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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. 2016: 230 zaposlenih.
Organi ZD Koper so:
svet zavoda,
direktor zavoda,
strokovni vodja zavoda ter
strokovni svet zavoda.
Vodstvo zavoda :
Direktor zavoda: Matevž Ravnikar
Strokovna vodja zavoda: Ljubica Kolander Bizjak, dr. med., spec. splošne medicine
Pomočnica direktorja za zdravstveno nego: Vanja Kosmina Novak, mag. zdr. nege
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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 in Ankaran, nujno
medicinsko pomoč pa z dežurno službo in terenskimi enotami (PHE – MoREA) zagotavljamo na območju
vseh štirih obalnih občin. Zobozdravstveno dežurno službo na dela proste dni zagotavljamo za celotno
območje, ki spada pod ZZZS OE Koper.
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 ZD
Koper, na terenu na območju občine Koper. Od 1.2.2016 izvajamo splošno dežurno službo v sklopu
Urgentnega centra Izola v prostorih SB Izola, kjer organiziranost ne predstavlja večjih sprememb glede na
predhodno delovanje Centralne urgentne službe, katero smo v sodelovanju z ZD Izola in ZD Piran vzpostavili
konec leta 2010. 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 2016 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,
Dispanzer za ženske Olmo – Cesta na Markovec 1, Koper,
Splošna ambulanta Ankaran – Srebrničeva 13, Ankaran,
Splošna ambulanta Ankaran 2, OB Valdoltra, Jadranska c. 31. , Ankaran
Splošna ambulanta Pobegi – Čežarji, C.I. istrske brigade 59, Čežarji
Splošna ambulanta Šmarje – Šmarje 89, Šmarje
Splošna ambulanta v Obalnem domu Upokojencev na Markovcu – Krožna cesta 5, Koper,
Splošna ambulanta v Domu upokojencev Ptuj, Oljčna pot 65, Koper,
Prehospitalna enota PHE, NMP Obala – Polje 35, Izola,
Ambulanta otroški in šolski dispanzer Debeli Rtič – Jadranska cesta 73, Ankaran,
Splošna in zobna ambulanta v zaporih Koper – Ankaranska cesta 3, Koper,
Razvojna ambulanta deluje tudi v vrtcu Sežana,
Centralna urgentna služba - Polje 35, Izola.
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Organigram ZD Koper:
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Zavod: ZDRAVSTVENI DOM KOPER
Naslov: Dellavallejeva ulica 3, 6000 Koper

II. POSLOVNO POROČILO
ZA LETO 2016

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 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 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 ),
 Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E,
77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13),
 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTDA, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT),
 Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12ZUJF),
 Določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksi,
 Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z ZZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:
 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP),
 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14
– ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14, 14/15, 46/15 in 55/15),
 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
 Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št.
33/11),
 Navodilo o pripravi 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 proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni
list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15)
 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS,
št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12),
 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
 Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni
list RS, 46/03),
 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu
(Uradni list RS, št. 108/13),
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Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14),
 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. dokumenta 012-11/2011-20 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 dela prostimi dnevi deluje Centralna
urgentna služba Obala (skupaj z ZD Izola in ZD Piran), v prostorih Splošne bolnišnice Izola, Polje 40, Izola.
Ob sobotah, nedeljah in na dela proste dneve 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 Urgentnega centra Izola.
Nujna medicinska pomoč – enota NMP - A deluje od ponedeljka do petka od 7:00 do 20:00 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. Ta oblika bi morala
v nam primerljivih okoljih predstavljati standard, saj priznana oblika NMP ne zagotavlja zadostne varnosti. V
NMP sodi tudi PHE enota, ki je konec leta 2016 svoje izhodišče fizično selila v prostore Urgentnega centra
Izola in s tem izboljšala pogoje za vključevanje v delo UCI.
V ne poletnih 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, v katerega se je vključilo tudi nekaj koncesionarjev, žal pa še vedno ne vsi, saj se
nekateri ne zavedajo te odgovornosti.
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 za celoten delavnik pomemben vir tovrstnih informacij tudi 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.
Čakalne dobe so v okvirih sprejemljivega. Dostopnost naših ambulant smo izboljšali z uvedbo možnosti
elektronskega naročanja za katero pa se pacienti le redko odločajo.
3. POROČILO STROKOVNE VODJE O DEJAVNOSTIH V ZAVODU
Kaj je zaznamovalo strokovno delo v Zdravstvenemu domu Koper v letu 2016 razen rutinskega dela pri
vzdrževanju zdravja s preventivo in zdravljenju akutnih in kroničnih bolezni pri naših opredeljenih
pacientih?
Pridobili in vzpostavili smo dve novi ambulanti splošne medicine in zaposlili tri specialistke družinske
medicine. Delujeta dve novi referenčni ambulanti. Ambulanti sta dislocirani in bo nekoliko težje urediti
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nadomeščanje. Uspeli smo premestiti Prehospitalno enoto v prostore Urgentnega centra Izola in s tem
dosegli boljše sodelovanje z Urgentnim centrom. S to selitvijo smo tudi uredili spodobne prostore za
počitek naših zaposlenih, ki dežurajo v Centralni urgentni službi. V Dispanzerjih za zdravstveno varstvo otrok
in zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine smo uspeli zaposliti dve specialistki pediatrije in s tem
zapolnili kadrovske vrzeli. Začela so se srečanja s patronažno službo, logopedi iz CGKS Portorož in seveda z
zaposlenimi v Otroškemu oddelku SB Izola, kar vodi v bolj povezano in strokovno delo. Nabavljen je bil
prenosni timpanometer, s katerim lažje prepoznavajo prevodno naglušnost. Zobozdravstveno dejavnost je
zaznamoval prenos zobotehničnih storitev zunanjemu izvajalcu, saj se te storitve ne izvajajo več v okviru
zdravstvenega doma. V tej dejavnosti je bilo opravljeno tudi največ strokovnih nadzorov, ki so pokazali, da
delajo v skladu s stroko. Diagnostični laboratorij je uspešno prestal nadzor Ministrstva za zdravje in dobil
dovoljenje za delo za nadaljnjih pet let. Nabavili smo nove profesionalne analizatorje za določanje glukoze v
oddaljenih ambulantah, s katerimi smo povečali zanesljivost rezultatov in avtonomnost takšnih ambulant. V
Urgentni ambulanti smo vpeljali POCT – Troponin I – aparat za pomembno laboratorijsko analizo krvi.
Lansko leto je zaznamovalo več izobraževanj za vse zaposlene, za kar se moramo zahvaliti direktorju, ki je
med letom zvišal namenjena sredstva za izobraževanje. Kljub temu še vedno ne dosegamo predpisanih dni
izobraževanja za zdravnike.
Skrbi me nekaj drugega: kako bomo vse naše znanje pokazali v ambulantah, ki so večinoma preoblegane in
imajo preveliko število opredeljenih pacientov. Standardi in normativi za družinsko medicino pa se vse bolj
odmikajo. Malo upanja nam daje le področni dogovor, ki omogoča zaposlovanje novih specialistov in s tem
počasno padanje števila opredeljenih pacientov.
Zavedamo se, da je število zaposlenih zdravnikov, medicinskih sester, tehnikov, diplomiranih zdravstvenikov
in diplomiranih medicinskih sester, specialistov medicinske biokemije tolikšno, kot imamo plačanih
programov. Ko zaradi odsotnosti (bolniške, letni dopust, izobraževanje) zmanjka zdravnik, to pomeni, da
nadomestni zdravnik in njegova ekipa prevzameta njegovo delo. V osnovnemu zdravstvu ne moremo
obvestiti pacientov, da zaradi odsotnosti zdravnika ne bodo pregledani na že določen dan in jim bomo
kasneje poslali datum pregleda. Pacienti zbolijo ne glede na to ali njihov izbrani zdravnik dela ali ne in rabijo
zdravila, če je njihov zdravnik v ambulanti ali ne... Vse to pomeni, da mora nadomestni zdravnik opraviti
dvakrat več dela.
In še vedno radi delamo ne samo kot zdravniki, medicinske sestre..., temveč tudi kot mentorji pripravnikom
po srednji šoli, po končani medicinski fakulteti, med študijem in med specializacijo in nesebično razdajamo
svoje znanje in svoj prosti čas, sodelujemo v raziskavah, predavamo kolegom in laikom. Kljub
preobremenjenosti pa zgleda, da delamo še vedno strokovno in prijazno do uporabnika,
kar nam pove manjše število pritožb kot prejšnja leta.
4. POROČILO POMOČNICE DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO
Zdravstvena nega je zdravstvena disciplina, ki obravnava posameznika, družino in družbeno skupnost v času
zdravja in bolezni s ciljem, da se doseže čim višja stopnja zdravja. Naloga zdravstvene nege je omogočati
varovancem njihovo neodvisnost pri opravljanju osnovnih življenjskih aktivnosti, krepitev in ohranjanje
zdravja, negovati bolne in sodelovati v procesu zdravljenja in rehabilitacije. Kot integralni del zdravstvenega
sistema obsega promocijo zdravja, preprečevanje obolevanja ter zdravstveno nego telesno in duševno
bolnih ter invalidov vseh starosti v zdravstvenih ustanovah in v lokalnih skupnostih. Področje delovanja je
specifično in fleksibilno in je odvisno od potreb ljudi, organiziranosti zdravstvenega sistema, dostopnosti do
zdravstvene službe in različnih virov.
Primarno zdravstveno varstvo je kakovostna in stroškovno učinkovita oblika zdravstvenega varstva,
namenjeno posamezniku, družini, lokalni skupnosti, občini. Obenem je primarni nivo tisto področje, ki je
organizacijsko zelo pomembno za celoten zdravstveni sistem, z vidika procesa zdravstvene nege pa izredno
težko oz. slabo obvladljivo. Razlog za takšno stanje so med drugim tudi zakonsko omejeni in zastareli
kadrovski normativi, tako glede izobrazbene strukture kot z vidika številčne zasedenosti. Obenem pa nam
sodoben izobraževalni sistem v Sloveniji, prilagojen številnim svetovnim smernicam in standardom nudi
dovolj kvalitetnega kadra, ki se je sposoben suvereno soočiti z novo nastalimi problemi.
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Kljub temu, da je primarno zdravstveno varstvo eden od pomembnih segmentov zdravstvenega varstva
nasploh, ostaja v zdravstveni politiki relativno v ozadju.
Danes se primarno zdravstveno varstvo srečuje s številnimi izzivi, ki so posledica že znanih družbenih
sprememb, ki so spremenile tudi slovensko družbeno realnosti. Organizacije dela v ambulantah
splošne/družinske medicine je takšna, da je nosilec zdravstvene dejavnosti zdravnik, specialist družinske
medicine. Obseg dela za posamezne dejavnosti vsako leto določi Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije na podlagi splošnih in področnih dogovorov, pri čemer je določena tudi kadrovska struktura
zdravstvenega tima splošne medicine. Ker vse do danes še nismo uspeli prikazati količine in obsega
zdravstvene nege, ki jo v ambulantah splošnega zdravstvenega varstva izvajajo medicinske sestre in
zdravstveni tehniki, le ta v vsakoletnih podanih programih tudi ni upoštevana in kljub temu, da se obseg
dela iz leta v leto veča – tako zaradi spremenjenih psihosocialnih potreb starajočega se prebivalstva, kot
tudi zaradi vedno večjih potreb po različnih evidencah, obračunih in drugih administrativnih opravilih,
zdravstvene reforme zmanjšujejo število osebja v zdravstveni negi in ne upoštevajo potreb po višji
izobrazbeni strukturi. Tako je za opravljene preventivne in kurativne dejavnosti v ambulantah
splošne/družinske medicine že desetletja določen in enak kadrovski normativ v sestavi:
- 1 zdravnik specialist,
- 1,1 tehnik zdravstvene nege oz. srednja med. sestra,
- 0,39 laboratorijskega tehnika,
- 0,36 administrativno-tehničnega kadra.
Zakon o pacientovih pravicah, sprejet v državnem zboru februarja 2008 med drugim izpostavlja tudi
pravico do spoštovanja pacientovega časa, kar postavlja zdravstvene delavce – predvsem medicinske
sestre v ambulantah, pred skoraj nerešljiv problem, saj ena sama medicinska sestra oz. zdravstveni tehnik
količinsko in kakovostno ne zmore izvajati vseh novih nalog.
Uvedba sistema naročanja pacientov in s tem odprava nepotrebnega čakanja pacientov na obisk v
ambulanti, kot ena od zahtev Zakona o pacientovih pravicah, terja od medicinske sestre med drugim
obvladovanje širokega spektra ravni komunikacije, tudi visoko stopnjo čustvene inteligence, kar pa je ob
veliki frekvenci obiskov – tudi preko 60 na dan v povprečno 7 ordinacijskih urah ambulante skupaj z
odmorom za malico za eno osebo prevelika obremenitev. Telefonska komunikacija je v današnjem času
najpogosteje prvi korak pri obisku ambulante. Število telefonskih klicev – tako z namenom naročanja na
pregled, kot iskanje informacij in naročanja receptov za stalno terapijo, zahtevnejša triaža, otežkočena
komunikacija pri delu s starostniki povečuje stresno naravo samega naročanja in onemogoča kvalitetno
izvedbo, če upoštevamo, da je za kvalitetno in predvsem uspešno komunikacijo v splošni ambulanti - torej
tudi pri telefonskem pogovoru med drugim potrebno, da zdravstveni tehnik oz. medicinska sestra zmore:
- poslušati,
- zaznati besedno in nebesedno izražanje,
- ne samo slišati, tudi občutiti,
- preveriti ali je pacient dojel naše sporočilo
- ne govoriti zviška,
- dopuščati stališča, drugačna od naših,
- ne povzdigovati glasu,
- ostati v mejah svojih pristojnosti,
- se opravičiti in sprejeti opravičilo.
Ob vseh navedenih dejstvih pa je treba poudariti, da svetovanje in »obravnava« pacientov po telefonu s
strani ZZZS ni plačljivo, ker – kot vse ostale aktivnosti zdravstvene nege – ni prikazana. Ob vseh drugih
dilemah se pojavlja torej še vprašanje racionalnosti in vedno bolj tudi etične dileme.
Kljub naštetim težavam so bile v letu 2016 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.
Izobraževanja
Veliko pozornosti smo namenili internim izobraževanjem na področju zdravstvene nege.
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V letu 2016 smo kot vsako leto organizirali delavnice »Temeljnih postopkov oživljanja« v izvedbi tehnikov
PHE. Namenili smo jim tri termine in sicer januarja in novembra. En termin smo namenili zaposlenim v
zdravstveni negi v Domu starejših občanov Ptuj, drugi pa nezdravstvenim delavcem zaposlenim v ZD Koper.
Januarja smo se udeležili predavanja »Uporaba bioloških zdravil pri zdravljenju kroničnih bolezni (Tamara
Marušič, dr. med., spec. internist), februarja »Predstavitve prehladnih izdelkov brez recepta« (Krka). Junija
smo za zaposlene v referenčnih ambulantah in celoten tim Spec. amb. za diabetike organizirali predavanje z
naslovom »Opolnomočenje pacienta s kronično boleznijo« (prim. Milivoj Piletič, dr. med., spec. internist).
Prav tako v juniju, smo z zelo visoko udeležbo, poslušali predavanje »Oskrba rane« (Aleš Fiscinger, dr. med.,
spec. kirurg). Dvakrat smo za zaposlene (junija in decembra) organizirali predavanje »Higiena in
razkuževanje rok«. Septembra je predavanje »Hormonske spremembe v življenju ženske« (Janislav
Ravnikar, dr. med., spec. ginekolog) pritegnilo zelo veliko število (39) zaposlenih v zdravstveni negi.
Poleg omenjenih internih izobraževanj, so se medicinske sestre izobraževale tudi na drugih seminarjih,
kongresih, delavnicah in predavanjih zunaj ZD Koper.
Izpostaviti moramo aktivno udeležbo naših zaposlenih, predvsem na področju diabetologije. Tako je vodja
zdravstvene nege objavila članek in poster, na mednarodni delavnici Foot&Food, z naslovom »The GDM
experience in the year 2015 at Outpatient Clinic Koper«, na Akademiji odličnosti je predavala edukatorkam
o »Uvedbi bazalnega insulina« in objavila članek na Sekciji medicinskih sester v endokrinologiji z naslovom
»Zmorem!«. Za šolarje italijanske šole je izvedla predavanje z naslovom »Come seguire una sana
alimentazione valutando le dichiarazioni nutrizionali«.
Zaposlena medicinska sestra je za Sekcijo medicinskih sester v endokrinologiji pripravila predavanje »Kako
ukrepamo, da ni prepozno?« in bila soautorica članka »Zmorem!« Na istem kongresu je aktivno sodelovala
še ena medicinska sestra, s prispevkom »Diabetično stopalo« ter na seminarju Popotnica sladkornemu
bolniku s »Primeri obravnav diabetičnega stopala iz vsakodnevne prakse«.
Z aktivno udeležbo na Univerzi na Primorskem – Fakulteta za vede o zdravju, se lahko pohvali tudi ena od
patronažnih medicinskih sester. V sklopu izobraževanja z naslovom »Programme for comunity and family
nurses for elderli« je predstavila nevladno organizacijo društva Svetilnik Koper – skupino starih ljudi za
samopomoč. Predstavitev je bila podana v italijanskem jeziku.
Dosežki zdravstvene nege v strokovnih združenjih
Leta 2016 je naša zaposlena patronažna medicinska sestra prejela srebrni znak – najvišje priznanje, ki ga
podeljuje Strokovno društvo medicinskih sester in ZT Koper.
Maja 2016 je Zbornica – Zveza podelila zlati znak naši zaposleni medicinski sestri v Patronažni službi za
uspešno strokovno delo na področju zdravstvene in babiške nege, kakovostno in učinkovito organizacijsko
delo v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, prispevka k uspešnemu uresničevanju programov
zdravstvene in babiške nege in zdravstvenega varstva, prispevek k humanizaciji odnosov med uporabniki in
izvajalci ter dolgoletno obdobje dela na področju zdravstvene/babiške nege. Podelitve na Bledu se je s
ponosom udeležilo večje število zaposlenih medicinskih sester ter članov uprave.
Delovanje v lokalnem okolju
Na tem področju je najbolj aktivna enota Zdravstveno vzgojni center. Čeprav se srečujejo s prostorsko
stisko in kadrovskimi težavami, so v letu 2016 sodelovale z lokalno skupnostjo, preko šol, različnih skupin in
društev koprske občine. V okviru srečanj Nacionalnega inštituta za javno zdravje, enote Koper (NIJZ), so
sodelovale tudi z drugimi javnimi zavodi. Poleg tega so:
- na šolah bile večkrat povabljene k aktivni udeležbi pri reševanju zdravstvenih težav, posebnih izvajanj
delavnic in predavanj,
- aktivno organizirale in izvedle obeležbo Svetovnega dne zdravja z in na Osnovni šoli Elvire Vatovec Prade,
za učence starše in krajane, pri čemer so sodelovali tudi zaposleni drugih enot ZD Koper, različna društva..
- maja izvedle občinski Preizkus hoje na 2 km, ob pomoči sodelavk iz ZD, v okviru lokalnih projektov mestne
občine Koper,
- v sodelovanju z NIJZ sta izvajalki CINDI programa predstavljali programe Svetovanja za zdravje na
kolesarskem maratonu,
- zdravstveno vzgojno delovale v delavnicah z osebami s posebnimi potrebami,
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- kot soizvajalke sodelovale 4 izkustvenih delavnic »Bodi previden« - s policijo, gasilci, civilno zaščito,...
(junij in september) in
- izvedle in analizirale vprašalnik glede potreb in sprememb v Šole za bodoče starše.
V lokalnem okolju veliko sodeluje patronažna služba. Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega
varstva, ki opravlja aktivno zdravstveno in socialno varovanje posameznika, družine in lokalne skupnosti.
Organizirana je kot samostojna enota v okviru Zdravstvenega doma Koper. Zaposlenih je 16 (šestnajst)
medicinskih sester, od tega tri s srednjo izobrazbo, ostale pa z visoko in fakultetno izobrazbo. V mreži
mestne občine Koper pa delujejo še 4 (štiri) medicinske sestre, ki imajo podeljeno koncesijo za izvajanje
zdravstvene nege bolnika na domu. Iz tega je razvidno, da posamezna medicinska sestra pokriva več kot
4000 prebivalcev, kar je daleč največ v slovenskem prostoru.
Medicinske sestre ambulante za diabetike so že tradicionalno sodelovale na prireditvi MOK »Sladka Istra«
in opravile meritve krvnega sladkorja s svetovanjem za komercialno družbo.
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
»Zdravo prehrano« za učence od 6. do 9. razreda«.
Raziskovalno delo
Študijske medicinske sestre Spec. ambulante za diabetike so sodelovale v klinični raziskavi novih zdravil
(Dual) in v projektu »Zmorem!«.
Medicinske sestre iz Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD) so
sodelovale v raziskavi »Fibroscan«, katere namen je bil odkriti vse okužene s HCV v mreži Centrov CPZOPD v
Sloveniji.
Druga področja
V letu 2016 je na pobudo diplomirane medicinske sestre dispanzerja za predšolske otroke, ZD Koper
pristopil k pridobitvi certifikata »Dojenju prijazna zdravstvena ustanova«, katere aktivnosti že potekajo.

NADZORI V ZAVODU
Nadzor Zdravniške zbornice Slovenije
Zdravniška zbornica Slovenije je v našem zavodu opravila strokovna nadzora s svetovanjem pri eni
zobozdravnici. Pri nadzoru, ki je bil izveden 2. 6. 2016 ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnost, komisija je
predlagala, da ZZS izda pozitivno oceno o delu zobozdravnice.
Nadzor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (finančno - medicinski nadzor in nadzor nad
uresničevanjem pravic ZZZS OE Koper)
Dne 23. 5. 2016 je ZZZS opravil redni finančni nadzor v zobozdravstveni dejavnosti za odrasle in mladino –
zdravljenje. Ugotovljene se bile nepravilnosti pri obračunu storitev v višini 447,12 EUR, zato je bila izrečena
pogodbena kazen v višini 894,24 EUR.
Pri zdravnici v šolski ambulanti, je bil dne 26. 7. 2016 opravljen izredni finančno-medicinski nadzor.
Ugotovljene so bile nepravilnosti pri obračunu v višini 11,64 EUR. Delež napak pri obračunu je bil tako nizek,
da Zavod ni uveljavljal znižanja obsega napačno obračunanih storitev.
Dne 11. 7. 2016 je ZZZS opravil redni finančni nadzor tudi v splošnih ambulantah (hišni obiski in zdravljenje
na domu). Ugotovljeno je bilo, da mora pogodbeni partner izstaviti popravek poročila oz. dobropis.
Dne 28. 7. 2016 je ZZZS opravil redni finančno-medicinski nadzor v Splošni ambulanti v socialnovarstvenem
zavodu. Ugotovljene se bile nepravilnosti pri obračunu storitev v višini 92,52 EUR, zato je bila izrečena
pogodbena kazen v višini 185,04 EUR.
Nadzor Republike Slovenije, Ministrstva za zdravje
Nadzor s svetovanjem je bil opravljen dne 10. 10. 2016 na področju radiologije, psihologije, socialne
službe(ki je ZD Koper nima) ter na področju sanitarnega inženirstva. Na pripombe, ki jih je direktor podal, je
predsednica nadzorne komisije odgovorila, da se zavedajo sistemske neurejenosti na tem področju. V
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nadaljnjem razgovoru se je izkazalo, da nadzorna komisija ni bila ustrezno pripravljena, saj ni poznala
področnih predpisov, na kar je direktor MZ tudi opozoril. Opozorilo so sprejeli in se tudi opravičili.
Nadzor Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije
Nadzor s svetovanjem je bil opravljen 15. 12. 16 v prostorih ZD Koper. Strokovni nadzor se je izvedel z
namenom:
- nadzora nad upravljanjem strokovne in poklicne dejavnosti ter poklicnih kompetenc izvajalcev zdr. nege,
- preverjanja ustreznosti poklicnih kvalifikacij, strokovnih izpopolnjevanj in organizacije dela,
- preverjanja zagotavljanja kakovosti in varnosti na strokovnem področju,
- preverjanja stalnega sledenja razvoja stroke,
- preverjanje in upoštevanje doktrin, standardov, protokolov, smernic, navodil in drugih dokumentov na
področju dela,
- preverjanja opravljanja dejavnosti v skladu z etičnim kodeksom,
- preverjanja ustrezne kadrovske zasedenosti in
- svetovanja na podlagi strokovnega nadzora.
Ugotovitve:
Komisija je podala nekaj priporočil, ki nam bodo v pomoč pri načrtovanju zdr. nege, sledenju stroke in
zagotavljanju varnosti ter kakovosti oskrbe pacientov:
1. Priporočajo, da se okvirno opredeli obseg finančnih sredstev, ki jih lahko posamezna skupina zaposlenih
porabi za izobraževanje po letnem planu, za novo zaposlene naj se izdela pisni načrt usposabljanja z
vsebinami, s katerimi se morajo seznaniti, pripravi naj se letni plan izobraževanj za vse zaposlene v zdr.
negi. Priporočajo tudi, da je pri odredbi izobraževanj PDZN samostojna.
2. Priporočajo aktiviranje samodejnih izklopov zlasti za primer, ko bi morala medicinska sestra nujno
zapustiti ambulanto.
3. Priporočajo tudi ločevanje transportnih torb za nečiste inštrumente in steriliziran material.
Komisija je pohvalila delo v zdr. negi, saj je med izvajanjem nadzora bilo zaznati, da je zdravstveni zavod
lepo urejen, zaposleni delajo dobro in imajo dobre pogoje dela. Sledijo smernicam sodobne zdr. nege.
Izpostavili so nekaj primerov dobre prakse in sicer:
- obrazec internega strokovnega nadzora zdr. nege je izjemno nazoren in enostaven,
- dober pretok informacij med zaposlenimi v zdr. negi,
- opremljenost v referenčne ambulante je vzorna in v skladu s priporočili,
- elektronski nadzor nad hladilniki,
- ambulanta Pro bono deluje v prostorih zdravstvenega doma, kjer poleg upokojenega zdravnika in
upokojene medicinske sestre dela še aktivna medicinska sestra, zaposlena v ZD Koper. Zavod jim nudi
brezplačen najem prostorov.
Redni strokovni nadzori
V letu 2016 smo v ZD Koper opravili 24 internih notranjih nadzorov ZN. Analizirali smo podatke o
najpogostejših napakah in podanih predlogih za izboljšavo, zaposlenih v ZN.
Podali smo tudi nekaj pohval.

12
Zdravstveni dom Koper – Letno poročilo za leto 2016

Zdravstveni dom Koper

Evidenca opravljenih internih nadzorov v ZN v letu 2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kraj nadzora

Nadzorovani zdr delavec

Datum izvedbe

Zobna ambulanta
dr. Marinković
Amb. družinske medicine
dr. Pirjevec
Urgentna ambulanta
Referenčna ambulanta
dr. Cvetko
Zobna ambulanta
dr. Degrassi
Amb. družinske medicine
dr. Renko
Amb. družinske medicine
dr. Anderluh
Dispanzer za žene
dr. Ravnikar
Psihohigienski dispanzer
Kabinet za UZ
Amb. družinske medicine
dr. Cencič
Amb. družinske medicine
dr. Rupert

Samanta Zonta Blaževič

21.12.2016

Danica Mihić Radivo

14.12.2016

Gordana Mačkič
Jasna Gombar

7.12.2016
22.11.2016

Vesna Troha

30.11.2016

Deborah Kocjan

21.11.2016

Valentina Bach

09. in 23.11.2016

Sanja Velova

25.10.2016

Erika Ponikvar
Ester Vrtovec
Nataša Uranjek

21.10.2016
21.10.2016
19.10.2016

Maja Šterpin

5.10.2016

Nataša Marković

29.09. in 13.10.2016

Jasna Birsa

28.09.2016

Lea Pulec

13.09. in 13.10.2016

Sanja Jovšić

16.09.2016

Darinka Reja

14. in 16.09.2016

Tanja Hrvatin
Ester Vrtovec

21.09.2016
21.04. in 18.03.2016

Ester Vrtovec

30.03.2016

Elena Matijević

30.03.2016

Polona Ugrin

09.03.2016

Dean Radojević
Deborah Kompara

09.03.2016
16.02.2016

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

CPZOPD
Amb. družinske medicine
dr. Tepšić (Pobegi)
Amb. družinske medicine
dr. Cvetko
Amb. družinske medicine
dr. Damjanovič (DSO Ptuj)
Dispanzer za žene
dr. Vitezica
Otroška preventiva in kurativa
Amb. doma starejših občanov dr.
Damjanovič (DSO Ptuj)
Amb. družinske medicine
dr. Damjanovič (Bonifika)
Amb. družinske medicine
dr. Anderluh
Amb. družinske medicine
dr. Lipušček
PHE
Šolski dispanzer

Na vseh nadzorih ZN oz. na mestu nastanka smo opravili tudi nadzor ločevanja odpadkov.
5. POHVALE IN PRITOŽBE
Pohvale
V letu 2016 smo prejeli 9 uradnih, pisnih pohval. Eno pohvalo več kot v letu 2015. Največ se jih je nanašalo
na službe splošne medicine.
Pritožbe
Povsem enako številu pritožb iz leta 2015 je tudi število obravnavanih uradnih pritožb (18), do katerih pot je
jasno označena v vsaki čakalnici zavoda, kot določa Zakon o pacientovih pravicah. 3 pritožbe so bile
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utemeljene, 12 pa neutemeljenih. Prejeli smo tudi en reklamacijski zahtevek, ki je še v urejanju. Dve
pritožbi nista bili pravilno naslovljeni.
Inšpekcijski nadzori

REDNI:
MZ – Zdravstveni inšpektorat RS Ljubljana (ZIRS)
V letu 2016 je Zdravstveni inšpektorat MZ, Ljubljana opravil redni inšpekcijski nadzor v vseh enotah ZD
Koper, ki je trajal od 12. 1. do 14. 1. 2016. Dne 11. 2. 2016 je bil Inšpekcijski nadzor opravljen v enoti
Splošna in zobna ambulanta v Zaporih Koper in v otroškem dispanzerju v zdravilišču Debeli Rtič.
Glede na ugotovitve inšpekcijskega nadzora, opravljenega v navedenem obsegu, so se postopki nadzora v
skladu z 28. členom ZIN ustavili. V nobeni enoti ni bilo odkritega neskladja.
Inšpekcijski nadzor je bil opravljen z namenom preverjanja spoštovanja zakonodaje, ki ureja področja:
1. ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti, v objektih, namenjenih tej
dejavnosti,
2. nalezljivih bolezni,
3. zdravniške službe, poklicnih kvalifikacij,
4. minimalnih sanitarno zdr. pogojev v javnih zdr. zavodih, pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo
zdr. dejavnost,
25. 2. 16 je bil v Prehospitalni enoti Obala ZD Koper opravljen redni inšpekcijski pregled. Opravljen je bil z
namenom preverjanja spoštovanja:
1. ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti, v objektih, namenjenih tej
dejavnosti,
2. nalezljivih bolezni,
3. zdravniške službe, poklicnih kvalifikacij,
4. minimalnih sanitarno zdr. pogojev v javnih zdr. zavodih, pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo
zdr. dejavnost,
5. Zakon o pacientovih pravicah
6. Pravilnik o pitni vodi
7. Zakon o omejevanju uporabe alkohola
Pri pregledu je bilo ugotovljenih nekaj neskladij, ki se v glavnem nanašajo na vzdrževanje in čiščenje
prostorov PHE, ki se nahaja v prostorih SB Izola in pa 4. člena Uredbe o ravnanju, ki nastajajo pri opravljanju
zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah.
Dne 18. 3. 16 je inšpektorica opravila kontrolni pregled, kjer ugotavlja, da je odločba št. 06130-94/2016-2 z
dne 25. 2. 16, izvršena, kar pomeni, da so neskladja odpravljena.
RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad RS za meroslovje
Dne 26. 1. 16 je bil na podlagi 18. in 19. člena Zakona o meroslovju in Pravilnika o načinu izvajanja
meroslovnega nadzora na merili, izveden meroslovni nadzor. Predmet nadzora so bila merila v uporabi. ZD
Koper pri opravljanju medicinske dejavnosti uporablja 101 merilnik krvnega tlaka in 27 neavtomatskih
tehtnic. V času nadzora so bila pregledana merila v splošni ambulanti, diabetoloških ambulantah,
dispanzerju za žene ter v referenčni ambulanti. V postopku meroslovnega nadzora je bilo ugotovljeno, da
ZD Koper ni kršil Zakona o meroslovju ali na njegovi osnovi izdanih predpisov, zato se je nadzorni postopek
v skladu z 28. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru, ustavil.

IZREDNI:
Ministrstvo za zdravje, zdravstveni inšpektorat RS
Dne 14. 1. 16 je opravil izredni inšpekcijski pregled na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru, v zvezi s 17.
členom Zakona o zdravstveni inšpekciji. Inšpekcijski pregled je bil opravljen z namenom preverjanja
spoštovanja zakonodaje, ki ureja področje zdravniške službe.
Ugotovitve: V zvezi s prijavo, katero je prejel Zdravstveni inšpektorat RS – OE Koper, se je po uradni
dolžnosti preverilo navedbe, da naj bi v prijavi navedeni zdravniki ne imeli ustrezne izobrazbe, da opravljajo
svoje delo brez licenc in, da se te nepravilnosti dogajajo od leta 2009 – 2016. Glede na ugotovitve
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inšpekcijskega pregleda, opravljenega v obsegu prijave, ni bilo ugotovljenih neskladij glede zdravniške
službe, zato se postopek inšpekcijskega nadzora v skladu z 28. členom ZIN ustavi.
6. RAZISKAVE
Specialistična ambulanta za diabetike sodeluje v naslednjih raziskavah:
1. Sodelovanje z NovoNordiskom v kliničnem preizkušanju v Sloveniji: »Klinično preizkušanje za
primerjavo glikemične urejenosti in varnosti insulina degludek/liraglutida (IDegLira) v primerjavi z
insulinom glargin (Iglar) kot dodatnim zdravljenjem k zaviralcem SGTL2 pri bolnikih s sladkorno
boleznijo tipa 2«.
Zdravniki službe splošne medicine sodelujejo v naslednjih raziskavah:
Sodelovanje s Krko:
1. Ne-intervencijsko spremljanje učinkovitosti in varnosti s fiksno kombinacijo rosuvastatina in amlodipina
(Rosmela®) pri sočasnem zdravljenju hiperholesterolemije arterijske hipertenzije – ALJASKA.
2. Ne-intervencijsko spremljanje varnosti in učinkovitoski duloksetina (Dulselvia®) pri bolnikih z veliko
depresivno motnjo, generalizirano anksiozno motnjo ali bolečino diabetične periferne nevropatije –
DULSELVIA.
3. Ne-intervencijsko spremljanje učinkovitosti in varnosti zdravljenja z rosuvastatinom (Sorvasta®) in
uvajanje dodatnih jakosti v klinično prakso pri bolnikih s hiperlipidemijo - FROZEN.
Sodelovanje s Servier Pharmo:
1. Sodelovanje s Servier Pharmo v raziskavo OPTIMUM 3.
Pred začetkom vsake raziskave smo pridobili dispozicijo raziskave in mnenje etične komisije. Raziskav, ki
tega niso imeli, nismo izvajali.
7. KAKOVOST ISO 9001:2008
Uvajanje in vzdrževanje 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 juniju smo opravili zunanjo certifikacijsko presojo ISO 9001:2008, in podaljšali certifikat kakovosti za
področje osnovne zdravstvene dejavnosti, specialistično ambulantno dejavnost ter zobozdravstveno
dejavnost. Zunanjo presojo smo opravili brez ugotovljenih neskladij kar je velik dosežek in potrditev, da je
sistem vodenja v skladu z vsemi zahtevami presojanega standarda, da je zavod uspešno implementiral
načrtovane dogovore, obstoječi sistem vodenja je sposoben izvajati politiko in cilje organizacije.
Pred tem smo uspešno opravili notranjo presojo, kjer je prvič sodelovalo osem novih, certificiranih
presojevalcev.
V letu 2016 smo prenovili posamezne dokumente – pravilnike in procese dela. S tem želimo dokumentacijo
aktualizirati, približati izvajalcem zdravstvenih storitev in našim uporabnikom. Prenovljeni dokumenti so:
- Sistematizacija delovnih mest
- Obvladovanje nadzornih in merilnih naprav
- Strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje
- Pravilnik o opravljanju samoplačniške dejavnosti
- Pravilnik o računovodstvu
- Proces dela v osnovni in specialistični dejavnosti
- Pravilnik o organizaciji in izvajanju NMP in dežurne službe
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- Proces dela v PHE
- Proces dela v zobozdravstveni dejavnosti
- Proces dela v sterilizaciji
8. 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 2016 smo bili učna baza za dijake Srednje zdravstvene šole Izola za opravljanje Praktičnega
usposabljanja dijakov, študente Fakultete za vede o zdravju Izola in sicer za smer Zdravstvena nega in
Dietetika za opravljanje kliničnih vaj, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in izobraževalni zavod za
specializacije zdravnikov. V zavodu se izvaja tudi del obveznega pripravništva zdravnikov pripravnikov.
Naš zavod nudi opravljanje pripravništva za poklic 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 enajst oseb.
Kadar to ne ovira našega procesa dela brez večjih zadržkov izdajamo soglasja našim delavcem za delo pri
drugih delodajalcih, saj tako pomagamo premagovati kadrovski primanjkljaj v partnerskih zavodih.
Odlično sodelujemo z Mestno občino Koper, kot našo ustanoviteljico in občino Ankaran, ki prav tako
predstavlja območje na katerem delujemo.
9. KOMUNIKACIJA Z JAVNOSTJO V LETU 2016
S predstavniki medijev 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. Večjih
tiskovnih konferenc razen ob otvoritvi nove ambulante v Pobegih-Čežarjih, nismo sklicevali.
Korektnost smo ohranjali tudi v času zdravniške stavke.
10. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA
Plan storitev za leto 2016 je bil določen na osnovi Splošnega dogovora za leto 2016 in Aneksa k dogovoru za
leto 2016.
V letu 2016 je Zdravstveni dom Koper ob upokojitvi koncesionarke Save Poljšak, dr. med. pridobil novo
splošno ambulanto, pridobili smo program splošne ambulante v Domu upokojencev Ptuj, 2 novi referenčni
ambulanti, in 0,5 nove splošne ambulante s prijavo na razpis za nove programe. S 1.10.2016 smo izgubil
splošno ambulanto in pripadajočo referenčno ambulanto, saj je bila Heleni Fabris, dr.med. podeljena
koncesija. V zdravstveni vzgoji smo pričeli z izvajanjem novih delavnic.
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 splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu in specialistične ambulante se za načrtovanje in
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plačevanje storitev uporablja Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih
materialov. Vrednost storitev je izražena v relativnih enotah – točkah. Storitve laboratorija in zobnega
rentgena pa dobimo plačane znotraj posameznih zdravstvenih dejavnosti.
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 nekdanje prehospitalne enote (PHE), po novem označene s
kratico MoREA, motorista reševalca in dežurstva.
Za vsako posamezno zdravstveno dejavnost so v Splošnem dogovoru opredeljene kalkulacije, ki določajo
ceno in količino storitev. Realizacija programa dela je prikazana v nadaljevanju.
Pogoji poslovanja zavoda
Plan delovnega programa ZD Koper za leto 2016 je vezan na Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih
storitev za pogodbeno leto 2016 z ZZZS in pripadajočim aneksom.
Skladno s Splošnim dogovorom 2016 in pripadajočim Aneksom smo v letu 2016 sledili naslednjim
spremembam (vezanimi s Pogodbo z ZZZS):
- 1.1.2016 smo pridobili novo splošno ambulanto v Domu upokojencev Ptuj, enota Olmo v obsegu 0,43
tima;
- 1.1.2016 smo pričeli z izvajanjem nove delavnice v okviru zdravstveno vzgojnega centra – tehnike
sproščanja; s 1.7.2016 pa smo pričeli še z dvema novima delavnicama – delavnica podpora pri
spoprijemanju s tesnobo in delavnica spoprijemanje s stresom;
- 1.9.2016 smo pridobili novo splošno ambulanto zaradi upokojitve koncesionarke Save Poljšaka, dr.med.;
- 1.10.2016 smo pridobili dve referenčni ambulanti v sklopu splošne ambulante Sanele Tepšić, dr.med. in
Danice Gobo Koprivec, dr.med.;
- 1.10.2016 smo pridobili 0,5 novega programa splošne ambulante – program nam je bil dodeljen v okviru
razpisa ZZZS, na katerega smo se prijavili v poletnih mesecih leta 2016;
- 1.10.2016 smo izgubili program splošne ambulante in pripadajoči program referenčne ambulante (0,5
tima), saj je bila Heleni Fabris, dr.med. dodeljena koncesija.
S Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 in s pripadajočim Aneksom
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, s samoplačniškimi storitvami, na podlagi pogodb z zasebniki (najemnina
prostorov, laboratorijske storitve…) in od fizičnih oseb.
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Realizacija delovnega programa
Tabela 1: Program zdravstvenih storitev po Pogodbi z ZZZS za leto 2016 in primerjava z realizacijo dela
Plan ZZZS
2016
Količniki

Ambulante
SPLOŠNA AMBULANTA - kurativa

408.341

SPLOŠNA AMBULANTA - preventiva (90%)

Realizacija ZZZS
2016
Količniki

% doseganja
plana
Količniki

497.105

122%
100%

12.139

12.145

151.748

130.225

86%

OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER - preventiva (90%)

81.577

82.577

101%

DISPANZER ZA ŽENE - kurativa

54.200

35.932

66%

2.305

1.795

78%

28.142

35.181

125%

OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER - kurativa

DISPANZER ZA ŽENE - preventiva (70%)
AMBULANTA V DOMU UPOKOJENCEV
AMBULANTA DEBELI RTIČ - kurativa

8.312
Točke

8.393
Točke

101%
Točke

NEGA IN PATRONAŽA

22.268

22.650

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

16.654

16.548

99%

SPEC.AMB.PSIHITRIJA

37.959

39.134

103%

161.907

167.019

103%

ULTRAZVOK

24.685

24.761

100%

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

68.547

69.020

101%

ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO

95.798

96.236

100%

SPEC.AMB.DIABETOLOGIJA

102%

Plan in realizacija dela po ambulantah:
- Splošna ambulantna dejavnost: V splošnih ambulantah imamo priznanih 15,49 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 122%). Za realizacijo
programa preventive je bilo potrebno doseči 90% pogodbeno dogovorjenega programa preventive,
realizirali smo 100% 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 101% in plan kurative v obsegu 86%. Preventiva je
plačana po realizaciji. Zavod zagotovi polno vrednost programa, korigiranega z indeksom doseganja
količnikov iz glavarine, če opravimo vsaj 13.000 količnikov iz obiskov na leto.
- Dispanzer za ženske: V dispanzerju za ženske imamo po pogodbi z ZZZS priznanih 2,20 nosilcev. V letu
2016 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 78%, plan kurative pa smo realizirali v obsegu 66%, kar zadošča za plačilo celotnega programa.
Za realizacijo programa preventive je bilo potrebno doseči 70% pogodbeno dogovorjenega programa
preventive.
- Ambulanta v domu upokojencev: Ambulanta v Obalnem domu upokojencev na Markovcu in Domu
upokojencev Ptuj-enota Olmo je namenjena oskrbovancem socialnovarstvenega zavoda. Skupno smo v
obeh ambulantah realizirali 35.181 količnikov od skupno 28.142 planiranih količnikov. Plan smo presegli
za 25%. Program smo s strani ZZZS-ja dobili financiran le do predvidenega plana. Program ambulante v
Domu upokojencev Ptuj – enota Olmo smo dobili financiran s strani ZZZS s 1.1.2016.
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- Ambulanta za otroški in šolski dispanzer – kurativa na Debelem rtiču: Plan 8.312 količnika, kar znese
0,3 tima, smo v letu 2016 realizirali v obsegu 101%. Ambulanta deluje v MZL Debeli rtič in je namenjena
kurativni obravnavi otrok in mladine.
- Nega in patronaža: Dejavnost nege in patronaže zajema zdravstveno nego bolnikov oziroma varovancev
na njihovem domu, od spočetja pa do smrti. V letu 2016 smo plan ZZZS realizirali v obsegu 102%.
- Antikoagulantna ambulanta: V letu 2016 smo plan 16.654 točk realizirali v obsegu 99,4%, Plan nismo
realizirali za 106 točk. Upad je zaznati v poletnih mesecih zaradi odsotnosti zdravnika. Njegovo
odsotnost smo pokrivali le za najnujnejše primere.
- Specialistična ambulanta psihiatrija: V letu 2016 smo izvajali program psihiatrije v obsegu 1 tima.
Program smo realizirali v obsegu 103%. Preseganje programa je posledica vse večje potrebe prebivalcev
po psihiatrični oskrbi (stresen način življenja, brezposelnost,..). Upamo na širitev mreže v letu 2017.
- Specialistična ambulanta za diabetes: V letu 2016 smo 161.907 točk načrtovali opraviti s tremi timi. Plan
točk smo realizirali v celoti in ga presegli za 3%,
- Ultrazvok: Realizacijo dela smo v letu 2016 načrtovali v številu točk in številu ultrazvočnih preiskav. Plan
smo dosegli v obsegu 100,3%. Program smo izvajali v obsegu 0,5 tima.
- Zobozdravstvo: V našem zavodu smo v letu 2016 načrtovali opraviti 65.147 točk z enim zobozdravnikom
za odrasle. Plan smo realizirali v celoti. Ob koncu leta nam je ZZZS ponudil opraviti še dodatnih 3.400
točk iz naslova nerealiziranega programa ostalih izvajalcev. Tudi dodatni program smo realizirali v celoti.
Tako je skupni plan zobozdravstva za odrasle znašal 68.547 točk, realizirali smo 69.020 točk, kar je 0,69%
več od planiranega. V mladinskem zobozdravstvu je plan v preteklem letu znašal 95.798 točk, realiziran
je bil v obsegu 96.236 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 reševalca, 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
kazni Koper. Vse dejavnosti so bile plačane v višini dogovorjenih programov.
- Zdravstveno vzgojni programi za odraslo populacijo so bili plačani v realiziranem obsegu. Plan 132
delavnic in individualnih svetovanj smo realizirali v obsegu 130%. Znotraj zdravstveno vzgojnih
programov smo opravili delavnico »zdravega hujšanja«, delavnico »zdrave prehrane«, delavnico
»telesne dejavnosti-gibanja«, delavnico in individualno svetovanje »da opuščam kajenje«, delavnico
»individualno svetovanje za tvegano pitje alkohola«, delavnico »življenjski slog«, delavnico »test hoje«
ter delavnico »dejavniki tveganja« in delavnico »podporo pri spoprijemanju z depresijo«, delavnico
»tehnike sproščanja«, delavnico »podpora pri spoprijemanju s tesnobo« in delavnico »spoprijemanje s
stresom« .
- 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, realizirali so 147.972 točk od 127.344 točk. V
organizacijski enoti Dispanzerja medicine dela prometa in športa smo z mesecem februarjem 2016
prenehali z izvajanjem edukacijskih in psihosocialnih delavnic, saj jih je prevzela v izvajanje Javna
agencija za varnost v cestnem prometu. Te delavnice so bile namenjene voznikom, ki so pridobili
kazenske točke zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih
psihoaktivnih snovi.
19
Zdravstveni dom Koper – Letno poročilo za leto 2016

Zdravstveni dom Koper

- Laboratorij: V našem laboratoriju s kakovostnimi analizatorji izvajamo hematološke, biokemične in
urinske preiskave. Razvoju klinične kemije v laboratoriju sledimo z uvajanjem novih laboratorijskih
preiskav. Tudi zato imamo večji priliv iz naslova samoplačnikov. Ob koncu leta 2016 smo s strani
Ministrstva za zdravje pridobili dovoljenje za 5 let izvajanja preiskav na področju medicinske biokemije.
V letu 2016 smo skupno opravili 655.322,91 točk, kar je za 53.950,20 točk več kot v letu 2015 oz za 9%
več (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.
- Dispanzer za mentalno zdravljenje: Od leta 2012 opravljamo storitve tega dispanzerja samo
samoplačniško.
11. POROČILO O KADRIH
Predstavitev zaposlenih po poklicnih skupinah in področjih dela
V ZD Koper je bilo na dan 31. 12. 2016 zaposlenih 230 javnih uslužbencev, od tega 42 za določen čas. Od
vseh zaposlenih za določen čas je bilo 31 specializantov, 3 pripravniki za poklic doktor dentalne medicine, 1
pripravnik za poklic prehranski svetovalec, 1 zdravstveni sodelavec, 5 srednjih medicinskih sester, 1 analitik
v laboratorijski medicini.
Primerjava po poklicnih skupinah v spodnjem grafu kaže, da je bilo tudi v letu 2016 največ zaposlenih v
poklicni skupini tehnik zdravstvene nege, sledijo diplomirane medicinske sestre, specializanti in pripravniki
ter specialisti. Ostale poklicne skupine in njihovo število so prikazane v spodnjem grafu.
Graf 1: Primerjava izobrazbene strukture 2013 in 2016

Na dan 31. 12. 2016 je bilo zaposlenih 190 oseb ženskega spola, kar predstavlja 83 % vseh zaposlenih, in 40
oseb moškega spola. Razmerje med spoloma znotraj starostnih skupin je razvidno iz spodnjega grafa.
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Primerjava števila zaposlenih po spolu od leta 2012 dalje kaže, da se je število zaposlenih žensk v
navedenem obdobju povišalo za 21, medtem ko se je število zaposlenih moškega spola v istem obdobju
znižalo za 5.
Graf 2: Primerjava števila zaposlenih po spolu 2012-2016

Analiza kadrovanja in kadrovske politike
V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS,
št. 96/15, v nadaljevanju ZIPRS1617), Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov
proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 1034112/2015, v nadaljevanju Uredba) in sprejetega Rebalansa programa dela in finančnega načrta za leto
2016 je bil sprejet kadrovski načrt, ki je predvideval zaposlitve, navedene v spodnji tabeli.
Tabela 2: Načrtovane zaposlitve v letu 2016
2016
Javna
sredstva

Ostali viri

število
1
1,1
0,5
0,50
0,80
1,075
0,5
0,5
1
-1
1
1
0,5
3

poklicna skupina
specialist družinske medicine
tehnik zdravstvene nege
diplomirane medicinske sestre
nosilci laboratorijske medicine
administrativno tehnični kader
zobozdravnika
specialist družinske medicine
tehnik zdravstvene nege
tehnik zdravstvene nege
zobni tehnik
zobozdravstveno asistentko
diplomirani dietetik
nosilci laboratorijske medicine
specializanti oz. pripravniki

organizacijska enota
splošna ambulanta
splošna ambulanta
referenčna ambulanta
diagnostični laboratorij
uprava
zapori Koper in zobozdravstvena ambulanta
SA dom upokojencev
SA dom upokojencev
neprekinjena nujna medicinska pomoč
zobozdravstvo
zobozdravstvena ambulanta
pripravnik
diagnostični laboratorij
specializanti in pripravniki

ZD Koper so bile do 31.12.2016 realizirane vse načrtovane zaposlitve, razen zobozdravnika in zobne
asistentke, ki sta pogodbo o zaposlitvi sklenila s 1.1.2017.
Še vedno ostaja nerealizirana zaposlitev iz leta 2015 glede zaposlitve 0,5 specialista radiologije. Tovrstne
storitve se izvajajo na podlagi podjemne pogodbe.
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Prav tako na dan 31.12.2016 ni realizirana zaposlitev zdravnika specialista psihiatrije, ki je bila predvidena
že v letu 2015. Z zdravnico je ZD Koper sicer sklenil pogodbo o zaposlitvi, ki pa je bila po štirih mesecih
prekinjena z izredno odpovedjo. Na ponovnem razpisu je ZD Koper izbral zdravnico, ki bo v letu 2017 pričela
z izvajanjem del in nalog psihiatra v polovičnem delovnem času. Nerealizirana je tudi zaposlitev 2,5
zdravnika specialista urgentne medicine v Prehospitalni enoti Obala. Predvidene zaposlitve zdravnikov
specialistov bodo realizirane v letu 2017, ko je predviden zaključek specializacij zdravnikov urgentne
medicine.
Kadrovski plan je predvideval tudi zaposlitev zdravnika brez specializacije iz naslova t.i. okrepljenih
ambulant. Navedenega programa ZD Koper ni prejel s strani ZZZS. Prav tako so bile v kadrovskem planu
predvidene zaposlitve 0,5 fizioterapevta, endodonta in zobne asistentke, ki niso bile realizirani, saj na
razpise ni bilo prijav oziroma kandidati niso izpolnjevali razpisanih pogojev.
Pri zaposlenih, ki so financirani iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, je nižja realizacija zaposlitev
posledica ne nadomestitve upokojitve in nekoliko spremenjena porazdelitev zaposlenih zaradi pridobitve
nekaterih novih zdravstvenih programov.
Zaposlitve specializantov niso v pristojnosti ZD Koper. V letu 2016 je bilo s strani Zdravniške zbornice
Slovenije napotenih manj specializantov od planiranih.
Tabela 3: Realizacija kadrovskega načrta 2016

Primerjava Pogodba ZZZS in dejansko število zaposlenih
ZD Koper izvaja politiko kadrovanja v skladu s sklenjeno Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev
za pogodbeno leto 2016 z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Pogodba ZZZS). To
pomeni, da se kadrovanje izvaja 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 dela laboratorijske diagnostike, ki nista predmet pogodbe z ZZZS, je ZD
Koper izdelal kadrovski plan v skladu s potrebami na trgu.
V spodnji tabeli je primerjava med priznanim kadrom po Pogodbi ZZZS in dejanskim številom zaposlenih v
ZD Koper na dan 31. 12. 2016. Pod opombami so navedene zaposlitve za določen čas zaradi 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.
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Tabela 4: Primerjava zaposlenih iz ur med Pogodbo ZZZS in dejanskim številom zaposlenih na dan
31.12.2016

31.12.2016

POGODBA
ZZZS

SPLOŠNA MEDICINA
zdravnik specialist
15,49
zdravstveni tehnik
17,03
DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE
zdravnik specialist
7,16
diplomirana medicinska sestra
7,12
zdravstveni tehnik
3,59
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
1,06
zdravstveni tehnik
1,17
ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE
zobozdravnik
1,00
zdravstveni tehnik
1,00
zobotehnik
0,50
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
ZDRAVSTVENA VZGOJA
diplomirana medicinska sestra
2,90
diplomirani fizioterapevt
0,21
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
1,31
NMP- URGENTNA AMBULANTA (1A)
zdravnik (pripravljenost)
4,37
diplomiran zdravstvenik
(pripravljenost)
4,37

ZAPOSLENI
IZ UR

OPOMBE

16,00
21,40

4 nadomeščanja

7,10
6,00
6,10

1 nadomeščanje

2,00
3,25
0,50

daljša bolniška

11,75
3,00
1,20
0,50

pogodba z ODU

1,00
1,00
0,00

zunanji izvajalec

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

1 sms namesto dms

3,15
6,50
6,25

vključevanje v 1A
vključevanje v 1A

1,25
0,00
2,00

sms namesto dms
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CENTER ZA ZDRAVLJENJE
ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH
DROG
zdravnik specialist
psihiater
psiholog
diplomirana medicinska sestra
RAZVOJNA AMBULANTA
pediater
nevrofizioterapevt, delovni,
gov.ter.
diplomirana medicinska sestra
ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA
zdravnik specialist
zdravstveni tehnik
SPLOŠNA AMBULANTA - ZAPORI
zdravnik specialist
zdravstveni tehnik
ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE ZAPORI
zobozdravnik
zdravstveni tehnik
zobotehnik
CENTER ZA ZDRAVLJENJE
ODVISNOSTI - ZAPORI
zdravnik specialist
psihiater
psiholog
diplomirana medicinska sestra
PSIHIATRIJA - ZAPORI
psihiater
zdravstveni tehnik
OD-KURATIVA-Debeli Rtič
zdravnik specialist
diplomirana medicinska sestra
zdravstveni tehnik
REFERENČNA AMBULANTA
diplomirana medicinska sestra
ZOBOZD. DEŽ. SLUŽBA
zobozdravnik
zdravstveni tehnik
DRUGI ZDRAVSTVENI DELAVCI IN
NEZDRAVSTVENI KADER
nosilci laboratorijske medicine
administrativno tehnični delavci
inženir radiologije
STERILIZACIJA
zdravstveni tehnik
ZOBNE BOLEZNI IN ENDODONTIJA
zobozdravnik
zdravstveni tehnik
zobotehnik
SKUPAJ ZAPOSLENIH IZ UR
PO POGODBI Z ZZZS
POVZETEK KADRA PO POKLICNIH

1,38
0,42
0,42
1,63

1,00
0,00
0,40
2,00

1,00

1,00

3,00
1,00

3,50
1,00

0,32
0,32

0,30
0,00

0,55
0,61

0,00
0,60

0,09
0,09
0,04

0,09
0,10
0,00

0,13
0,04
0,04
0,15

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

0,26
0,26

0,26
0,15

pogodbeno delo

0,30
0,21
0,20

0,00
0,00
0,00

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

4,50

4,50

0,19
0,19

0,00
0,00

12,52
23,70
0,21

12,51
23,00
0,20

1 dms 1 sms

nadurno delo

nadurno delo
nadurno delo

2,00
0,00
0,00
0,00
180,12

175,71

POGODBA

ZAPOSLENI
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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
SPECIALIZANTI
PRIPRAVNIKI
JAVNA DELA
SKUPAJ ZAPOSLENIH IZ UR

ZZZS

IZ UR

49,00

40,10

43,83
46,35
0,84
0,46

46,15
47,85
0,00
0,40

3,00

3,50

ZAPOSLENI IZ
UR

2,00
3,00
2,00
0,30
2,49
31,00
4,00
0,00
220,50

trg
trg
trg
trg
trg
refundacija
refundacija

Iz zgornje tabele je razvidno, da je v ZD Koper število zaposlenih nižje, kot ga predvideva Pogodba ZZZS, in
da se nekatere zdravstvene storitve še vedno izvajajo na podlagi podjemnih pogodb. Nižja zaposlenost pri
poklicni skupini zdravnikov se nanaša na prosta delovna mesta v PHE, CPZOPD ter v službi NMP-1a, kjer so
predvideni 4,37 zdravniki, ki jih ZZZS krije v zgolj višini sredstev za stalno pripravljenost.
Višje število zaposlenih v poklicni skupini diplomiranih medicinskih sester se nanaša na večje potrebe po
tovrstnem kadru v patronažni dejavnosti in urgentni dejavnosti, kjer gre za enak princip plačevanja, kot pri
zdravnikih (stalna pripravljenost). ZD Koper si bo še naprej prizadeval, da se vse zdravstvene storitve
izvajajo na podlagi pogodb o zaposlitvi.
Ostale oblike dela
ZD Koper je bil tudi v letu 2016 primoran zaposlovati zunanje sodelavce na podlagi podjemnih pogodb.
Podjemne pogodbe so bile sklenjene v primerih, ko ZD Koper ni uspel pridobiti strokovnjakov, pripravljenih
opravljati delo po pogodbah o zaposlitvi.
V letu 2016 je imel ZD Koper sklenjenih 11 podjemnih pogodb, od katerih so na dan 31. 12. 2016 veljavne
samo še 3. Delo po podjemni pogodbi se je izvajalo na področju ultrazvočne dejavnosti, psihiatrije.
Sklenjeno smo imeli tudi s psihologom, ki pa storitev pri nas ni opravljal, kar posledično ni imelo nobenih
stroškov.
ZD Koper je imel v letu 2016 sklenjenih 10 podjemnih pogodb s svojimi zaposlenimi zaradi izvajanja javnih
prireditev, ki na dan 31. 12. 2016 niso več veljavne.
ZD Koper se v letu 2016 ni vključil v program javnih del pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, niti
ni sklenil dogovora za opravljanje družbeno koristnih del v okviru Centra za socialno delo Koper.
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12. MERJENJE ORGANIZACIJSKE KLIME
ZD Koper izvaja meritve organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih od leta 2008, peto leto zapored pa
izvaja meritve klime tudi ločeno po organizacijskih enotah. Anketni vprašalnik je izpolnilo 127 zaposlenih,
kar predstavlja nekaj več kot 55 % vseh zaposlenih.
Graf 3: Primerjava števila izpolnjenih vprašalnikov v obdobju 2008 – 2016

Iz primerjave povprečnih ocen v obdobju 2008 – 2016 med ZD Koper in ostalimi zdravstvenimi ustanovami
ter slovenskim povprečjem (vključeno tudi gospodarstvo) je razvidno, da je bilo zadovoljstvo zaposlenih v
ZD Koper, razen v letu 2008, višje kot v ostalih zdravstvenih ustanovah in podjetjih. V letu 2016 se je
povprečna ocena zadovoljstva v ZD Koper povišala in dosegla najvišjo stopnjo zadovoljstva do sedaj. Višje
zadovoljstvo je razvidno tudi v zdravstveni dejavnosti nasploh, medtem, ko je skupno zadovoljstvo
zaposlenih v vseh dejavnostih, vključno z gospodarstvom na enakem nivoju, kot v predhodnem letu.
Graf 4: Primerjava povprečnih ocen Zadovoljstva na del. mestu 2008 - 2016

Primerjava zadovoljstva zaposlenih v ZD Koper v letu 2016 po posameznih kategorijah kaže na dvig
zadovoljstva v vseh kategorijah. Najvišji dvig zadovoljstva je bil izmerjen v kategoriji Notranje
komuniciranje, sledita kategoriji Nagrajevanje in Strokovna usposobljenost in učenje. V nobeni kategoriji ni
bilo ugotovljenega znižanja zadovoljstva.
ZD Koper je v letu 2016 izboljšal zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu in s tem dosegel zastavljeni
letni cilj. V letu 2016 je bilo, kljub številnim pozivom in podaljšanju roka za oddajo izpolnjenih vprašalnikov,
vrnjenih nekoliko manj vprašalnikov. V vsakem primeru pa je vzorec anketiranih reprezentativen, saj
predstavlja mnenje več kot polovice zaposlenih.
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Merjenje organizacijske klime po organizacijskih enotah
ZD Koper izvaja merjenje organizacijske klime po posameznih organizacijskih enotah od leta 2012 dalje. V
letu 2016 je bilo najvišje zadovoljstvo zaposlenih izmerjeno v patronažni dejavnosti, dispanzerju za ženske,
diagnostičnem laboratoriju in ambulanti za diabetes, kjer je ocena zadovoljstva 4,27. Sledita zdravstvena in
zobozdravstvena vzgoja in zobozdravstvo. Najnižje zadovoljstvo zaposlenih je tudi letos izmerjeno v PHE in
1A, medtem ko organizacijske enote DMDPŠ, CPZOPD in razvojna ambulanta izpolnjenih vprašalnikov niso
vrnili.
Podrobnejša analiza organizacijske klime zaposlenih je predstavljena na intranetni strani ZD Koper.
13. ZDRAVJE IN VARSTVO PRI DELU
Promocija zdravja na delovnem mestu
ZD Koper je v za promocijo zdravja na delovnem mestu v finančnem načrtu za leto 2016 predvidel 10.000
EUR finančnih sredstev. V okviru le-teh so bile organizirane različne aktivnosti z namenom izboljšanja
zdravja, počutja in zadovoljstva zaposlenih.
Tudi v letu 2016 je bilo vsem zaposlenim ZD Koper omogočeno brezplačno cepljenje proti sezonski gripi.
Za vse zaposlene so v mesecu oktobru potekale delavnice z naslovom »Tehnike sproščanja«, ki jih je vodila
diplomirana medicinska sestra iz ZD Koper. Namen navedenih delavnic je bilo seznanjanje zaposlenih s
tehnikami sproščanja ter uporabo le-teh pri vsakodnevnih opravilih.
21. 11. 2016 je bil za vse nezdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce organiziran tečaj temeljnih
postopkov oživljanja, na katerem so bile predstavljene strokovne vsebine o pristopu k osebi, ki potrebuje
nujno medicinsko pomoč.
Delavnice za ustreznejše obvladovanje stresa s poudarkom na stresu na delovnem mestu, ki so bile
predvidene v terminih izven delovnega časa, zaradi premajhnega interesa zaposlenih, niso bile izvedene.
ZD Koper je v decembru organiziral predavanje z naslovom »Agresivna vedenja – kako jih pravočasno
prepoznavamo in kako ravnamo, ko so stvarnost?«, kjer so bila preko igranja vlog prikaza pravilna
ukrepanja ob napadih pacientov.
Aktivnosti, ki so se v letu 2016 izvajale v okviru promocije zdravja na delovnem mestu, so imele v večji meri
poudarek na obvladovanju stresa in prepoznavanja agresivnega vedenja.
Direktor zavoda kot nezadovoljivo slabo ocenjuje udeležbo na delavnicah, ki so organizirane izven rednega
delovnega časa, kar se je posebej izrazito izkazalo na predavanju konec leta, ki je skušalo odgovoriti na zelo
aktualno vprašanje varnosti zaposlenih pred izjemno agresivnim vedenjem posameznikov. Zaradi tega so
bili že sprejeti ukrepe za večjo inkluzijo zaposlenih v pripravo in izvedbo potrebam posameznih skupin
zaposlenih prilagojenih aktivnosti.
Usposabljanje iz varstva pri delu
V skladu z Izjavo o varnosti z oceno tveganja 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.
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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 2016 je bilo organiziranih 12 usposabljanj, ki se jih je udeležilo 37 zaposlenih. Vsi so uspešno opravili
preizkus znanja.
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 2016 je bilo na predhodne preventivne preglede napotenih 28 na novo zaposlenih, na usmerjene
obdobne preventivne preglede pa 11 zaposlenih.
Poškodbe pri delu
V letu 2016 so bile prijavljene 3 poškodbe pri delu, kar je za 1 manj, kot v letu 2015. V letu 2016 so se
poškodbe pri delu zgodile v splošni in urgentni ambulanti ter v dispanzerju za medicino dela, prometa in
športa. Primerjava poškodb pri delu od leta 2010 do 2016 je razvidna v spodnji tabeli.
Graf 5: Pregled poškodb 2010 – 2016

V letu 2016 se je zgodilo manj poškodb, glede na predhodno leto, zaradi nastalih poškodb pa zaposleni niso
koristili bolniških odsotnosti, kar pomeni, da je bila resnost poškodb zanemarljiva oz. enaka nič.
Obravnava sumov trpinčenja na delovnem mestu
Od leta 2014 so se začeli beležiti in obravnavati dogodki/incidenti, ki so jih zaposleni zaznavali ob svojem
delu v timih, s pacienti, v odnosih do neposrednih vodij in do vodstva Zdravstvenega doma Koper.
Skupno število prijav je bilo nižje od števil v prejšnjih letih. Prijave so se nanašale na sume trpinčenja v vseh
smereh (osebje/osebje; osebje/pacient; podrejeni/nadrejeni, zaposleni/vodje, in vodje/podrejeni..), saj
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delo zaposlenih zahteva veliko delovne dinamike, ki se nemalokrat izraža kot konflikt (ki ni nasilje), slaba ali
neprimerna komunikacija ali samo slabo razumljen namen, da delo teče brez velikih zapletov.
V letu 2016 so bile zabeležene naslednje prijave:
1. 8 resnih pisnih prijav, ki so bile interno po protokolu obravnavane in uspešno zaključene;
2. povečalo se je število prijav v drugi polovici leta 2016 in sicer od 1- 4 ustnih prijav vsak mesec, ki niso
bile obravnavane in so ostale samo na nivoju pogovora, ki je bil zabeležen kot incident oz., kot prijava
brez obravnave in v vednost - na željo prijavitelja;
3. povečalo se je število prijav incidentov na relaciji Osebje/Pacient, prijave so se zbirale v tajništvu
zavoda;
4. potreba po pisnih prijavah in ozaveščenost se je v preteklem letu občutno dvignila, saj se zaposleni, po
njihovih izjavah, velikokrat počutijo ogroženi na svojih deloviščih.
Dejstvo je, da je trpinčenje na delovnem mestu najpogostejše v tistih dejavnostih, v katerih je prisoten stik s
strankami. Med te sodijo zlasti zdravstvo in socialno varstvo ter javna uprava.
14. ODSOTNOST ZAPOSLENIH
Odsotnosti zaposlenih predstavljajo za vsakega delodajalca neprijetnosti, saj imajo za posledico finančni
izpad, ki je, še posebej v zdravstven dejavnosti, tesno povezan s potrebo po reorganizaciji delovnih
procesov in posledično tudi odrejanje nadurnega dela. ZD Koper spremlja odsotnosti zaposlenih glede na
posamezno vrsto odsotnosti že od leta 2007 dalje.
Iz spodnjega grafa je za obdobje 2007-2016 razvidno povečevanje števila zaposlenih in zniževanje števila
dni odsotnosti na zaposlenega. Število zaposlenih se je v navedenem obdobju povišalo za 15,58 %, število
dni odsotnosti na zaposlenega pa so je znižalo za 7,35 %. V podatke so zajete vse zakonsko dovoljene
odsotnosti, kot so letni dopusti, bolniške odsotnosti, dopusti za nego in varstvo otroka, starševski dopusti
ter študijski in izredni dopusti, krvodajalstva, izpopolnjevanja in izobraževanja,…
Graf 6: Primerjava števila zaposlenih in povprečno število dni skupne odsotnosti na zaposlenega za obdobje
2007 – 2016
300
218
209 214 217
199 200 205 207

227 230

200

100

število zaposlenih

68 66 63 60 63 62 65 65 63 63

število dni
odsotnosti/zaposlenega

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0

Podrobnejša primerjava začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstveno
upravičenih razlogov kaže, da se je, v primerjavi z letom 2015, znižalo tako število ur odsotnosti v breme ZD
kot v breme ZZZS.
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Graf 7: Primerjava deleža bolniških odsotnosti 2007 – 2016

Primerjava bolniških odsotnosti med zaposlenimi ZD Koper in povprečjem v Republiki Sloveniji kaže na
precejšnje znižanje bolniških odsotnosti v ZD Koper, in posledično tudi znižanje odstotka bolniških
odsotnosti v primerjavi s slovenskim povprečjem.
Graf 8: Primerjava deleža bolniških odsotnosti 2007 – 2016 glede na povprečje v Republiki Slovenija

Cilj, ki si ga je ZD Koper zadal v letu 2016, da se bo potrebno dodatno posvetiti znižanju deleža odsotnosti
kadra zaradi boleznin, je dosežen.
15. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE
Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje je tudi v letu 2016 potekalo po predhodni odobritvi
strokovnega sveta.
ZD Koper ima na dan 31. 12. 2016 sklenjeno 1 pogodbo o izobraževanju in sicer:
z tehnikoma zdravstvene nege v PHE.
Za strokovno izpopolnjevanje je bilo v letu 2016 v ZD Koper porabljenih 29.312 EUR. Primerjava v obdobju
od leta 2008 kaže na stalno povečevanje finančnih sredstev za izpopolnjevanja. V letu 2016 se je strokovno
izpopolnjevalo 154 zaposlenih.
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Graf 9: Primerjava izpopolnjevanj 2007 - 2016

Primerjava števila dni, števila udeležencev in povprečnega stroška na udeleženca kaže na dvig števila dni
strokovnega izpopolnjevanja in povprečnega stroška na udeleženca ter nekoliko manjše število
udeležencev.

Graf 10: Primerjava izpopolnjevanj 2007 – 2016

Primerjava števila udeležencev strokovnih izpopolnjevanj s številom vseh zaposlenih v posamezni
organizacijski enoti kaže, da so se v letu 2016 v petih organizacijskih enotah izpopolnjevali vsi zaposleni.
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Graf 11: Primerjava števila udeležencev na izpopolnjevanjih s številom vseh zaposlenih v enoti
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16. POROČILO O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV STORITEV

ZD Koper je tudi v letu 2016 izvedel anketiranje zadovoljstva uporabnikov storitev – pacientov, kot je
predvideno v ISO standardu 9001. 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 bilo anonimno. Ker
opažanja uporabnikov zasledujemo po različnih kanalih (uradne in neuradne pohvale/pritožbe, mnenja
zaposlenih, članov Sveta zavoda, partnerjev…) in se zavedamo, da bi podrobna analiza z uporabo ankete
zahtevala bistveno večji vzorec in bi se morala izvajati v različnih obdobjih leta, kar bi zahtevalo veliko
energije, smo se odločili za poenostavljeno metodo z manjšim vzorcem, skupno 492 anketirancev, kar
relativizira vrednost rezultatov. Pa vendar lahko ugotavljamo, da so odgovori na vprašanja, kjer ocenjujejo
samo delo osebja v ambulanti zelo dobri. V večini ambulant presegajo povprečno oceno 4,5. Tudi najnižje
ocene so višje od 4,0 in se nanašajo na čas, ki ga osebje nameni obravnavanemu. Te težave so najočitnejše v
splošnih ambulantah v Olmu. Prav tako si več odmerjenega časa želijo anketirani pacienti novozaposlene
zdravnica šolskega dispanzerja, kar znižuje sicer odlično povprečno oceno. A naj zagovarjamo, da takšnih
zaključkov ni pošteno podajati na podlagi zgolj osmih anketnih vprašalnikov. Ne pozabimo tudi, da ima
šolska ambulanta že vsa leta najbolj kritično populacijo anketirancev, ki na primerjalna vprašanja vedno
odgovarja z nižjimi ocenami kot drugi. Odmerjen čas je najšibkejša točka tudi v otroškem dispanzerju,
katerega povprečna ocena kljub temu presega 4,5. Zaradi količine dela na ta dejavnik nimamo velikega
vpliva.
V letu 2016 se je zadovoljstvo za malenkost zvišalo, povprečna ocena ostaja zelo visoka, saj znaša 4,29, kar
je največ odkar uporabljamo ta anketni vprašalnik.
Ker se zdravstvenemu domu pogosto očita slabo telefonsko dosegljivost posebno v splošnih ambulantah,
bomo izpostavili rezultat, da vzpostavljen sistem naročanja preko elektronske pošte uporablja samo dobre
3 % anketiranih, z obstoječim sistemom naročanja pa so zadovoljni, kar izkazujejo s povprečno oceno kar
4,25.
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Veliko več pozornosti moramo nameniti dostopnosti in primernosti prostorov. To je pomembno, saj
dejavnost ZD Koper v zadnjih letih močno narašča in posledično je prostorska stiska vse večja. V luči iskanja
strategije rešitev za prihodnje, moramo biti pozorni na zadovoljstvo pacientov v oddaljenih lokacijah, ki so
kot kaže edina možnost kratkoročnih rešitev. Preden se spustimo v analizo rezultatov moramo poudariti, da
je zaradi organizacije dela, predvsem nadomeščanj in laboratorijskih preiskav najpreprosteje in najbolj
racionalno delo organizirati na manjšem številu lokacij, kjer bi ambulante delovale druga ob drugi. A pri
nastavljanju mreže ambulant, kar je sicer odgovornost ustanovitelja je potrebno upoštevati tudi
pričakovanja prebivalcev, ki naše storitve koristijo. Ne pozabimo, da smo na račun dostopnosti in
primernosti stavbe zadnja leta dobivali vedno najnižje ocene. Zanimivo, da je bila tudi letos povsem enako
slaba povprečna ocena primernosti stavb (3,7), medtem ko smo dostop z odprtjem ambulante v PobegihČežarjih precej popravili, saj je lansko povprečje 3,19 poskočilo na 3,9, k čemur je nova ambulanta
prispevala oceno kar 4,3.
Dejavnosti, ki delujejo na lokaciji v centru Kopra so dobile oceno za dostopnost 2,9, kjer so številni v mnenja
zapisali nezadovoljstvo z možnostjo parkiranja, s 3,6 pa so ocenili primernost stavbe.
Občutno boljše je stanje na Bonifiki, kjer dostopnost ocenjujejo z 4,5, primernost stavbe pa s 4,6.
Ponovno slabo je v Olmu, saj dostop ocenjujejo z 3,6, primernost stavbe za s 3,7. Dobri oceni sta dobili tudi
lokaciji ambulant v Pobegih-Čežarjih in v Ankaranu. Slabo je spet v Šmarjah (3,3 in 3,0), kjer ambulanta
deluje v povsem neprimernih prostorih. To potrjuje našo domnevo, da je za zadovoljstvo pacientov glede
fizične umestitve ambulante, pomembnejša bližina dovolj velikega parkirišča, kot pa umeščenost v samo
naselje. Žal je lokacija na Bonifiki premajhna, da bi tam skoncentrirali več dejavnosti. Vztrajati bo potrebno
z apeli odgovornim za infrastrukturo, da potrebujemo nove kapacitete, saj si osebje s svojo strokovnostjo in
odnosom zaslužijo bistveno boljše razmere kot te, v katerih danes delajo.
17. JAVNA NAROČILA
Zakonodaja o javnem naročanju se je koreniteje spremenila v aprilu 2016, ko je začel veljati nov Zakon o
javnem naročanju ZJN-3. Pojmovno bistvenih sprememb ni, tudi po tem zakonu je naročilo skupek dejanj, ki
jih naročniki opravijo s ciljem gospodarne nabave. Ravno tako se glede načel ni spremenilo nič, spoštovati
moramo temeljna načela javnega naročanja, ki so gospodarna poraba javnih sredstev, načelo zagotavljanja
konkurence med ponudniki, transparentnost oddaje naročila, načelo enakopravnosti ponudnikov ter načelo
sorazmernosti. Slednje je novost in pravzaprav nalaga naročniku, da mora javno naročilo izvajati
sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in
meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom naročila.
Mejno vrednost zakonodajalec ni spreminjal, za javna naročila male vrednosti je meja, ko je potrebno
naročilo objaviti tudi v uradnem listu EU, še vedno malo nad 130.000 EUR. Tako je postalo javno naročilo le
tisto nad 135.000 EUR, do te meje pa so vsa naročila naročila male vrednosti.
V 2016 smo izvedli 2 javni naročili, ki smo ju tudi objavili v uradnem listu EU. Na začetku leta smo izvedli
razpis za laboratorijski material in reagente po sklopih, v drugi polovici leta pa še za oddajo čistilk in
dejavnosti čiščenja. Obe naročili sta se zaključili brez večjih težav oz. zapletov, vodenje je bilo korektno,
nihče od ponudnikov se ni pritožil, ravno tako smo s ponudniki podpisali pogodbe brez zapletov in
unovčevanja garancij. Edini zaplet se je zgodil po izbiri, ko je zunanji dobavitelj zamenjal dobavitelja za
slovenski trg in je en sklop prevzel drugi dobavitelj. Tudi tu ni bilo pritožb. Vrednost pogodbe za čiščenje
prostorov s prevzemom dejavnosti za obdobje 5 let je 408.907,80 EUR brez DDV, tu pa še ni upoštevana
širitev oz. selitev ene od splošnih ambulant v Pobege niti odprtje nove ambulante v Ankaranu. Vrednost
pogodb za laboratorijski material in reagente za obdobje treh let znaša 1.027.623,52 EUR, ravno tako brez
DDV. Pogodbe smo sklenili z 11 izvajalci, naročilo je bilo razdeljeno na 18 sklopov.
Skupnim javnim naročilom, ki jih organizira in izvede Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, smo se
letos pridružili za 3 naročila, za energente, za mobilno telefonijo ter za fiksno telefonijo. Slednji sta se
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izkazali za premajhni, zato je Združenje vrnilo razpise v izvedbo neposrednim uporabnikom. V našem
zavodu je bila ocenjena vrednost za oba razpisa dovolj nizka, da nam ni bilo treba uporabiti določil ZJN-3,
zato teh razpisov nismo izvedli.
Med naročili male vrednosti bi izpostavili 6 končanih naročil in sicer za laboratorijski analizator (višina
pogodbe brez DDV 47.896,00 EUR, za storitve zobnega tehnika (62.502,00 EUR), za nabavo ultrazvočnega
aparata (37.224,26 EUR), za izdelavo pohištva in opreme za obnovo starih ter za opremo novih ambulant
(46.872,16 EUR), za računalnike in računalniško opremo (2 sklopa, 1. 16.522,36 EUR ter 2. 12.372,99 EUR)
ter za zobozdravstveni material, ki pa še ni izpeljan do konca ter bo zaključen v letu 2017. Ravno tako bosta
zaključena razpisa za nov reanimobil ter za sanitetni potrošni material.
Za ostala naročila smo pisali neposredno naročilnice na osnovi pridobljenih ponudb, če pa je šlo za
kontinuirano izvajanje storitev, kot so potrošni material, pisarniške potrebščine, žigi, tiskovine in podobno,
kar rabimo za vsakdanje nemoteno delovanje, smo med pridobljenimi ponudbami izbrali najugodejše
ponudnike ter z njimi sklenili pogodbe.
18. INFORMACIJSKI SISTEM
Vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema so se izvajale skladno s sklenjenimi pogodbami in
posameznimi naročili iz finančnega načrta. V letu 2016 smo podpisali eno novo pogodbo na področju
informatike in sicer vzdrževalno pogodbo z novim dobaviteljem diskovnega polja. Diskovno polje spada med
najbolj kritično opremo iz vidika neprekinjenega delovanja in v pogodbi so opredeljeni ustrezni odzivni časi
za odpravo napak.
Nabava računalniške opreme je potekala po planu nabave. Glede na omejene nabave v preteklih letih, smo
letos izvedli manjše naročilo opreme za uporabnike (računalniki, tiskalniki,…). Realizirali smo nabavo
diskovnega polja in nove zaščitne pregrade (Firewall Next Generation). Nabava diskovnega polja je bila
potrebna zaradi pomanjkanja prostora na dosedanjem in zaključka zagotavljanja rezervnih delov. Z novo
zaščitno pregrado pa bo zagotovljena večja preglednost, upravljanje in nadzor komunikacij med zavodom in
zunanjim okoljem (internet) in enostavnejše povezovanje oddaljenih lokacij zavoda na centralni
informacijski sistem (VPN povezave).
Operativno je začela delovati komunikacijska oprema, ki zagotavlja višjo hitrost delovanja in redundance
med obema največjima lokacijama (Center, Bonifika) zavoda. S tem smo tudi zagotovili hitrejše izvajanje
ključnih aplikacij na lokaciji Bonifika.
Varnost
Za varnost informacijskega sistema je bilo poskrbljeno z rednim nameščanjem vseh varnostnih popravkov,
tako na strežniških kot tudi na uporabniški opremi.
V letu 2016 ni bil zaznan noben poskus neavtoriziranega dostopa do informacijskega sistema.
Na področju fizičnega dostopa do opreme nismo zaznali večjih kršitev.
Protivirusni programi na namizni opremi so zaznali 45 okuženih datotek ali spletnih strani in preprečil
dostope do njih in morebitno nadaljnje širjenje. Zaščita elektronske pošte je zavrnila več kot 1000
elektronskih sporočil v katerih se je nahajala škodljiva vsebina (virusi, smeti – spam, napačni mail naslovi,..),
tako da na nobeni opremi ni prišlo do aktiviranja škodljive kode. 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 nobene kršitve.
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Arhiviranje (backup) podatkov se je izvajalo nemoteno in je bilo redno nadzorovano. Izvedlo se je nekaj
manjših sprememb na nivoju plana izvajanj. Uspešno je bilo izvedeno testiranje arhiviranih podatkov s
poskusno obnovitvijo naključno izbranega podatka (datoteke).
Delovanje
V letu 2016 je bila zagotovljena visoka stopnja razpoložljivosti informacijskega sistema.
Tabela 5: Prekinitve delovanja po vrsti opreme
Oznake vrstic
Server
komunikacije (LAN, WAN, internet,..)
Telefonija
Kobis
Sirius

Trajanje prekinitev
(hh:mm:ss)
6:00:00
3:30:00
17:30:00
2:30:00
5:00:00

Pri strežniški opremi je prišlo do dveh nenapovedanih prekinitev delovanja v skupnem trajanju 2 ur, zaradi
napake na SQL cluster servisu. Ostale prekinitve so bile načrtovane in izvedene izven rednega delovnega
časa.
Na komunikacijah smo imeli dve lokalni prekinitvi delovanja in sicer prekinitev internetne povezave na
lokaciji Splošne ambulante Dom Ptuj – Olmo v trajanju 2 uri in prekinitev delovanja dela ambulant na
lokaciji Center v trajanju 1,5 ure , zaradi okvare aktivne opreme (omrežno stikalo).
Na telefonskem omrežju Telekoma je prišlo do enega daljšega izpada na njihovem delu omrežja in sicer je
bila zato centralna lokacija zavoda 16,5 ure nedosegljiva (v popoldanskem in nočnem času). V tem času se
je izvedla preusmeritev klicev na urgentno ambulanto.
Imeli smo še dve daljši prekinitvi delovanja laboratorijskega informacijskega sistema (Kobis) in informacijski
sistem nadzora nad merjenjem temperature v centralnih hladilnikih (Sirius).
Ostale prekinitve (računalniki, tiskalniki, UPS, routerji,..) so bile vse odpravljene v kratkih časovnih rokih ali
pa so bile prekinitve lokalne narave in niso pomembno vplivale na neprekinjeno delovanje ključnih
sistemov.
Upravljanje sprememb
Večje nadgradnje sistemov v letu 2016 so bile:
- Iris – redno posodabljanje; zdravstveno informacijski sistem Iris se je mesečno redno posodabljal z
vsemi zakonskimi spremembami, zahtevami Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in drugih
institucij. Količina sprememb, ki se uvajajo na nivoju zdravstva so tolikšnje, da je obvladovanje tega
procesa sprememb vedno manj obvladljiva. To se izkazuje z vse večjim številom napak v sistemu, ob
nameščanju novih verzija programa. S tem se žal srečujejo vsi zdravstveni zavodi v Sloveniji.
- Iris - varnost; sprememba varnostne politike in omejevanje dostopov do medicinskih podatkov v
programu Iris. Nadgradnja je bila izvedena oktobra, vendar zaradi pomanjkanja časa ni bilo izvedeno
testiranje na strani ZD Koper in vklop v produkcijsko delovanje še ni izveden.
- IT podpora pri uvedbi novih lokacij ZD Koper in notranjih selitev; za potrebe novih ambulant na novih
lokacijah (Pobegi-Čežarji, Valdoltra), smo zagotovili stalno VPN povezavo preko internetnega omrežja.
- Nove pogodbe za koncesionarje; z dvema novima koncesionarjema smo podpisali pogodbo za
gostovanje njihovega zdravstvenega informacijskega sistema na naši opremi in izvajanje prvega nivoja
pomoči in podpore.
- eNaročanje in eNapotnice; pravočasno so bile izvedene vse aktivnosti za vključitev novih funkcionalnosti
eNaročanja in izdajanje eNapotnic v centralni sistem eZdravja.
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- eArhiviranje; začeli smo z izvajanjem avtomatiziranega elektronskega arhiviranja vseh prejetih in
poslanih račuov pri Pošti Slovenije.
- Zamenjava programa za digitalno rentgensko slikanje zob; izvedli smo zamenjavo programa za digitalno
slikanje zob. Izvedli smo migracijo vseh slik v nov sistem. Zamenjava je bila nujna, saj predhodni program
ni podpiral delovanja na novih operacijskih sistemih.
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1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA
V nadaljevanju podajamo podrobnejšo razlago bistvenih sprememb v bilanci stanja Zdravstvenega doma
Koper (v nadaljevanju ZD KP) ter vzrokov zanje. Bilanca stanja je v prilogi 1.
1.1.

SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
Konti skupine 00-09
Povečala se je nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev za 7,59% ter
neopredmetenih sredstev za 6,25%. Razlika se nanaša na večji nakup osnovnih sredstev ter v nakupu
oziroma dograditvi programske opreme. V letu 2016 je ZD Koper kupil osnovna sredstva v vrednosti
432.244 EUR (52,56% več kot leta 2015).
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je v prilogi 1/A.
Tabela 1: Realizacija nakupa osnovnih sredstev
NAZIV
POHIŠTVO
MEDICINSKA OPREMA
RAČUNALNIŠLA OPREMA
DROBNI INVENTAR
AVTI
TEHTNICE
OSTALO
SKUPAJ:

FN 2016
60.020
181.316
20.000
2.140
20.000
5.050
33.624
322.150

REALIZACIJA
51.210
230.382
94.413
9.184
24.000
3.985
19.070
432.244

Razlaga odstopanj:
- Odstopanje pri nabavi medicinske opreme: v letu 2016 smo realizirali nabavo 2 osnovnih sredstev, katera
so bila v planu nabav v letu 2015 – zaradi časovne stiske, je bila nabava izpeljana v letu 2016.
- Odstopanje pri nabavi računalniške opreme: realizirali smo nabavo diskovnega polja in nove zaščitne
pregrade (Firewall Next Generation). Nabava diskovnega polja je bila potrebna zaradi pomanjkanja prostora
na dosedanjem in zaključka zagotavljanja rezervnih delov. Z novo zaščitno pregrado je zagotovljena večja
preglednost, upravljanje in nadzor komunikacij med zavodom in zunanjim okoljem (internet) in
enostavnejše povezovanje oddaljenih lokacij zavoda na centralni informacijski sistem (VPN povezave).
- Odstopanje pri nabavi drobnega inventarja: zaradi nepredvidenih okvar in potreb, se je nabava drobnega
inventarja povečala glede na finančni načrt.
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so v letu 2016 znašala 3.276.320 EUR in so bila za 3,41 %
višja od doseženih v letu 2015.
B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Konti skupine 10-19
Denarna sredstva v blagajni na dan 31.12.2016 znašajo 123,49 EUR, denarna sredstva na računih na dan
31.12.2015 znašajo 970.549 EUR (nakazilo akontacij za plačo januar 2017), kratkoročne finančne naložbe
znašajo 500.000 EUR, kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 97.270 EUR, kar pomeni, da se le-te
poravnavajo v rokih zapadlosti (30 dni) oziroma v skladu s pogodbenimi roki. Na dan 31.12.2016 je
nezapadlih terjatev 48.720 EUR.
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Leta 2016 je ZD KP posredoval v izvršbo 6 neplačnikov (računi iz gospodarstva), vrednost neplačanih
terjatev je znašala 1.536 EUR. Do 31.12.2016 so:
 3 neplačniki poravnali svoj dolg (glavnico, obresti in stroške upnika),
 za 3 neplačnike še čakamo nadaljnja navodila od odvetniške pisarne.
V saldakontih se mesečno spremlja neplačane terjatve. Postopek izterjatve je sledeč:
 po preteku 1 meseca od valute računa se pošlje opomin (priporočeno pismo),
 naknadno po 1 mesecu od opomina se pošlje še opomin pred tožbo (priporočeno pismo),
 če terjatev po opominu in opominu pred tožbo še vedno ni poravnana, se pošlje naši odvetniški pisarni
celotno dokumentacijo, da preveri ali se lahko postopek izterjave nadaljuje preko izvršbe (če je vrednost
neplačane terjatve večja od 50 EUR). Preden se odobri postopek izvršbe, vodja FRS vse neplačnike
osebno pokliče po telefonu in jih pozove k plačilu zapadlih obveznosti. Po preteku omenjenega časa in
neplačila, gre terjatev v izvršbo.
Leta 2015 smo na Medicini dela, prometa in športa uvedli nov sistem plačevanja storitev. Za opravljene
storitve smo sproti začeli zaračunavati in sprejemati plačila. Če storitev ni plačana takoj, se storitev ne
izvede. Naveden ukrep nam je zmanjšal število neplačanih terjatev tudi v letu 2016.
Do sedaj se ne poslužujemo izterjav terjatev do negospodarstva. V letu 2016 je imel ZD Koper glede na
preteklo leto, nižje terjatev do uporabnikov EKN za 4,36%. 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.
Odpis terjatev: ZD Koper je v letu 2016 naredil odpise terjatev, katere so bile odobrene na Svetu zavoda.
Vrednost odpisanih terjatev je 454,06 EUR.
Kratkoročne in aktivne časovne razmejitve so v letu 2016 znašale 1.870.673 EUR in so bile za 3,18 % višje
od doseženih v letu 2015.
C) ZALOGE
Konti skupine 30-37
Zalog materiala nimamo.
1.2.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Konti skupine 20-29
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2016 znašajo 630.925 EUR in se nanašajo na obveznost
za izplačilo plač za mesec december 2016. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja
2017. Kratkoročne obveznosti dobaviteljev na dan 31.12.2016 znašajo 182.719 EUR. S plačili dobaviteljem
ne zamujamo, vse obveznosti so sproti poravnane.
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so v letu 2016 znašale 853.529 EUR in so bile za 9,86
% nižje od doseženih v letu 2015.
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E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Konti skupine 90-986
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2016 znaša
2.898.274 EUR in je usklajeno z ustanoviteljem. Poslovno leto 2016 je ZD Koper zaključil z 265.196 EUR
presežka prihodkov nad odhodki, kar poveča kumulativni presežek prihodkov iz preteklih let. Kumulativni
presežek prihodkov se porazdeli v letu 2017 po sprejetemu sklepu.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2016 je v prilogi 2.
Pomembne spremembe, katere so vplivale na poslovanje ZD Koper v letu 2016:
• Pogodba ZZZS za leto 2016 je znašala 7.296.041 EUR in je višja kot Pogodba ZZZS za leto 2015 – 7.155.390
EUR (predvsem zaradi novih programom, povečanja materialnih stroškov ter povečanja sredstev za plače).
• Plan nabav osnovnih sredstev 2016: za nabavo novih osnovnih sredstev je ZD Koper v letu 2016 porabil
432.244 EUR; Finančni načrt 2016: 322.150 EUR – presežen plan nabav za 34,17% zaradi pozitivnega
poslovanja ter zaradi pozitivnega presežka prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka.
• Nadaljevanje z aktivnostmi pri izvajanju javnih naročil.
• S 1. 6. 2016 so se povišale cene zdravstvenih storitev za 3,6%.
• S 1. 7. 2016 smo pridobili dodatna sredstva za 2 novi delavnici v sklopu Cindi.
• S 1. 9. 2016 smo pridobili 1 program splošne ambulante.
• S 1. 10. 2016 smo pridobili 0,5 programa splošne ambulante. Izgubili bomo 1 program splošne ambulante
ter 1 referenčno ambulanto (prehod v koncesijo). Pridobili smo še 2 referenčni ambulanti.
• S septembrom 2016 je v javnem sektorju začela veljati plačna lestvica, kakršna je veljala do sredine leta
2013.

Razlika med prihodki (konto 76) in odhodki (konto 46) izkazuje pozitiven poslovni izid
(presežek prihodkov nad odhodki) v višini 265.196 EUR
Tabela 2: Poslovni izidi od leta 2012-2016
Stroški - prihodki / leto

2012

2013

2014

2015

2016

Stroški dela

6.602.341 6.653.563

6.627.599

6.632.301

7.179.420

Stroški storitev

1.383.004 1.191.866

1.085.749

1.156.751

1.099.890

Stroški materiala

972.949

778.771

840.773

928.076

928.358

Amortizacija

241.226

232.897

216.261

306.882

289.206

16.599

Drugi stroški

44.723

56.838

73.589

27.051

Skupaj Odhodki

9.216.119 8.901.820

8.827.220

9.097.599

9.523.925

Skupaj Prihodki

9.159.134 8.708.194

9.051.766

9.294.639

9.789.121

224.546

197.040

265.196

Poslovni izid

-56.985

-193.626
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Graf 1: Pregled poslovnega izida od leta 2012 do 2016

NOTRANJA REVIZIJA
Revidiranje je bilo opravljeno skladno z Naročilnico št. Jn/nar-47/16 z dne 18. 5. 2016. Notranja revizija je
potekala od 11. 6. do 31. 7. 2016 in je bila osredotočena na pregled organizacije in delovanja
samoplačniških storitev v zobozdravstvenih ambulantah v letu 2015 v zavodu. Notranjo revizijo je
opravila Tatjana Jevševar s.p. (preizkušena notranja revizorka - državna notranja revizorka).
Osrednji cilj je bil pregled pravilnosti izvajanja samoplačniških storitev in pregled delovanja sistema
notranjih kontrol pri izvajanju samoplačniške dejavnosti v zobozdravstvenih ambulantah v letu 2015.
Notranja revizija je vključevala: pregled notranjih pravil in organiziranosti, pregled podjemnih pogodb z
zaposlenimi, evidenc, pregled kalkulacij in načina določitve cen, skladnosti poslovanja z zakonodajo, prenos
informacij v obračun plač in pregled primera delovanja v praksi v ambulanti.
V okviru navedenega je bil namen preveriti in oceniti zanesljivost delovanja notranjih kontrol na področju
izvajanja samoplačniške dejavnosti v zobozdravstvenih ambulantah ter svetovanje vodstvu kako na tem
področju izboljšati delovanje. Predmet revidiranja so bili vzorčni podatki iz evidenc in knjigovodske listine, ki
se nanašajo na izvajanje samoplačniške dejavnosti v zobozdravstvenih ambulantah v letu 2015. Revidiranje
je bilo primerjava ugotovitev s splošno sprejetimi načeli, standardi in zakonskimi določbami
Ocena ustreznosti in učinkovitosti delovanja notranjih kontrol na revidiranem področju:
Pri delitvi indirektnih stroškov smo določili sodila za delitev le teh v tržni dejavnosti.
V našem zavodu imamo sprejet Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih storitev že od
leta 2014, kar pomeni da od tega leta dalje imamo formalno urejeno izvajanje samoplačniške dejavnosti. V
pravilniku smo dopolnili 11. člen, da metodologijo za oblikovanje cen sprejme direktor, kar pomeni, da vse
cenike lahko potrdi direktor brez predhodne potrditve Sveta zavoda.
S tem smo odpravili vse ugotovljene pomanjkljivosti notranje revizije.
Priloga 10: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v prilogi 10.

2.1. ANALIZA PRIHODKOV
Celotni prihodki doseženi v letu 2016 so znašali 9.789.121 EUR in so bili za 5,32 % višji od doseženih v letu
2015 in 5,22 % višji od načrtovanih.
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Graf 2: Pregled prihodkov od leta 2008 do 2016

Tabela 3: Pregled prihodkov v letu 2016
Konto
760
761
762
763

Naziv konta
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
Prihodki od prodaje blaga inmateriala
Finančni prihodki
Izredni prihodki
Skupaj:

EUR
8.562.333
32.593
4.011
1.190.184
9.789.121

Prihodki od poslovanja predstavljajo 87,80 %, prihodki od financiranja 0,05 %, drugi prihodki 12,15 % in
prevrednotevalni prihodki 0 %; glede na celotne prihodke za leto 2016.
Graf 3: Pregled prihodkov v letu 2016

Prihodki od poslovanja so znašali 8.594.926 EUR in so višji za 3,94% od doseženih v letu 2015, finančni
prihodki so znašali 4.011 EUR in so višji za 70,68% od doseženih v letu 2015, drugi prihodki so znašali
1.023.453 EUR in so višji za 16,29% od doseženih v letu 2015.
Pregled prihodkov:
• Vrednost pogodbe z ZZZS je za leto 2016 znašala 7.296.041 EUR (leta 2015: 7.155.390 EUR), od tega
približno 91,7 % pripada osnovnemu zdravstvenemu zavarovanju (OZZ), ostalo dobimo z računi
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ). Prihodki iz OZZ so tisti prihodki, ki jih ustvarimo s
pogodbo ZZZS, z njimi pa so tesno povezani tudi prihodki PZZ.
• Prihodek na račun PZZ (prostovoljno zavarovanje: Vzajemna, Adriatic, Triglav) je leta 2016 znašal
577.913, na račun konvencij pa smo prejeli 109.833 EUR.
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• Izredne prihodke v letu 2016 polnijo predvsem povračila plač specializantov, ki jih je bilo v tem letu za
1.169.468 EUR, kar je za 19,62% več kot leta 2015. 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. Celotni izredni prihodki so v letu 2016 znašali
1.190.184 EUR.
 Tržni prihodki (samoplačniške storitve, storitve za zasebnike in podjetja) znašajo 834.266 EUR, to je
8,52% (v strukturi deleža prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih). Trg v našem primeru pomeni
predvsem dejavnost Medicine dela, prometa in športa, nekaj je tudi samoplačniških storitev, ter
najemnine.
• Iz naslova prihodkov od donacij smo v letu 2016 prejeli 32.593 EUR, sredstva so bila namenjena za
izobraževanje zaposlenih ter za nakup osnovnih sredstev v višini 3.195 EUR.
• Finančni prihodki so v letu 2016 znašali 4.011 (70,68% več kot leta 2015). Menimo, da je to predvsem na
račun večje obrestne mere denarja pri poslovnih bankah.
Ministrstvo za zdravje RS je v Uradnem listu RS dne 24.6.2016 objavilo Javni razpis za prijavo predlogov
investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki
Sloveniji za leto 2016. ZD Koper je v ta namen dobil nakazilo 6.724,90 EUR namenskih sredstev za
sofinanciranje investicije Nakupa terminalov za enoto nujne medicinske pomoči. Razliko 2.882 EUR je ZD
Koper kril iz lastnih virov.

2.2. ANALIZA ODHODKOV
Celotni odhodki doseženi v letu 2016, so znašali 9.523.925 EUR in so bili za 4,68 % višji od doseženih v letu
2015 in 3,24 % višji od načrtovanih.
Graf 4: Pregled odhodkov od leta 2008 do 2016

Tabela 4: Pregled odhodkov v letu 2016
Konto
460
461
462
464
465-…

Naziv konta
Stroški materiala
Stroški storitev
Astroški amortizacije
Stroški dela
Drugi odhodki
Skupaj:

EUR
928.358
1.099.890
289.206
7.179.420
27.051
9.523.925
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Graf 5: Pregled odhodkov v letu 2016

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:
1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2016 znašali 2.028.248 EUR in so bili za
2,71 % nižji od doseženih v letu 2015 in za 2,24 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša
21,29 %.
Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2016 znašali 928.358 EUR in so bili za
0,03 % višji od doseženih v letu 2015 in za 3,39 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke
zavoda znaša 9,74 %.
Graf 6: Pregled stroškov materiala od leta 2008 do 2016

V kategoriji stroškov materiala predstavljajo največji delež laboratorijski in sanitetni material (59,71%). Leta
2016 so se povečali za 7,39% glede na leto 2015.
V letu 2016 so se povišali naslednji stroški materiala:
 Zdravstveni in sanitetni material za 7,39 %. Razlog je v pridobitvi novih programov.
 Drobni inventar v uporabi za 13,36%. Razlog je v opremljanju novih ambulant s potrebnim
inštrumentarijem.
 Laboratorijski material za 9,52 %. Razlog je v povečanemu obsegu dela v laboratoriju na račun novih
programov (v letu 2016 so skupno opravili laboratorijskih storitev v vrednosti 655.322 točk, kar je za
46
Zdravstveni dom Koper – Letno poročilo za leto 2016

Zdravstveni dom Koper

53.950 točk več kot v letu 2015, oziroma porast je za 9 % - razlog za povečanje porabe laboratorijskega
materiala).
V letu 2016 so se znižali naslednji stroški materiala:
 Material iz lekarne (Izvedba javnega razpisa za lekarno),
 Material za popravilo in vzdrževanje za 34%,
 Električna energija za 8,34%,
 Kurivo porabljeno za ogrevanje za 22,49%,
 Plin za 33,85%,
 Službena obleka in obutev za 22,04%.
Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2016 znašali 1.099.890 EUR in so bili za
4,92 % nižji od doseženih v letu 2015 in za 21,24% nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke
zavoda znaša 11,54%.
Graf 7: Pregled stroškov storitev od leta 2008 do 2016

V kategoriji stroškov storitev predstavljajo največji delež laboratorijske storitve (15,03%). Leta 2016 so se
povečale za 8,79% glede na leto 2015 (v letu 2016 so skupno opravili za 9% več laboratorijskih storitev, kot
leta 2015).
V letu 2016 so se povišali naslednji stroški storitev:
 Računalniške storitve za 5,46%. Razlog je v nadgradnjah računalniških programov.
 Laboratorijske storitve za 8,79%.
 Stroški za izobraževanja – nočnine za službena potovanja v tujini za 191,5%. Razlog je v vse večji potrebi
izobraževanja kadra, pojavlja se vedno več novosti. Proces samega dela je pogojen z izobraževanji.
 Stroški zavarovanj za 22,20% predvsem na račun nove kupljene opreme.
 Stroški za ostale zdravstvene storitve – zasebniki za 15,77%.
V letu 2016 so se znižali naslednji stroški storitev:
 Stroški za investicijsko vzdrževanje za 39,25%.
 Podjemno delo za 37,91% (zaradi tega so se povečali stroški dela). S 1.1.2016 se je to spremenilo, saj
smo zaposlili dodatnega zdravnika, ki je nadomestil zunanjega sodelavca.
 Zobotehnične storitve – zasebnik za 30,71%. Razlog je v izbiri novega izvajalca preko javnih naročil.

2.) STROŠKI DELA so v letu 2016 znašali 7.179.420 EUR in so bili za 8,24 % višji od doseženih v letu 2015 in
za 4,79 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 75,38 %. Na dan 31.12.2016 je bilo 230
zaposlenih (na dan 31.12.2015 je bilo 227, na dan 31.12.2014 je bilo 218 zaposlenih). Povprečno število
zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2016 je znašalo 220 zaposlenih (v letu 2015: 217 zaposlenih).
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Graf 8: Pregled stroškov dela od leta 2008 do 2016

V kategoriji stroškov dela predstavljajo največji delež stroški dela – bruto plače (51,45%). Leta 2016 se je
povečal za 7,24% glede na leto 2015.
Razlog za celotno povečanje stroškov dela je predvsem zaradi večjega števila zaposlenih, sproščenih
napredovanj, povečanega obsega izplačila regresa in večjega števila pripravnikov in specializantov. V letu
2016 so bila napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede in nazive ponovno sproščena. S 1.4.2016 so
bile tudi sprostitve napredovanj v PR, pravica do plače je bila s 1.12.2016, izplačilo pri plači za december
2016.
ZD Koper je v letu 2016 izplačal delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v vrednosti
11.699 EUR (obrazec Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2016) ter bonitete za otroke po ZDoh-2, 39. člen v vrednosti 5.124
EUR. Vir sredstev je bil zagotovljen iz tržne dejavnosti.
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3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2016 znašali 289.206 EUR in so
bili za 5,75 % nižji od doseženih v letu 2015 in za 2,12 % višji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v
celotnih odhodkih znaša 3,03 %.
Graf 9: Pregled stroškov amortizacije od leta 2008 do 2016

Zavod krije stroške amortizacije do višine, ki je vračunana v cene zdravstvenih storitev v skladu s
kalkulacijami opredeljenimi v vsakoletnem Splošnem dogovoru. Vkalkulirana sredstva za amortizacijo so se
v letu 2015 od 1. 1. 2015 povečala za 25 % v primerjavi z vkalkuliranimi sredstvi za amortizacijo v cenah
december 2014. Navedeno povišanje se je za leto 2015 izvedlo v obdobju 1. 7. 2015 - 31. 12. 2015, kjer se
je vključilo tudi poračun za obdobje 1. 1. 2015 - 30. 6. 2015. Glede na navedeno je bila amortizacija v letu
2015 višja glede na leto 2016.

Amortizacija osnovnih sredstev je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Med
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.
5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2015 obračunani v znesku 13.232 EUR za 3,98 % nižji od doseženih
v letu 2015.
6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2016 znašali 338 EUR.
7.) IZREDNI ODHODKI so v letu 2016 znašali 3.524 EUR in se nanašajo na pogodbene kazni in odškodnine.
8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2016 znašali 9.957 EUR in se nanašajo na
inventurne odpise in sporne terjatve.
2.3. POSLOVNI IZID
Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni
poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 265.196 EUR.
V letu 2016 je ZD KP imel zaposlenih 31 specializantov, kar je vplivalo na preseg programa v določenih
ambulantah. V določenih splošnih ambulantah, kjer so delali specializanti ob svojem mentorju, so program
kurativnega dela dosegli v višini več kot 150%, 160% glede na plan ZZZS. V splošnih ambulantah dnevno
obravnavajo od 60-70 pacientov na dan, v splošnih ambulantah, v katerih dela še specializant pa cca 10049
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110 pacientov na dan. Povečana realizacija dela tako vpliva na visoke prihodke. Na povečane prihodke
vpliva tudi preseg programa v Obalnem domu upokojencev na Markovcu in v Domu upokojencev Ptuj, enota
Olmo (ineks doseganja programa ZZZS 125%). Program in s tem prihodke smo presegli tudi v Specialistični
ambulanti za diabetike, na Patronaži in negi ter v Ambulanti za psihiatrijo.
Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2016 je v prilogi 2.
Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2016 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni
izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 265.196 EUR.
Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 34,58 % večji od doseženega v preteklem letu.
Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v
bilanci stanja na podskupini kontov 985, saj ima ZD Koper kumulativni presežek prihodkov iz preteklih let.
Kumulativni presežek prihodkov se porazdeli v letu 2017 po sprejetemu sklepu sveta zavoda.

2.3.1. 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 2016 in predhodno leto.
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1.1. do 31.12.2016 je v
prilogi 3.
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.
Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 89.383 EUR.
V letu 2016 so se povečala prejeta sredstva iz skladov (glede na leto 2015) predvsem na račun povečanih
akontacij ZZZS ter drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe, predvsem na račun višjih konvencij in
PZZ. Zmanjšali so se drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe.
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so se zmanjšali za 18,02% predvsem na račun nižjih
stroškov podjemnih pogodb. Povečala so se izplačila za plače zaposlenim (višji regres, sproščena
napredovanja), ter povečali so se odhodki za nakup osnovnih sredstev.
Presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v višini 89.383 EUR je bil porabljen za delno
plačilo obveznosti do dobaviteljev nastale na dan 31.1.2017 (AOP 037 – 182.719 EUR).
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2.3.2. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1.1. do 31.12.2016 je v prilogi
4.
Razmejitev dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost je za javne zdravstvene zavode pomembna z vidika
vodenja poslovanja, določanja obsega in vsebine celotne dejavnosti zavoda, uporabe razpoložljivih
zmogljivosti in zasledovanja ciljev zavoda. Javni zavod z izvajanjem dodatne oz. tržne dejavnosti ne sme
obremenjevati izvajanja dejavnosti javne službe in mora v temu delu poslovanja izkazati vsaj izravnan
poslovni
izid,
kar
izhaja
že
iz
same
narave
opravljanja
tržne
dejavnosti.
Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Navodila Ministrstva
za zdravje (št. dokumenta 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010) ter interni akt: Sodila za razmejitev
prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.
Tržni prihodki (samoplačniške storitve, storitve za zasebnike in podjetja) znašajo 834.266 EUR, to je 8,52%
(v strukturi deleža prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih). Trg v našem primeru pomeni predvsem
dejavnost Medicine dela, prometa in športa, nekaj je tudi samoplačniških storitev, ter najemnine.
Tabela 5: Delitev prihodkov in odhodkov glede na vrsto dejavnosti (v EUR)
LETO 2015
Prihodki
Javna služba
Tržna dejavnost
Skupaj zavod

Odhodki

Davek od
dohodka

LETO 2016
Poslovni
izid

Prihodki

Odhodki

Davek od
dohodka

Poslovni izid

8.424.487

8.274.434

150.053

8.954.855

8.871.008

83.847

870.152

823.165

46.987

834.266

652.917

181.349

9.294.639

9.097.599

197.041

9.789.121

9.523.925

265.196

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 83.847 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa
181.349 EUR.
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Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):
a) prihodki od najemnin,
b) prihodki od obresti,
c) prihodki od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov,
d) prihodki iz dejavnosti medicine dela, prometa in športa,
e) prihodki od ne zdravstvenih storitev.
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA
Svet zavoda je sprejel sklep (11. redna seja sveta zavoda, 25.2.2016 - pri obravnavi letnega poročila) da je
delež investicijskih vlaganj iz presežka v letu 2015: 151.350 EUR).
Ostanek 45.690 EUR izhaja iz naslova presežka prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti (konto 985500),
kateri se razporedi po sprejetem sklepu.
Za nabavo naslednjih osnovnih sredstev ter stroškov investicij v letu 2016
NAZIV
VREDNOST
Nakup osnovnih sredstev
107.000 EUR
Stroški investicijskega vzdrževanja
44.350 EUR
SKUPAJ
151.350 EUR
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4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2016
IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1718
Presežek, izračunan po denarnem toku, v skladu z ZIPRS1718, znaša 0 EUR za leto 2016 in 0 EUR za leto
2015
UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU
Razlika med prihodki (konto 76) in odhodki (konto 46) izkazuje pozitiven poslovni izid (presežek prihodkov
nad odhodki) v višini 265.196 EUR
PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2016
1. Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2016, ki se zmanjšana za presežek, izračunan v
skladu z ZIPRS1718 za leto 2016, znaša: 265.196 EUR.
Sredstva poslovnega izida za leto 2016 v znesku 265.196 EUR se namenijo za nabavo osnovnih sredstev.
Kumulativni presežek prihodkov znaša 584.573 EUR (AOP 058). Sredstva se razporedijo po sprejetem
sklepu.
2. V skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda se kumulativni presežek iz prejšnje točke nameni za:
‒ odhodke iz tržne dejavnosti: 42.700 EUR
‒ stroške investicijskega vzdrževanja: 150.000 EUR
‒ nabavo osnovnih sredstev: 391.873 EUR
Del presežka v znesku: 0 EUR ostane nerazporejen.

Datum: 15.2.2017
Podpis odgovorne osebe
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Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava
Priloga 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2016
Bilanca stanja
na dan 31.12.2016
v EUR (brez
centov)
Členitev skupine kontov

Naziv skupine kontov

1

2
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V
UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV
NEPREMIČNINE
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA
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
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH
USTANOVAH
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
NEPLAČANI ODHODKI
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
C) ZALOGE
(024+025+026+027+028+029+030+031)
OBRAČUN NABAVE MATERIALA
ZALOGE MATERIALA
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE
PROIZVODI
OBRAČUN NABAVE BLAGA
ZALOGE BLAGA
DRUGE ZALOGE
I. AKTIVA SKUPAJ
(001+012+023)
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043)
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN
VARŠČINE
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA
NEPLAČANI PRIHODKI
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

30
31
32
33
34
35
36
37

99

20
21
22
23
24
25
26
28
29

Oznaka
za AOP
3
001

Znesek
Tekočega leta
Prejšnjega leta
4
5
3.276.320
3.168.258

002

277.391

261.076

003
004
005
006
007

240.593
4.089.464
1.577.039
3.034.740
2.307.643

222.362
4.088.257
1.447.234
2.820.558
2.332.037

008
009
010
011
012

0
0
0
0
1.870.673

0
0
0
0
1.812.912

013

123

101

014

970.549

876.926

015
016
017

97.270
2.803
265.589

104.409
3.102
277.705

018
019
020
021
022
023

500.000
0
34.339
0
0
0

500.000
0
50.669
0
0
0

024
025
026
027
028
029
030
031
032

0
0
0
0
0
0
0
0
5.146.993

0
0
0
0
0
0
0
0
4.981.170

033
034

0
853.529

0
946.982

035

4.388

4.416

036
037
038
039

630.925
182.719
13.342
22.155

608.904
247.330
17.566
24.416

040
041
042
043

0
0
0
0

0
0
0
44.350
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90
91
92
93
940
9410

9411
9412
9413
96
97
980
981
985
986

99

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059)
SPLOŠNI SKLAD
REZERVNI SKLAD
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
DOLGOROČNE REZERVACIJE
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
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
I. PASIVA SKUPAJ
(034+044)
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

044

4.293.464

4.034.188

045
046
047
048
049
050

0
0
107.553
703.064
0
0

0
0
107.554
707.519
0
0

051

0

0

052
053
054
055
056

0
0
0
0
2.898.274

0
0
0
1.969
2.896.392

057
058
059
060

0
584.573
0
5.146.993

0
320.754
0
4.981.170

061

0

0
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Priloga 1/A: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
Ime poslovnega subjekta

Šifra uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA

41729358

Sedež poslovnega subjekta

Šifra dejavnosti

Dellavallejeva ulica 3, Koper, 6000 Koper-Capodistria

86.210

Matična številka
5728231000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
v EUR (brez centov)

Naziv

Oznaka za
AOP

Nabavna
vrednost
(1.1.)

3

Popravek
vrednost
(1.1.)

Povečanje
nabavne
vrednosti

Povečanje
popravka
vrednosti

4

5

6

Zmanjšanje
nabavne
vrednosti

Zmanjšanje
popravka
vrednosti

Amortizacija

Neodpisana
vrednost (31.12.)

10
(3-4+5-6-7+8-9)

Prevrednotenj Prevrednotenj
e zaradi
e zaradi
okrepitve
oslabitve

1

2

7

8

9

I. Neopredmetena sredstv a in opredmetena
osnov na sredstv a v uprav ljanju
(701+702+703+704+705+706+707)
A. Dolgoročno odloženi stroški

700

6.924.010

4.083.590

432.244

42.117

199.432

198.204

312.542

2.916.777

0

0

701

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Dolgoročne premoženjske prav ice

702

259.700

240.246

17.691

347

0

0

18.231

18.567

0

0

C. Druga neopredmetena sredstv a

703

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. Zemljišča

704

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Zgradbe

705

4.088.257

1.577.028

1.207

12

0

0

129.806

2.382.618

0

0

F. Oprema

706

1.435.882

1.237.295

311.088

28.123

109.529

109.143

124.827

356.339

0

0

G. Druga opredmetena osnov na sredstv a

707

1.140.171

1.029.021

102.258

13.635

89.903

89.061

39.678

159.253

0

0

II. Neopredmetena sredstv a in opredmetena
osnov na sredstv a v lasti
(709+710+711+712+713+714+715)
A. Dolgoročno odloženi stroški

708

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

709

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Dolgoročne premoženjske prav ice

710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Druga neopredmetena sredstv a

711

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. Zemljišča

712

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Zgradbe

713

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F. Oprema

714

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G. Druga opredmetena osnov na sredstv a

715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Neopredmetena sredstv a in
opredmetena osnov na sredstv a v
f inančnem najemu
A. Dolgoročno odloženi stroški

716

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

717

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Dolgoročne premoženjske prav ice

718

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Druga neopredmetena sredstv a

719

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. Zemljišča

720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Zgradbe

721

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F. Oprema

722

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G. Druga opredmetena osnov na sredstv a

723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

12
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Priloga 2: Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2016
Ime poslovnega subjekta

Šifra uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA

41729358

Sedež poslovnega subjekta

Šifra dejavnosti

Dellavallejeva ulica 3, Koper, 6000 Koper-Capodistria

86.210

Matična številka
5728231000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)
Členitev podskupin kontov

Naziv podskupine konta

Oznaka
za AOP

1

2

3

760

Znesek
Tekočega leta

Prejšnjega leta

4

5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(861+862-863+864)

860

8.594.926

8.268.837

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

861

8.562.333

8.225.710

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

32.593

43.127

762

B) FINANČNI PRIHODKI

865

4.011

2.350

763

C) DRUGI PRIHODKI

866

1.190.184

1.023.452

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(868+869)

867

0

0

del 764

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

868

0

0

del 764

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

869

0

0

D) CELOTNI PRIHODKI
(860+865+866+867)

870

9.789.121

9.294.639

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(872+873+874)

871

2.028.248

2.084.827

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

872

0

0

460

STROŠKI MATERIALA

873

928.358

928.076

461

STROŠKI STORITEV

874

1.099.890

1.156.751

del 466

F) STROŠKI DELA
(876+877+878)

875

7.179.420

6.632.301

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

876

5.660.467

5.271.488

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

877

917.179

832.437

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

878

601.774

528.376

462

G) AMORTIZACIJA

879

289.206

306.882

463

H) REZERVACIJE

880

0

0

465

J) DRUGI STROŠKI

881

13.232

13.781

467

K) FINANČNI ODHODKI

882

338

7

468

L) DRUGI ODHODKI

883

3.524

2.051

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(885+886)

884

9.957

57.750

del 469

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

885

0

0

del 469

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

886

9.957

57.750

N) CELOTNI ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884)

887

9.523.925

9.097.599

O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-887)

888

265.196

197.040

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(887-870)

889

0

0

del 80

Davek od dohodka pravnih oseb

890

0

0

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(888-890)

891

265.196

197.040

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(889+890) oz. (890-888)

892

0

0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega
obdobja

893

0

0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju
(celo število)

894

220

217

Število mesecev poslovanja

895

12

12
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Priloga 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1.1. do
31.12.2016
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2016 - 31.12.2016
v EUR (brez
centov)
Členitev kontov

1

Naziv konta

Oznaka
za AOP

Znesek
Tekočega leta

Prejšnjega leta

2

3

4

5

I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431)

401

9.777.557

9.453.367

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(403+420)

402

9.086.869

9.130.296

A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419)

403

6.759.391

6.746.583

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
(405+406)

404

0

0

del 7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

405

0

0

del 7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

406

0

0

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
(408+409)

407

11.947

10.325

del 7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

408

11.947

10.325

del 7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

409

0

0

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
(411+412)

410

6.747.444

6.736.258

del 7402

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo
porabo

411

6.747.444

6.736.258

del 7402

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za
investicije

412

0

0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
(414+415+416+417)

413

0

0

del 7403

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

del 740

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij

418

0

0

741

f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije

419

0

0

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(421+422+423+424+425+426+427+ 428+429+430)

420

2.327.478

2.383.713

del 7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja
javne službe

421

786.450

816.635

del 7102

Prejete obresti

422

3.670

1.541
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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

1.496.414

1.519.220

72

Kapitalski prihodki

425

11.203

7.359

730

Prejete donacije iz domačih virov

426

29.741

38.958

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

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

430

0

0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(432+433+434+435+436)

431

690.688

323.071

del 7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

432

169.198

84.330

del 7102

Prejete obresti

433

342

159

del 7103

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od
premoženja

434

81.897

76.915

del 7100

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

435

0

0

del 7141

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe

436

439.251

161.667

II. SKUPAJ ODHODKI
(438+481)

437

9.688.174

8.857.887

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)

438

8.997.727

8.015.648

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440+441+442+443+444+445+446)

439

5.695.365

5.208.176

del 4000

Plače in dodatki

440

3.857.663

3.590.904

del 4001

Regres za letni dopust

441

136.658

70.440

del 4002

Povračila in nadomestila

442

1.339.064

1.212.327

del 4003

Sredstva za delovno uspešnost

443

0

0

del 4004

Sredstva za nadurno delo

444

327.334

280.509

del 4005

Plače za delo nerezidentov po pogodbi

445

0

0

del 4009

Drugi izdatki zaposlenim

446

34.646

53.996

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
(448+449+450+451+452)

447

864.890

774.198

del 4010

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

448

474.405

413.012

del 4011

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

449

368.354

340.419
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del 4012

Prispevek za zaposlovanje

450

4.562

3.852

del 4013

Prispevek za starševsko varstvo

451

5.182

4.786

del 4015

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
na podlagi ZKDPZJU

452

12.387

12.129

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)

453

2.016.361

1.823.170

del 4020

Pisarniški in splošni material in storitve

454

219.663

163.018

del 4021

Posebni material in storitve

455

1.068.222

964.368

del 4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

456

206.944

191.457

del 4023

Prevozni stroški in storitve

457

53.104

57.483

del 4024

Izdatki za službena potovanja

458

27.011

22.247

del 4025

Tekoče vzdrževanje

459

143.544

146.041

del 4026

Poslovne najemnine in zakupnine

460

43.842

41.786

del 4027

Kazni in odškodnine

461

3.239

1.676

del 4028

Davek na izplačane plače

462

0

0

del 4029

Drugi operativni odhodki

463

250.792

235.094

403

D. Plačila domačih obresti

464

1.135

1.011

404

E. Plačila tujih obresti

465

0

0

410

F. Subvencije

466

0

0

411

G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom

467

0

0

412

H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

468

0

0

413

I. Drugi tekoči domači transferji

469

0

0

J. Investicijski odhodki
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)

470

419.976

209.093

4200

Nakup zgradb in prostorov

471

0

0

4201

Nakup prevoznih sredstev

472

0

0

4202

Nakup opreme

473

0

0

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

474

419.976

209.093

4204

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije

475

0

0

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

476

0

0
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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

480

0

0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA
TRGU
(482 + 483+ 484)
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga
in storitev na trgu

481

690.447

842.239

482

475.944

552.324

del 401

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu

483

65.773

79.948

del 402

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu

484

148.730

209.967

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437)

485

89.383

595.480

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401)

486

0

0

del 400
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Priloga 4: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1.1. do 31.12.2016

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov

Naziv podskupine konta

1

Znesek
ZNESEK-Prihodki in
ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje
Oznaka odhodki za izvajanje blaga in storitev na
javne službe
trgu
za AOP

2

3

4

5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(661+662-663+664)

660

7.760.660

834.266

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

661

7.728.067

834.266

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

32.593

0

762

B) FINANČNI PRIHODKI

665

4.011

0

763

C) DRUGI PRIHODKI

666

1.190.184

0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(668+669)

667

0

0

del 764

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

668

0

0

del 764

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

669

0

0

D) CELOTNI PRIHODKI
(660+665+666+667)

670

8.954.855

834.266

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(672+673+674)

671

1.708.489

319.759

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

672

0

0

460

STROŠKI MATERIALA

673

838.428

89.930

461

STROŠKI STORITEV

674

870.061

229.829

F) STROŠKI DELA
(676+677+678)

675

6.873.206

306.214

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

676

5.427.551

232.916

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

677

879.558

37.621

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

678

566.097

35.677

462

G) AMORTIZACIJA

679

264.566

24.640

463

H) REZERVACIJE

680

0

0

465

J) DRUGI STROŠKI

681

12.105

1.127

467

K) FINANČNI ODHODKI

682

309

29

468

L) DRUGI ODHODKI

683

3.224

300

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(685+686)

684

9.109

848

del 469

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

685

0

0

del 469

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

686

9.109

848

N) CELOTNI ODHODKI
(671+675+679+680+681+682+683+684)

687

8.871.008

652.917

O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(670-687)

688

83.847

181.349

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(687-670)

689

0

0

del 80

Davek od dohodka pravnih oseb

690

0

0

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(688-690)

691

83.847

181.349

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(689+690) oz. (690-688)

692

0

0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega
obdobja

693

0

0

760

del 466
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