštovanja zakonodaje, ki ureja področja:
1. nalezljivih bolezni
Pravilnik o cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu pred vnosom in razširjanjem nalezljivih bolezni ravnanje
z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti in sicer:
- odlaganje odpadkov na kraju njihovega nastanka in
- ravnanju z amalgamskimi odpadki.
2. Zakona o zdravniški službi in sicer:
- vpis v register zdravnikov in
- licence zdravnikov, ki niso v rednem delovnem razmerju (nimajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi, delajo na
podlagi podjemne pogodbe itd.)
Ugotovitve:
1. Področje nalezljivih bolezni
Zdravstvena inšpektorica ugotavlja, da ZD Koper izvaja obvezna rutinska cepljenja ter da izvedbo evidentira
v zdravstveno dokumentacijo skladno z 42. členom Pravilnika o cepljenju.
ZD Koper poroča o izvedenih cepljenjih neposredno na spletno aplikacijo »cepljenje.net«, skladno z navodili
in v rokih, ki jih določi Inštitut za varovanje zdravja RS.
Po izjavah prisotnih, beležijo malo stranskih pojavov pridruženih cepljenju. Poznajo in imajo na razpolago
predpisane obrazce, ki jih izpolnjene pošljejo registru za stranske pojave po cepljenju na Nacionalni inštitut
za javno zdravje (NIJZ). V času inšpekcijskega pregleda je bilo v segmentu pod točko 1 ugotovljeno
neskladje, ki se nanaša na beleženje temperature hladilnika, kjer so cepiva, med vikendi in prazniki.
Neskladje smo nemudoma odpravili in sicer tako, da v dislociranih enotah ne hranijo nobenih zalog cepiva,
temveč ga sproti (dnevno) naročajo iz centralnega hladilnika, kjer se temperatura in vlaga meri 24/7. Zato
se je postopek na podlagi 28. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru ustavil.
2. Ravnanje z odpadki iz zdravstva
Opravljen je bil nadzor po vsebinah Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in
veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah in sicer v delu, ki se nanaša na odlaganje odpadkov
iz zdravstva. Preverjeno je bilo odlaganje odpadkov na kraju njihovega nastanka v izbranih ambulantah
dislociranih enot, pri čemer inšpektorica ni ugotovila nepravilnosti pri ravnanju z odpadki na kraju njihovega
nastanka.
3. Zdravniška služba
V času inšpekcijskega pregleda se je preveril eden izmed pogojev za samostojno opravljanje zdravniške
službe v skladu z določili Zakona o zdravniški službi, in sicer se je preverjalo, ali imajo zdravniki, zaposleni v
ZD Koper veljavno licenco.
V času inšpekcijskega pregleda v tem segmentu ni bilo ugotovljenih neskladij.
Dne 31. 3. 2015 je bil opravljen inšpekcijski nadzor, uveden po uradni dolžnosti, v zvezi z ravnanjem s cepivi.
Inšpektorica je na podlagi dokumentacijskega pregleda ugotovila, da imamo v ZD Koper izdelan Protokol
preskrbe s cepivi in dobre prakse varnega cepljenja, ter da smo takoj po ugotovitvi, da je dne 30. 3. 2014
prišlo zaradi izpada elektrike do dviga temperature v hladilni napravi s cepivi, pristopili k izvajanju ustreznih
ukrepov. Ker v omenjenem protokolu nismo imeli navedenih ukrepov v primeru izrednih razmer(prekinitev
hladne verige zaradi izpada električne energije, okvare opreme, naravnih nesreč,…), nam je bilo v skladu s
33. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru izrečeno opozorilo za dopolnitev protokola z manjkajočimi
ukrepi, ki smo jih nemudoma izpeljali.
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Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Urad za meroslovje
Dne 16. 10. 2014 je bil na podlagi 18. in 19. člena Zakona o meroslovju in Pravilnika o načinu izvajanja
meroslovnega nadzora nad merili izveden nadzor v Splošni ambulanti Ankaran, Srebrničeva 13. Ankaran.
V postopku meroslovnega nadzora je bilo ugotovljenih kršitev Zakona o meroslovju ali na njegovi osnovi
izdanih predpisov.
8. RAZISKAVE
Specialistična ambulanta za diabetike sodeluje v naslednjih raziskavah:
1. Sodelovanje z AstraZeneca v raziskavi o vodenju bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2.
2. Sodelovanje v klinični raziskavi z Adax International, ki je sestavljena iz dveh delov:
- Randomizirana dvojna slepa, s placebom nadzorovana 13-tedenska študija za zdravljenje periferne
nevropatske bolečine.
- Odprta podaljšana študija učinkovanja zdravila DS5565 v trajanju 52 tednov na bolečino zaradi
diabetične periferne nevropatije.
3. Sodelovanje z MSD, v raziskavi učinkovitosti in vzorcev oskrbe pri obravnavi sladkorne bolezni v
vsakdanji praksi v balkanski regiji.
4. Sodelovanje s Servier Pharma v neintervencijski raziskavi PRESEK.
5. Sodelovanje z MSD v kliničnem preskušanju – Učinkovitost in varnost semaglutida enkrat na teden v
primerjavi z insulinom glargin enkrat na dan kot dodatka k zdravljenju z meforminom s sulfonilsečnino
ali brez nje pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2, ki se še niso zdravili z insulinom.
Zdravniki sl. splošne medicine sodelujejo v naslednjih raziskavah:
Sodelovanje s Krko:
1. Ne-intervencijsko spremljanje učinkovitosti in varnosti fiksne kombinacije enalaprila in lerkandipina
(Elyrnoa®) v zdravljenju arterijske hipertenzije.
2. Epidemiološko raziskavo Uporabe escitaloprama pri slovenskih bolnikih z depresijo, anksioznimi
motnjami ali depresijo s pridruženimi anksioznimi motnjami (KEPSU 09/2013-ECYTARA/SI).
3. Ne-intervencijsko spremljanje učinkovitosti in varnosti zdravljenja z gliklazidom s podaljšanim
sproščanjem (Gliclada®) pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 (KPASES 10/2013-GLICLADA/SI).
4. Ne-intervencijsko spremljanje učinkovitosti in varnosti fiksne kombinacije telmisartana (Tolura®) ter
fiksne kombinacije telmisartana in hidroklorotiazida (Tolucombi®) v zdravljenju arterijske hipertenzije
(KPASES 01/2014-TOLURA-COMBI/SI).
Sodelovanje s Servier Pharmo:
5. Sodelovanje s Servier Pharmo v neintervencijski raziskavi PREGLED.
Pred začetkom vsake raziskave smo pridobili dispozicijo raziskave in mnenje etične komisije. Raziskav, ki
tega niso imeli, nismo izvajali.
9. KAKOVOST
Uvajanje sistema kakovosti je obsežen in dinamičen proces, ki predvideva večstopenjsko pridobivanje
certifikatov. Standard ISO 9001:2008 spodbuja vzpostavitev procesnega pristopa pri razvijanju, izvajanju in
izboljševanju učinkovitosti sistema vodenja kakovosti z namenom, da bi se z izpolnjevanjem zahtev
odjemalcev (uporabnikov in zaposlenih) povečalo njihovo zadovoljstvo.
V septembru smo opravili kontrolno zunanjo presojo ISO 9001:2008, proces še ni zaključen. Pred tem smo
uspešno opravili notranjo presojo.
V letu 2014 smo prenovili posamezne dokumente – pravilnike in procese dela. S tem želimo dokumentacijo
aktualizirati, približati izvajalcem zdravstvenih storitev in našim uporabnikom. Prenovljeni dokumenti so:
- Doktrina ravnanja z odpadki,
- Pravilnik o evidentiranju delovnega časa,
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Protokol dostopnosti telefonije za paciente,
Pravilnik o trženju samoplačniških storitev,
Proces dela v CPZOPD,
Proces dela v zobozdravstveni dejavnosti,
Proces dela v PHE,
Sporazum o trpinčenju na delovnem mestu,
Pravilnik o internem strokovnem nadzoru za zdr. delavce in sodelavce.

10. ODNOSI DO LOKALNEGA OKOLJA
ZD Koper je močno vpet v lokalno okolje. Aktivno smo prisotni v vseh koprskih vrtcih, tudi zasebnem,
osnovnih in srednjih šolah s slovenskim in italijanskim učnim jezikom, kjer intenzivno izvajamo dejavnosti
zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje.
Tudi v letu 2014 smo bili učna baza za dijake Srednje zdravstvene šole Izola, študente Fakultete za vede o
zdravju Izola in sicer za smer Zdravstvena nega in Dietetika, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in
izobraževalni zavod za specializacije zdravnikov. V zavodu se izvaja tudi del obveznega pripravništva
zdravnikov pripravnikov. Preko Zavoda za zaposlovanje smo pridobili enega javnega delavca in šest delavcev
na program usposabljanja.
Naš zavod nudi opravljanje pripravništva za poklica tehnik zdravstvene nege in s tem omogoča občanom in
občankam pridobitev poklica. Pripravnikom odpiramo vrata, kolikor jih ZD Koper zmore, saj se zavedamo
potreb po kakovostni izobrazbi bodočih sodelavcev. V lanskem letu je pripravništvo za poklic tehnik
zdravstvene nege pri nas uspešno zaključilo dvanajst oseb.
Prvič smo izvedli asistenco na javni prireditvi v sodelovanju z reševalno postajo slovenske Istre (RSSI iz
izolskega ZD in tako poskrbeli za zdravstveno varstvo na prvem istrskem maratonu, ki je bil zaradi širokega
območja dogodka najtežja preizkušnja do sedaj.
Odlično sodelujemo z Mestno občino Koper, kot našo ustanoviteljico.
11. KOMUNIKACIJA Z JAVNOSTJO V LETU 2014
S predstavniki medijev sorazmerno korektno sodelujemo, predvsem pa zagotavljamo takojšnjo odzivnost na
njihova vprašanja. Vztrajamo pa na politiki, ki brani širšo javnost pred nepotrebnim polemiziranjem, saj
bomo le tako ohranili zaupanje v zdravstveni sistem, od katerega je naš odnos s pacienti zelo odvisen.
Pred pričetkom delovanja Pro Bono ambulante je bila 18. 4. 2014, organizirana tiskovna konferenca.
Zdravstveni dom Koper se ob sodelovanju Mestne občine Koper, Centra za socialno delo Koper, Rdečega
križa Koper in Karitasa Koper, zaveda pomena zagotavljanja zdravstvenega varstva tudi za osebe brez
urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Le-teh je na območju obalnih treh (štirih) občin okoli 70,
pri čemer je zaznati precejšnja sezonska nihanja v številu, saj takšne osebe pogosto nimajo urejenega niti
stalnega bivališča.
Naša Pro Bono ambulanta je nastala po zgledu že 10 let delujoče ambulante za osebe brez urejenega
osnovnega zdravstvenega zavarovanja v Ljubljani, katere nosilec je spoštovani Aleksander Doplihar, dr.
med. Sprva bo delovala le 4 ure tedensko, seveda pa bomo ordinacijski čas in tudi obseg delovanja kasneje
prilagajali izkazanim potrebam.
Nosilec ambulante je spoštovani prim. Stanislav Mahne, dr. med., kateri je prav tako, kot tudi kader
zdravstvene nege, svoje delo opravlja povsem volontersko in si tako prislužil naziv »Osebnost meseca«
Radia Koper in Primorskih novic. Ambulanta deluje 4 ure tedensko, seveda pa bomo ordinacijski čas in tudi
obseg delovanja kasneje prilagajali izkazanim potrebam
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Tiskovno konferenco smo sklicali zato, da novo možnost predstavimo vsem potrebnim teh storitev, ki se
nahajajo na področju Obale.
Ob zaključku prenove laboratorija je bila 5. 9. 2014 tiskovna konferenca.
Javnost smo seznanili s korenito posodobljenimi prostori laboratorija.
12. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA
Na primarni ravni se v različnih dejavnostih za namene načrtovanja in plačevanja programov zdravstvenih
storitev uporabljajo različne enote. V osnovni zdravstveni dejavnosti (splošne ambulante, otroški in šolski
dispanzerji ter dispanzerji za ženske) velja kombiniran način plačila, ki temelji na količnikih iz obiskov ter
količnikih iz glavarine (število opredeljenih oseb). V nekaterih drugih dejavnostih osnovnega zdravstva, kot
so patronaža in nega na domu, splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu in specialistične ambulante
se za načrtovanje in plačevanje storitev uporablja Enotni seznam zdravstvenih storitev (v nadaljevanju
Zelena knjiga). V Zeleni knjigi je vrednost storitev izražena v relativnih enotah – točkah. Storitve laboratorija
in zobnega rentgena pa dobimo plačane znotraj posameznih zdravstvenih dejavnosti.
Zelena knjiga se uporablja tudi na področju zobozdravstva. V dejavnosti zobozdravstva za odrasle in
zobozdravstva za mladino je 70 % programa posameznega izvajalca določeno s pogodbeno dogovorjenim
številom timov, 30 % pa od števila opredeljenih oseb. Na ta način določen program omogoča boljše plačilo
izvajalcem, ki imajo večje število opredeljenih oseb. Kar je za nas ugodno, saj naši izvajalci praviloma
presegajo povprečje.
Zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo, razvojno ambulanto, ambulante v zaporu, referenčne ambulante in
center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog pa nam Zavod plačuje na podlagi v naprej
opredeljenega programa v obliki dvanajstin letne vrednosti programa. Prav tako nam v pavšalu Zavod
plačuje tudi nujno medicinsko pomoč, dejavnost prehospitalne enote, motorista in dežurstva.
Za vsako posamezno zdravstveno dejavnost so v Splošnem dogovoru opredeljene kalkulacije, ki določajo
ceno in količino storitev. V primeru, da z realizacijo programa presežemo pogodbeno dogovorjeno količino,
nam Zavod plača program največ do pogodbeno dogovorjenega obsega. Realizacija programa dela je
prikazana v nadaljevanju.
Pogoji poslovanja zavoda
Plan delovnega programa ZD Koper za leto 2014 je vezan na Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih
storitev za pogodbeno leto 2014 z ZZZS in pripadajočim Aneks št 1 z veljavnostjo od 1.7.2014 dalje (uvedba
nove delavnice za odrasle »Podpora pri spoprijemanju z depresijo« ter sprememba priloge Letni plan
ločeno zaračunljivega materiala z veljavnostjo od 1.7.2015 ter sprememba financiranja dodatka za
okrepljene ambulante z veljavnostjo od 1.11.2014 dalje).
S Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 in s pripadajočimi Aneksi je
bil določen obseg programa po dejavnostih, vrednost programa in izhodiščne cene storitev, medsebojne
obveznosti pogodbenih strank, posebna določila pogodbe, ordinacijski čas izvajanja programov in čakalne
dobe za zavarovane osebe.
Del prihodka pridobiva ZD Koper tudi na podlagi opravljenega dela na trgu z dejavnostjo Dispanzerja
medicine dela, prometa in športa, na podlagi sklenjenih pogodb z zasebniki, s samoplačniškimi storitvami,
na podlagi pogodb z zasebniki (najemnina prostorov, laboratorijske storitve…) in od fizičnih oseb.
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Realizacija delovnega programa
Tabela 3: Program zdravstvenih storitev po Pogodbi z ZZZS za leto 2014 in primerjava z realizacijo dela
Plan ZZZS
2014
Količniki

Ambulante
SPLOŠNA AMBULANTA - kurativa

Realizacija ZZZS
2014
Količniki

% doseganja
plana
Količniki

385.932

430.116

111%

12.799

13.311

104%

151.801

133.245

88%

OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER - preventiva (90%)

80.619

77.967

97%

DISPANZER ZA ŽENE - kurativa

58.279

42.575

73%

2.322

1.982

85%

16.250

20.964

129%

SPLOŠNA AMBULANTA - preventiva (90%)
OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER - kurativa

DISPANZER ZA ŽENE - preventiva (70%)
AMBULANTA ODU
AMBULANTA DEBELI RTIČ - kurativa

8.312
Točke

NEGA IN PATRONAŽA

8.321
Točke

100%
Točke

248.121

250.919

101%

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

15.614

16.257

104%

SPEC.AMB.PSIHITRIJA

37.959

40.660

107%

161.907

168.468

104%

24.685

24.813

101%

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

110.348

110.655

100%

ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO

90.171

90.541

100%

SPEC.AMB.DIABETOLOGIJA
ULTRAZVOK

Plan in realizacija dela po ambulantah:
- Splošna ambulantna dejavnost: V splošnih ambulantah imamo priznanih 13,92 timov splošne
ambulante, ki izvajajo svojo dejavnost na različnih lokacijah. V splošni ambulantni dejavnosti izvajamo
preventivno in kurativno dejavnost v skladu s Pogodbo z ZZZS. Posebno pozornost namenjamo
opravljanju preventivnih pregledov (tako v splošnih ambulantah kot v pripadajočih referenčnih
ambulantah) ter usmerjanje pacientov v zdravstveno vzgojne delavnice, ki se izvajajo v sklopu našega
zdravstveno vzgojnega centra. Realizirali oz. presegli smo plan kurative (indeks 111%). Za realizacijo
programa preventive je bilo potrebno doseči 90% pogodbeno dogovorjenega programa preventive,
realizirali smo 104% plana in ga dobili v celoti plačanega.
- Otroško šolski dispanzer: V otroško šolskem dispanzerju imamo po pogodbi z ZZZS priznanih 7,15
nosilcev. Program preventive smo realizirali v obsegu (97%) in plan kurative v obsegu 88%, kar zadošča
za plačilo celotnega programa. Za realizacijo programa preventive je bilo potrebno doseči 90%
pogodbeno dogovorjenega programa preventive.
- Dispanzer za žene: V dispanzerju za žene imamo po pogodbi z ZZZS priznanih 2,20 nosilcev. V letu 2014
smo v dispanzerju opravljali planirane kurativne in preventivne preglede žensk, svetovali smo jim glede
kontracepcije, zanositve, nadaljevali smo s šolo za bodoče starše. Plan preventive smo realizirali v
obsegu 85%, plan kurative pa smo realizirali v obsegu 73%, kar zadošča za plačilo celotnega programa.
Za realizacijo programa preventive je bilo potrebno doseči 70% pogodbeno dogovorjenega programa
preventive.
- Ambulanta v Obalnem domu upokojencev: Ambulanta v Obalnem domu upokojencev na Markovcu je
namenjena prebivalcev socialnovarstvenega zavoda. V naši ambulanti smo realizirali 20.964 od 16.250
planiranih količnikov. Plan smo presegli za 29%. Program smo s strani ZZZS-ja dobili financiran le do
predvidenega plana.
- Ambulanta za otroški in šolski dispanzer – kurativa na Debelem rtiču: Plan 8.312 količnika, kar znese
0,3 tima, smo v letu 2014 realizirali 100%. Ambulanta deluje v MZL Debeli rtič in je namenjena kurativni
obravnavi otrok in mladine.
- Nega in patronaža: V letu 2014 smo plan ZZZS realizirali v obsegu 101%. V kolikor bi opravili vse
načrtovane kurativne preglede, bi bil odstotek presega plana še višji. Ne nazadnje je povečan obseg dela
patronažne službe in nege na domu zagotovo najracionalnejši in najcenejši način zagotavljanja
zdravstvenega varstva na primarnem nivoju. S 1.1.2015 se v dejavnosti nege in patronaže obeta nov
način beleženja in vrednotenja storitev.
- Antikoagulantna ambulanta: V letu 2014 smo plan 15.614 točk realizirali v celoti, in ga hkrati presegli za
4%.
- Specialistična ambulanta psihiatrija: V letu 2014 smo izvajali program psihiatrije v obsegu 1 tima.
Program smo realizirali v obsegu 107%. Preseganje programa je posledica vse večje potrebe prebivalcev
po psihiatrični oskrbi (stresen način življenja, brezposelnost,..).
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- Specialistična ambulanta za diabetes: V letu 2014 smo 161.907 točk načrtovali opraviti s tremi timi. Plan
točk smo realizirali v celoti in ga presegli za 4%.
- Ultrazvok: Realizacijo dela smo v letu 2014 načrtovali v številu točk in številu ultrazvočnih preiskav. Plan
smo dosegli v obsegu 101%.
- Zobozdravstvo: V našem zavodu smo v letu 2014 načrtovali opraviti 110.348 točk z dvema
zobozdravnikoma za odrasle. Plan smo dosegli v celoti. V mladinskem zobozdravstvu je plan v preteklem
letu znašal 90.171 točk, realiziran je bil v obsegu 90.541 točk s tremi nosilci.
- Dejavnosti, ki so financirane v pavšalu: Poleg zgoraj navedenih programov v okviru osnovne
zdravstvene dejavnosti izvajamo tudi program dežurne službe, nujne medicinske pomoči, program PHE,
motorista, dežurne službe v zobozdravstvu, zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje, centra za
preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, razvojne ambulante, referenčne
ambulante in program nudenja zdravstvene oskrbe obsojencem in pripornikom v Zavodu za prestajanje
zaporne kazni Koper. Vse dejavnosti so bile plačane v višini dogovorjenih programov.
- Zdravstveno vzgojni programi za odraslo populacijo so bili plačani v realiziranem obsegu. Plan 118
delavnic in individualnih svetovanj smo realizirali 97%. Znotraj zdravstveno vzgojnih programov smo
opravili delavnico »zdravega hujšanja«, delavnico »zdrave prehrane«, delavnico »telesne dejavnostigibanja«, delavnico in individualno svetovanje »da opuščam kajenje«, delavnico »življenjski slog«,
delavnico »test hoje« ter delavnico »dejavniki tveganja«.
- Dispanzer medicine dela, prometa in športa: Dispanzer medicine dela prometa in športa je dejavnost, ki
svoje storitve izvaja na podlagi sklenjenih pogodb neposredno z naročniki, zato spada dejavnost med t.i.
nejavne prihodke. Začrtan plan dela je bil v celoti izpolnjen. V organizacijski enoti Dispanzerja medicine
dela prometa in športa smo v letu 2014 poleg preventivni zdravstvenih pregledov izvajali še edukacijske
in psihosocialne delavnice in z njimi povezane kontrolne preglede. Te delavnice so namenjene voznikom,
ki so pridobil kazenske točke zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih
zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Te delavnice izvajamo od leta 2012 in predstavljajo pomemben vir
zaslužka.
- Laboratorij: V našem laboratoriju s kakovostnimi analizatorji izvajamo hematološke, biokemične in
urinske preiskave. V letu 2014 smo nabavil nov hematološki analizator. Razvoju klinične kemije v
laboratoriju sledimo z uvajanjem novih laboratorijskih preiskav. Tudi zato imamo večji priliv iz naslova
samoplačnikov. Ob koncu leta 2011 smo s strani Ministrstva za zdravje pridobili dovoljenje za 5 let
izvajanja preiskav na področju medicinske biokemije. V letu 2014 smo opravili 552.874 točk (za naš
zavod, podjetja, zasebnike in samoplačnike). Interes zavoda je, da bi se v bodoče čim več analiz opravilo
v domačem okolju. Prednosti uporabe kvalitetnega domačega laboratorija so tako finančne kot
strokovne narave in omogočajo dobro, hitro in kontinuirano oskrbo pacienta. Z menjavo dobaviteljev in
uvedbo novih metod dela smo znižali stroške delovanja. Letos smo tudi rešili težavo dotrajanih in
neprimernih prostorov, saj smo laboratorij popolnoma prenovili. Ostaja nam še težava električne
odvisnosti, kar se kaže ob daljših izpadih električnega toka.
- Dispanzer za mentalno zdravljenje: V letu 2012 je ZZZS spremenil standard za izvajanje tega dispanzerja
in nam na podlagi drugačne organizacije dela s 1.7.2012 odvzel ta program. Kljub odvzemu programa s
strani ZZZS, smo se v zavodu odločili, da bomo še naprej ponujali te storitve, vendar samo kot
samoplačniške. S tem smo ohranili ta vir financiranja in uspeli zagotoviti nebolečo izgubo za paciente,
vajene svojega terapevta, kar je izrednega pomena.
13. POROČILO O KADRIH
Kadrovski načrt
V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Ur. l. RS, št.
101/13, v nadaljevanju ZIPRS1415) in Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov
proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Ur. l. RS, št. 12/14, v
nadaljevanju Uredba) je bil za leto 2014 pripravljen kadrovski načrt z znižanjem števila zaposlenih za 1%.
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah ZIPRS1415 (Ur. l. RS, št. 38/14, v nadaljevanju ZIPRS1415-A) je
bilo s 30. 5. 2014 spremenjeno določilo 51. člena, ki je urejalo politiko zaposlovanja. Posledično je bila v
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delu, ki ureja področje števila zaposlenih po virih financiranja, spremenjena in dopolnjena tudi Uredba (Ur.
l. RS, št. 52/14, v nadaljevanju Uredba-A).
Nova izhodišča glede priprave kadrovskih načrtov so določala 1% znižanje števila zaposlenih, ki so
financirani iz sredstev državnega in občinskega proračuna, ZZZS in ZPIZ ter drugih javnih sredstev za
opravljanje javne službe in ne več na znižanje skupnega števila zaposlenih. V avgustu je bil zato sprejet
Rebalans kadrovskega načrta za leto 2014. Na podlagi usklajenosti med dejanskim številom zaposlenih iz ur
v ZD Koper na dan 1. 7. 2014 in priznanim kadrom iz Pogodbe ZZZS ter izjem, ki jih je navajalo Ministrstvo za
zdravje v dopisu št. 410-105/2013/47, je rebalans kadrovskega načrta predvideval naslednje spremembe:
Zaposlitve v obsegu 6,35 delavcev iz ur:
- 4,15 delavcev iz ur: 2 zdravnika v enoti PHE, 0,65 pediatra, 0,5 internista v ultrazvočni dejavnosti,
0,5 psihiatra in 0,5 zdravnika v CPZOPD (namesto izvajanja zdravstvenih storitev po podjemnih
pogodbah in nadurnega dela);
- 1 zobotehnika: prekinitev pogodbe za prenos dejavnosti zobne tehnike, zaradi česar je ZD Koper
zaposlenega, ki je bil s prenosom dejavnosti premeščen k delodajalcu prevzemniku, dolžan
ponovno zaposliti;
- 1 diplomirana medicinska sestra: ZD Koper že leta 2013 prejel soglasje k zaposlitvi (upokojitev),
- 0,20 psihologa v dispanzerju za medicino dela, prometa in športa: zahteva MZ v skladu s
Pravilnikom o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil (Ur.l. RS, št. 47/11).
Ne nadomestitev 3,4 zaposlenih v enotah, kjer delovni procesi to dopuščajo:
- 1 tehnik zdravstvene nege v PHE,
- 1 diplomirana medicinska sestra v patronažnem varstvu,
- 1 pisarniški referent v upravno računovodski službi,
- 0,4 tehnika zdravstvene nege v dispanzerju za medicino dela, prometa in športa.
Tabela 4: Rebalans kadrovskega načrta za leto 2014

Vir financiranja

Ocenjeno število
Število zaposlenih
zaposlenih na 1. 1.
na 1. 1. 2014
2015

1. Državni proračun
2. Proračun občin
0,5
0,50
3. ZZZS in ZPIZ
155,214
158,08
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega
proračuna
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
8,83
8,63
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr.
takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe
14,056
14,33
8. Sredstva za financiranje javnih del
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja
financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih
raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov,
30
29,00
zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih
sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih
projektih
10. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)
208,60
210,54
11. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6
155,71
158,58
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9
52,89
51,96
Kadrovski načrt za leto 2014 je v skupini zaposlenih, financiranih iz sredstev državnega in občinskega
proračuna, ZZZS in ZPIZ ter drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe predvideval povišanje števila
zaposlenih na dan 1. 1. 2015 za 2,87 delavca iz ur. Zaradi predvidenih zaposlitev bi javni zavod znižal strošek
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podjemnih pogodb in nadurnega dela, kar je bila, glede na dopis MZ, ena izmed treh možnih izjem glede
neupoštevanja znižanja števila zaposlenih za 1%.
V skupini zaposlenih iz ostalih virov financiranja je bilo planirano znižanje števila zaposlenih za 0,93 delavca
iz ur zaradi znižanja zaposlenih, financiranih iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu in znižanja
števila pripravnikov, ki na dan 1. 1. 2015 niso bili planirani.
Realizacija kadrovskega načrta
ZD Koper je v skladu s kadrovskim načrtom za leto 2014 zaposlil 1,90 zdravnika v enoti PHE, 0,60 pediatra v
otroškem dispanzerju, 1 zobotehnika, 1 diplomirano medicinsko sestro in 0,20 psihologa v dispanzerju za
medicino dela prometa in športa. V skladu s sprejetim kadrovskim načrtov je ZD Koper znižal število
zaposlenih tako, da ni nadomestil 1 tehnika zdravstvene nege v PHE, 1 diplomirane medicinske sestre v
patronažnem varstvu, 1 pisarniškega referenta, v dispanzerju medicine dela, prometa in športa pa se je
znižalo število zaposlenih za 0,4 tehnika zdravstvene nege.
V letu 2014 ZD Koper, kljub štirim razpisom in stalni objavi o prostem delovnem mestu psihiatra na spletni
strani zavoda, ni uspel pridobiti zdravnika psihiatra za polovični delovni čas, zato so se te storitve še naprej
izvajale v obliki nadurnega in podjemnega dela. V obliki nadurnega dela se je izvajalo tudi delo zdravnika v
Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. Zaradi obojestranskega
zadovoljstva so bile storitve zdravnika v ultrazvočni dejavnosti izvajane na podlagi podjemne pogodbe in ZD
Koper v letu 2014 ni razpisal tega delovnega mesta.
ZD Koper je na podlagi 6. člena Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru 2014 sklenil pogodbo o zaposlitvi za
določen čas enega leta z zdravnikom brez specializacije in s tem pridobil dodatek za okrepljene ambulante
za obdobje 1 leta, ki je namenjen razbremenitvi zdravnikov splošne medicine v službi nujne medicinske
pomoči. Zaposlitev ni bila planirana v kadrovskem načrtu. ZD Koper je za zaposlitev zdravnika prejel soglasje
Sveta zavoda po Zakonu o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS, št. 40/12 in nadaljnji).
Tabela 5: Realizacija kadrovskega načrta za leto 2014
Število zaposlenih na Število zaposlenih na Število zaposlenih na Število zaposlenih na Število zaposlenih na
dan 1. 1. 2014
dan 1. 4. 2014
dan 1. 7. 2014
dan 1. 10. 2014
dan 1. 1. 2015

Vir financiranja
1. Državni proračun
2. Proračun občin
3. ZZZS in ZPIZ
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s
sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr.
takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva
prejetih donacij
8. Sredstva za financiranje javnih del
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja
financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih
raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov,
zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih
sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih
projektih
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za
odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem
(Uradni list RS, št. 17/14)

0,5
155,214

0,5
156,131

0,5
155,213

0,5
157,505

0,5
156,68

8,83

8,83

9,03

8,63

8,63

14,056

14,139

14,057

14,265

14,19

1

1

0

0

30

33

38

34

29

11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6

208,60

213,60

217,80

214,90

209,00

169,77

170,77

169,77

172,27

171,37

13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10

38,83

42,83

48,03

42,63

37,63

Iz realizacije kadrovskega načrta je razvidno, da je ZD Koper zaposlil 1,14 manj delavcev iz ur, kot je bilo
planirano. Razlika je posledica ne zaposlitve 1,55 zdravnika (0,50 zdravnika v CPZOPD, 0,5 psihiatra, 0,5
zdravnika v UZ in 0,05 pediatra), zaposlitve zdravnika v PHE v obsegu 0,90, zaradi predhodne zaposlenosti
zdravnika v ZD Koper v obliki dopolnilnega dela (0,10), zaposlitve zdravnika brez specializacije, ki ni bil
predviden v kadrovskem planu in nadomestitve zaposlene v upravno-računovodski službi, ki je imela status
invalida s polovičnim delovnim časom, in je bila, v skladu z določili Uredbe-A, evidentirana kot polno
zaposlena, nadomestilo pa se jo je z zaposleno s polovičnim delovnim časom.
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Načrtovanje potreb po kadrih
ZD Koper je tudi v letu 2014 načrtoval potrebe po kadrih v skladu s sklenjeno Pogodbo o izvajanju programa
zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v
nadaljevanju Pogodba ZZZS) in glede na priznan kader za delo ambulant, določen v Kalkulaciji za planiranje
in financiranje programov zdravstvenih storitev (Priloga I Splošnega dogovora). Za področje dejavnosti
medicine dela, prometa in športa, in laboratorijsko diagnostiko, ki nista predmet pogodbe z ZZZS, je ZD
Koper izdelal kadrovski plan v skladu s potrebami na trgu.
V tabeli 5 je primerjava med priznanim kadrom na podlagi Pogodbe ZZZS in dejanskim številom zaposlenih v
ZD Koper na dan 31. 12. 2014. Pod opombami so navedena nadomeščanja odsotnosti in način izvajanja
zdravstvenih storitev v posamezni organizacijski enoti. Podatki se nanašajo na zaposlene iz ur, kar pomeni,
da je upoštevana dejanska delovna obveznost zaposlenih.
Tabela 6: Primerjava zaposlenih iz ur med Pogodbo ZZZS in dejanskim številom zaposlenih 31. 12. 2014

POGODBA
ZZZS
SPLOŠNA AMBULANTA
zdravnik specialist
13,92
zdravstveni tehnik
15,31
DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE
zdravnik specialist
7,14
diplomirana medicinska sestra
7,20
zdravstveni tehnik
3,55
DISPANZER ZA ŽENSKE
ginekolog
2,20
diplomirana medicinska sestra
1,10
zdravstveni tehnik
2,20
PATRONAŽNA SLUŽBA
diplomirana medicinska sestra
10,24
NEGA NA DOMU
zdravstveni tehnik
6,26
SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU
zdravnik specialist
0,59
zdravstveni tehnik
0,65
ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE
zobozdravnik
2,00
zdravstveni tehnik
2,00
zobotehnik
1,00
ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO
zobozdravnik
3,00
zdravstveni tehnik
3,00
zobotehnik
0,30
PSIHIATRIJA
psihiater
1,00
zdravstveni tehnik
1,00
ULTRAZVOK
zdravnik specialist
0,50
diplomirana medicinska sestra
0,50
DIABETOLOGIJA
diabetolog
2,98
diplomirana medicinska sestra
2,98
zdravstveni tehnik
2,98

ZAPOSLENI
IZ UR

OPOMBE

13,60
14,20
7,10
6,20
6,50

1 nadomeščanje

2,00
2,25
1,00

1 nadomeščanje

11,00
3,00
0,70
0,00

pogodba z ODU

2,00
2,00
1,00
3,00
3,00
0,00

zunanji izvajalec

1,00
1,00
0,00
1,00

podjemna pogodba
sms namesto dms

3,00
3,00
3,50

1 nadomeščanje
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ZDRAVSTVENA VZGOJA
diplomirana medicinska sestra
2,73
ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA
diplomirana medicinska sestra
2,00
NMP - PREHOSPITALNA ENOTA
zdravnik
5,56
diplomiran zdravstvenik
5,14
voznik reševalnega vozila
5,14
NMP - MOTOR
zdravstveni tehnik
1,25
NMP - 1A
zdravnik (pripravljenost)
4,37
diplomiran zdravstvenik
(pripravljenost)
4,37
CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH
DROG
zdravnik specialist
1,54
psihiater
0,47
psiholog
0,47
diplomirana medicinska sestra
1,82
RAZVOJNA AMBULANTA
pediater
1,00
nevrofizioterapevt, delovni, gov.ter.
3,00
diplomirana medicinska sestra
1,00
ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA
zdravnik specialist
0,30
zdravstveni tehnik
0,30
SPLOŠNA AMBULANTA - ZAPORI
zdravnik specialist
0,55
zdravstveni tehnik
0,61
ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE ZAPORI
zobozdravnik
0,09
zdravstveni tehnik
0,09
zobotehnik
0,05
CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI - ZAPORI
zdravnik specialist
0,14
psihiater
0,04
psiholog
0,04
diplomirana medicinska sestra
0,15
PSIHIATRIJA - ZAPORI
psihiater
0,26
zdravstveni tehnik
0,26
OD-KURATIVA-Debeli Rtič
zdravnik specialist
0,30
diplomirana medicinska sestra
0,21
zdravstveni tehnik
0,20
REFERENČNA AMBULANTA
diplomirana medicinska sestra
3,47
ZOBOZD. DEŽ. SLUŽBA
zobozdravnik
0,19

2,70
2,00

1 sms namesto dms

5,40
6,50
6,25

vključevanje v 1A
vključevanje v 1A

1,25
1,00

dodatna sredstva

2,00

sms namesto dms

1,00

nadurno delo
nadurno delo, podjemna
pogodba

0,00
0,40
2,00

1 dms 1 sms

1,00
2,90
1,00
0,30
0,30
0,00
0,60

nadurno delo

0,00
0,10
0,00

nadurno delo

0,00
0,00
0,00
0,15

nadurno delo
podjemna pogodba

0,00
0,15

pogodba o sodelovanju

0,00
0,00
0,00

pogodba z Debelim Rtičem
pogodba z Debelim Rtičem
pogodba z Debelim Rtičem

zunanji izvajalec

3,50
0,00

nadurno delo
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zdravstveni tehnik
0,19
DRUGI ZDRAVSTVENI DELAVCI IN NEZDRAVSTVENI KADER
nosilci laboratorijske medicine
11,91
administrativno tehnični delavci
23,14
inženir radiologije
0,26
diplomirani fizioterapevt
0,25
STERILIZACIJA
zdravstveni tehnik
SKUPAJ ZAPOSLENIH IZ UR
176,47
PO POGODBI Z ZZZS
POVZETEK KADRA PO POKLICNIH
SKUPINAH
zdravniki specialisti, zobozdravniki
diplomirana medicinska sestra
zdravstveni tehnik
zobotehnik
psiholog
nevrofizioterapevt, delovni, gov.ter.

OSTALI ZAPOSLENI IZVEN POGODBE ZZZS
MEDICINA DELA, PROMETA IN
ŠPORTA
zdravnik specialist
diplomirana medicinska sestra
zdravstveni tehnik
psiholog
nosilci laboratorijske medicine
SPECIALIZANTJE
PRIPRAVNIKI
JAVNA DELA
SKUPAJ ZAPOSLENIH IZ UR

POGODBA
ZZZS
48,14
42,92
45,00
1,35
0,51
3,00

0,00
11,91
25,35
0,20
0,00
3,00

nadurno delo

1,35 nadomeščanje
podjemna pogodba
1 nadomeščanje

172,01
ZAPOSLENI
IZ UR
41,10
43,30
45,85
1,00
0,40
2,90
ZAPOSLENI
IZ UR

1,60
3,00
2,60
0,20
1,09
28,00
1,00
0,00
209,50

trg
trg
trg
trg
trg
refundacija
refundacija

Iz zgornje tabele je razvidno, da je v ZD Koper število zaposlenih manjše, kot ga predvideva Pogodba ZZZS,
in da se nekatere zdravstvene storitve še vedno izvajajo na podlagi podjemnih pogodb. ZD Koper si bo še
naprej prizadeval, da se vse zdravstvene storitve izvajajo s pogodbami o zaposlitvah.
Statistika kadra
V ZD Koper je bilo na dan 31. 12. 2014 zaposlenih 218 javnih uslužbencev, od tega 33 za določen čas. Od
zaposlenih za določen čas je bilo 28 specializantov, 1 pripravnik zobozdravnik, 3 medicinske sestre in 1
diplomirani ekonomist.
Od 218 zaposlenih je 174 žensk, kar predstavlja nekaj manj kot 80 % vseh zaposlenih in 44 moških.
Razmerje med spoloma po starostnih skupinah je razvidno iz spodnjega grafa.
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Graf 1: Zaposleni v ZD Koper glede na starost in spol

Graf 2: Primerjava zaposlenih po starostni strukturi 2011 - 2014

Izobrazbena struktura
Izobrazbena struktura zaposlenih v ZD Koper se v letu 2014 ni bistveno spremenila. Še vedno je največ
zaposlenih v poklicni skupini zdravstveni tehnik, sledijo diplomirane medicinske sestre in zdravniki. Ostale
poklicne skupine in njihovo število so prikazane v spodnjem grafu.
Graf 3: Primerjava izobrazbene strukture 2013 in 2014
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14. MERJENJE ORGANIZACIJSKE KLIME
V ZD Koper se meri organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih že sedmo leto zapored, tretje leto
zapored pa se meri organizacijsko klimo po organizacijskih enotah. Vodstvo ZD Koper želi v anketiranje
vključiti čim več zaposlenih, zato je bil tudi v letu 2014 poudarek na spodbujanju zaposlenih k izpolnjevanju
anketnega vprašalnika. V letu 2014 je bilo vrnjenih največ anketnih vprašalnikov do sedaj. Anketni
vprašalnik je vrnilo 113 zaposlenih, kar predstavlja nekaj manj kot 52 % vseh zaposlenih.
Graf 4: Primerjava števila vrnjenih vprašalnikov 2008 - 2014

V merjenje organizacijske klime s pomočjo vprašalnika, ki je nastal pod okriljem projekta SiOK v letu 2006 so
vključena slovenska podjetja, bolnišnice, zavodi ter nekateri inštituti. Z merjenjem organizacijske klime
lahko ZD Koper primerja zadovoljstvo svojih zaposlenih z zadovoljstvom v zdravstvu (16 zdravstvenih
zavodov) in zadovoljstvom v slovenskem prostoru (vključenih več kot 450 podjetij).
Iz primerjave povprečnih ocen v obdobju 2008 – 2014 med ZD Koper in povprečnimi ocenami v zdravstvu
ter slovenskim povprečjem je razvidno, da je bilo zadovoljstvo zaposlenih v ZD Koper, razen v letu 2008,
višje kot v bolnišnicah in podjetjih.
Graf 5: Primerjava povprečnih ocen 2008 - 2014

PRIMERJAVA POVPREČNIH OCEN 2008 - 2014
3,6
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3,4
3,3
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3,1
3
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3,2

3,2

3,17
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Primerjava zadovoljstva zaposlenih po posameznih kategorijah za celotno obdobje merjenja organizacijske
klime je razvidna iz spodnjih grafov.

27
Zdravstveni dom Koper – Letno poročilo za leto 2014

Zdravstveni dom Koper

Graf 6: Primerjava povprečnih ocen 2008 - 2014 po kategorijah

V ZD Koper je v vseh kategorijah opazen trend naraščanja zadovoljstva zaposlenih glede na leto 2008. ZD
Koper je v letu 2014 pozitivno odstopal v kategorijah Odnos do kakovosti, Inovativnost in iniciativnost,
Notranji odnosi, Vodenje, Strokovno usposabljanje in učenje, Notranja komunikacija in informiranje ter
Razvoj kariere.
Nižje zadovoljstvo glede na zadovoljstvo v zdravstvu in slovenskem prostoru je bilo izmerjeno v kategorijah
Pripadnost organizaciji in Primerjalna vprašanja. Predvsem pa je opaziti, da se je po petih letih pozitivnega
trenda rezultat prvič začel slabšati, vendar še vedno očitno presega slovensko povprečje.
Merjenje organizacijske klime po organizacijskih enotah
Z merjenjem organizacijske klime po organizacijskih enotah se je ugotavljalo zadovoljstvo zaposlenih med
posameznimi skupinami organizacijskih enot. Primerjava ocen med letoma 2012 in 2014 kaže na dvig
zadovoljstva zaposlenih v Otroškem in šolskem dispanzerju, Zdravstveni in zobozdravstveni vzgoji, CPZOPD
in razvojni ambulanti, PHE in 1a ter v Zobozdravstvu.
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Graf 7: Primerjava ocen med organizacijskimi enotami 2012 – 2014

Raziskava o Kakovosti dela
Zaposleni v ZD Koper so imeli možnost sodelovati tudi v raziskavi o kakovosti dela v okviru doktorske
raziskovalne naloge študentke Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Raziskava je bila izvedena med 12
podjetji različnih dejavnosti. Raziskovana so bila področja psihičnega, socialnega in psihološkega
blagostanja zaposlenih, zadovoljstva z delom in delovnimi pogoji, opore s strani nadrejenih in sodelavcev
ter motivacije in zagnanosti pri delu. Rezultati raziskave kažejo, da je ZD Koper med dvanajstimi podjetji v
večini kategorij krepko nad povprečjem, pogosto celo najboljši rezultat. Najvišji rezultati so bili na področju
čustvenega in socialnega blagostanja ter zanosa pri delu.
Pooblaščena oseba za obravnavo sumov trpinčenja na delovnem mestu
V letu 2014 je pričela delovati pooblaščenka za obravnavo sumov trpinčenja na delovnem mestu, t.i.
antimobing pooblaščenka. Svojo vlogo je očitno dobro opravila, saj nismo imeli odprtih delovnih sporov,
prav tako nimamo večjih težav z odlivom kadra. Vendarle pa nas je presenetilo sorazmerno visoko število
prijav suma (40), ki so ga začutili zaposleni v vseh smereh, tako vertikalnih, kot horizontalnih, skupina ali
posamezniki. Prijave nimajo skupnega imenovalca, a jih vodstvo zavoda ni moralo obravnavati, saj je bila
pooblaščenka pogosto v dogovoru s prijaviteljem zavezana k molčečnosti. Nas je pa samo število prijav še
dodatno spodbudilo k odgovornem ravnanju ob zaznanih stiskah sodelavcev.
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ZDRAVJE IN VARSTVO PRI DELU
Promocija zdravja na delovnem mestu
V letu 2014 so se je v okviru predvidenih finančnih sredstev nadaljevale aktivnosti promocije zdravja na
delovnem mestu, ki jih določa 32. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). ZD Koper je za
izvajanje tovrstnih aktivnosti v letu 2014 namenil finančna sredstva le za kritje nadurnega dela dveh
zaposlenih, ki sta izvedla delavnico na temo obvladovanje stresa in predstavitev nordijske hoje. Vse ostale
aktivnosti so se izvajale v terminih izven delovnega časa in so jih zaposleni obiskovali v svojem prostem
času.
V mesecu aprilu 2014 so bile za naše zaposlene izvedene tri delavnice za ustreznejše obvladovanje stresa s
poudarkom na stresu na delovnem mestu, ki jih je vodil vedenjsko kognitivni terapevt. Delavnice so bile
izvedene v klasičnem setingu male terapevtske skupine do 8 članov v treh zaporednih tednih v večernem
času od 19.00 do 20.30 ure. V prvi delavnici so bili predstavljeni vzroki za stres, posledice stresa oziroma
povezave. Delo v delavnicah je bilo interaktivno in na konkretnih primerih. V drugi delavnici so se
udeleženci naučili osnovnih vedenjskih tehnik obvladovanja stresa, kot so tehnika dihanja in tehnika
imaginacije. Tretja delavnica je bila namenjena učenju tehnike obvladovanja jeze ter osnovam ustreznejše
komunikacije.
V mesecu juniju (20. 6. 2014) je bila izvedena predstavitev nordijske hoje, ki je ena najbolj učinkovitih in
varnih telesnih aktivnosti in idealna oblika rekreacije, pri kateri ohranjamo vzdržljivost in telesno kondicijo.
Udeleženci so spoznavali dobro držo pri hoji in osnovne tehnike z nordijsko hojo po ravnem.
Skupina za promocijo zdravja je poleg navedenega v letu 2014 pripravila naslednje aktivnosti:
- smučanje na Zoncolanu (26. 2. 2014),
- promocijsko uro balinanja (1. 4. 2014),
- izlet po slapovih Istre – 2. del (12. 4. 2014),
- promocijsko uro sabljanja (17. 4. 2014),
- kolesarski izlet po Parenzani (31. 5. 2014),
- dvodnevni planinski izlet na Triglavska jezera (30. In 31. 8. 2014) in
- kolesarski izlet Škofije-Trst-Kozina-Dolina (11. 10. 2014).
Zaradi zavedanja, da pripomore dobra telesna pripravljenosti in dobro počutje zaposlenih k boljšemu
premagovanju stresa in k večjemu zadovoljstvu doma in na delovnem mestu, so bili v mesecu novembru
zaposlenim ponujeni popusti pri posameznimi ponudnikih. Zaposleni so lahko koristili popuste pri uporabi
dveh bazenov, pri wellness storitvah, vodeni vadbi plavanja in pri obisku v treh fitnesih, od katerih sta dva
ponujala tudi skupinsko vodeno vadbo.
Ugotavljamo, da je bila udeležba nižja od pričakovane, oziroma želene.
Usposabljanje iz varstva pri delu
V skladu z Izjavo o varnosti z oceno tveganja ZD Koper mora biti vsak zaposleni teoretično in praktično
poučen in seznanjen s predpisi in ukrepi varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požari pred nastopom
dela ali ob kasnejši premestitvi na drugo delo, ob spremembi načina dela in delovnih pogojev, ob
spremembah in dopolnitvah varstvenih ukrepov in normativov.
Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požari je sestavljeno iz teoretičnega in
praktičnega usposabljanja ter preizkusa znanja, ki je v pisni obliki in je sestavljen iz splošnega in posebnega
dela. Usposabljanje vodi zunanji strokovni delavec za varnost pri delu.
V letu 2014 je bilo organiziranih 12 usposabljanj, ki se jih je udeležilo 80 zaposlenih.
Zdravstveni pregledi delavcev
Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. l. RS, št. 87/2002, 29/2003 – popr., 124/2006,
43/2011 – ZVZD-1) natančno določa vrste, obseg in vsebino preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev
ter način in roke za opravljanje teh pregledov. ZD Koper je na podlagi navedenega pravilnika izdelal oceno
tveganja s posebnim poudarkom na zdravstvenih zahtevah in na podlagi strokovne ocene pooblaščenega
zdravnika in zunanjega sodelavca za področje varstva in zdravja pri delu.
V letu 2014 je bilo opravljenih 8 predhodnih preventivnih pregledov in 43 usmerjenih obdobnih
preventivnih pregledov.
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Poškodbe pri delu
V letu 2014 je bilo prijavljenih 6 poškodb pri delu, kar je za 3 več, kot v letu 2013. Kar pet poškodb od šestih
se je zgodilo zaposlenim v PHE. Primerjava poškodb pri delu od leta 2010 do 2014 je razvidna v spodnji
tabeli.
Graf 8: Pregled poškodb 2010 - 2014

V letu 2014 je število poškodb višje, kot v letu 2013, vendar je povprečno število dni bolniške za posamezno
poškodbo v primerjavi s prejšnjim letom nižje. Največ poškodb se je zgodilo zaposlenim v PHE, zaradi
katerih so tudi daljše bolniške odsotnosti.
15. ODSOTNOST ZAPOSLENIH
ZD Koper spremlja odsotnost zaposlenih glede na posamezno vrsto odsotnosti. Primerjava za obdobje 2007
– 2014 je prikazana v spodnjem grafu.
Graf 9: Primerjava po vrstah odsotnosti za obdobje 2007 – 2014

V letu 2014 je v primerjavi z letoma 2012 in 2013 opazno povišanje odsotnosti iz naslova porodniških
dopustov (za 63%), kamor so vključene tudi odsotnosti za nego in varstvo otroka, in odsotnosti zaradi
bolezni, ki so v breme ZZZS (za 22 %). Znižale so se odsotnosti zaradi bolezni v breme ZD Koper (za 22%),
ostale odsotnosti (za 10%), kamor so vključene odsotnosti zaradi praznikov, izrednih in študijskih dopustov,
službenih odsotnosti, spremstva družinskih članov in krvodajalstva. Primerjava ostalih odsotnosti v obdobju
2012 – 2014 je prikazana v spodnjem grafu. Precejšnje znižanje odsotnosti je razvidno pri študijskem
dopustu, ostale odsotnosti imajo v primerjavi z letom 2014 trend rasti.
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Graf 10: Primerjava ostale odsotnosti za obdobje 2012 – 2014

Primerjava bolniških odsotnosti v ZD Koper za obdobje 2007 – 2014 kaže na trend nižanja bolniških
odsotnosti, vendar je bil odstotek bolniških odsotnosti kljub temu v vseh letih nad povprečjem v
slovenskem prostoru. Izjema je bilo leto 2012.
Graf 11: Primerjava bolniških odsotnosti 2007 - 2014

16. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE
Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje je tudi v letu 2014 potekalo po predhodni odobritvi na
strokovnem svetu in na podlagi upoštevanja naslednjih kriterijev:
- obdobja obveznega strokovnega izpopolnjevanja glede na strokovno izobrazbo zaposlenega
in licenčnega obdobja,
- aktivno sodelovanje na strokovnem izpopolnjevanju (referat, predavanje…),
- realizacija programa oz. normativa,
- prenos znanja oziroma vsebin iz preteklega izpopolnjevanja,
- udeležba na strokovnih sestankih, ki jih organizira zavod,
- nemoten potek dela v času izobraževanja.
ZD Koper ima na dan 31. 12. 2014 sklenjene 3 pogodbe o izobraževanju in sicer:
- z dvema tehnikoma zdravstvene nege v PHE,
- z enim tehnikom zdravstvene nege (7 dni/leto, na dan izpita oz. obvezne prakse).
V letu 2014 se je strokovno izpopolnjevalo 155 zaposlenih, kar je za 4 več kot preteklo leto.
Primerjava števila udeležencev strokovnih izpopolnjevanj s številom zaposlenih v posamezni organizacijski
enoti kaže, da so se v štirih organizacijskih enotah izpopolnjevali vsi udeleženci. Največje razhajanje je,
podobno kot v vseh preteklih letih, v upravi in tehničnih službah.
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Graf 12: Primerjava števila udeležencev na izpopolnjevanjih s številom vseh zaposlenih v enoti

ZD Koper je iz donacijskih sredstev v letu 2014 financiral 56 izpopolnjevanj v obsegu 101 dan.
V letu 2014 je bilo planiranih 16.500 EUR za stroške strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja.
Porabljenih je bilo 16.334,11 EUR, kar pomeni 165,89 EUR manj od plana.
Primerjava stroškov strokovnega izpopolnjevanja v obdobju 2008 do 2014 in števila dni izpopolnjevanja v
primerjavi s številom udeležencev in stroškom na udeleženca je prikazana v spodnjih grafih.
Graf 13: Primerjava stroškov izpopolnjevanja 2008-2014
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17. POROČILO O ANKETIRANJU O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV STORITEV
V ZD Koper je bila tudi v letu 2014 izvedena anketa o zadovoljstvu uporabnikov storitev. V anketi so pacienti
s pomočjo petstopenjske lestvice (1-slabo, 5-odlično) odgovarjali na vprašanja glede zadovoljstva z
dostopnostjo in urejenostjo ambulantnih prostorov, zadovoljstva glede naročanja in glede dela
zdravstvenega osebja. Anketiranje je anonimno.
Primerjava povprečnih ocen med letoma 2013 – 2014 v splošnih ambulantah, dispanzerju za žene,
otroškem in šolskem dispanzerju, specialistični ambulanti za diabetike, zobnih ambulantah in razvojni
ambulanti kaže na dvig ocen pri vseh vprašanjih. Najvišje so pacienti ocenili delo in odnos medicinske
sestre, sledijo ocene dela in odnosa zdravnika. Najnižje med sicer visokimi ocenami, so pacienti ocenili
dostop do ambulante in primernost stavbe in drugih prostorov.
Graf 14: Primerjava ocen 2013-2014

Primerjava povprečnih ocen med posameznimi ambulantami v ZD Koper v letu 2014 je razvidna iz
spodnjega grafa.
Graf 15: Primerjava ocen med ambulantami v letu 2014
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Diagnostični laboratorij
Graf 16: Zadovoljstvo diagnostični laboratorij

Visoko zadovoljstvo z odnosom in delom zaposlenih v
diagnostičnem laboratoriju izražajo anketirani uporabniki
laboratorija ZD Koper, med katerimi je bilo več žensk
(63%), večina (80%) jih je imelo srednješolsko izobrazbo
ali manj. Skoraj vsi anketirani so bili obravnavani med
7.00 in 9.30 uro (98%). Čas čakanja je bil pri večini (81%)
do 20 minut, ostali anketiranci so čakalo na odvzem do 40
min. Med komentarji je bilo veliko pohval glede
prijaznosti osebja in nekaj predlogov za uvedbo listkov za
čakalno vrsto.

Patronažna služba
Graf 17: Zadovoljstvo patronažna služba

Zadovoljstvo uporabnikov storitev je najvišje v
patronažni službi. Anketiranih je bilo 31 pacientov, od
tega je bilo 61% žensk, 67% anketiranih pacientov je
bilo starih več kot 56 let in večina anketiranih (80%) ima
srednješolsko izobrazbo ali manj. Kontakt s patronažno
službo vzpostavijo večinoma preko telefona (90%). V
komentarjih anketirani izražajo zadovoljstvo nad
prijaznostjo patronažnih sester. Zaupanje v varovanje
osebnih podatkov je 100%.

Nevrofizioterapija
Graf 18: Zadovoljstvo nevrofizioterapija

Ocena dostopnosti do ambulante in parkirnega mesta
se je v letu 2014 nekoliko dvignila, vendar je to, poleg
ocene v šolskem dispanzerju, najnižja ocena glede
dostopnosti v celotnem ZD Koper. Tudi med
komentarji je bilo nekaj pripomb glede parkirišča in
parkirnine.
Med 48 anketiranci, od katerih je bilo 77 % žensk, ni
niti eden čakal na obravnavo več kot 20 minut. 100%
anketirancev je menilo, da je osebje ravnalo zaupno z
njihovimi osebnimi podatki. Anketiranci so izrazili tudi
pohvale nad delom in prijaznostjo zdravstvenega
osebja.
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Urgentna služba
Graf 19: Zadovoljstvo urgentna služba

Primerjava povprečnih ocen med leti 2011, 2012 in
2014 kaže, da se zadovoljstvo pacientov v urgentni
službi ZD Koper dviguje. Povprečna ocena urgentne
službe je bila v letu 2011 4,61, v letu 2012 4,65, v letu
2014 pa 4,7. V letu 2014 je bilo v anketo vključenih 23
pacientov, nekaj več kot polovica je bila moških (52%).
Anketiranci so bili večinoma stari med 33 in 56 let
(45%) in imeli srednješolsko izobrazbo ali manj (61%).
Pacienti večinoma čakajo na obravnavo do 20 min
(78%), 17 % anketiranih pa je na obravnavo čakalo od
40 do 60 min. Tudi v tej enoti pacienti 100% zaupajo
zdravstvenemu osebju glede varovanja osebnih
podatkov in v komentarju izražajo zadovoljstvo z
zdravstvenim osebjem.

Zdravstvena vzgoja
Graf 20: Zadovoljstvo zdravstvena vzgoja

Visoko zadovoljstvo je izraženo tudi v zdravstveni vzgoji
med udeleženci na delavnicah, kamor jih v največjem
deležu napotijo osebni zdravniki (52%). Udeleženci so
večinoma ženskega spola (77%), starejši od 56 let (65%)
in s srednješolsko izobrazbo (52%). Udeleženci 100%
zaupajo zdravstvenemu osebju glede ravnanja z
osebnimi podatki. V komentarjih izražajo veliko pohval
nad delom medicinskih sester, zelo so zadovoljni z
izvajanjem telovadbe in s spodbujanjem zdravstvenega
osebja k zdravemu načinu življenja. Želijo si še več
delavnic in telovadbo tudi v dopoldanskem času.

Dispanzer za medicino dela, prometa in športa
V dispanzerju za medicino dela, prometa in športa, ki je tržna dejavnost, je zadovoljstvo pacientov zelo
povezano s prihodki iz te dejavnosti. V letošnji anketi, ki se nekoliko razlikuje od anket v preteklih letih, je
na vprašanje zakaj so izbirali dispanzer ZD Koper, 30 % anketiranih izbralo ZD Koper zaradi dobrih preteklih
izkušenj. 25 % anketirancev se jih je odločilo za ZD Koper zaradi priporočil znancev ali poslovnih partnerjev,
20 % anketiranim je dispanzer medicine dela, prometa in športa izbralo, ker jim je najbližji.
Najvišje zadovoljstvo so pacienti izrazili v zvezi z odnosom zdravstvenega osebja in z naročanjem na
preglede. Z najnižjo oceno pa so ocenili vprašanje ali so zadovoljni s potrebnim časom za izvedbo storitev.
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Graf 21: Zadovoljstvo dispanzer za medicino dela, prometa in športa

Povzetek
Rezultati ankete kažejo na izredno visoko zadovoljstvo uporabnikov storitev z delom in odnosom
zdravstvenega osebja, kar je zelo pomembno, glede na to, da gre za zdravstveno dejavnost. V vseh enotah
je zaupanje v varovanje osebnih podatkov uporabnikov 100%, kar je zaradi občutljivih zdravstvenih
podatkov še posebej pomembno. Na najnižje ocene, ki izvirajo iz področij, ki niso pod našim nadzorom, kot
so na primer parkiranje, dostop do ambulant ali primernost stavbe, žal nimamo vpliva.
18. JAVNA NAROČILA
Tudi v zdravstvu in drugje v javni upravi se uporabniki srečujemo z naročanjem blaga, storitev ali gradbenih
del, vendar moramo pri tem slediti določbam zakona o javnem naročanju, ki opredeljuje javna naročila kot
skupek dejanj, ki jih naročniki opravijo s ciljem gospodarne nabave. Ne glede na vrsto in velikost posla pa
morajo naročniki spoštovati temeljna načela javnega naročanja, ki so: gospodarna poraba javnih sredstev,
transparentnost postopka oddaje javnega naročila, enakopravnost ponudnikov ter načelo zagotavljanja
konkurence med ponudniki.
Javne finance ureja kar nekaj zakonov, med pomembnejšimi pa je vsekakor Zakon o javnem naročanju. Po
tem zakonu je naročilo skupek dejanj, ki jih naročniki opravijo s ciljem gospodarne nabave. Pri tem pa
moramo spoštovati temeljna načela javnega naročanja, ki so gospodarna poraba javnih sredstev,
transparentnost postopka oddaje naročila, načelo enakopravnosti ponudnikov ter načelo zagotavljanja
konkurence med ponudniki. V letu 2014 je na področju javnega naročanja prišlo do pomembne
spremembe, zakonodajalec je spremenil zakon tako, da je pravzaprav razširil mejno vrednost za javna
naročila male vrednosti do meje, ko je potrebno naročilo objaviti tudi v uradnem listu EU. Tako je postalo
javno naročilo le tisto nad 130.000 evri, do te meje pa so vsa naročila male vrednosti. Tega pa ni storil na
začetku leta, temveč je sprememba veljala z aprilom.
Pri naročilih male vrednosti se nam je tako zgodil majhen absurd. Ko smo za zobni material vodili postopek
za naročila male vrednosti, smo po prejemu ponudb ugotovili, da vsa presegajo takrat veljavno mejo 40.000
evrov. Zakon v takem primeru nalaga prekinitev postopka in ponovitev razpisa z izbiro ustreznega postopka.
Ta ponovitev je sovpadala s spremembo zakona in tako smo ponovno izvedli postopek male vrednosti. Po
postopku male vrednosti smo oddali še naročila za računalnike in računalniško opremo, zdravila, kupili smo
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defibrilator in zavarovali smo premoženje v upravljanju našega zavoda, ob tem pa še splošno zavarovanje,
avtomobilska zavarovanja ter odgovornosti.
Sprememba oz. dvig mejne vrednosti postopkov je privedlo do tega, da smo le eno naročilo izvedli po
pravilih javnega naročila in sicer za laboratorijski analizator. Pri tem smo zaradi obstoječe opreme v
laboratoriju in za zagotovitev združljivosti nove opreme s staro in z upoštevanjem 14. in 29. člena ZJN-2
prišli do ugotovitve, da je smiselno povabiti na pogajanja le dobavitelja. Na MF in MZ smo poslali dopis z
obvestilom o začetku postopka s pogajanji, na katera nismo prejeli pripomb, zato smo s postopkom
nadaljevali, poslali potencialnemu dobavitelju Hermes Analitici naša pričakovanja in jih povabili na
pogajanja, kjer smo dosegli še dodatno, čeprav na prvi pogled zgolj simbolično znižanje cene ob tem, da
smo si zagotovili še dodatna izobraževanja in uvajanja ter obročno odplačevanje. Vrednost posla je 42.500
evrov brez DDV.
Meja, do katere ni potrebno upoštevati ZJN-2 je 20 000 € oz. 40.000 € za gradnje brez DDV. Tako smo pod
to vrednostjo zbirali ponudbe za obnovo prostorov laboratorija, za e-arhiv za e-račune, potrošni material in
papirno konfekcijo, zobotehnične storitve, za prenovo prostorov v Olmu in za nabavo ultrazvoka. Ob tem pa
smo izdali naročilnice še za pohištvo v ambulanti ODU, reanimacijske torbe, še en defibrilator za ODU, za
pregledni mizi, za nadgradnjo računalniškega programa IRIS, klime, pregled gasilnih aparatov, razna
popravila in servise, nadomestne dele, overitve tehtnic in merilnikov krvnega pritiska, obleko za motorista –
reševalca, za obutev…
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je bilo ponovno aktivno na področju skupnih javnih naročil od
katerih so nas zanimala javna naročila za e-arhiv, pisarniški material in kurilno olje.
19. INFORMACIJSKI SISTEM
V letu 2014 ni bilo sklenjene nobene nove pogodbe o vzdrževanju IS. Vse vzdrževanje in nadgradnje
informacijskega sistema so se izvajale skladno s sklenjenimi pogodbami in posameznimi naročili.
Kakor prejšnje leto smo pri namizni opremi izvajali minimalne nabave opreme in sicer 8 namiznih
računalnikov, 10 tiskalnikov, zaradi okvar pa izvedli še nabavo manjšega UPS-a in stikala (switch 24 port). Na
strežniški infrastrukturi smo nabavili dodatno strežniško rezino in 5 diskov za diskovno polje ter licenco za
Windows server. Na to opremo bomo selili poslovno aplikacijo (sedaj gostujemo na opremi ponudnika
poslovne aplikacije), kar pa se je žal zavleklo preko konca leta.
V letu 2014 je bila tudi opravljena revizija informacijskega sistema s strani zunanjega revizorja. Podanih je
bilo 9 priporočil. Naloge navedene v priporočilih so se začele izvajati in v skladu s priporočili so v pripravi
tudi novi oz. dopolnjeni organizacijski predpisi.
V skladu z novostmi na področju informacijske tehnologije smo pripravili načrt prenove komunikacijskih
poti, predvsem med dvema največjima lokacijama Zdravstvenega doma. Na ta način bom po eni strani
pospešili oddaljeni dostop z druge največje lokacije (enota Bonifika), vzpostavili redundanco, ter po drugi
strani razbremenili načrt za backupiranje podatkov.
Nadaljevali smo z natančnim evidentiranjem opravljenega dela v Službi za informatiko. V letu 2014 je bilo
tako zabeleženih več kot 4700 opravil v obsegu čez 3000 delovnih ur. V tabeli je evidenca opravljenega dela
glede na vrsto opreme (top 20).
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Tabela 7: Opravljene ur po vrsti opreme
Vrsta opreme
Iris
redno delo
Server
Računalnik
Popis osnovnih sredstev
Tiskalnik
ISO, navodila, dokumentacija, ostala
papirologija,..
redno delo (mail, telefoni, evid.ur,..)
Groupware
Drugo
komunikacije (LAN, WAN, internet,..)
OTRS (eNaročanje)
Koordinacija / Vodenje
Spletna stran
AD - prijava v sistem, pravice, grupe, mape,
geslo
Čitalec KZZ
drugi programi
(prazno)
Telefonija
Podatki / mape / dokumenti
WPKG

Število intervencij
1107
237
432
197
38
279

Porabljen čas
532:44:06
301:36:00
257:48:00
222:13:00
145:58:00
142:35:00

98
207
213
88
73
26
37
53

140:42:00
101:45:00
83:17:00
78:48:00
67:04:00
62:15:00
51:22:00
42:07:00

141
132
58
76
83
81
37

39:56:00
39:51:00
36:00:00
35:52:00
35:52:00
33:40:00
32:05:00

Varnost
Za varnost informacijskega sistema je bilo poskrbljeno z rednim nameščanjem vseh varnostnih popravkov,
tako na strežniških kot tudi na uporabniški opremi.
Zaznana sta bila dva večja poskusa neautoriziranih dostopov na poštna strežnika. Za povečanje varnosti
smo zato na linux-ove strežnike namestili dodatno zaščito (fail2ban), ki onemogoča pristope do strežnikov,
vsem ki izvajajo sumljivo skeniranje in prijave z naključnimi uporabniškimi imeni in gesli.
V preteklem letu sta bili ugotovljeni tudi dve veliki varnostni luknji (ranljivost OpenSSL in linux bash) zaradi
katerih smo izvedli takojšnje namestitve popravkov teh dveh komponent in v primeru OpenSSL je bila
izvedena takojšnja menjava certifikatov na poštnem strežniku. Informacijo o ranljivosti smo pridobili z
rednim sledenjem varnostnih obvestil.
Na uporabniški opremi je Microsoft dokončno ukinil podporo za svoj operacijski sistem Windows XP. Zaradi
določene programske opreme, ki ne deluje pod novejšimi operacijskimi sistemi, še nismo izvedli nadgradnje
na vseh računalnikih. Takih računalnikov je še 30%. Nadgradnja operacijskega sistema na vseh računalnikih
je predvidena v letu 2015.
Antivirusni programi na namizni opremi so zaznali 35 okuženih datotek ali spletnih strani in preprečili
dostope do njih in morebitno nadalnje širjenje. Zaščita elektronske pošte je zavrnila več kot 1000
elektronskih sporočil v katerih se je nahajala škodljiva vsebina.
Na področju fizičnega dostopa do opreme nismo zaznali večjih kršitev. Protivirusna zaščita je delovala
brezhibno in je preprečila vse morebitne okužbe za škodljivo kodo tako preko elektronske pošte, kot tudi
preko drugih medijev (USB, cd, ….). Dostopi prek VPN omrežja so bili redno sledeni in ni bilo zaznane
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nobene kršitve. Redno je bilo nadzorovano izvajanje backupov. Opravljeni sta bili dve večji prilagoditvi
plana izvajanja backupov zaradi optimizacije in povečanja števila strežnikov in s tem virov za backupiranje.
Delovanje
Z novim načinom evidentiranja opravljenega dela in prekinitev delovanja s katerim smo začeli avgusta 2013
imamo sedaj na razpolago natančnejše podatke o trajanju prekinitev po posameznih sklopih opreme.
Tabela 8: Prekinitve delovanja po vrsti opreme
Oznake vrstic
Server
komunikacije (LAN, WAN, internet,..)
Alarmni sistemi
Električno omrežje
Telefonija
Tiskalnik
Računalnik
Iris
Firewall
Komunikacije - link
M$ SQL service
M$ Cluster
Backupi STOR in NAS

Trajanje prekinitev
(hh:mm:ss)
32:24:00
37:14:00
23:59:00
22:30:00
9:25:00
8:27:00
7:15:00
6:50:00
5:00:00
4:10:00
1:35:00
0:43:00
0:35:00

Glede na predhodno leto lahko ugotovimo, da se je povečal čas prekinitev delovanja strežniške in
komunikacijske opreme, znižal pa se je čas nedelovanja telefonskega omrežja in njegovih komponent.
Pri strežniški opremi je najdaljša prekinitev (24 ur) nastala zaradi okvare diskov v strežniku na katerem se
nahaja spletna stran in intranetna stran za zaposlene, kateri je starejši in izven garancije. Strežnik nima
predvidene redundance, saj ni ključnega pomena za neprekinjeno delovanje procesov dela. Do 24 urne
prekinitve pa je prišlo zaradi daljšega časa dobave nadomestnega rezervnega dela. Ostale prekinitve
delovanja strežnikov so bile krajše prekinitve, na ključni opremi pa prekinitev delovanja ni bilo, oziroma je
prekinitve delovanja nadomestila redundančna oprema.
Na komunikacijah smo imeli eno daljšo (24 ur) prekinitev Siol-ove linije zaradi okvare modema na lokaciji ZD
Koper Center. Glede na to, da gre za sekundarno linijo, na kateri se nahaja le spletna stran, okvara ni
pomenila prekinitve delovanja ključnih sistemov. Ostale prekinitve so bile vse odpravljene v kratkih
časovnih rokih in niso pomembno vplivale na neprekinjeno delovanje sistemov.
Zagotavljanje neprekinjenega delovanja v preteklem letu je tako primerljivo preteklim letom in ga
ocenjujemo z visoko stopnjo razpoložljivosti.
Upravljanje sprememb
Po priporočilih notranje revizije smo za upravljanje sprememb pripravili nov organizacijski predpis in pričeli
z njegovim izvajanjem. Vse spremembe in nadgradnje programske opreme vsebinsko odobrijo ključni
uporabniki, finančno jih odobri direktor, prenos v produkcijo pa odobri ključni uporabnik.
V letu 2014 smo tako redno izvajali manjše nadgradnje programske opreme Iris, Kobis in Edico.
Večje nadgradnje sistemov pa so bile naslednje:
- Povezovanje laboratorijskega sistema ZD Koper in SB Izola; izvedena je bila nadgradnja sistemov
Iris in Kobis v ZD Koper. Nahajamo se v fazi predprodukcijskega testiranja.
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Iris - varnost; sprememba varnostne politike in omejevanje dostopov do medicinskih podatkov v
programu Iris. Ključni uporabnik je sodeloval pri priopravi specifikacije in tudi potrdil končno verzijo
dokumenta. Projektni svet (direktorjev zdravstvenih domov naročnikov aplikacije Iris) še ni naročil
izvedbe nadgradnje.
Iris - eRecept (naročnik in plačnik je Ministrstvo za zdravje); nadgradnja za eRecept je bila
izvedena, testirana in prevzeta v produkcijo. Izvedeno je bilo izobraževanje uporabnikov, žal pa do
uporabe še vedno ni prišlo, saj je projekt s strani Ministrstva za zdravje ustavljen.
Iris - Referenčne ambulante v2 (naročnik in plačnik je Ministrstvo za zdravje); dokumentacija s
strani MZ je bila objavljena 30.7.2014. Pri izdelavi projektne dokumentacije sta sodelovali tudi
ključni uporabnici iz našega zavoda. Nadgradnja je bila izvedena v roku 1.11.2014 po izvedenem
testiranju in potrditvi s strani ključnega uporabnika. Izobraževanje je bilo izvedeno s strani
Comtrade-a in program je bil predan v produkcijo in je že v uporabi.
Iris - MTP obnovljiva naročilnica (v sklopu vzdrževalne pogodbe); nadgradnja onLine MTP
naročilnice z možnostjo za izdajo naročilnice kot obnovljive. Nadgradnja je bila izvedena v roku
1.11.2014. Uporabnikom so bila dostavljena posodobljena uporabniška navodila. Nadgradnja je bila
testirana s strani Comtrade-a in je v produkciji.
Kobis - objava PDF izvidov v IH (v sklopu vzdrževalne pogodbe); nadgradnja programske opreme je
bila izvedena a še ni predana v testiranje, ker moramo pred tem zagotoviti zamenjavo računalnika v
laboratoriju, kjer bo le ta nameščena. Testiranja in produkcija se bo izvedla predvidoma do
31.5.2015.
Selitev Edico (poslovni informacijski sistem) iz hostinga na opremo ZD Koper; V letu 2014 je bila
predvidena selitev poslovnega IS iz hostinga (najem pri ponudniku) v okolje našega lastnega IS.
Zaradi negotovega finančnega stanja se je izvedba selitve premaknila v leto 2015, v preteklem letu
pa smo zagotovili infrastrukturo za selitev PIS.
eRačuni (v sklopu vzdrževalne pogodbe); glede na zakonsko uvedbo eRačunov za javno upravo smo
izvedli nadgradnjo programske opreme Iris in Edico. Za obe aplikaciji je bila potrjena specifikacija
rešitve s strani ključnih uporabnikov in izvedeno testiranje, ter izvedeno izobraževanje uporabnikov.
Nadgradnje so bile predane v produkcijo v roku do 31.12.2014. Izdaja eRačunov poteka nemoteno.
eArhiviranje; ob uvajanju eRačunov je bilo ugotovljeno, da je smiselno pristopiti k izvedbi
eArhiviranja računov v elektronski obliki, zato smo pod okriljem Združenja zdravstvenih zavodov
Slovenije pristopili k uvedbi tega projekta.
eNaročanje preko spletne strani; spletno stran, ki smo jo leta 2013 izdelali v rednem delovnem
času smo nadgradili z modulom za eNaročanje pacientov na preglede v ambulantah in naročanje
receptov za kronične bolezni. Trenutno se izvaja produkcijsko testiranje ključnega uporabnika v
sklopu ene od ambulant družinske medicine.
Intranet ZD Koper; v začetku leta 2014 smo za potrebe zaposlenih vzpostavili intranetno spletno
stran, kjer se nahaja vsa dokumentacija za zaposlene, preko katere se izvaja obveščanje zaposlenih
in možnost uporabe e-pošte. Izdelava intranetne strani je bila izdelana v okviru rednega delovnega
časa.

Poročilo pripravili:
Matevž Ravnikar
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41
Zdravstveni dom Koper – Letno poročilo za leto 2014

Zdravstveni dom Koper

Zavod: ZDRAVSTVENI DOM KOPER
Naslov: Dellavallejeva ulica 3, 6000 Koper

II. RAČUNOVODSKO POROČILO
ZA LETO 2014

Odgovorna oseba: Direktor, Matevž Ravnikar
42
Zdravstveni dom Koper – Letno poročilo za leto 2014

Zdravstveni dom Koper

KAZALO :

1. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM .................................................................................... 44
2. BILANCA STANJA .......................................................................................................................... 47
3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ..................................................... 49
3.1. PRIHODKI ..................................................................................................................................... 50
3.2. ODHODKI ..................................................................................................................................... 53
3.2.1.
STROŠKI MATERIALA ............................................................................................................ 54
3.2.2.
STROŠKI STORITEV ............................................................................................................... 56
3.2.3.
STROŠKI AMORTIZACIJE........................................................................................................ 56
3.2.4.
STROŠKI DELA ...................................................................................................................... 57
4. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH
DEJAVNOSTI ......................................................................................................................................... 58
5. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
NAČELU DENARNEGA TOKA .................................................................................................................. 59
6. POSLOVNI IZID ............................................................................................................................. 59

Tabela 1: Poslovni izidi po letih ............................................................................................................. 45
Tabela 2: Osnovna sredstva .................................................................................................................. 46
Tabela 3: Bilanca stanja ........................................................................................................................ 48
Tabela 4: Izkaz prihodkov in odhodkov.................................................................................................. 49
Tabela 5: Rezultat poslovanja v primerjavi s planom ............................................................................. 50
Tabela 6: Podrobnejši pregled stroškov materiala ................................................................................. 55
Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov.................................................................................................. 58
Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov.................................................................................................. 60
Graf 1: Skupaj prihodki ......................................................................................................................... 51
Graf 2: Celotni prihodki ........................................................................................................................ 51
Graf 3: Vrste prihodkov ........................................................................................................................ 52
Graf 4: Prihodki po pogodbi z ZZZS in ostali prihodki ............................................................................. 52
Graf 5: Skupaj odhodki ......................................................................................................................... 53
Graf 6: Celotni odhodki......................................................................................................................... 53
Graf 7: Stroški materiala ....................................................................................................................... 54
Graf 8: Stroški storitev .......................................................................................................................... 56
Graf 9: Stroški amortizacije ................................................................................................................... 57
Graf 10: Stroški dela ............................................................................................................................. 57

43
Zdravstveni dom Koper – Letno poročilo za leto 2014

Zdravstveni dom Koper

1. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
Sestavljanje računovodskih izkazov je urejeno z Zakonom o računovodstvu in Slovenskimi računovodskimi
standardi, ki veljajo za nepridobitne organizacije. Pri izdelavi letnih poročil poleg omenjenih zakonov
upoštevamo še Zakon o javnih financah in naslednje podzakonske akte: Pravilnik o sestavljanju letnih
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Url. L. RS štev. 115/2002,
21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010 (60/2010 popr.), 104/2010, 104/2011);
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta (Url.
L. RS štev. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12); Pravilnik o
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Url. L. RS
štev. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14); Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Url. L. RS štev. 45/05, 138/06, 120/07,
48/09, 112/09, 58/10 in 108/13).
Na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava podajamo v nadaljevanju naslednja računovodska razkritja.
Pomembne spremembe, ki so vplivale na poslovanje ZD KP v letu 2014:
• V saldakontih smo začeli še aktivneje izvajati izterjave zapadlih terjatev, najprej z opominjanjem strank,
kasneje s sodnimi izvršbami, izdanimi s pomočjo odvetniške pisarne.
• Pogodba ZZZS z veljavnostjo 1.1.2014 je za 52.673 eur nižja kot je znašala Pogodba ZZZS z veljavnostjo
1.12.2013 (predvsem zaradi zmanjšanja materialnih stroškov, zmanjšanja priznanih stroškov amortizacije).
• Plan nabav osnovnih sredstev 2014: za nabavo novih osnovnih sredstev smo porabili 219.648 eur; FN
2014: 298.398 eur; nabave v letu 2013: 61.235 eur, več o tem je razloženo na strani 46 – osnovna sredstva.
• Nadaljevali smo aktivnosti pri izvajanju javnih naročil.
• Na podlagi sodbe Ustavnega sodišča v letu 2013 in na podlagi Zakona o načinu izplačila razlike v plači
zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (Ur.l. RS, št. 100/13) za
čas od 1.8.2011 do 31. 5. 2012, smo bili zakonsko zavezani k izplačilu drugega dela ¾ plačnih nesorazmerij
do konca januarja 2015. Glede na izplačilo akontacij s strani ZZZS, ki so od septembra 2014 dalje prihajala
brez zamikov, smo v ZD Koper izplačali odpravo plačnih nesorazmerij predčasno, v mesecu oktobru 2014.

Razlika med prihodki (konto 76) in odhodki (konto 46) izkazuje pozitiven poslovni izid (presežek
prihodkov nad odhodki) v višini 224.546 eur
RAZLAGA POSLOVENA IZIDA:
Na uspešno poslovanje je vplivalo nadaljevanje varčevanja iz leta 2013 v leto 2014, saj smo se zavedali,
da smo zakonsko zavezani k izplačilu drugega dela odprave ¾ plačnih nesorazmerij. Le-te smo izplačali
meseca oktobra 2014, saj ni več prihajalo do zamika izplačil akontacij s strani ZZZS. Z varčevanjem smo
uspeli znižati stroške za cca 1 %, hkrati so se nam, v nasprotju s pričakovanji, povečali prihodki za 3,95% k temu je pripomogel tudi poračun ZZZS, ki nas je v svoji višini pozitivno presenetil.
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Tabela 1: Poslovni izidi po letih
Stroški - prihodki / leto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Stroški dela

5.309.000

5.935.000 6.196.000

6.261.000

6.602.341

6.653.563

6.627.599

Stroški storitev

1.033.000

1.252.000 1.321.000

1.418.000

1.383.004

1.191.866

1.085.749

Stroški materiala

800.000

909.000

866.000

864.000

972.949

778.771

840.773

Amortizacija

332.000

333.000

254.000

278.000

241.226

232.897

216.261

58.000

Drugi stroški

11.000

22.000

51.000

16.599

44.723

56.838

Skupaj Odhodki

7.485.000

8.487.000 8.659.000

8.872.000

9.216.119

8.901.820

8.827.220

Skupaj Prihodki

7.823.000

8.338.000 8.679.000

8.994.000

9.159.134

8.708.194

9.051.766

Poslovni izid

338.000

-149.000

122.000

-56.985

-193.626

224.546

20.000

V letu 2014 smo mesečno spremljali poslovanje zavoda, v prvi polovici leta od 1-6/2014 je bila narejena
simulacija prihodkov in odhodkov od konca leta (izkazali smo presežek prihodkov nad odhodki), naslednja
simulacija je bila narejena za odboje od 1-9/2014 ter napoved poslovanja od 10-12/2014 (izkazali smo
presežek prihodkov nad odhodki). Finančni načrt 2014 je bil izkazan z poslovnim izidom 0 eur. Leto 2014
smo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v vrednosti 224.546 eur.
RAZMEJITEV JAVNA SLUŽBA - TRG
V zavodu zaradi specifike organizacije dela in prelivanja dejavnosti ne moremo natančno opredeliti prehoda
med javno službo in trgom. Kot sodilo za delitev stroškov na dejavnost javne službe in trg smo zato tudi
letos upoštevali delež poslovnih prihodkov, ki smo jih dosegli z opravljanjem tržne dejavnosti v celotnih
prihodkih zavoda. Ne glede na dosedanje nasprotujoče si predloge, kaj naj spada v tržno dejavnost,
zdravstveni zavodi še vedno uporabljamo bolj ali manj usklajen način zajema teh dejavnosti. Prihodki iz
tržne dejavnosti so predvsem prihodki dejavnosti dispanzerja medicina dela, samoplačniške zdravstvene
storitve, prihodki od računalniških storitev, sponzorstva, oddajanje prostorov in opreme v najem, obresti, ki
nam jih nakaže MO Koper skozi sistem nočnih depozitov v sistemu EZR in drugih podobnih obresti in
podobno. Letošnji delež teh prihodkov je dobrih 890 tisoč evrov, kar v primerjavi s celotnimi prihodki
predstavlja 10,42 % delež. To sodilo smo uporabili tudi pri izkazovanju prihodkov in odhodkov po načelu
denarnega toka.
FINANČNE NALOŽBE IN POSOJILA
Zdravstveni dom Koper ne izkazuje dolgoročnih finančnih naložb, niti dolgoročnih posojil.
ZALOGE MATERIALA
Zalog materiala nimamo, saj nabava materiala poteka sproti s programom za naročanje. Naročanje poteka
na naslednji način: v ambulanti ugotovijo določeno potrebo po materialu, to vnesejo v program za
naročanje, odgovorna oseba za naročanje (glavna medicinska sestra) naročilo pregleda in izdela naročilnice.
Naročilnice se izdelajo za dobavitelja, ki je že vnaprej določen na osnovi pogodb oz. javnega razpisa. Po
prejetju materiala v ambulanti zaprejo naročilnico s prevzemom v računalniškem programu. Strošek nabave
materiala evidentiramo v materialnem knjigovodstvu, ki je neposredno povezano s programom. Stroške
nato v glavni knjigi še opredelimo po vrstah in jim na podlagi vrste določimo konte. Stroške vodimo po
stroškovnih mestih, kar pomeni, da lahko za vsako službo relativno hitro izdelamo pregled prihodkov in
stroškov. Od leta 2013 uporabljamo 3 mesečne limite za naročanje. S takim sistemom želimo bolje
spremljati dejansko naročanje materiala in preseganje limitov.
TERJATVE
Terjatve do kupcev so se v letu 2014 nekoliko povečale, in sicer na 85.134 eur. Vsako leto je čedalje več
dolžnikov, zato terjatvam v ZD Koper namenjamo posebno pozornost in jih v največji meri poizkušamo
dobiti poplačane. Za poplačilo izvajamo dva postopka, najprej dolžnike opozorimo z opomini, kasneje pa z
sodnimi izterjavami. Preko sodnih izterjav smo pridobili poplačanih 18.535 eur zapadlih terjatev, od 20.737
eur, kar kaže na 89 % uspešnost poplačil terjatev. Menimo, da je razlog neplačil v nadaljevanju krize, saj se
je zaradi te v Sloveniji na splošno zmanjšala plačilna sposobnost v gospodarstvu in negospodarstvu. Do
sedaj se ne poslužujemo izterjav terjatev do negospodarstva, saj zamike plačil na tem področju še vedno
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obvladujemo. V letu 2014 imamo glede na preteklo leto nižje terjatev do uporabnikov EKN za 31%.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN so terjatve do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
(do države, občin, posrednih proračunskih uporabnikov, do ZZZS…). Največji del teh terjatev predstavljajo
terjatve do ZZZS.
DEPOZITI
Občasno smo določena denarna sredstva, ki jih je zavod potreboval za izplačilo osebnih dohodkov, nalagali
kot kratkoročne depozite pri poslovnih bankah.
OSNOVNA SREDSTVA
V letu 2014 smo namenili 219.648 eur za nakup osnovnih sredstev, kar je skoraj 3,6-krat več kot leta 2013,
ko smo imeli okrnjeno nabavo osnovnih sredstev. V FN 2014 smo za nabavo osnovnih sredstev navedli
znesek 298.398 eur (realizirano 76,61 %).
Tabela 2: Osnovna sredstva
NAZIV

VREDNOST v EUR VREDNOST v EUR VREDNOST v EUR VREDNOST v EUR
2011
2012
2013
2014

Konto
003000 DOLGOROČNE PREMOŽENJSKE PRAVICE-PROG.OPR.

40.030

7.288

12.502

10.875

021000 STAVBE ZA OPRAVLJANJE OSNOVNE DEJAVNOSTI

18.504

59.452

2.460

62.400

040000 OPREMA-MEDICINSKA OPREMA

93.444

73.700

13.721

28.483

040010 RAČUNALNIKI IN RAČ. OPREMA

21.170

35.914

13.420

13.971

040015 OPREMA ZA OGREVANJE IN ČIŠČENJE-KLIMA

10.764

8.410

4.521

6.909

040017 POHIŠTVO V ZDR.,PISARNIŠKO IN DRUGO

15.602

35.768

2.254

31.707

040021 LABORAT.OPREMA
040500 DONIRANA OSNOVNA SREDSTVA
041000 DROBNI INVENTAR
040012 OPREMA-SREDSTVA ZA PREVOZ
040023 TELEFONSKA CENTRALA IN APARATI

4.991

5.603

11.619

51.757

15.713

2.066

296

3.687

2.959

8.458

443

9.626

10.779

7.937

857

6.274

040011 OPREMA ZA ADMINISTRACIJO

1.089

2.245

040016 MERILNE IN KONTROLNE NAPRAVE

2.499

784

040019 NAPRAVE IN APARATI V PRALNICI

8.236

045300 KLNJIGE IN SLIKE

234

89

Skupaj:

246.726

253.900

61.235

219.648

Največ finančnih sredstev smo namenili za stavbe za opravljanje osnovne dejavnosti v višini 62.400 eur
(prenova laboratorija). V laboratoriju smo kupili tudi nov analizator AU480 v vrednosti 51.757 eur. Za
nabavo pohištva v zdravstvu, pisarniškega in drugega smo namenili 31.707 eur (predvsem oprema za
laboratorij in edukacijskijski prostor), za nabavo medicinske opreme (pregledovalne mize, avtomatski
defibrilator, spirometer ter ultrazvočni aparat) smo namenili 28.483 eur, za nabavo računalnikov in
računalniške opreme 13.971 eur (računalniki, tiskalniki…) ter za dolgoročne premoženjske pravice smo
namenili 10.875 eur (nadgradnje informacijskega sistema). V letu 2014 smo nabavili tudi novo opremo za
ogrevanje in čiščenje-klima za 6.909 eur, drobnega inventarja za 9.626 eur in telefonskih aparatov za 234
eur.

INVESTICIJE
V Finančnem načrtu smo planirali adaptacije v vrednosti 77.000 eur in sicer adaptacijo laboratorija in
ureditev stopnišča. Dejansko smo izvedli adaptacijo laboratorija, saj za preplastitev stopnišča nismo uspeli
pridobiti ustrezne ponudbe.
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2. BILANCA STANJA
Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki vsebuje podatke o stanju
sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega
obdobja.
Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige. Sredstva in obveznosti do njihovih virov morajo biti
razčlenjeni glede na vrste in ročnost.
Aktiva na dan 31.12.2014 znaša 4.564.454 EUR in je za 1,13% manjša kot v predhodnem letu.
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju predstavljajo 71,01% celotne aktive in so se v primerjavi z
letom 2013 zmanjšala za 3,80%.
Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve predstavljajo 29,02% vrednosti celotne aktive in so za
6,08% večja kot v predhodnem letu. Vzrok temu je predvsem v povečanju kratkoročnih finančnih naložb
(kratkoročna finančna sredstva zavoda pri poslovnih bankah).
Zaloge – ZD KP nima zalog materiala.
Pasiva na dan 31.12.2014 znaša 4.564.454 EUR in je za 1,13% manjša kot v predhodnem letu.
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so se v primerjavi z letom 2013 zmanjšale za 19,86
%, predvsem na račun zmanjšanja kratkoročnih obveznosti do zaposlenih, saj je v letu 2013 bila izkazana
obveznost do zaposlenih za izplačilo plače in odpravo plačnih nesorazmerij. Letos smo izplačilo plačnih
nesorazmerij opravili oktobra, pred zakonsko določenim rokom.
Največji delež pasive odpade na lastne vire in dolgoročne obveznosti, in sicer znaša ta delež v celotni pasivi
83,39%; v primerjavi z letom 2013 je ta delež večji za 3,69%. Med lastne vire in dolgoročne obveznosti pa
uvrščamo tudi obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva do občine in presežek
prihodkov nad odhodki/odhodkov nad prihodki.

47
Zdravstveni dom Koper – Letno poročilo za leto 2014

Zdravstveni dom Koper

Tabela 3: Bilanca stanja
BILANCA STANJA
na dan 31.12.2014
(v eurih, brez centov)

ČLENITEV
SKUPINE
KONTOV
1

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka
za AOP

2

3

ZNESEK

Tekoče leto
4

Predhodno leto
5

SREDSTVA
00

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

01

001

3.239.944

3.368.231

002

250.969

248.969

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

187.208

171.679

02

NEPREMIČNINE

004

4.088.258

4.070.066

03

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

005

1.291.237

1.190.425

04

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

2.673.889

2.807.689

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

2.294.727

2.396.389

06

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

008

0

0

07

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

009

0

0

08

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA

010

0

0

09

011

0

0

012

1.324.510

1.248.526

10

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

80

305

11

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

406.901

564.596

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

015

85.134

83.090

13

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

016

5.699

4.707

14

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017

382.192

554.182

15

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

018

400.000

0

16

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA

019

0

0

17

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

020

44.504

41.646

18

NEPLAČANI ODHODKI

021

0

0

19

022

0

0

023

0

0

30

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
C) ZALOGE
(024+025+026+027+028+029+030+031)
OBRAČUN NABAVE MATERIALA

024

0

0

31

ZALOGE MATERIALA

025

0

0

32

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE

026

0

0

33

NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE

027

0

0

34

PROIZVODI

028

0

0

35

OBRAČUN NABAVE BLAGA

029

0

0

36

ZALOGE BLAGA

030

0

0

37

DRUGE ZALOGE
I. AKTIVA SKUPAJ
(001+012+023)
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

031

0

0

032

4.564.454

4.616.757

033

0

0

034

758.237

946.122

035

7.090

4.255

99

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

20

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043)
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

21

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

036

579.568

728.724

22

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

037

138.587

98.987

23

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038

13.157

18.727

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039

19.835

45.429

25

KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV

040

0

0

26

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

041

0

0

28

NEPLAČANI PRIHODKI

042

0

0

29

043

0

50.000

044

3.806.217

3.670.635

90

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)
SPLOŠNI SKLAD

045

0

0

91

REZERVNI SKLAD

046

0

0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

047

107.554

96.554

93

DOLGOROČNE REZERVACIJE

048

711.594

684.776

049

0

0

050

0

0

051

0

0

9412

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V
NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V
NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

052

0

0

9413

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

053

0

96

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

054

0

0

97

055

2.317

1.813

056

2.921.931

3.021.441

981

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057

0

0

985

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

058

62.821

0

986

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
I. PASIVA SKUPAJ
(034+044)
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

059

0

133.949

060

4.564.454

4.616.757

061

0

0

940
9410
9411

980

99

0
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3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
V izkazu prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki in odhodki, ugotovljeni v skladu z Zakonom o
računovodstvu. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov smo upoštevali načelo nastanka poslovnega
dogodka. Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu z Zakonom o računovodstvu, s Slovenskimi
računovodskimi standardi in enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike. Med prihodki in
odhodki so prikazani zneski, ki so nastali kot poslovni dogodek od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014. V
navedenem izkazu prikazujemo podatke za tekoče in predhodno leto.
Tabela 4: Izkaz prihodkov in odhodkov

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1.1. do 31.12.2014
(v eurih, brez centov)

ČLENITEV
PODSKUPIN

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

KONTOV
1

Oznaka
za AOP

2

3

760

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(861+862-863+864)
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

ZNESEK
Tekoče leto
4

Predhodno leto
5

860

8.122.472

7.885.821

861

8.084.389

7.836.613

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

862

0

0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

863

0

0

761

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

864

38.083

49.208

762

B) FINANČNI PRIHODKI

865

2.492

4.071

763

C) DRUGI PRIHODKI
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(868+869)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

866

926.802

818.302

867

0

0

868

0

0

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI
(860+865+866+867)
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(872+873+874)
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

869

0

0

870

9.051.766

8.708.194

871

1.926.522

1.970.637

872

0

0

460

STROŠKI MATERIALA

873

840.773

778.771

461

874

1.085.749

1.191.866

875

6.627.599

6.653.563

del 464

STROŠKI STORITEV
F) STROŠKI DELA
(876+877+878)
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

876

5.095.077

5.045.140

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

877

798.119

803.393

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

878

734.403

805.030

462

G) AMORTIZACIJA

879

216.261

232.897

463

H) REZERVACIJE

880

0

0

J) DRUGI STROŠKI

881

11.554

14.273

467

K) FINANČNI ODHODKI

882

23.822

30.042

468

L) DRUGI ODHODKI

883

7.150

408

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)

884

14.312

0

del 469

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

885

0

0

del 469

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

886

14.312

0

N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-887)
P) PRESEŽEK ODHODKOV
(887-870)
Davek od dohodka pravnih oseb
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka
(888-890)
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka
(889+890) oz. (890-888)
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, nam enjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobja
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem
obdobju (celo število)
Število m esecev poslovanja

887

8.827.220

8.901.820

888

224.546

0

889

0

193.626

890

0

0

891

224.546

0

892

0

193.626

893

0

0

894

210

176

895

12

12

del 764
del 764

del 466

465,00

del 80
del 80

del 80
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Tabela 5: Rezultat poslovanja v primerjavi s planom
Realizacija

Realizacija

Plan

Plan

javna služba

trg

javna služba

trg

1-12 2014

1-12 2014

FN 2014

FN 2014

1

3

PRIHODKI SKUPAJ

8.108.572

943.194

1. POSLOVNI PRIHODKI

7.276.111

846.361

- obvezno zavarovanje (ZZZS)

Indeks

Indeks

Plan js 14

Plan trg 14

1-12 2014

105

105

9.051.766

105

105

8.122.472

3

7.687.347 901.868
6.897.240

809.173

6.716.964

- prostovoljno zavarovanje (Vzajemna, Adriatic, Trilgav)
- drugi poslovni prihodki (samopl., nadst. trg)
2. FINANČNI PRIHODKI
3. IZREDNI PRIHODKI
4. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI

Realizacija

Real js 14/ Real trg 14/

6.716.964

554.301

554.301

4.846

846.361

2.232

260

4.027

473

55

55

2.492

830.229

96.573

786.080

92.222

106

105

926.802

851.207

-

-

0

0

-

-

- odpis obv.+ izterjatve odp. ter

0

0

-

-

- prihodki od prodaje premoženja

0

0

-

-

ODHODKI SKUPAJ

7.907.424

919.796

1. STROŠEK MATERIALA

753.164

87.609

642.738

2. STROŠEK STORITEV

972.614

113.135

3. AMORTIZACIJA

193.727

4. STROŠKI DELA

7.687.347 901.868

-

-

0

-

-

0

103

102

8.827.220

75.404

117

116

840.773

1.007.204

118.164

97

96

1.085.749

22.534

176.509

20.708

110

109

216.261

5.937.003

690.596

5.832.072

684.210

102

101

6.627.599

5. DRUGI STROŠKI

10.350

1.204

13.067

1.533

79

79

11.554

6. FINANČNI ODHODKI

21.340

2.482

15.578

1.828

137

136

23.822

7. IZREDNI IN PREVREDNOTOVALNI ODHODKI

19.226

2.236

179

21

10.741

10.648

21.462

201.148

23.398

0

0

-

-

224.546

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

3.1. PRIHODKI

Prihodki se razčlenjujejo na:
- poslovne prihodke (prihodki iz prodaje proizvodov, blaga in materiala ter prihodki iz prodaje storitev),
- finančne prihodke (nastajajo v zvezi s terjatvami od prodaje proizvodov, blaga in storitev ter v zvezi z
dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami),
- druge prihodke (prihodki, ki niso običajni pri rednem opravljanju dejavnosti pravne osebe, zato se ne
pojavljajo niti redno niti pogosto, pa tudi ni razumno pričakovati, da se bodo pojavili v dogledni prihodnosti),
- prevrednotovalne poslovne prihodke (prihodki, ki so nastali zaradi sprememb prvotno izkazane vrednosti
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev, kakor tudi odpisi obveznosti iz
preteklih let).

50
Zdravstveni dom Koper – Letno poročilo za leto 2014

Zdravstveni dom Koper

Graf 1: Skupaj prihodki

Skupaj prihodki

9.300.000
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8.300.000
8.100.000
7.900.000
7.700.000

7.500.000
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PLAN 2014
8.589.215

Prihodki

2009

2010

2011

2012

2013

2014

REALIZACIJA 2014 REALIZACIJA 2013 INDEKS 14/ 13 INDEKS REAL.14/PLAN 14
9.051.766
8.708.194
103,95%
105,39%

V letu 2014 smo ustvarili skupaj za 9.051.766 eur prihodkov, kar pomeni, da smo ustvarili za 3,95% več
prihodkov kot v letu 2013, in kar je za 5,39% več glede na Finančni načrt 2014. Rast prihodkov je zaznati
tudi na trgu – le ti so se povečali za 53.655 eur oz. za 6%. Trg v našem primeru pomeni predvsem dejavnost
Medicine dela, prometa in športa, nekaj pa tudi samoplačniških storitev.
Graf 2: Celotni prihodki

Celotni prihodki
10.000.000
8.000.000

9.051.766
8.122.472

6.000.000
4.000.000
2.000.000

926.802
2.492

0
Prihodki od
poslovanja

Finančni prihodki

Drugi prihodki

Celotni prihodki

Prihodki iz poslovanja so znašali 8.122.472 € in so višji za 3% kot preteklo leto in višji za 5,4% kot so v
Finančnem načrtu 2014. Finančni prihodki so znašali 2.492 €, drugi prihodki pa 926.802 €.
Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so tisti prihodki, ki jih ustvarimo s pogodbo ZZZS, z njimi
pa so tesno povezani tudi prihodki prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.
V organizacijski enoti Dispanzerja medicine dela prometa in športa smo v letu 2012 pričeli z izvajanem
edukacijskih in psihosocialnih delavnic. Te delavnice so namenjene voznikom, ki so pridobil kazenske točke
zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.
Na medicini dela so tako v letu 2013 ustvarili skupaj 515 tisoč evrov vseh prihodkov, v letu 2014 pa dobrih
530 tisoč evrov. Na trgu je velik delež prihodkov ustvaril tudi laboratorij in sicer za 75.816,73 eur (skupaj z
laboratorijem za DMDPŠ).
ZD Koper je v letu 2014 ustvaril za 6.716.964 eur prihodkov s pogodbo ZZZS (leto 2013: 6.527.001); letošnje
izredne prihodke so spet oblikovala predvsem sredstva za specializacije v vrednosti 926.802 eur; z
najemninami, samoplačniškimi storitvami in drugimi storitvami smo pridobili 730.303 eur; 554.301 eur s
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prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem; konvencije 82.821 eur; donacije 38.083 eur; finančni prihodki
2.492 eur.
Graf 3: Vrste prihodkov

Vrste prihodkov
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Vrednost pogodbe z ZZZS za leto 2014 je bila 6.716.964 eur, od tega približno 91,7 % pripada OZZ,
ostalo dobimo z računi PZZ.
Izredne prihodke v letu 2014 polnijo predvsem povračila plač specializantov, ki jih je bilo v tem letu
za 900.196 eur, kar je za 17,78% več kot leta 2013. Prihodki za specializante so se povečali zaradi
večjega števila zaposlenih specializantov. Drugi prilivi iz tega naslova so nastali iz škod, strokovnih
izpitov, plačila stroškov tožb-izterjav in drugih izrednih prihodkov.
Z ostalimi prihodki (samoplačniške storitve, storitve za zasebnike in podjetja) smo ustvarili dobrih
730.303 eur prihodkov, ki so v okviru lanskoletnih prihodkov.
Prihodek na račun PZZ je leta 2014 znašal 554.301 eur, na račun konvencij pa smo prejeli 82.821
eur.
Iz naslova prihodkov od donacij smo v letu 2014 prejeli 38.083 eur, sredstva so bila namenjena za
izobraževanje zaposlenih. Donacije za nakup osnovnih sredstev v višini 11.000 eur – z njimi bomo
krili stroške amortizacije določenega sredstva (defibrilatorja) in zato so take prejete donacije
knjižene na konto 920200 (dolgoročno odloženi prihodki – za nakup osnovnih sredstev).
Finančni prihodki so v letu 2014 znašali 2.492 (38,79% manj kot leta 2013). Menimo, da je to
predvsem posledica slabšega obrestovanja denarja pri poslovnih bankah.

Graf 4: Prihodki po pogodbi z ZZZS in ostali prihodki
Prihodek ZZZS je znašal 6.716.964 eur,
s prostovoljnim zavarovanjem
(Vzajemna, Adriatic, Triglav) smo
pridobili 554.301 eur, ostali prihodki so
znašali 1.780.501 eur.

Struktura skupnih prihodkov
10.000.000

9.000.000
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8.000.000
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3.2. ODHODKI
Tako kot prihodke razčlenjujemo tudi odhodke na:
- poslovne odhodke (stroški materiala, stroški storitev, amortizacija, rezervacije, stroški dela, drugi stroški,
stroški prodanih zalog),
- finančne odhodke (nastajajo v zvezi z obveznostmi iz nakupa proizvodov, blaga in storitev ter v zvezi z
najetimi dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi posojili; zamudne obresti zaradi prepoznega plačila
obveznosti dobaviteljem),
- druge odhodke (neobičajne postavke, ki v poslovnem letu zmanjšujejo izid rednega poslovanja; denarne
kazni, odškodnine,…),
- prevrednotovalne poslovne odhodke (pojavljajo se v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi,
neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve).
Graf 5: Skupaj odhodki

Skupaj odhodki
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Odhodki

V letu 2014 smo ustvarili za 8.827.220 € odhodkov kar je glede na preteklo leto 0,84% manj in glede na
sprejet Finančni načrt za 2,77% več.
Graf 6: Celotni odhodki
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Največji del odhodkov predstavljajo stroški dela, ki predstavljajo 75,08% vseh odhodkov, kar nas uvršča v
sam vrh slovenskih zdravstvenih domov, sledijo jim stroški blaga, materiala in storitev, ki predstavljajo
21,82% vseh odhodkov. Finančni odhodki, drugi odhodki in drugi stroški predstavljajo ostali del odhodkov.
3.2.1. STROŠKI MATERIALA
PLAN 2014
718.143

stroški materiala

REALIZACIJA 2014 REALIZACIJA 2013 INDEKS 14/ 13 INDEKS REAL.14/PLAN 14
840.773
778.771
107,96%
117,08%

Stroški materiala so v letu 2014 znašali 840.773 evrov. To je za 7,96 % več kot leta 2013, ter za 17,08% več
kot je bilo planirano v finančnem načrtu. Stroški porabljenega materiala namreč predstavljajo 9,52 % delež
v strukturi celotnih odhodkov.
Graf 7: Stroški materiala
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Stroški materiala so se povečali predvsem zaradi nabave novih službenih oblek in obutve, drobnega
inventarja (merilniki krvnega tlaka, ampulatrji, torbe…) in stroškov ampuliranih in neampuliranih zdravil –
slednje dobimo refundirane od ZZZS.
V strukturi stroškov porabljenega materiala je razvidno, da največji delež porabimo za laboratorijski
material – reagente, za sanitetni material, za električno energijo (skupaj z zajamčenimi prihranki) ter za
porabo neampuliranih zdravil (ki jih dobimo povrnjene s strani ZZZS). V primerjavi z lanskim letom so stroški
laboratorijskega materiala na isti ravni, kar kaže na uspešno in racionalno porabo vseh reagentov,
nenehnega iskanja optimalnih rešitev pri nabavi novih osnovnih sredstev, ki vplivajo na nižje cene materiala
oziroma reagentov in sprotnega nadzora nad naročanjem materiala v samem laboratoriju in drugih
oddelkih, ki so povezani z uporabo laboratorijskega materiala. S tem se vrši predvsem nadzor nad
materialom, ki ima krajši rok uporabe.
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Tabela 6: Podrobnejši pregled stroškov
Delež v materiala
Delež v
Konto
460000
460006
460010
460011
460012
460040
460081
460090
460093
460110
460121
460127
460130
460140
460150
460160
460200
460201
460210
460211
460302
460500

Naziv

2011
celotni
€
PORABLJEN SANITETNI MATERIAL
255.734
29,61%
PORABLJ.LABORAT.MATERIAL -REAGENTI170.998
19,80%
PORABLJEN MATERIAL - AMPULE
6.963
0,81%
PORABA ZDRAVIL NEAMPULIRANIH
53.293
6,17%
OSTALI NEZDRAVSTVENI MATERIAL-VODA
407
0,05%
RTG FILMI
585
0,07%
OSTALI ZDR.MAT.-DIR.POFAKT--CEPIVO
12.225
1,42%
KOVINA
11.230
1,30%
ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL
38.235
4,43%
DRUG PORABLJEN MATERIAL-TONER
5.054
0,59%
PORABLJEN POMOŽNI MATERIAL-ZAVESE,ŽARNICE,EL.BAT.
2.597
0,30%
POR.DR.NEZ.MAT/VREčE,BRIS.TOAL.VRČI PVC,
11.900
1,38%
PORABLJEN PISARNIŠKI MATERIAL
48.300
5,59%
PRALNA IN ČISTILNA SREDSTVA
11.538
1,34%
PORABLJENA VODA
17.378
2,01%
PORABLJEN MATERIAL ZA DEZINF.IN DERATIZACIJO
2.156
0,25%
NADOMESTNI DELI/DIR.PO FAKTURI/
515
0,06%
MATERIAL ZA POP.IN VZDRŽEVANJE
26.334
3,05%
PORABLJENI NADOM DELI /RAČUNAL.MATERIAL
279
0,03%
SLUŽBENA OBLEKA IN OBUTEV
5.210
0,60%
DROBNI INVENTAR V UPORABI
21.613
2,50%
ELEKTRIČNA ENERGIJA
55.789
6,46%

2012
€
178.803
279.050
18.307
18.138
143
1.309
23.877
7.780
49.557
2.062
7.404
17.316
52.016
9.193
17.671
813
58
34.460
1.703
33.690
41.703
61.198

celotni
18,38%
28,68%
1,88%
1,86%
0,01%
0,13%
2,45%
0,80%
5,09%
0,21%
0,76%
1,78%
5,35%
0,94%
1,82%
0,08%
0,01%
3,54%
0,17%
3,46%
4,29%
6,29%

2013
€
172.852

Delež v
celotni
22,20%

2014
€
179.622,28

222.799

28,61%

223.815,08

21,36%
26,62%

15.912

2,04%

23.850,24

2,84%

28.015

3,60%

43.309,25

5,15%

65

0,01%

69,05

0,01%

1.149

0,15%

1.133,82

0,13%

16.748

2,15%

21.226,97

2,52%

1.281

0,16%

183,8

0,02%

39.158

5,03%

34.065,05

4,05%

10.979

1,41%

16.786,50

2,00%

13.872

1,78%

13.387,56

1,59%

13.301

1,71%

13.906,96

1,65%

34.397

4,42%

32.430,21

3,86%

9.123

1,17%

9.068,88

1,08%

9.033

1,16%

10.646,81

1,27%

956

0,12%

617,67

0,07%

1.016

0,13%

1.282,49

0,15%

18.998

2,44%

21.836,41

2,60%

1.816

0,23%

773,91

0,09%

6.758

0,87%

11.010,20

1,31%

9.518

1,22%

19.236,72

2,29%

57.928

7,44%

56.827,79
25.643,52

6,76%
3,05%

460501 ENERGIJA PRIHRANKI -ENeR.UPRAVLJANJE
460520 PLIN

18.333

460530 POR.GORIVO ZA TRANSPORT.SREDSTVA 33.921

49.650
421
460601 ČASOPISI/DELO PRIM.NOVICE/
1.390
460602 STROK LITER./BILTENI,KNJIGE,BROŠURE/ 1.680
Skupaj: 863.729

460540 KURIVO PORABLJENO ZA OGREVANJE

460600 STROŠKI URADNIH LIST.STR.LITER.ZDR.LIT.

2,12%
3,93%
5,75%
0,05%
0,16%
0,19%
100%

19.233
40.242
53.782
453
1.002
1.988
972.949

1,98%
4,14%
5,53%
0,05%
0,10%
0,20%
100%

celotni

19.414

2,49%

20.315,33

2,42%

35.766

4,59%

36.557,79

4,35%

35.076

4,50%

19.831,22

2,36%

513

0,07%

771,71

0,09%

1.286

0,17%

1.582,40

0,19%

1.043

0,13%

983,18

0,12%

778.771

100%

840.773

100%

Razlika
14/13
€
6.771
1.017
7.938
15.294
4
-15
4.479
-1.097
-5.093
5.807
-484
606
-1.966
-54
1.614
-339
266
2.838
-1.042
4.252
9.719
-1.100
902
791
-15.245
258
297
-60
36.359

Razlika v %
103,92%
100,46%
149,88%
154,59%
106,18%
98,71%
126,74%
14,35%
86,99%
152,89%
96,51%
104,56%
94,28%
99,40%
117,87%
64,58%
126,17%
114,94%
42,61%
162,93%
202,11%
98,10%
104,64%
102,21%
56,54%
150,34%
123,08%
94,29%
107,96%

Razlaga odstopanj:
- Na kontu 460010 in kontu 460011 se je bolj podrobno začelo knjižiti konec leta 2013, zato prihaja
do odstopanj in nerelavantnosti primerjave. Na kontu 460011 se je poraba neampuliranih zdravil
povečala, vendar dobimo del sredstev za zdravila povrnjena od ZZZS (zdravila iz seznama A).
- Na kontu 460110 je podrobno knjižena poraba tonerjev, ki je bila nekaj mesecev v letu 2013
knjižena na kontu pisarniškega materiala 460130 – zaradi tega prihaja do odstopanj med letom
2013 in 2014.
V letu 2014 smo uspešno znižali porabo naslednjih stroškov materiala:
- Stroški zobozdravstvenega materiala so se znižali za 13,01%,
- Stroški porabljenih nadomestnih delov, računalniškega materiala so se znižali za 57,39%,
- Stroški porabljenega pomožnega materiala (zavese, žarnice, el.bat..) za 3,49 %,
- stroški goriva za ogrevanje so se znižali za 43,46%, kar gre pripisat celostni prenovi sistema
ogrevanja in hlajenja centralne stavbe v centru Kopra – prehod na toplotne črpalke,
- stroški literature (bilten, knjige, brošure) za 5,71 %
- stroški električne energije so znašali 56.827,79 € (kar je za 1,9 % manj kot leta 2013),
- stroški pisarniškega materiala so se znižali za 5,63%,
- stroški porabljenega materiala za dezinfekcijo in deratizacijo so se znižali za 35,42%.
- stroški energije - prihranki od energetskega upravljanja so znašali 25.643,52 eur.
V letu 2013 smo izpeljali javni razpis za sanitetni material, poraba le-tega se je v letu 2014 povečala za 3,95
% (razpis je veljaven od maja 2013 – stroški sanitetnega materiala so se malenkost povečali v primerjavi z
letom 2013). Prvo polovico leta nam je storitve zobozdravstvene tehnike zagotavljal zunanji izvajalec, kar je
vplivalo na zmanjšano porabo kovine in zobozdravstvenega materiala.
V letu 2014 smo sklenili pogodbo z Eltec Petrolom za plačilo zajamčenega prihranka pri zagotavljanju rabe
energije za ogrevanje, hlajenje in ogrevanje sanitarne vode. Zajamčen je bil 60 % prihranek stroška
energentov, a se je dejansko izkazalo, da je bil učinek še ugodnejši, kar nas je razveselilo tudi iz naslova
varovanja narave. Večji delež prihranka vračamo investitorju (Petrolu) za izvedeno prenovo kotlovnice.
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V letu 2014 so se zelo povečali stroški drobnega inventarja. Največje stroške drobnega inventarja je imel
šolski dispanzer, in sicer za 1.827 eur (uničevalec dokumentov, pulzni oksimeter, higrometer,
termometer…). Na kontu drobnega inventarja so zabeleženi tudi nekateri stroški pisarniške opreme za
prenovo laboratorija v višini 7.661 eur. Tudi pri službeni obleki in obutvi smo povečali stroške, saj smo
nabavili nove obleke za prehospitalno enoto in motorista reševalca za 3.647 eur, za specializante smo
namenili 1.169 eur, ostalo je bilo nabavljeno za zdravnike in medicinske sestre.
3.2.2. STROŠKI STORITEV
PLAN 2014
stroški storitev

REALIZACIJA 2014 REALIZACIJA 2013 INDEKS 14/ 13

1.125.368

1.085.749

1.191.866

INDEKS REAL.14/PLAN 14

91,10%

96,48%

Stroški storitev predstavljajo 12,30%. V letu 2014 so znašali stroški storitev 1.085.749 €, kar je za 8,90 %
manj kot leta 2013 ter za 3,52% manj kot je bilo planirano v finančnem načrtu. V nadaljevanju navajamo
pomembnejše stroške storitev.
Graf 8: Stroški storitev
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1.500.000
1.400.000
1.300.000

1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000

800.000
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

V letu 2014 smo uspešno znižali naslednje stroške storitev:
- poštne in kurirske storitve za 15,16% (sklenitev nove pogodbe za kurirske storitve, manjša poraba
poštnih storitev),
- stroški kotizacij za 29,21 %,
- tehnične stroške avtomobilskih gum za 63,84% (strog nadzor nad vsako izdano naročilnico),
- laboratorijske (zunanji laboratoriji) storitve za 14,97%,
- računalniške storitve 19,23%
- odvetniške storitve za 9,83%,
- Med največje uspehe pa sodijo stroški storitev v zvezi s podjemnim delom, ki so v letu 2014 znašali
139.082,9 (v letu 2013 pa 215.603,7 €) € in so bili za 35,49% nižji kot v letu 2013.
Povišali so se stroški tekočega vzdrževanja in popravila vozil, zobotehnične storitve-zasebniki (oddaja zobne
tehnike zunanjemu izvajalcu).
3.2.3. STROŠKI AMORTIZACIJE
PLAN 2014
stroški amortizacije

197.217

REALIZACIJA 2014 REALIZACIJA 2013 INDEKS 14/ 13 INDEKS REAL.14/PLAN 14
216.261
232.897
92,86%
109,66%

Obračunana amortizacija je v letu 2014 znašala 216.22 €, kar predstavlja 2,45% celotnih odhodkov zavoda.
Amortizacija osnovnih sredstev je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Med
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obračunano amortizacijo je vključena tudi amortizacija drobnega inventarja. Stroški amortizacije so bili v
primerjavi s preteklim letom nižji, vendar bremenijo stroške le do višine, ki je vračunana v ceno proizvoda
oz. storitve. Strošek amortizacije v breme tržne dejavnosti predstavlja oprema, ki je kupljena za dejavnost
medicine dela in športa, ostali strošek amortizacije opreme, ki ga ne moremo natančno razmejiti glede na
javno ali tržno dejavnost, se knjiži glede na razmerje med realiziranimi prihodki na javni in tržni dejavnosti.
Zato je med stroški le tista amortizacija, ki je vračunana v ceno proizvoda oz. storitve ter amortizacija iz
tržne dejavnosti, ostalo gre v breme konta 98 – obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.
Graf 9: Stroški amortizacije
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3.2.4. STROŠKI DELA
PLAN 2014
stroški dela

REALIZACIJA 2014 REALIZACIJA 2013 INDEKS 14/ 13

6.516.280

6.627.599

6.653.563

INDEKS REAL.14/PLAN 14

99,61%

101,71%

Med odhodki poslovanja so po obsegu (75,08%) največji stroški dela, ki vključujejo plače in nadomestila
zaposlenih, prispevke za plače, regres za letni dopust in druge stroške povezane z delom. Stroški dela so
leta 2014 znašali 6.627.599 €, kar pomeni da so se znižali za 0,39% glede na leto 2013 in so za 1,71% višji
kot v Finančnem načrtu 2014.
Znižali so se stroški dela-bruto nadomestilo za 5,95%, sredstva za delovno uspešnost za 100%, premija za
ZVPSJU za 47,39%, premija za dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje za 19,96% ter jubilejne
nagrade za 48,03%.
Povišali so se naslednji stroški dela: splošni dodatki za 2,59 %, dodatki za težje delovne pogoje (TDP) za
7,91%, sredstva za nadurno delo, dežurstva za 16,33%, regres za 11,61 %, odpravnine za 43,97 % ter
izplačilo plačnih nesorazmerij za 7,98%.
Graf 10: Stroški dela
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4. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH
DEJAVNOSTI
V tem izkazu so posebej prikazani prihodki in odhodki za izvajanje javne službe ter prihodki in odhodki od
prodaje blaga in storitev na trgu (tržna dejavnost).
Za delitev odhodkov na javno službo in tržno dejavnost smo upoštevali delež prihodkov ustvarjenih na trgu,
ki v celotnih prihodkih znaša 10,42%, kar pomeni, da skoraj vse prihodke pridobivamo z opravljanjem javne
službe. Ta delež smo tako upoštevali pri določanju vrednosti posameznih odhodkov in nato na obeh
dejavnostih ugotovili poslovni izid. Na kratko prikazujem posamezne postavke v naslednji tabeli:
Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI
od 1.1. do 31.12.2014
(v eurih, brez centov)
ČLENITEV
PODSKUPIN
KONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

ZNESEK

Oznaka
za AOP Prihodki in odhodki Prihodki in odhodki

za izvajanje javne od prodaje blaga in
službe
storitev na trgu

1

2
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(661+662-663+664)
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

3
660

4

5

7.276.111

846.361

661

7.241.996

842.393

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

662

0

0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

663

0

0

761

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

664

34.115

3.968

762

B) FINANČNI PRIHODKI

665

2.232

260

763

C) DRUGI PRIHODKI
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(668+669)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

666

830.229

96.573

0

0

668

0

0

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI
(660+665+666+667)
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(672+673+674)
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

669

0

0

8.108.572

943.194

1.725.778

200.744

672

0

0

460

STROŠKI MATERIALA

673

753.164

87.609

461

674

972.614

113.135

5.937.003

690.596

del 464

STROŠKI STORITEV
F) STROŠKI DELA
(676+677+678)
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

676

4.564.170

530.907

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

677

714.955

83.164

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

678

657.878

76.525

462

G) AMORTIZACIJA

679

193.727

22.534

463

H) REZERVACIJE

680

0

0

J) DRUGI STROŠKI

681

10.350

1.204

467

K) FINANČNI ODHODKI

682

21.340

2.482

468

L) DRUGI ODHODKI

683

6.405

745

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(685+686)

684

12.821

1.491

del 469

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

685

0

0

del 469

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

686

12.821

1.491

N) CELOTNI ODHODKI(671+675+679+680+681+682+683+684)
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(670-687)
P) PRESEŽEK ODHODKOV
(687-670)
Davek od dohodka pravnih oseb
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka
(688-690)
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka
(689+690) oz. (690-688)
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , nam enjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobja

687

7.907.424

919.796

201.148

23.398

0

0

0

0

201.148

23.398

0

0

0

0

760

del 764
del 764

del 466

465,00

del 80
del 80

del 80

667

670
671

675

688
689
690
691

692
693
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5. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
NAČELU DENARNEGA TOKA
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka izkazuje prihodke in
odhodke po računovodskem načelu denarnega toka – plačane realizacije za leto 2014 in predhodno leto.
Takšno evidenčno izkazovanje naj bi zagotavljalo primerljive podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja
javnofinančnih sredstev na ravni države ali občin.
Načelo denarnega toka pomeni, da se prihodek in odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja:
1. da je poslovni dogodek nastal
2. da je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ustreznika.
Prihodki so razčlenjeni v skladu z Zakonom o računovodstvu ter z enotnim kontnim načrtom za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so
nastali v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014.
Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so razčlenjeni na:
1. prihodki za izvajanje javne službe
2. prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
3. odhodki za izvajanje javne službe
4. odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
6. POSLOVNI IZID
Zdravstveni dom Koper je poslovno leto 2014 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v vrednosti
224.546 eur. V primerjavi s preteklim letom to pomeni izboljšanje poslovanja. Vzrok pozitivnega poslovnega
izida je varčevanje na vseh področjih, saj smo se zavedali, da moramo izplačati drugo polovico odprave
tretje četrtine plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev. Poslovni rezultat je pozitiven tudi
zaradi povečanja prihodkov, ki so se povečali za 3,95% ter končnega poračuna ZZZS, ki je že po tradiciji
relativno pozen, knjižen na konec poslovnega leta, terjatve za plačilo pa zapadejo v prvih mesecih leta 2015.
Trenutni znaki kažejo na izboljšanje finančnega stanja v državi, zato upamo, da bo tudi v letu 2015
financiranje javne zdravstvene blagajne vzdržno in brez zamikov izplačil. Pogodbo z ZZZS, kot našim
največjim financerjem, je Zdravstveni dom Koper v celoti realiziral. Nekatere programe smo tudi presegli.
Podrobnejša realizacija dela je prikazana v poglavju 13 – Realizacija delovnega programa.
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Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA T OKA
od 1.1. do 31.12.2014
(v eurih, brez centov)
ČLENITEV KONTOV

NAZIV KONTA

Oznaka
za AOP

2

3

1

del 7400

I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431)
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(403+420)
A. Pr ihodk i iz s r e ds te v javnih financ
(404+407+410+413+418+419)
a. Pr e je ta s r e ds tva iz dr žavne ga pr or ačuna
(405+406)
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

401
402
403
404

ZNESEK
Tekoče leto

Predhodno leto

4

5

9.182.399

8.878.218

8.835.930

8.530.635

6.599.683

6.242.709

0

0
0

405

0

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
b. Pr e je ta s r e ds tva iz občins k ih pr or ačunov
(408+409)
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

406

0

0

8.688

14.332

408

8.688

14.332

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije
c. Pr e je ta s r e ds tva iz s k ladov s ocialne ga zavar ovanja
(411+412)
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo

409

0

0

6.590.995

6.228.377

411

6.590.995

6.228.377

412

0

0

0

0

del 7403

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije
d. Pr e je ta s r e ds tva iz javnih s k ladov in age ncij
(414+415+416+417)
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo

414

0

0

del 7403

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije

415

0

0

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo

416

0

0

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije

417

0

0

418

0

0

del 7130

e . Pr e je ta s r e ds tva iz pr or ačunov iz nas lova tujih donacij
f. Pr e je ta s r e ds tva iz dr žavne ga pr or ačuna iz s r e ds te v pr or ačuna Evr ops k e
unije
B) Dr ugi pr ihodk i za izvajanje de javnos ti javne s lužbe
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe

del 7400

del 7401
del 7401

del 7402
del 7402

del 740
741

407

410

413

419
420

0

0

2.236.247

2.287.926
893.152

421

829.443

del 7102

Prejete obresti

422

1.975

del 7100

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

423

0

0

del 7141

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe

424

1.358.187

1.345.955

Kapitalski prihodki

425

3.605

973

730

Prejete donacije iz domačih virov

426

43.037

44.178

731

Prejete donacije iz tujine

427

0

0

732

Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč

428

0

0

786

Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije

429

0

0

787

430

0

0

346.469

347.583

del 7130

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(432+433+434+435+436)
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

96.481

101.671

del 7102

Prejete obresti

433

230

418

del 7103

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja

434

86.347

87.139

del 7100

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

435

0

0

del 7141

436

163.411

158.355

8.948.873

8.654.967

8.016.401

7.770.429

5.254.036

5.017.110

del 4000

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe
II. SKUPAJ ODHODKI
(438+481)
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)
A. Plače in dr ugi izdatk i zapos le nim
(440+441+442+443+444+445+446)
Plače in dodatki

440

3.645.759

3.355.662

del 4001

Regres za letni dopust

441

67.811

131.406

del 4002

Povračila in nadomestila

442

1.227.843

1.251.275

del 4003

Sredstva za delovno uspešnost

443

0

0

del 4004

Sredstva za nadurno delo

444

290.649

226.519

del 4005

Plače za delo nerezidentov po pogodbi

445

0

0

del 4009

446

21.974

52.248

768.552

788.898

del 4010

Drugi izdatki zaposlenim
B. Pr is pe vk i de lodajalce v za s ocialno var nos t
(448+449+450+451+452)
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

448

405.435

408.082

del 4011

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

449

333.410

325.703

del 4012

Prispevek za zaposlovanje

450

3.437

del 4013

Prispevek za starševsko varstvo

451

4.688

4.556

del 4015

452

21.582

47.653

1.761.685

1.798.157

del 4020

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
C. Izdatk i za blago in s tor itve za izvajanje javne s lužbe
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)
Pisarniški in splošni material in storitve

454

149.194

158.395

del 4021

Posebni material in storitve

455

978.133

988.650

del 4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

456

176.274

178.502

del 4023

Prevozni stroški in storitve

457

67.466

del 4024

Izdatki za službena potovanja

458

20.971

22.660

del 4025

Tekoče vzdrževanje

459

92.272

100.892

del 4026

Poslovne najemnine in zakupnine

460

42.038

11.494

del 4027

Kazni in odškodnine

461

103

del 4028

Davek na izplačane plače

462

0

0

del 4029

Drugi operativni odhodki

463

235.234

271.147

403

D. Plačila dom ačih obr e s ti

464

1.149

1.296

404

E. Plačila tujih obr e s ti

465

0

0

410

F. Subve ncije

466

0

0

411

G. Tr ans fe r i pos am e znik om in gos podinjs tvom

467

0

412

H. Tr ans fe r i ne pr ofitnim or ganizacijam in us tanovam

468

0

0

413

469

53.817

63.303

177.162

101.665

4200

I. Dr ugi te k oči dom ači tr ans fe r ji
J. Inve s ticijs k i odhodk i
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)
Nakup zgradb in prostorov

471

0

0

4201

Nakup prevoznih sredstev

472

0

4202

Nakup opreme

473

0

0

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

474

177.162

101.665

4204

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije

475

0

0

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

476

0

0

4206

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

477

0

0

4207

Nakup nematerialnega premoženja

478

0

0

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring

479

0

0

4209

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(482+483+484)
A. Plače in dr ugi izdatk i zapos le nim iz nas lova pr odaje blaga in s tor ite v na
tr gu
B. Pr is pe vk i de lodajalce v za s ocialno var nos t iz nas lova pr odaje blaga in
s tor ite v na tr gu
C. Izdatk i za blago in s tor itve iz nas lova pr odaje blaga in s tor ite v na tr gu
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437)
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401)

480

0

0

932.472

884.538

611.153

381.988

89.398

104.762

231.921

397.788

233.526

223.251

0

0

72

del 400
del 401
del 402

431
432

437
438
439

447

453

470

481
482
483
484
485
486

3.668

2.904

66.056

361

0

0
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