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Dejavnosti: ZD Koper na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZD Koper opravljamo osnovno zdravstveno
dejavnost, ki obsega:
spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja
ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev;
preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega
zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami;
zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;
zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialno
varstvenih in drugih zavodih;
nujno medicinsko pomoč (dežurna služba, enota NMP-A in NMP-PHE Obala);
zdravstvene preglede športnikov;
ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;
diagnostične in terapevtske storitve;
center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog;
antikoagulantno zdravljenje;
ginekologija;
diabetologijo;
psihiatrijo;
ultrazvočno diagnostiko;
medicino dela, prometa in športa ter
razvojna ambulanta.
Organi ZD Koper so:
svet zavoda,
direktor zavoda,
strokovni vodja zavoda ter
strokovni svet zavoda.
Vodstvo zavoda :
Direktor zavoda: Igor Hrvatin, v. d. direktorja zavoda
Strokovna vodja zavoda: Ljubica Kolander Bizjak, dr. med., spec. splošne medicine
Pomočnica direktorja za zdravstveno nego: Vanja Kosmina Novak, mag. zdr. nege
PREDSTAVITEV ZAVODA
Zdravstveni dom Koper (v nadaljevanju ZD Koper) smo javni zdravstveni zavod, ki v skladu z Zakonom o zdravstveni
dejavnosti opravljamo zdravstveno dejavnost na območju Mestne občine Koper in Ankaran. Nujno medicinsko
pomočjo (z dežurno službo in terenskimi enotami) 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. Izvajamo osnovno zdravstveno varstvo za vse ljudi, ki potrebujejo
zdravstveno pomoč.
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V ZD Koper smo v letu 2018 imeli 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,
 Mobilna enota reanimobil in motorno kolo – Polje 35, Izola,
 Ambulanta otroški in šolski dispanzer Debeli Rtič – Jadranska cesta 73, Ankaran,
 Splošna, zobna, psihiatrična in ambulanta za odvisnike v Zavodu za prestajanje kazni zapori Koper – Ankaranska
cesta 3, Koper,
 Urgentni center Izola - Polje 35, Izola.
ORGANIGRAM ZAVODA
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1.

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEO DELOVNO PODROČJA ZAVODA

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 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, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
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 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 –
ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 –
ZZDej-K),
Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 –
ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K in 49/18),
Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi,
Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 z ZZZS.
Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih
ustanovitelje je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17)
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, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617
in 13/18),
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 – ZIPRS1819),
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 in 86/16),
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, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
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, 100/15 in 75/17),
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),
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja
njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
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 (od 20:00 do 07:00), v sobotnem in nedeljskem času ter med dela prostimi dnevi
deluje v prostorih Splošne bolnišnice Izola, Polje 40, Izola Urgentni center Izola, kamor se vključujemo v izvajanju
enote za hitre preglede. 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 8.00 do 18.00 ure, na lokaciji Splošne
bolnišnice Izola v okviru Urgentnega centra Izola.
Nujna medicinska pomoč – dežurna služba 3B podnevi 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 ga pripravi naš zavod, kot organizator te službe. Takšna organizacija
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predstavlja nadstandardno rešitev z namenom zagotavljanja nemotene oskrbe pacienta, tudi takrat, ko je urgentna
ekipa na terenu. Povečane stroške krijemo 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 Mobilna
enota reanimobil in Motorno kolo. Naša Mobilna enota reanimobil od konca leta 2016 deluje v prostorih Urgentnega
centra Izola.
Dežurna služba zobozdravstva se opravlja v skladu z veljavnim Splošnim dogovorom na lokaciji ZD Koper.
Dellavallejeva ulica3, Koper, v ordinacijskem času od 8.00 do 12.00 ure, ob sobotah nedeljah in dela prostih dnevih. Z
letom 2017 deluje ta služba celo leto v našem zavodu. 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. Ustanovitelj je s sklepom določil,
da to službo koordinira zobozdravnica s koncesijo, ki je za njeno delovanje tudi odgovorna.
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.

3.

POROČILO STROKOVNE VODJE O DEJAVNOSTIH V ZAVODU

Naloga ZD Koper je odkrivanje in zdravljenje akutnih in kroničnih bolezni. Prebivalcem MO Koper in občine Ankaran
stojimo ob strani od rojstva do smrti. In tudi letos smo bili uspešni in s tem ne mislim samo statističnih podatkov o
številu pregledov in številu opravljenih preiskav ter doseganju normativov. Predvsem sem vesela odziva uporabnikov
naših storitev. Razdeljene so bile ankete o zadovoljstvu uporabnikov v vseh enotah našega zavoda. Odzivnost je bila
65,8 %. Povprečna ocena zadovoljstva za naš zavod je 4,54. Najboljše ocene smo dobili za strokovnost, urejenost,
zaupnost in prijaznost, malce slabše, a še vedno nad povprečjem pa za telefonsko dosegljivost. Za te rezultate so
zaslužni vsi zaposleni. V letu 2018 smo opravili dve veliki deli: naše akte smo posodobili v skladu z evropsko direktivo o
varovanju podatkov in uspešno smo prestali certifikacijo ISO standarda. Pridobili smo nov program dela v
zdravstvenemu varstvu otrok in tudi specialista pediatra, ki je zasedel novo delovno mesto. Dobili smo tri nove
programe v družinski medicini, vendar smo uspeli odpreti samo eno ambulanto, kajti tri specializantke, ki so uspešno
opravile specialistični izpit, so se odločile za delo pri drugemu delodajalcu, verjetno zaradi boljših delovnih pogojev in
predvsem zaradi že urejenih ambulant. Obljubljeno nam je bilo, da dobimo ta dva programa, ko bomo dobili
specialiste, kar se bo verjetno zgodilo aprila 2019, ko specializacijo zaključita dve zdravnici. Šest specialistk družinske
medicine in splošnih zdravnic je pridobilo referenčno ambulanto. Kljub veliki obremenjenosti smo že pred leti uspeli s
pomočjo koncesionarjev ločiti redno delo od istočasnega izvajanja nujne medicinske pomoči. Sodelujemo tudi pri
izvajanju nujne medicinske pomoči ponoči in ob dela prostih dnevih v Urgentnemu centru Splošne bolnišnice Izola.
Največji problem v ZD Koper je pomanjkanje ustreznih prostorov, saj smo do sedaj z improvizacijo zasedli že vse
prostore. Zaradi pomanjkanja prostora nimamo združenih timov družinske medicine, saj je v večini primerov
referenčna sestra oddaljena od matične ambulante, nismo se odločili za ustanovitev Centra za krepitev zdravja in
nismo šli v načrtovanje Centra za duševno zdravje odraslih in Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, kar bi
izboljšalo preventivo za občanke in občane. Upamo, da nam bo prostorsko stisko uspelo rešiti s pomočjo
ustanoviteljev. V lanskemu letu nam je uspelo združiti v enoti Center zobozdravstvene ordinacije in tudi
zobozdravstveno dežurno službo. Kljub obilici dela, ki ga imamo z zdravljenjem naših pacientov, se vključujemo tudi v
pedagoško delo: smo učna ustanova za Srednjo zdravstveno šolo Izola, Fakulteto za vede o zdravju Izola, Medicinsko
fakulteto Ljubljana. Uspešno pomagamo pri učenju bodočih zdravstvenih tehnikov, diplomiranih medicinskih sester,
zdravnikov in zdravnikov specialistov. Skrbimo tudi za podiplomsko usposabljanje z organizacijo seminarjev za
zdravnike, medicinske sestre in tehnike iz poglavij urgentne medicine. Organiziramo tudi mnogo strokovnih predavanj
v naših prostorih. Uspešni smo tudi v raziskovalnemu delu, saj sodelujemo v več projektih, tudi mednarodnih.
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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.
Zaposleni v zdravstveni negi predstavljajo največjo skupino zdravstvenih delavcev, ob katerih prihajajo ljudje v
sistem zdravstvenega varstva. Od prevladujoče in želene organizacijske kulture ter zadovoljstva je odvisno ne
samo hitrejše zdravljenje in počutje bolnikov, temveč tudi razvoj in finančna vzdržnost zdravstvenega sistema.
Z zmanjševanjem administrativnega in logističnega dela ter s povečanjem stopnje informatizacije zdravstveni procesov
bi dosegli razbremenitev oz. povečanje zadovoljstva zaposlenih v zdravstveni negi.
Primarni nivo je 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.
Večina pritožb, ki jih v ZD Koper obravnavamo in se nanašajo na zdravstveno nego, se tičejo dosegljivosti ambulant po
telefonu. Splošni dogovor v zvezi z naročanjem pacientov na pregled določa, da morajo biti zdravstveni timi za te
namene dosegljivi polovico ordinacijskega časa. Izkušnje kažejo, da so zdravstveni timi dosegljivi pravzaprav cel
delovnik, ker vseh naročil v štirih urah ob strokovnem delu v ambulanti enostavno ne zmorejo sprejeti. Naročanje
poteka osebno, telefonsko, po pošti in prek e-pošte. In vendar je medicinska sestra, ki skrbi za naročanje, najprej
strokovna delavka. Njena glavna naloga je strokovna podpora pacientu in sodelovanje z zdravnikom, šele nato pridejo
na vrsto vsa druga opravila, kot so vnašanje storitev v računalniški sistem, priprava in pošiljanje obrazcev v eSistem,
izpolnjevanje številnih evidenc, dosegljivost za telefonsko in e-naročanje in številna druga. Zelo moteč dejavnik je
velika gneča v naših ambulantah, za katerega ne vidimo rešitve, dokler se glavarinski standardi tudi v praksi ne bodo
znižali. Prav tako bi bila še kako dobrodošla podpora dodatne osebe, ki naroča, vendar z ustreznimi medicinskimi
znanji. Zato smo v ZD Koper pristopili k projektu, ki smo ga poimenovali »Hitri odziv«.
Namen: pacientom izboljšati dosegljivost ambulant družinske medicine po telefonu in zmanjšati obremenjenost
zaposlenih zdravstvenih tehnikov v ambulantah družinske medicine.
Cilj: vzpostaviti nemoteno telefonsko naročanje 4h/dan, omogočiti kličočemu vzpostaviti telefonsko komunikacijo v
enem dnevu ter dokazati plačniku, da delo v ambulanti družinske medicine zahteva prisotnost dveh oseb (medicinska
sestra, zdravstveni tehnik).
Projekt se bo predvidoma začel 1. 1. 2019, trajal bo 1 leto, kar pomeni, da se bo zaključil 1. 1. 2020.
V ta namen bomo v ZD Koper za čas trajanja projekta zaposlili 3 zdravstvene tehnike za polni delovni čas – 8h/dan, 5
dni/teden. Plačnik kadrovskih resursov je MO Koper. Vsakega zdr. teh. bomo namestili v eni od enot ZD Koper in sicer
v enoti Center (Dellavallejeva 3), enoti Bonifika (Ljubljanska 6a) in enoti Olmo (Cesta na Markovec 1).
Vključili bomo 6 ambulant družinske medicine, vsak zdr. tehnik bo delal 4 h v eni ambulanti, druge 4h v sosednji.
Sodelujoče ambulante družinske medicine so:
- SA L. Kolander Bizjak, dr. med. + SA R. Anderluh, dr. med. (enota Bonifika)
- SA mag. T. Cvetko, dr. med. + SA A. Georgieva Minova, dr. med. (enota Olmo)
- SA O. Hrvatin, dr. med. + SA A. Lui Rusjan, dr. med (enota Center)
Urnik dodatnega zdravstvenega tehnika bo prilagojen urnikom ambulant.
V času kadrovsko okrepljene ambulante bo uporabnikom odprta možnost za naročanje po telefonu. V tem času bo
operater zagotovil telefonske aparate in sistem s katerim bodo zdr. tehniki na enostaven in pregleden način vračali
neodgovorjene klice pacientov. Pacientom bo ob zasedeni liniji sporočeno, da jih bodo iz ambulante poklicali nazaj.
Uspešnost projekta bomo merili čez tri mesece, šest mesecev in eno leto.
Merilniki:
1. Zadovoljstvo pacientov
Vhodni podatki bodo podatki, ki bodo pridobljeni z anketo o zadovoljstvu pacientov (oktober 2018). Anketo bomo
ponovili oktobra 2019.
2. Število pritožb, ki se nanašajo na dostopnost ambulant po telefonu
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Primerjali bomo število omenjenih pritožb do novembra 2018, s številom prejetih pritožb od novembra 2018 do
novembra 2019 v ambulantah družinske medicine, ki sodelujejo v projektu.
Medicinske sestre Dispanzerja za šolske otroke in mladino so leta 2018 opravile anketo o zadovoljstvu z opravljenim
cepljenjem. Od 50 razdeljenih vprašalnikov so dobili vrnjenih 44 pravilno izpolnjenih. Rezultati so sledeči:
 100% anketiranih je mnenja, da je osebje s katerim so se srečali v ambulanti imelo korekten odnos


100% anketiranih je mnenja, da je bila v ambulanti varovana njihova zasebnost



100% anketiranih niso imeli pripombe na urejenost ambulante



98% anketiranih je dobilo pred cepljenjem ustrezne informacije 2% je pogrešalo informacije o možnih
stranskih negativnih učinkih



100% anketiranih je bilo z obravnavo v ambulanti zadovoljnih

29,5 % anketiranih je želelo posredovati sledeča sporočila:
 Zelo ste prijazni
 Tako naprej
 Me veseli, da delo opravljate s srcem in pomagate otrokom
 Super ste, kar tako naprej
 Super tim
 Vse pohvale
 Osebje v ambulanti je zelo prijazno. Vse pohvale za sestre in zdravnico
 Zelo prijazne medicinske sestre in zdravnica, kar tako naprej
 Ostanite še tako prijazni tudi v naprej
 Vse OK
 Prijazni, sproščeni, nasmejani to veliko pomeni, pa še zastonj je
 Zelo zadovoljna z obravnavo v ambulanti. Vse je bilo izpeljano korektno in otroku prijazno. Čestitke
 Hvala za vljudnost
Z rezultati ankete smo zadovoljni. Rezultati nam povedo, da opravljamo kakovostno zdravstveno nego in se trudimo za
zadovoljstvo naših pacientov.
Poudarek mora biti predvsem na izvajanju pojasnilne dolžnosti. Starši so z razvojem sodobne tehnologije (možen
dostop do velikega števila različnih informacij) postali veliko bolj nezaupljivi in zaskrbljeni za zdravje svojih otrok. S
kvalitetno obravnavo in optimalnimi ter razumljivimi informacijami jim omogočimo celosten vpogled v to kar cepljenje
pomeni za njihovega otroka.
Izobraževanja
Veliko pozornosti smo namenili internim izobraževanjem na področju zdravstvene nege.
V letu 2018 smo organizirali delavnice »Temeljnih postopkov oživljanja« v izvedbi tehnikov PHE. Namenili smo jim tri
termine in sicer februarja in decembra. V ostalih terminih se je teh delavnic udeležilo skupno 30 zdravstvenih tehnikov
(ZD Koper) iz različnih dejavnosti. Tri krat smo organizirali predavanje z učno delavnico »Higiena rok«, udeležilo se jih
je 30 zaposlenih.
Za vse zaposlene je bilo preko leta organiziranih več internih izobraževanj.
- Zadovoljni v svoji koži (Katarina Šmuc Berger, dr. med., spec. dermatovenerologije)
- Vodim bolnika in imam vprašanje (Blanka Mahne, dr. med., spec. internist)
- Življenje v gibanju, s sklepi je križ (Svjetlana Drljača, dr. med., spec. revmatolog)
- Izbrane teme iz urgentne medicine (več predavateljev)
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-

Različni načini lajšanja bolečine (Barbara Kosmina Štefančič, dr. med., spec. anesteziolog)
Kdaj se odločiti za dvotirno terapijo pri zdravljenju maščob v krvi? (Blanka Mahne, dr. med., spec. internist)
Kako s skupnimi močmi na prim. in sek. ravni urediti diabetološkega bolnika (Iris Marolt, dr. med., spec.
internist)
Obravnava pogostih stafilokoknih okužb (prof. dr. Bojana Beović, dr. med.)
Rokovanje z dojenčkom, indikacije za napotitev v RA, handling (več predavateljev)
Celostna zdravstvena obravnava starostnika z demenco (več predavateljev)
Družinsko odnosno zdravje in kardiološke bolezni (dr. Bogdan Polajner, univ. dipl. psiholog)
Urinska inkontinenca (več predavateljev)
Priprava na elektivni poseg (dr. Branka Stražišar, spec. anesteziolog)
Žensko srce (več predavateljev)
Moško zdravje (Uroš Kacjan, dr. med., spec. urolog)

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. Vodja zdravstvene nege,
mag. zdr. nege, je aktivno sodelovala na strokovnem srečanju »Minutno dogovarjanje za boljše izide zdravljenja« s
prispevkom »Zmorem – prenos odločanja in določanja ciljev zdravljenja bolniku«. Na »Heartfest 2018« v organizaciji
KŠOK je predstavila študentom »Sladkorna bolezen tip 2, preventiva, preprečevanje z zdravim načinom življenja,
zdravljenje ter komplikacije«. Za učitelje OŠ Koper je diplomirana medicinska sestra izvedla predavanje z naslovom
»Sladkorna bolezen tip 1 in hipoglikemija«.
Medicinska sestra iste ambulante je aktivno sodelovala na »Popotnica sladkornega bolnika« in sicer je izvedla
delavnico »Neuropatsko stopalo«.
Dosežki zdravstvene nege v strokovnih združenjih
Leta 2018 je naša zaposlena medicinska sestra prejela srebrni znak – priznanje, ki ga podeljuje Strokovno društvo
medicinskih sester in ZT Koper.
Delovanje v lokalnem okolju
Na tem področju je najbolj aktivna enota Zdravstveno vzgojni center. Kljub selitvi v skupne prostore na Bonifiki, se še
vedno srečujejo z prostorsko stisko, predvsem za izvedbo delavnic v večjih in manjših skupinah. V letu 2018 so
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 (glej spodnjo tabelo)
Tabela 1: Poročilo delovanja ZVC v lokalni skupnosti za 2018
ORGANIZACIJA / LOKALNA SKUPNOST
1.FURS – delovna organizacija

2.ZD Kp – Promocija zdravja na delovnem
mestu - Patronažna služba

3.ZD Kp – Promocija zdravja na delovnem
mestu – vsi zaposleni
POHOD NA KOKOŠKO
4.ZD Kp – Promocija zdravja odprta
predavanja za javnost – Pomen spanja
in sanjanja za naše zdravje;
Zdravo staranje;
Vpliv čustev na naše življenje
5.Dan duševnega zdravja – ZD KP v
sodelovanju z NIJZ in ostala lokalna
društva (Memory – PUM (mladostniki),
društvo SVIT, VDC koper,
poljubna odrasla populacija, ter CDA

TEMATIKA

DATUM

Promocija zdravja na delovnem mestu s
poudarkom na gibanju. Izpeljava delavnice
»Ali sem FIT?«
Promocija zdravja na delovnem mestu s
poudarkom »Stres na delovnem mestu«
Prepoznava, preprečevanje in obvladovanje.

Maj

Promocija zdravja na delovnem mestu s
poudarkom na »Gibanju za zdravje«

Oktober

- delavnica
- predavanje
- pogovor
- psihološka podpora
- motivacijsko delo
- duševno zdravje in gibanje
- spoprijemanje s stresom in
izgorevanje.
- tehnike sproščanja

December

Januar

Oktober
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6.UNP - Študenti aplikativne kineziologije

7.Memory d.o.o. (skupina programa
socialne aktivacije)

8.OŠ Šmarje pri Kopru

Promocija gibanja, aerobna in anaerobna
vadba, tehnike sproščanja, testiranje, vadba
za ravnotežje;
- Pomen spanja in sanjanja za naše
zdravje
- Zdravo staranje
Vpliv čustev na naše življenje
(delavnica, predavanje)
-

-

9.Promocija gibanja in zdravja, ter
izpeljava delavnice Ali sem FIT?

Mladostniki in droge (delavnica s
psihologom)
Medgeneracijski dan na šoli
(obeleženje Svetovnega dne zdravja)
pomen redne telesne vadbe in
gibanja v vseh življenjskih obdobjih,
gibanje kot vir zdravja)
Sodelovanje s KS Šmarje
predavanja, stojnice, meritve,
delavnice….. Sodelovali ZVC in ostali
zaposleni v ZD KP

Januar - Junij

November December

Februar

Izvedena delavnica; promocija CINDI
programa in programa SVIT; omogočen prikaz
Nordijske hoje.
Sodelovanje z MOK – Stadion Bonifika
Izvedena delavnica; promocija CINDI
programa in programa SVIT; Sodelovanje z
MOK – Stadion Bonifika
delavnica
- predavanje
- pogovor
- uporaba PP

Maj

12.
Rdeči Križ Koper (skupina programa
socialne aktivacije)
Spoprijemanje s stresom

delavnica
- predavanje
- pogovor
- uporaba PP

Oktober

13.
VDC Koper in Markovec, center Sonček

Sodelovanje in izvedba delavnic za njihove
uporabnike
Sodelovanje, predavanja, meritve in izpeljava
delavnic
Ozaveščanje o periferni arterijski bolezni žil
ali bolezni zamašenih žil
- meritve RR
- meritve gleženjskega indeksa
- svetovanje po meritvah
- Svetovanje in promocija delavnic
opuščam Kajenje
Ciljna populacija: Obiskovalci ZD Koper,
mimoidoči, kadilci,
Nagovor populacije preko medijev (radio,
lokalni časopis)
Organizacija in izvedba pohoda Triban –
Prade – Triban.
Splošna populacija in sodelujoči v delavnicah
ZD KP. Medgeneracijsko druženje.

Celo leto 2018

10.
Promocija gibanja in zdravja, ter
izpeljava delavnice Ali sem FIT? V okviru
tedna mobilnosti MOK
11.
Dom Danica Gažon – Zaposleni
Delavnica Spoprijemanje s stresom

14.
Društvo za samopomoč rakavim
bolnikom
Dan žil (ZD KP) v sodelovanju z
društvom ZA SRCE

Simbioza giba – vseslovenska tedenska
akcija gibanja – sodelovanje

September

September - Oktober

April
December
Marec

Oktober
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Vrtec Semedela

November

Predstavitev in promocija ZVC v ZD
Koper – zaposlenim
in
Zasebnim ambulantam družinske
medicine OE Koper

Promocija zdravja na delovnem mestu –
izpeljava delavnic, predavanj, meritev
- Predstavitev
- Promocija delavnic
- Predstavitev SVIT programa
- Zdravstveno stanje v občini Koper in
Ankaran

Društvo Tekači z obale

Meritve, predavanje, interpretacija

December

Marec
April

V lokalnem okolju veliko deluje patronažna služba. V enoti je zaposlenih 17 medicinskih sester, od tega 3 s srednjo
izobrazbo, 13 z visoko in 1 s fakultetno izobrazbo. V letu 2018 je patronažna služba izpolnila plan dela, ki ga predpisuje
ZZZS. Leta 2018 je patronažna služba pridobila dva nova avtomobila, kar jim je bistveno olajšalo izvajanje obiskov na
domu, glede na razsežnost območja, ki ga občini pokrivata. Vsaki medicinski sestri smo zagotovili svoj računalnik,
dodatno dva prenosna telefona, kar je tudi izboljšalo pogoje dela.
Ob svetovnem dnevu zdravja je naša zaposlena sodelovala v prireditvi na OŠ Šmarje.
Medicinske sestre ambulante za diabetike so že tradicionalno sodelovale na prireditvi MOK »Sladka Istra«.
Pomembno sodelovanje zdravstvene nege beležimo že vrsto let v različnih društvih, kot na primer Društvo invalidov,
Društvo diabetikov in Koronarno društvo slovenske Istre.
Raziskovalno delo
Študijske medicinske sestre Spec. ambulante za diabetike so sodelovale v treh kliničnih raziskavah novih zdravil in sicer
Lai in Sustain 10 in 11.
Druga področja
V letu 2018 je naš zavod pristopil k izobraževanjem v sklopu certifikata »Dojenju prijazna zdravstvena ustanova«,
aktivnosti za pridobitev certifikata še potekajo.

5.

NADZORI V ZAVODU

Nadzor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (finančno - medicinski nadzor)
Dne 16. 5. 2018 je ZZZS opravil redni finančno-medicinski nadzor v zobozdravstveni dejavnosti za odrasle – zdravljenje
in protetika, kjer so ugotovili, da je pogodbeni partner napačno obračunal točke in LZM. Izrečena je bila pogodbena
kazen v vrednosti 100,00 EUR.
Naslednji opravljen finančno-medicinski nadzor je bil opravljen dne 5. 10. 2018. 2018 v splošni ambulanti, hišnih
obiskih in zdravljenju na domu, kjer je bilo ugotovljeno, da je pogodbeni partner napačno obračunal zdravila. Izrečena
je bila pogodbena kazen v višini 100,00 EUR.
Dne 19. 9. 2018 je bil opravljen redni finančno-medicinski nadzor v zobozdravstveni dejavnosti za odrasle –
zdravljenje, kjer je pogodbeni partner napačno obračunal količnike. Izrečena je bila pogodbena kazen v višini 100,00
EUR.
Dne 12. 7. 2019 je ZZZS opravil nadzor (pravice) tudi v otroško-šolski kurativi. Ugotovljene so bile manjše nepravilnosti
pri začasni zadržanosti od dela, zaradi nege otroka v času hospitalizacije otroka. Izrečena nam je bila pogodbena kazen
v višini 94,37 EUR.

Inšpekcijski nadzor Republike Slovenije, Ministrstva za zdravje, Zdravstveni Inšpektorat RS
Dne 23. 10. 2018 je inšpektorat opravil redni inšpekcijski pregled v ZD Koper na lokaciji Dellavallejeva 3, z namenom
preverjanja spoštovanja zakonodaje, ki ureja področja:
 ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti, v objektih ter z njima
povezanih raziskavah (AD1),
 nalezljivih bolezni (AD2),
 pacientovih pravic in naročanja ter upravljanja čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (AD3),
11
Zdravstveni dom Koper – Letno poročilo za leto 2018

Zdravstveni dom Koper

 zdravstveni dejavnosti – pisna soglasja delodajalca za delo po podjemni pogodbi, časovna omejitev in evidenca
izdanih soglasjih in podjemnih pogodb (AD4) in
 veljavnost in ustreznost zdravniških licenc (AD5).
AD1: Pri pregledu dokumentacije o nalezljivih boleznih – program POBO je bilo ugotovljeno, da izhaja obveznost
cepljenja proti hepatitisu B za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti. Cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam
(OMR) je označeno kot priporočljivo. Cepljenje proti OMR je v Zakonu o nalezljivih boleznih določeno kot obvezno, ki
se izvaja v skladu z letnim programom cepljenja, zato se oceni, da mora biti tudi tovrstno cepljenje obvezno v
internem dokumentu zavezanca. Predmetni dokument mora biti povzet v POBO.
AD3: V zvezi z pacientovimi pravicami je bilo ugotovljeno, da zavezanec vodi elektronski čakalni seznam (ČS), vendar
nekaterih obveznih elementov v ČS ni bilo in sicer: ni podatka o datumu obvestila, ni številke napotne listine in ni
podatka o datumu prejema napotne listine. Ob obveščanju pacienta o uvrstitvi na ČS se ga obvesti v zakonskem roku,
vendar se ga ob tem ne obvesti o posledicah neopravičene odsotnosti od termina.
Zavezanec na svojih spletnih straneh nima vseh objav, kot jih določata 15. člen ZPacP in 2. člen Pravilnika o naročanju
in upravljanju čakalnih seznamov.
AD4: Pri pregledu zdravstvene dejavnosti je bilo ugotovljeno, da podjemna pogodba nima vseh elementov, kot jih
določa 53. C člen ZZDej, saj manjka podatek o času, v katerem bo zdravstveni delavec opravil zdravstvene storitve na
podlagi podjemne pogodbe, ob upoštevanju dnevnega ter tedenskega počitka in letnega dopusta.
V zvezi z vsemi ugotovljenimi neskladji je bilo skladno s 53. členom Zakona o prekrških izrečeno opozorilo ter rok za
odpravo (30. 12. 2018).
Vsa neskladja smo v roku odpravili in do 30. 12. 2018 dokazila o odpravi poslali na inšpektorat, zato so se postopki
ustavili.
Redni strokovni nadzori
V letu 2018 smo v ZD Koper opravili 26 internih notranjih nadzorov ZN. Analizirali smo podatke o najpogostejših
napakah in podanih predlogih za izboljšavo, zaposlenih v ZN.
Opravljena sta bila tudi dva kontrolna nadzora.
Podali smo tudi nekaj pohval.
V letu 2018 smo štiri redne interne nadzore opravili tudi v splošnih ambulantah.
Izredni strokovni nadzori
Izrednih nadzorov v letu 2018 ni bilo.
Tabela 2: Evidenca opravljenih internih nadzorov v zdravstveni negi v letu 2018
Nadzorovani zdr. delavec
Danica Mihič Radivo
Elena Jerman
Vesna Pucer
Tanja Gergolet
Nataša Uranjek
Patrizia Benčič
Tanja Hrvatin

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kraj nadzora
Splošna amb. I. Pirjevec, dr. med.
Splošna amb. D. Gobo Koprivec, dr. med.
Splošna amb. K. Požar, dr. med. (enota Bonifika)
Splošna amb. O. Hrvatin, dr. med.
Splošna amb. V. Miljević, dr. med.
Otroško-šolski disp. – Šolska amb.
Otroško-šolski disp. – Otroška amb. + kontrolni
nadzor
Spec. amb. za diabetike
Disp. za ženske T. Vitezica, dr. med.
Zobozdr. amb. G. Marinković
SA DSO Ptuj – enota Olmo S. Damnjanović, dr. med.
Splošna amb. L. Kolander Bizjak, dr. med.
Splošna amb. R. Anderluh, dr. med.
Patronaža
Splošna amb. A. Lui Rusjan, dr. med.
Splošna amb. L. Rupert, dr. med. + kontrolni nadzor

17.
18.

Splošna amb. S. Tepšić, dr. med.
Zdravstveno-vzgojni center

Jasna Birsa
Marina Glavina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ajda Cenčič
Taja Kobal
Samanta Zonta Blaževič
Sanja Jovšić
Irena Cilenšek
Valentina Bach
Mira Peroša
Alenka Paladin
Maja Šterpin

Datum izvedbe
30. 1. 2018
1.2.2018
15.2.2018
21.3.2018
26.3.2018
29.3.2018
30.3.2018 in
10. 5. 2018
4.4.2018
4.4.2018
13.4.2018
11.5.2018
21.5.2018
21.5.2018
5.6.2018
27.9.2018
2.10.2018 in
13.11.2018
3.10.2018
23.10.2018
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Disp. za ženske J. Ravnikar, dr. med.
Splošna amb. K. Požar, dr. med. (enota Šmarje)
Splošna amb. S. Stanišić, dr. med.
Splošna amb. M. Žuvela Lipušček, dr. med.
Splošna amb. Z. Čičigoj, dr. med.
Splošna amb. A. Georgieva Minova, dr. med.
Splošna amb. mag. T. Cvetko, dr. med.
Referenčna amb. mag. T. Cvetko, dr. med./
A. Georgieva Minova, dr. med.

Sanja Velova
Vesna Pucer
Ester Vrtovec
Darja Torkar
Tanja Šmon
Edita Pašić
Selma Kazić
Jasna Gombar

30.10.2018
5.10.2018
5.12.2018
5.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018

Na vseh nadzorih zdravstvene nege oz.na mestu nastanka smo opravili tudi nadzor ločevanja odpadkov.
Tabela 3: Evidenca opravljenih rednih internih nadzorov v splošnih ambulantah v letu 2018
1.

Kraj nadzora
Splošna amb. M. Žuvela Lipušček, dr. med.

2.
3.
4.

Splošna amb. S. Stanišić, dr. med.
Splošna amb. M. Cencič, dr. med.
Splošna amb. S. Tepšić, dr. med.

6.

Nadzorovani zdr delavec
Majda Žuvela Lipušček, dr.
med.
Sanja Stanišić, dr. med.
Maja Cencič, dr. med.
Sanela Tepšić, dr. med.

Datum izvedbe
11.10.2018
3.10.2018
24.10.2018
17.10.2018

POHVALE IN PRITOŽBE

Pohvale
V letu 2018 smo prejeli 19 uradnih, pisnih pohval, eno pohvalo manj kot v letu 2017. Največ se jih je nanašalo na
službe splošne medicine.
Pritožbe
V letu 2018 smo prejeli 30 pritožb, kar je ena pritožba več kot lani. 21 pritožb ni bilo utemeljenih, utemeljenih je bilo le
5. Prejeli smo tudi tri anonimne pritožbe, ki jih nismo obravnavali, ena pa je prišla prepozno. Za dve pritožbi je bilo
potrebno sklicati prvo obravnavo, za eno pritožbo pa drugo obravnavo. Do vseh pritožb je pot jasno označena v vsaki
čakalnici zavoda, kot določa Zakon o pacientovih pravicah.

7.

RAZISKAVE

Specialistična ambulanta za diabetike sodeluje v naslednjih raziskavah:
1. Sodelovanje s sponzorjem študije Primex ehf in Vizera, raziskava na področju diabetičnega stopala, naslov študije:
CHITOWOUND in CGM.
2. Sodelovanje v klinični raziskavi z naslovom »Enoletna retrospektivna raziskava ocene srčno-žilne ogroženosti ob
odkritju sladkorne bolezni tipa 2«
3. Sodelovanje v klinični raziskavi z oznako NN9535-4386 (SUSTAIN 11)
4. Sodelovanje v kliničnem preskušanju »Klinično preskušanje za primerjavo učinkovitosti in varnosti zdravila
NNC0148-0287 C – insulin 287 enkrat na teden in insulina glargin enkrat na dan, oba uporabljena v kombinaciji z
metforminom z zaviralci DDP-4 ali brez njih, pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2, ki se še niso zdravili z
insulinom – oznaka protokola: NN1436-4383«.
Zdravniki službe splošne medicine sodelujejo v naslednjih raziskavah:
Sodelovanje s Krko:
1. Učinkovitost in varnost enega odmerka Flebavena ® (diosmin) po 1000 mg na dan pri bolnikih s kronično vensko
boleznijo (LIGHTEN-UP) (KCT 13/2017- FLEBAVEN/SI).
Sodelovanje s Clinres Farmacija d. o. o. :
1. Sodelovanje s Clinres Farmacijo d. o. o. pri kliničnem preskušanju »Učinkovitost jemanja sirupa z
mikroenkapsuliranim železom LIPOFER® pri otrocih s pomanjkanjem železa brez ali z blago mikrocitno anemijo
– IRON-SI«
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Pred začetkom vsake raziskave smo pridobili dispozicijo raziskave in mnenje Republiške etične komisije.
Raziskav, ki tega niso imeli, nismo izvajali.

8.

KAKOVOST ISO 9001:2008

Uvajanje in vzdrževanje sistema kakovosti je obsežen in dinamičen proces, ki predvideva večstopenjsko pridobivanje
certifikatov. Do septembra 2018 je ZD Koper imel certifikat kakovosti za Standard ISO 9001:2008. Jeseni smo uspešno
izpeljali smo prehod na Standard ISO 9001:2015 in pridobili certifikat za področje osnovne zdravstvene dejavnosti,
specialistično ambulantno dejavnost ter zobozdravstveno dejavnost.
Zaključki zunanje presoje kakovosti so bili:
 Dokumentacija sistema vodenja izkazuje skladnost z zahtevami presojanega standarda in zagotavlja zadostno
strukturo za izvajanje in vzdrževanje sistema vodenja.
 Organizacija je pokazala učinkovito izvajanje in vzdrževanje – izboljševanje svojega sistema vodenja.
 Organizacija je vzpostavila in spremlja ustrezne ključne cilje uspešnosti in spremlja napredek pri doseganju teh
ciljev.
 Program notranjih presoj je bil v celoti izveden
 V teku presoje je organizacija pokazala splošno skladnost sistema vodenja z zahtevami presojanega standarda.
Pred tem smo uspešno opravili notranjo presojo preko rednih internih nadzorov, oktobra še v ostalih manjkajočih
dejavnostih.(uprava, Zdravstveno vzgojni center, PHE)
Tako smo v letu 2018 prenovili vse dokumente – pravilnike in procese dela, sprejeli smo nekaj novih obrazcev. S tem
želimo dokumentacijo aktualizirati, približati izvajalcem zdravstvenih storitev in našim uporabnikom.

9.

ODNOSI DO LOKALNEGA OKOLJA

Uspešno delamo v lokalnemu okolju. Naše najboljše ambasadorke so diplomirane medicinske sestre, ki izvajajo
zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo v vseh vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter pomagajo pri pripravi tematskih
dni v šolah. Organizirali smo dan odprtih vrat in pripravili tematske dneve (hipertenzija, ledvice…). Sodelujemo tudi ob
prireditvah v Kopru, kot je Sladka Istra. Vključili smo se tudi v učenje in trening prvih posredovalcev v občinah.

10. KOMUNIKACIJA Z JAVNOSTJO V LETU 2018
Dobre odnose imamo z novinarji. Vedno odgovorimo na vsa njihova vprašanja in sodelujemo tudi v radijskih in
televizijskih oddajah, če smo za to zaprošeni.
Največ vprašanj je bilo v zvezi s sezonskimi obolenji in preobremenjenostjo zdravnikov v družinski medicini.

11. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA
Plan storitev za leto 2018 je bil določen na osnovi Splošnega dogovora za leto 2018 in pripadajočih Aneksih.
Leto 2018 je bilo za naš zavod zelo razgibano leto. Pridobili smo veliko novih programov in sicer:
 S 1. 1. 2018 so se nam razširili/povečali programi v Zavodu za prestajanje kazni Zapori Koper in sicer v naslednjih
ambulantah: splošna ambulanta, psihiatrična ambulanta, zobna ambulanta in ambulanta za preprečevanje
odvisnosti od prepovedanih drog. Pridobili smo tudi eno referenčno ambulanto.
 S 1. 5. 2018 smo prestrukturirali program nege v patronažo v okviru razpoložljivih finančnih sredstev in v okviru
dejanskih potreb prebivalcev.
 S 1. 6. 2018 je pričela delati še ena nova referenčna ambulanta v okviru splošne ambulante.
 S 1. 7. 2018 je prišlo do spremembe financiranja dežurne službe 3B v okviru že priznanega kadra.
 S 1. 8. 2018 smo pridobili financirano še eno novo referenčno ambulanto in eno novo splošno ambulanto.
 S 1. 9. 2018 je pričela delati še ena nova referenčna ambulanta v okviru splošne ambulante.
 S 1. 10. 2018 je pričela z delom še ena nova referenčna ambulanta v okviru splošne ambulante. Pridobili smo tudi
2 novi splošni ambulanti, vendar zaradi pomanjkanja kadra programa še nismo pričeli izvajati.
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S 1. 12. 2018 smo pridobili financirano še eno novo referenčno ambulanto in en program otroško šolskega
dispanzerja.

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 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 ZZZS plačuje na podlagi v naprej opredeljenega programa v obliki
dvanajstin letne vrednosti programa. Prav tako nam v pavšalu plačujejo tudi nujno medicinsko pomoč, mobilno enoto
reanimobil, motorno kolo in dežurno službo 3B.
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 za naš zavod za leto 2018 je vezan na Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za
pogodbeno leto 2018 z ZZZS in na vse pripadajoče Anekse.
V letu 2018 smo imeli možnost na podlagi Splošnega dogovora in pripadajočih Aneksov realizirati do 20% točk nad
planom. Dodatni program je bil namenjen za skrajševanje čakalnih vrst. Dodatne točke smo dobili financirane s strani
ZZZSja, realizirali pa smo jih v naslednjih ambulantah:
 v specialistični ambulanti psihiatrija – indeks realizacije 113%;
 v specialistični ambulanti ultrazvok - indeks 120%;
 v specialistični ambulanti diabetologije - indeks 104,9%;
 v zobnih ambulantah za odrasle – indeks 112,9% in
 v zobnih ambulantah za mladino – indeks 118,5%.
S Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 in s pripadajočimi Aneksi je bil določen
obseg programa po dejavnostih, vrednost programa in izhodiščne cene storitev, medsebojne obveznosti pogodbenih
strank, posebna določila pogodbe, ordinacijski čas izvajanja programov in čakalne dobe za zavarovane osebe.
Del prihodka pridobiva ZD Koper tudi na podlagi opravljenega dela na trgu z dejavnostjo Dispanzerja medicine dela,
prometa in športa, s samoplačniškimi storitvami, na podlagi pogodb z zasebniki (najemnina prostorov, laboratorijske
storitve…) in od fizičnih oseb.
Realizacija delovnega programa
Tabela 4: Program zdravstvenih storitev po Pogodbi z ZZZS za leto 2018 in primerjava z realizacijo dela

Plan 2018 po
Pogodbi ZZZS
Količniki

Ambulante
SPLOŠNA AMBULANTA - kurativa

Realizacija ZZZS
2018
Količniki

% doseganja
plana
Količniki

445.909

512.340

115%

9.539

10.107

106%

151.240

132.232

87%

OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER - preventiva

83.008

77.693

94%

DISPANZER ZA ŽENE - kurativa

56.501

32.477

57%

2.228

1.827

82%

28.959

38.375

133%

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

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

8.312
Točke

8.572
Točke

103%
Točke

NEGA IN PATRONAŽA

22.268

23.205

104%

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

16.654

16.657

100%

SPEC.AMB.PSIHITRIJA

37.959

42.739

113%

161.907

169.851

105%

24.685

29.517

120%

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

149.686

168.976

113%

ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO

96.586

114.500

119%

SPEC.AMB.DIABETOLOGIJA
ULTRAZVOK
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Plan in realizacija dela po ambulantah:
 Splošna ambulantna dejavnost: V splošnih ambulantah imamo priznanih 17,26 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 115%). Za realizacijo programa preventive je bilo potrebno doseči 90% pogodbeno dogovorjenega
programa preventive, realizirali smo 106% preventive nad planom.
 Otroško šolski dispanzer: V otroško šolskem dispanzerju imamo po pogodbi z ZZZS priznanih 8,15 nosilcev.
Program preventive smo realizirali v obsegu 94% in le ta je obsegal vse preventivne preglede za vse generacije
otrok za katere se izvaja preventiva po programu. Preventiva je plačana po realizaciji. Plan kurative smo dosegli v
obsegu 87%. Zavod pa zagotovi plačilo polne vrednost programa kurative, korigiranega z indeksom doseganja
količnikov iz glavarine, če opravimo vsaj 13.000 količnikov iz obiskov na leto na tim.
 Dispanzer za ženske: V dispanzerju za ženske imamo po pogodbi z ZZZS priznanih 2,20 nosilcev. V letu 2018 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 82% in le ta je odvisen
od opredeljenih žensk na nosilca, plan kurative pa smo realizirali v obsegu 57%, kar zadošča za plačilo celotnega
programa. Za realizacijo programa preventive je bilo potrebno doseči 70% pogodbeno dogovorjenega programa
preventive. Zavod zagotovi plačilo polne vrednost programa kurative, korigiranega z indeksom doseganja
količnikov iz glavarine, če opravimo vsaj 13.000 količnikov iz obiskov na leto na tim.
 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 38.375 količnikov od skupno 28.959 planiranih količnikov. Plan smo presegli za 33%. Program smo s strani
ZZZS-ja dobili financiran le do predvidenega plana.
 Ambulanta za otroški in šolski dispanzer – kurativa na Debelem rtiču: Plan 8.312 količnika, kar znese 0,3 tima,
smo v letu 2018 realizirali v obsegu 103%. 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. S 1.5.2018 smo prestrukturirali program nege v patronažo v okviru
razpoložljivih finančnih sredstev in v okviru dejanskih potreb prebivalcev. V letu 2018 smo plan ZZZS realizirali v
obsegu 104%.
 Antikoagulantna ambulanta: V letu 2018 smo plan 16.654 točk realizirali v celoti in dosegli indeks 100%.
 Specialistična ambulanta psihiatrija: V letu 2018 smo izvajali program psihiatrije v obsegu 1 tima. Program smo
realizirali v obsegu 113%. Preseganje programa je posledica vse večje potrebe prebivalcev po psihiatrični oskrbi.
Presežek programa smo dobili tudi plačan na podlagi Aneksa 2 k Splošnemu dogovoru 2018, kateri predvideva
plačilo do 20% preseganja pogodbenega plana točk ZZZS.
 Specialistična ambulanta za diabetes: V letu 2018 smo 161.907 točk načrtovali opraviti s tremi timi. Plan točk smo
realizirali v celoti in ga presegli za 4,9%. Presežek programa smo dobili tudi plačan na podlagi Aneksa 2 k
Splošnemu dogovoru 2018, kateri predvideva plačilo do 20% preseganja pogodbenega plana točk ZZZS.
 Ultrazvok: Realizacijo dela smo v letu 2018 načrtovali v številu točk in številu ultrazvočnih preiskav. Plan smo
dosegli v obsegu 120%. Presežek programa smo dobili plačan na podlagi Aneksa 2 k Splošnemu dogovoru 2018,
kateri predvideva plačilo do 20% preseganja pogodbenega plana točk ZZZS. Program smo izvajali v obsegu 0,5 tima.
 Zobozdravstvo: Plan 149.686 točk za odrasle in 19.080 točk dodatnega programa, smo opravili s tremi programi.
Plan smo realizirali v celoti. V mladinskem zobozdravstvu je plan v preteklem letu znašal 96.586 točk, realiziran je
bil v obsegu 114.500 točk (indeks 118,55%) s tremi nosilci. Presežek programa smo dobili tudi plačan na podlagi
Aneksa 2 k Splošnemu dogovoru 2018, kateri predvideva plačilo do 20% preseganja pogodbenega plana točk ZZZS.
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 Dejavnosti, ki so financirane v pavšalu: Poleg zgoraj navedenih programov v okviru osnovne zdravstvene
dejavnosti izvajamo tudi program dežurne službe 3B, mobilne enote reanimobil, program 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 in primerno izvajane.
 Zdravstveno vzgojni programi za odraslo populacijo so bili plačani v realiziranem obsegu. Plan 141 delavnic in
individualnih svetovanj smo realizirali v obsegu 101%. Znotraj zdravstveno vzgojnih programov smo opravili
delavnico »zdravega hujšanja«, delavnico »zdrave prehrane«, delavnico »telesne dejavnosti-gibanja«, delavnico in
individualno svetovanje »da opuščam kajenje«, 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 164.513 točk od 127.344 točk.
 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. V letu 2018 smo skupno opravili 689.999 točk (za naš zavod, podjetja,
zasebnike in samoplačnike). Interes zavoda je, da bi se v bodoče čim več analiz opravilo v domačem okolju.
Prednosti uporabe kvalitetnega domačega laboratorija so tako finančne kot strokovne narave in omogočajo dobro,
hitro in kontinuirano oskrbo pacienta. Z menjavo dobaviteljev in uvedbo novih metod dela smo znižali stroške
delovanja.
V letu 2017 smo se vključi v projekt Ministrstva za zdravje. Projekt se imenuje »Poseben vladni projekt za skrajševanje
čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave«. Projekt je trajal od 1.4.2017 do 31.3.2018.
V projekt so bile vključene splošne ambulante, otroško šolski dispanzer, dispanzer za diabetike in zobozdravstvene
ambulante.
V letu 2018 smo se vključili v projekt SOPA – predmet podpisane pogodbe z NIJZ je sodelovanje pri pilotni izvedbi
razvojno aplikativnega pristopa s področja tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije.
V projektu sodeluje tudi Center za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper kot naš konzorcijski partner. Projekt
traja od podpisa pogodbe, to je od 14.3.2018 do konca leta 2020.
STRATEŠKI CILJI ZAVODA:
FINANČNI VIDIK
1.

Finančno stabilno poslovanje

VIDIK PACIENTOV
2.
3.
4.

Osredotočenost na pacienta z zagotavljanjem kakovostne in varne zdravstvene oskrbe
Ohranjati število upravičenih pritožb na minimalni možni ravni.
Krepitev preventivne dejavnosti in promocija zdravega načina življenja

VIDIK PROCESOV
5.

Izboljševanje sistema vodenja kakovosti

VIDIK RAZVOJA IN RASTI
6.
7.
8.

Širiti dejavnosti zavoda
Stalen razvoj (učeča se organizacija) in zadovoljstvo zaposlenih
Skrb za posodabljanje ustrezne medicinsko tehnične in ostale opreme
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12. POROČILO O KADRIH
Kadrovski načrt ZD Koper za leto 2018 je bil sprejet v skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 - ZJF-H, 83/18, v nadaljevanju ZIPRS1617) in na podlagi
Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega
izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, v nadaljevanju Uredba). Usklajen je bil s finančnim načrtom ZD
Koper in pripravljen tako, da je bilo število zaposlenih prikazanih po virih financiranja.
V kadrovskem načrtu za leto 2018 so bile predvidene zaposlitve iz virov financiranja Zavoda za zdravstveno
zavarovanje RS (ZZZS), se pravi zaposlitve za novo pridobljene zdravstvene programe, ki so prikazane v spodnji tabeli.
Tabela 5: Načrtovane zaposlitve v letu 2018
2018
število
poklicna skupina
Javna
sredstva

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

specialist družinske medicine
srednja medicinska sestra
specialist pediatrije
diplomirana medicinska sestra
srednja medicinska sestra
diplomirana medicinska sestra
specialist radiologije
nosilec laboratorijske medicine
administrativno tehnični kader
diplomirana medicinska sestra

področje
splošne ambulante
splošne ambulante
otroški in šolski dispanzer
otroški in šolski dispanzer
otroški in šolski dispanzer
referenčna ambulante
ultrazvočna dejavnost
diagnostični laboratorij
uprava
zdravstvena vzgoja

Realizirane so bile vse zaposlitve v splošnih ambulantah, otroškem in šolskem dispanzerju, upravi in skoraj v celoti v
referenčnih ambulantah. ZD Koper izvaja politiko zaposlovanja, ki je usklajena z zagotovljenimi zdravstvenimi programi
ZZZS. Skladno s pridobljenimi programi referenčnih ambulant so bile realizirane zaposlitve 3 diplomiranih medicinskih
sester. Zaposlitev 1 diplomirane medicinske sestre bo prenesena v naslednje leto, ko bo pridobljena nova referenčna
ambulanta.
Objavljenih je bilo 8 sporočil o prostem delovnem mestu specialista radiologije, na katere se ni prijavil nihče, zato
zaposlitev specialista radiologije ni bila realizirana. Prav tako ni bila realizirana zaposlitev laboratorijskega tehnika za
polovični delovni čas, ker se na objavljena delovna mesta ni prijavil nihče, ki bi izpolnjeval razpisane pogoje.
Na področju Zdravstveno vzgojnih centrov sta bila v letu 2018 spremenjena kategorizacija centrov in področje
zdravstveno vzgojnih delavnic, zato zaposlitev dodatne diplomirane medicinske sestre ni bila potrebna.
Tabela 6: Nerealizirane v letu 2018
2018
število
poklicna skupina
Javna
sredstva

1
0,5
0,5
1

diplomirana medicinska sestra
specialist radiologije
nosilec laboratorijske medicine
diplomirana medicinska sestra

področje
referenčna ambulanta
ultrazvočna dejavnost
diagnostični laboratorij
zdravstvena vzgoja

Na dan 31. 12. 2018 je bilo zaposlenih 234 javnih uslužbencev. Načrtovano število zaposlenih po vseh virih financiranja
na dan 31. 12. 2018 je višje od realiziranega. Vzrok za to je delno že pojasnjen v prejšnjih odstavkih. Poleg navedenega
je vzrok za nedoseganje planiranega števila zaposlenih tudi ocenjeno število specializantov, ki je bilo ocenjeno v višini
23 specializantov. Razporejanje specializantov je v pristojnosti Zdravniške zbornice Slovenije. Razlika se nanaša tudi na
nenačrtovane odpovedi 3 zaposlenih, ki do 31. 12. 2018 niso bili nadomeščeni z novimi zaposlitvami. V spodnji tabeli
so prikazane realizirane zaposlitve na dan 31. 12. 2018, pri čemer so zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
za krajši delovni čas, vodeni kot 1 zaposlen, se pravi, da ne gre za delavce iz ur.
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Tabela 7: Spremljanje kadrov 2018 - I. del - obrazec Ministrstva za zdravje
Število
zap. na
dan
31. 12.
2017

Na črt. š t.
za p. na
da n
31.12.2018

Struktura zaposlenih

I.
A
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3
B
1
2
3
4
5
6
7
8
II.
1
2
3
4
5
6
III.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
IV.
V.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VI.
VII.
VIII.
IX.

ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)
E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)
Zdravniki (skupaj)
Višji zdravnik specialist
Specialist
Višji zdravnik brez spec. z licenco
Zdravnik brez spec. z licenco
Zdravnik brez spec./zdravnik po opravljenem sekun.
Specializant
Pripravnik / sekundarij
Zobozdravniki skupaj
Višji zobozdravnik specialist
Specialist
Zobozdravnik
Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco
Zobozdravnik brez spec. z licenco
Specializant
Pripravnik
Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik,
primarij)
E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj
Medicinska sestra - VII./2 TR
Profesor zdravstvene vzgoje
Diplomirana medicinska sestra
Diplomirana babica/SMS babica v porodnem bloku IT III
Medicinska sestra - NPK (VI. R.Z.D.)
Srednja med. sestra / babica
Bolničar
Pripravnik zdravstvene nege
E2 - Farmacevtski delavci skupaj
Farmacevt specialist
Farmacevt
Inženir farmacije
Farmacevtski tehnik
Pripravniki
Ostali
E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj
Konzultant (različna področja)
Analitik (različna področja)
Medicinski biokemik specialist
Klinični psiholog specialist
Specializant (klinična psihologija, lab. medicina)
Socialni delavec
Sanitarni inženir
Radiološki inženir
Psiholog
Pedagog / Specialni pedagog
Logoped
Fizioterapevt
Delovni terapevt
Analitik v laboratorijski medicini
Inženir lab. biomedicine
Sanitarni tehnik
Zobotehnik
Laboratorijski tehnik
Voznik reševalec
Pripravnik
Ostali
Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 4
J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj 5
Administracija (J2)
Področje informatike
Ekonomsko področje
Kadrovsko-pravno in spl. podro.
Področje nabave
Področje tehničnega vzdrževanja
Področje prehrane
Oskrbovalne službe
Ostalo
Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)
Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
(tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši
od 30 dni)
Zaposleni preko javnih del
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O
ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)

Indeks

Realizirano št. zap. na dan 31. 12. 2018

Od skupaj
(stolpec 6)
Od skupaj
kader, ki
(stolpec 6)
je
nadomešč
financiran
anja
iz drugih
virov

SKUPAJ

SKUPAJ

Polni
d/č

Skraj.
d/č

Dopol.
delo

SKUPAJ

1
180
74
67
22
15
0
6
1
23
0
7
2
0
0
0
4
0
1

2
193
77
70
24
16
6
1
0
23
0
7
2
0
0
0
5
0
0

3
170
62
56
20
11
6
0
0
19
0
6
2
0
0
0
4
0
0

4
9
6
5
2
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6=3+4+5
179
68
61
22
13
7
0
0
19
0
7
2
0
0
0
5
0
0

7
31
22
22
2
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Real.
2018 /
Real.
2017

Real. 2018 /
FN 2018

9=6/1
99,44
91,89
91,04
100,00
86,67
0,00
0,00
0,00
82,61
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
125,00
0,00
0,00

10=6/2
92,75
88,31
87,14
91,67
81,25
0,00
0,00
0,00
82,61
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

106
0
0
48
0

116
0
0
54
0

108
0
0
48
0

3
0
0
2
0

0
0
0
0
0

111
0
0
50

2
0
0
0
0

104,717
0
0
104,17
0

95,69
0,00
0,00
92,59
0,00

5
49
0
4
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
1
0

8
48
0
4
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
3
0
2
2
0
0
9
0
0
0
2
22
0
2
6
4
0
2
0
8
0
212

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
1
1
0
0
5
1
2
1
0
0
9
0
2
1
2
21
0
2
6
4
0
2
0
7
0
227

5
51
0
6
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
5
1
2
1
0
0
10
0
1
1
2
24
0
2
6
4
0
2
0
7
3
244

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
8
49
0
4
0
0
0
0
0
0
0
23
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
4
2
2
2
0
0
9
0
0
0
2
22
0
2
6
4
0
2
0
8
0
226

9
0
0
3
0
0
2
0
4
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3

160
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
95,83
0
0
100
0
0
0
0
100
100
0
0
80
200
100
200
0
0
100
0
0
0
100
104,76
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
114,29
0,00
99,56

160,00
96,08
0,00
66,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
80,00
200,00
100,00
200,00
0,00
0,00
90,00
0,00
0,00
0,00
100,00
91,67
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
114,29
0,00
92,62

5

5

7

1

0

8

0

0

160

160,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

232

249

219

14

1

234

32

3

100,87

93,98
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V skladu z Uredbo so posredni uporabniki proračuna države dolžni pripraviti kadrovski načrt tudi tako, da se število
zaposlenih prikaže po virih financiranja. Določi se število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3., in 4. točke, navedene
v spodnji tabeli, in oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz ostalih virov.
V tabelo niso vključeni zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne zaposlene in se sredstva za njihova
nadomestila plače ne zagotavljajo iz sredstev uporabnika proračuna. To so nadomeščanja odsotnosti na podlagi
predpisov, ki urejajo starševsko varstvo in bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni.
Tabela 8: Spremljanje kadrov - II. del - po metodologiji Uredbe

V ZD Koper je bilo na dan 31. 12. 2018 za določen čas zaposlenih 29 javnih uslužbencev. Od tega je bilo 20
specializantov, 4 pripravniki, 1 javni uslužbenec je imel pogodbo za določen čas zaradi opravljanja vršilca dolžnosti
direktorja, trije javni uslužbenci so imeli razmerje za določen čas sklenjeno zaradi nadomeščanja odsotnosti.
Primerjava Pogodbe z ZZZS in dejansko število zaposlenih
Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018, ki jo ima ZD Koper sklenjeno z ZZZS, je
temelj za izvajanje kadrovske politike in zaposlovanja. Podlaga je v Kalkulaciji za planiranje in financiranje programov
zdravstvenih storitev (Priloga I Splošnega dogovora), kjer je opredeljena kadrovska struktura za delo posameznih
ambulant. Kot v preteklih letih je bila tudi v letu 2018 priznana kadrovska struktura skrbno spremljana. ZD Koper
zagotavlja ves priznan kader za delo ambulant. Večji del (94,39 %) je zaposlenih na podlagi pogodb o zaposlitvah,
preostali imajo sklenjene podjemne pogodbe ali pogodbe o sodelovanju. Gre za kader, ki ga ni bilo mogoče redno
zaposliti oziroma je organizacija dela optimalnejša na podlagi pogodbe o sodelovanju.
V dejavnosti Medicine dela, prometa in športa ter v laboratorijski diagnostiki, ki nista predmet pogodbe z ZZZS, je ZD
Koper izdelal kadrovski načrt v skladu s potrebami po zdravstvenih storitvah na trgu. V letu 2018 na teh področjih ni
bilo predvidenih sprememb.
V spodnji tabeli je primerjava med priznanim kadrom po Pogodbi ZZZS in dejanskim številom zaposlenih v ZD Koper na
dan 31. 12. 2018.
Pod opombami so navedene zaposlitve za določen čas zaradi nadomeščanja odsotnosti oziroma način izvajanja
zdravstvenih storitev v posamezni dejavnosti. Podatki se nanašajo na zaposlene iz ur, kar pomeni, da je upoštevana
dejanska delovna obveznost zaposlenih.
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Tabela 9: Primerjava Pogodba ZZZS in število zaposlenih na dan 31. 12. 2018
POGODBA ZAPOSLENI
ZZZS
IZ UR
SPLOŠNA MEDICINA
zdravnik specialist
17,26
17,20
zdravstveni tehnik
18,98
19,50
DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE
zdravnik specialist
8,15
8,10
diplomirana medicinska sestra
7,97
7,00
zdravstveni tehnik
4,17
5,60
DISPANZER ZA ŽENSKE
ginekolog
2,20
1,00
diplomirana medicinska sestra
1,10
3,00
zdravstveni tehnik
2,20
0,00
PATRONAŽNA SLUŽBA
diplomirana medicinska sestra
13,25
13,25
NEGA NA DOMU
zdravstveni tehnik
3,25
3,00
SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU
zdravnik specialist
1,05
1,00
zdravstveni tehnik
1,16
0,40
ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE
zobozdravnik
3,00
3,00
zdravstveni tehnik
3,00
3,00
zobotehnik
3,00
0,00
ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO
zobozdravnik
3,00
3,00
zdravstveni tehnik
3,00
3,00
zobotehnik
0,30
0,00
PSIHIATRIJA
psihiater
1,01
1,00
zdravstveni tehnik
1,01
1,00
ULTRAZVOK
zdravnik specialist
0,50
0,00
diplomirana medicinska sestra
0,50
0,50
DIABETOLOGIJA
diabetolog
2,98
3,00
diplomirana medicinska sestra
2,98
3,00
zdravstveni tehnik
2,98
3,00
ZDRAVSTVENA VZGOJA
diplomirana medicinska sestra
4,09
4,00
psiholog
0,80
0,80
diplomirani fizioterapevt
1,00
1,00
ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA
diplomirana medicinska sestra
2,00
2,00
NMP - PREHOSPITALNA ENOTA
zdravnik
5,56
5,75
diplomiran zdravstvenik
5,14
7,10
voznik reševalnega vozila
5,14
5,59
NMP - MOTOR
diplomiran zdravstvenik
1,31
1,31
DEŽURNA SLUŽBA
zdravnik

4,52

0,00

diplomiran zdravstvenik (pripravljenost)

4,52

2,00

OPOMBE

1 nadomeščanje, 1 projekt

sms namesto dms

dms namesto sms

pogodba z ODU

zunanji izvajalec

zunanji izvajalec

podjemna pogodba

1 sms namesto dms

1 sms namesto dms

vključevanje v 1A
vključevanje v 1A

vključevanje zdravnikov iz SA in
PHE
sms namesto dms,
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CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD
PREPOVEDANIH DROG
zdravnik specialist
psihiater
psiholog-sociolog
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-sociolog
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
SKUPAJ ZAPOSLENIH IZ UR
PO POGODBI Z ZZZS

POVZETEK KADRA PO POKLICNIH
SKUPINAH
zdravniki specialisti, zobozdravniki
diplomirana medicinska sestra
zdravstveni tehnik
zobotehnik
psiholog-sociolog
nevrofizioterapevt, delovni, gov.ter.
fizioterapevt

1,52
0,46
0,46
1,79

1,00
0,47
0,50
3,00

1,00
4,00
1,00

1,00
4,50
1,00

0,32
0,32

0,30
0,50

0,70
0,77

0,00
0,60

nadurno delo

0,20
0,20
0,20

0,20
0,10
0,00

nadurno delo

0,20
0,06
0,06
0,24

0,00
0,03
0,00
0,15

nadurno delo

0,50
0,50

0,50
0,15

0,30
0,21
0,20

0,00
0,00
0,00

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

6,98

7,50

nadomeščanje v UZ in antikoagul.

0,29
0,29

0,00
0,00

nadurno delo
nadurno delo

13,58
26,91
0,31

13,30
25,00
0,20

1 nadomeščanje
pogodba

2,00

iz splošne ambulante

205,64

194,10

POGODBA
ZZZS
50,26
51,77
48,48
3,50
1,32
4,00
1,00

ZAPOSLENI
IZ UR
46,55
53,50
46,75
0,00
1,30
4,50
1,00

nadurno delo

1 nadomeščanje

1 nadomeščanje

zunanji izvajalec

nadurno delo in pogodba UZ
dms namesto sms
nadurno delo - dežurstvo
zunanji izvajalec
nadomeščanje
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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

ZAPOSLENI
IZ UR
1,90
3,00
2,00
0,20
0,70
20,00
4,00
0,00
225,90

trg
trg
trg
trg
trg
refundacija
refundacija

Iz zgornje tabele je razvidno, da je število zaposlenih v vseh dejavnostih ZD Koper usklajeno s kadrovskim normativom,
ki ga določa Pogodba ZZZS. V primerih rahlega odstopanja so v tabeli opombe, ki pojasnjujejo vzrok za odstopanje
oziroma nadomestilo za manjkajoči kader.
Odstopanja se v patronažni dejavnosti in dispanzerju za ženske nanašajo na strokovne zahteve po diplomiranih
medicinskih sestrah, zato je v teh dejavnosti priznan kader zdravstvenih tehnikov sorazmerno pretvorjen v
diplomirane medicinske sestre.
Iz zbirne zabele je razbrati manjše število zaposlenih zdravnikov in zdravstvenih tehnikov. Vzrok za razhajanje se
nanaša na priznan zdravniški kader v dežurni in urgentni službi, kar ZD Koper izvaja z vključevanjem zdravnikov in
zdravstvenih tehnikov v obliki rednega in nadurnega dela.
Ostale oblike dela
Zaradi pomanjkanja določenih poklicnih skupin na trgu dela so bile v primerih, ko ni bilo mogoče zaposliti ustreznih
strokovnjakov oziroma v primerih, ki se nanašajo na izvajanje dežurne službe, sklenjene podjemne pogodbe.
V letu 2018 smo imeli sklenjeno 1 podjemno pogodbo za opravljanje dela zdravnika specialista na področju
ultrazvočne dejavnosti. Ostale podjemne pogodbe z zdravniki in zobozdravniki koncesionarji so bile sklenjene za
izvajanje dežurne službe v splošni oziroma družinski medicini in v zobozdravstvu.
Z zunanjimi izvajalci ima ZD sklenjene pogodbe o sodelovanju z zobnim tehnikom, z Obalnim domom upokojencev
Koper za zdravstvene tehnike, z Debelim Rtičem za zdravnika in zdravstvenega tehnika.
Zunanjega izvajalca ima ZD Koper tudi za izvajanje dejavnosti čiščenja, varstva pri delu ter pravnega svetovanja.
Na dan 31. 12. 2018 so bile sklenjene tri podjemne pogodbe z zaposlenimi ZD Koper zaradi izvajanja strokovnih izpitov,
ki se izvajajo izven delovnega časa. Podjemne pogodbe so bile sklenjene tudi za izvajanje samoplačniških storitev. V ZD
Koper deluje tudi Komisija za podaljševanje porodniških odsotnosti.
Dela na podlagi študentskih napotnic se v letu 2018 ZD Koper ni posluževal.
V letu 2018 se nismo vključili v program javnih del pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, niti nismo sklenili
dogovora za opravljanje družbeno koristnih del v okviru Centra za socialno delo Koper.
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Predstavitev zaposlenih po poklicnih skupinah in področjih dela
Primerjava števila zaposlenih po poklicnih skupinah v obdobju od leta 2013 kaže, da se razmerja niso bistveno
spremenila. Zaznati je porast števila zdravnikov specialistov in diplomiranih medicinskih sester, medtem, ko je število
specializantov in pripravnikov v opazovanem obdobju najprej porastlo, v letu 2018 pa doseglo enako število kot leta
2013.

Graf 1: Primerjava izobrazbene strukture na dan 31. 12. od leta 2013 do 2018

Primerjava po poklicnih skupinah kaže, da je bilo tudi v letu 2018 največ zaposlenih v poklicni skupini tehnik
zdravstvene nege, sledijo diplomirane medicinske sestre, zdravniki specialisti, specializanti in pripravniki ter ostali
zaposleni z visoko izobrazbo. Ostale poklicne skupine in njihovo število so prikazane v spodnjem grafu.
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Graf 2: Primerjava izobrazbene strukture na dan 31. 12. 2018

Na dan 31. 12. 2018 je bilo zaposlenih 192 oseb ženskega spola, kar predstavlja 82 % vseh zaposlenih, in 42 oseb
moškega spola. Razmerje med spoloma znotraj starostnih skupin je razvidno iz spodnjega grafa.

Graf 3: Primerjava števila zaposlenih po spolu na dan 31. 12. 2018

13. MERJENJE ORGANIZACIJSKE KLIME
Merjenje vzdušja v zavodu poteka že od leta 2008. Meritve organizacijske klime in zadovoljstva so se v začetku izvajale
skupno za celoten zavod. Ker je organizacijska klima skupek vseh elementov delovnega okolja in se lahko znotraj
zavoda tudi razlikuje, se od leta 2010 izvajajo meritve ločeno tudi po dejavnostih.
V anketni vprašalnik so bile v letu 2018 vključene naslednje osnovne dimenzije merjenja vzdušja: odnos do kakovosti,
inovativnost in iniciativnost, motivacija in zavzetost, notranji odnosi, vodenje, strokovna usposobljenost in učenje,
poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev, organiziranost in notranje komuniciranje, zadovoljstvo in informiranje. V
sklopu posamezne dimenzije so bila v vprašalniku postavljena vprašanja s posameznega področja.
Merjenje klime se je tudi v letu 2018 izvedlo v mesecu decembru. Izpolnjenih je bilo 127 anket, kar predstavlja 54,27
% vseh zaposlenih. Vzorec je bil reprezentativen.
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Iz primerjave povprečnih ocen v obdobju 2008 – 2018 med ZD Koper in ostalimi zdravstvenimi ustanovami ter
slovenskim povprečjem (vključeno tudi gospodarstvo) je razvidno, da je bilo zadovoljstvo zaposlenih v našem zavodu
od leta 2009 višje kot v ostalih zdravstvenih ustanovah in nad povprečjem vseh podjetij oziroma zavodov, ki so
vključeni v anketiranje (vsi).
Graf 4: Primerjava povprečnih ocen zadovoljstva na delovnem mestu 2008 - 2018

Povprečna ocena zadovoljstva v ZD Koper se je v letu 2018 zvišala za 0,36 in predstavlja najvišjo stopnjo zadovoljstva
zaposlenih v celotnem obdobju merjenja. Prav tako pozitivno odstopa od povprečne ocene v panogi zdravstvo. Iz
zgornjega grafa je razvidno, da se je povprečna skupna ocena v vseh anketiranih organizacijah sicer znižala.
Pregled posameznih dimenzij v primerjavi s panogo zdravstva in vsemi anketiranimi je prikazan v spodnjih grafih.
Najvišjo stopnjo zadovoljstva je zaznati na področju odnosa do kakovosti, sledijo področja strokovne usposobljenosti
in učenja, zadovoljstvo v smislu stalnosti zaposlitve, delovnega časa, neposredno nadrejenimi in sodelavci. Z oceno
nad 4 je bilo ocenjeno tudi področje motivacije in zavzetosti.
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Graf 5: Primerjava povprečnih ocen zadovoljstva po osnovnih dimenzijah 2008 – 2018

S povprečno oceno 3,79 je bilo ocenjeno področje notranje komunikacije in informiranje. Kljub sicer visoki oceni
predstavlja to področje najnižjo oceno, zato bo to tudi področje, na katerem se bodo v letu 2019 izvajali tudi določeni
ukrepi in aktivnosti.
V letu 2018 so bila v anketnem vprašalniku prvič postavljena tudi vprašanja v zvezi z izgorelostjo oz.
preobremenjenostjo. V tej disciplini je treba interpretirati rezultate tako, da nižje vrednosti predstavljajo boljši
rezultat, višje pa slabši, ker so bile trditve napisane v negativni obliki.
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Ker gre za novo disciplino, ki je bila merjena samo v dejavnosti zdravstva je možna primerjava zgolj med rezultati ZD
Koper in panogo zdravstva. Iz rezultatov izhaja, da je izgorelost oz. preobremenjenost v povprečju za 0,5 ocene nižja,
kot v panogi zdravstva. Iz rezultatov izhaja, da je mnenje zaposlenih v ZD Koper v zvezi z monotonim delom,
obremenjenostjo, količino dela in slabo voljo pri delu precej boljše, kot v panogi zdravstva nasploh.
Merjenje organizacijske klime po organizacijskih enotah
Merjenje organizacijske klime po posameznih dejavnostih se izvaja od leta 2012 dalje z namenom, da se ugotovi
zadovoljstvo znotraj posamezne dejavnosti oziroma skupine dejavnosti. V letu 2018 je bilo enako kot v prejšnjem letu
najvišje zadovoljstvo zaposlenih izmerjeno v zdravstveni in zobozdravstveni vzgoji, sledijo specializanti in pripravniki
ter zaposleni v upravi. Najnižje zadovoljstvo zaposlenih je tudi letos izmerjeno v enoti NMP (PHE in 1A). Iz
organizacijske enote DMDPŠ ni bilo vrnjenega nobenega vprašalnika.
Podrobnejša analiza organizacijske klime zaposlenih bo objavljena na intranetni strani našega zavoda, tako, da bodo
imeli do analize dostop vsi zaposleni, tako kot tudi vse do sedaj izvedene analize.

14. ZDRAVJE IN VARSTVO PRI DELU
Za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2018 ni bilo načrtovanih finančnih sredstev. Kljub temu so bile za
zaposlene organizirane aktivnosti, ki so spodbujale ohranjanje lastnega zdravja in športne aktivnosti.
Tako kot prejšnja leta je bilo tudi v letu 2018 vsem zaposlenim omogočeno brezplačno cepljenje proti sezonski gripi.
Cepilo se je 24 zaposlenih.
V mesecu januarju je bilo za zaposlene v patronažni službi organizirano predavanje z naslovom Stres na delovnem
mestu, na katerem je bilo govora o prepoznavanju, preprečevanju in obvladovanju stresa.
V marcu in aprilu so bile za zaposlene ZD Koper in za zaposlene pri koncesionarjih družinske medicine predstavljene
delavnice, predavanja in meritve, ki jih izvajajo v Zdravstveno vzgojnem centru.
V oktobru so bile v okviru dneva duševnega zdravja organizirane delavnice na temo duševnega zdravja in gibanja,
spoprijemanja s stresom in izgorevanja. Predstavljene so bile tudi tehnike sproščanja.
V mesecu oktobru sta bila za vse zaposlene organizirana dva pohoda. V soboto 13. 10. 2018 je bil organiziran pohod na
Kokoško, 20. 10. 2018 je bil organiziran pohod Triban-Prade-Triban.
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. Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požari je sestavljeno iz teoretičnega in
praktičnega usposabljanja ter pisnega 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 2018 je bilo organiziranih 11 usposabljanj, ki se jih je udeležilo 65 zaposlenih (23 na novo zaposlenih in 42 kot
obdobno usposabljanje). Vsi zaposleni so uspešno opravili preizkus znanja.
Zdravstveni pregledi delavcev
Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev natančno določa vrste, obseg in vsebino preventivnih
zdravstvenih pregledov delavcev ter način in roke za opravljanje teh pregledov. V ZD Koper smo na podlagi
navedenega pravilnika izdelali oceno tveganja s posebnim poudarkom na zdravstvenih zahtevah in na podlagi
strokovne ocene pooblaščenega zdravnika ter zunanjega sodelavca za področje varstva in zdravja pri delu.
V letu 2018 je bilo na zdravstvene preglede k pooblaščenemu zdravniku napotenih 99 zaposlenih, od tega na
predhodne preventivne preglede 16 novo zaposlenih in zaposlenih po odsotnosti, daljši od 12 mesecev. Usmerjene
obdobne preventivne preglede pa je opravilo 83 zaposlenih.
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Poškodbe pri delu
V letu 2018 je bilo prijavljenih 9 poškodb pri delu. Po trije primeri poškodb so se zgodili v splošni in urgentni ambulanti
in Prehospitalni enoti Obala. Po ena poškodba se je zgodila v Centru za preprečevanje odvisnosti od prepovedanih
drog, diagnostičnem laboratoriju in otroškem dispanzerju.
V štirih primerih so bile poškodbe pri delu manjše in zaposleni niso koristili bolniške odsotnosti. V petih primerih so
zaradi poškodb zaposleni koristili skupno 104 dni bolniške odsotnosti oziroma povprečno 11,55 dni na vse poškodbe v
letu 2018.
Primerjava poškodb pri delu od leta 2010 kaže, da je bilo v letu 2018 poškodb največ, zato je tudi indeks pogostosti
poškodb najvišji. Indeks resnosti poškodb je bil v letu 2018 precej nižji v primerjavi s prejšnjim letom, saj se poškodbe
nanašajo predvsem na blažje zvine, manjše ureznine in vbode. Resnejše poškodbe se nanašajo na zlom gležnja,
doživetje šoka zaposlene ob nasilnem vedenju pacienta (grožnja s pištolo, bombo) in hud udarec v glavo, prsni koš in
koleno ob nenadnem zaviranju reševalnega vozila. Zaradi slednjih je bilo izkoriščenih 88 dni bolniške odsotnosti, kar
predstavlja 84,61% vseh odsotnosti iz naslova poškodb pri delu.
Graf 6: Pregled poškodb 2010 – 2018

Obravnava sumov trpinčenja na delovnem mestu
Leta 2014 se je pričelo z beleženjem in obravnavanjem dogodkov/incidentov, ki so jih zaposleni zaznavali ob svojem
delu v timih, v odnosih do neposrednih vodij in do vodstva, ter ob delu s pacienti.
V preteklih letih so se prijave nanašale na sume trpinčenja v vseh smereh (osebje/osebje; osebje/pacient;
podrejeni/nadrejeni, zaposleni/vodje in vodje/podrejeni).
V letu 2018 ni bilo obravnavana niti ena prijava trpinčenja v odnosu med zaposlenimi (osebje/osebje), bilo pa je
prijavljenih 38 primerov nasilja pacientov nad osebjem, od tega je bilo v 6 primerih izveden klic na Policijsko postajo
Koper. Nasilje pacientov se ja kazalo z nespoštljivim odnosom do zdravstvenega osebja, z žaljivimi besedami,
grožnjami in kričanjem. V 3 primerih se nasilje nanaša na udarce v vrata in stekleno šipo. V osebje je bila usmerjena
pištola, ki jo je pacient tudi sprožil, vendar ni imela naboja. Zabeležena je tudi grožnja z bombo in vžigalnikom.
Glede na porast števila prijav zaradi nasilja pacientov nad osebjem ZD Koper bodo v letu 2019 izvedene določene
aktivnosti.
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15. ODSOTNOST ZAPOSLENIH
Odsotnosti zaposlenih predstavljajo za vsakega delodajalca neprijetnost, saj imajo za posledico finančni izpad, ki je še
posebej v zdravstven dejavnosti tesno povezan s potrebo po reorganizaciji delovnih procesov in posledično tudi z
odrejanjem nadurnega dela.
Spremljanje odsotnosti zaposlenih glede na posamezno vrsto odsotnosti se izvaja od leta 2007 dalje.
Primerjava števila dni vseh odsotnosti, kamor spadajo letni dopusti, bolniške odsotnosti, starševski dopusti ter ostale
odsotnosti (prazniki, izredni, študijski dopusti, službene odsotnosti, krvodajalstvo,…) kaže na znižanje števila dni
odsotnosti na zaposlenega v primerjavi z letom 2007. Najnižje število dni odsotnosti na zaposlenega je bilo leta 2010.

Graf 7: Primerjava števila dni vseh odsotnosti na zaposlenega v obdobju 2007 – 2018

Primerjava števila ur vseh odsotnosti kaže, da je bilo največ odsotnosti iz naslova letnih dopustov, ki so bili priznani
zaposlenim na podlagi določil kolektivnih pogodb dejavnosti. Sledijo t.i. ostale odsotnosti, med katerimi je največje
število ur odpadlo na praznike, sledila so strokovna izpopolnjevanja in izobraževanja ter študijski dopusti. V letu 2018
je bilo nekaj več praznikov na dan delovnih obveznosti, zato je v tem delu zaznati povišanje števila ur odsotnosti zaradi
praznikov za 20,19 %. Največji porast je zaznati pri odsotnostih zaradi spremstva družinskih članov, kjer je bilo
zabeleženo 70,70 % povišanje, sledi odsotnost zaradi t.i. izrednih dopustih (odsotnost z dela z nadomestilom plače),
kjer se je število ur povišalo za 60,63 % v primerjavi z letom 2017.
Graf 8: Primerjava vseh odsotnosti v obdobju 2007 – 2018

Eden od kazalnikov kakovosti, ki je opredeljen v Procesu upravljanja kadrov v okviru ISO standarda je tudi odstotek
bolniških odsotnosti, ki predstavlja odstotek izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega delavca. Tako pri
bolezninah v breme ZD Koper, kot v breme ZZZS je bilo v letu 2018 zaznati znižanje števila ur odsotnosti in sicer za
4,3% oziroma 3,95%.
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V nadaljevanju je graf, iz katerega izhaja, da ima ZD Koper nižji delež izgubljenih dni glede na slovensko povprečje,
merjeno s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (podatek se nanaša na obdobje januar-september 2018).
Graf 9: Primerjava % bolniških odsotnosti v obdobju 2007 – 2018

Število dni bolniških odsotnosti na zaposlenega v ZD Koper v obdobju 2007–2018 je prikazano v spodnjem grafu in
kaže na precejšnje znižanje števila dni. V letu 2018 so bili štirje zaposleni, ki so bili odsotni celo leto, dva za polni, dva
za polovični delovni čas. Dve daljši odsotnosti se nanašata na bolniško pred nastopom dopusta za nego in varstvo
otroka. Navedene daljše odsotnosti predstavljajo 33,0% vseh bolniških odsotnosti. Ostale se nanašajo na krajša
obdobja odsotnosti, ki so posledica bolezni, poškodb pri delu ali izven dela, nege, spremstva,…
Graf 10: Primerjava števila dni bolniških odsotnosti na zaposlenega v obdobju 2007 – 2018

16. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE
Zaradi potrebe po obnavljanju in pridobivanju novih znanj predstavlja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zelo
pomembno področje. Ugotavljanje potreb po strokovnem izpopolnjevanju je eden od ključnih delov kadrovske
politike. ZD Koper zato stalno povečuje finančna sredstva za izpopolnjevanja, kar je razvidno iz spodnjega grafa.
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Graf 11: Primerjava stroška strokovnih izpopolnjevanj 2007 - 2018

V letu 2018 se je strokovno izpopolnjevalo 163 zaposlenih, kar predstavlja nekaj manj kot 70 % vseh zaposlenih.
Primerjava števila udeležencev strokovnih izpopolnjevanj s številom vseh zaposlenih v posamezni dejavnosti kaže, da
so se v letu 2018 v kar devetih dejavnostih izpopolnjevali vsi oziroma skoraj vsi zaposleni. Še vedno je razviden
najmanjši delež strokovnega izpopolnjevanja v upravi in tehničnih službah. Največji razpon med številom zaposlenih in
številom udeležencev na strokovnih izpopolnjevanjih je še vedno v upravi in tehničnih službah, kjer se je
izpopolnjevanja udeležilo 40,00% zaposlenih, sledi specialistična ambulanta za diabetike (44,44%), šolski dispanzer
(63,63%) ter splošne ambulante (68,08%). V dejavnosti psihiatrije v letu 2018 ni bilo strokovnih izpopolnjevanj.
Graf 12: Primerjava števila udeležencev na izpopolnjevanjih s številom vseh zaposlenih v dejavnosti

Primerjava povprečnega števila dni izpopolnjevanja na vse zaposlene v dejavnosti kaže, da so se zaposleni v
zdravstveni in zobozdravstveni vzgoji v letu 2018 v povprečju izpopolnjevali 10,3 dni, sledijo zaposleni v specialistični
ambulanti za diabetike (8,8 dni/zaposlenega) ter referenčna in razvojna ambulanta. Najnižje povprečno število dni
izpopolnjevanja na zaposlenega je razvidno v dejavnosti psihiatrije, diagnostičnega laboratorija, zobozdravstva in v
dispanzerju za medicino dela, prometa in športa.
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Graf 13: Povprečno število dni / zaposlene po dejavnostih v letu 2018

ZD Koper ima sklenjeno eno pogodbo o izobraževanju s tehnikom zdravstvene nege v PHE.

17. SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA
V ZD Koper je bilo na dan 31. 12. 2018 zaposlenih 20 specializantov in sicer 10 specializantov s področja pediatrije, 4 iz
družinske medicine, 2 iz psihiatrije, 2 iz otroške in mladostniške psihiatrije, 1 iz urgentne medicine ter 1 specializantka
s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine.
V letu 2018 je specializacijo zaključilo 5 specializantov, 1 iz urgentne medicine, 1 iz psihiatrije in 3 iz družinske
medicine. Na novo sta se zaposlila 2 specializanta, eden s področja pediatrije, drugi s področja psihiatrije.
V letu 2018 je bilo omogočeno opravljanje pripravništva 11 tehnikom zdravstvene nege. 7 pripravnikov je strokovni
izpit uspešno opravilo v letu 2018, ostali zaključujejo pripravništvo v mesecu marcu 2019.

18. POROČILO O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV STORITEV
V letu 2018 smo v Zdravstvenem domu Koper izvedli anketo o zadovoljstvu pacientov in naročnikov naših storitev v
naslednjih dejavnostih in sicer v:
 Splošnih ambulantah,
 V otroško šolskem dispanzerju
 Dispanzerju za ženske,
 Specialistični ambulanti za diabetike,
 Specialistični ambulanti za ultrazvok,
 Dejavnosti nege in patronaže,
 Specialistični ambulanti za psihiatrijo,
 Zobozdravstveni dejavnosti,
 Laboratoriju,
 Dejavnosti RTG slikanje zob,
 Dispanzerju medicine dela prometa in športa,
 Zdravstveno vzgojnih delavnicah,
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 Razvojni ambulanti,
 Centru za preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog.
Razdelili smo 2.220 anketnih vprašalnikov, vrnjenih je bilo 1.462 to je 65,8%.
Anketiranje je bilo anonimno.
V raziskavi so pacienti s pomočjo petstopenjske lestvice ocenjevali različna področja zdravstvenih storitev. Zaradi lažje
interpretacije je bila lestvica odgovorov za vsako spremenljivko predstavljena na naslednji način:
1 – nikoli, 2 – redko, 3 – včasih, 4 – večkrat, 5 – vedno
Več kot polovica anketiranih pacientov, to je 57,8% oz. 845 pacientov je ocenilo naš zavod z oceno 5. 24,6% oziroma
360 anketirancev z oceno 4, 5,3% z oceno 3, 1,6% z oceno 2 in 0,4% z oceno 1.
10,3% oziroma 151 anketirancev pa ni odgovorilo na to vprašanje.
Povprečna ocena zadovoljstva za naš zavod je 4,54.
Tako visoka povprečja nam kažejo, da so pacienti zelo zadovoljni tako z delom, kot z odnosom zdravnikov in
medicinskih sester.
Z najnižjo povprečno oceno so pacienti ocenili telefonsko dostopnost ambulante/osebja, v katero so klicali. Ta je
4,19, vendar je še vedno nad povprečjem, kar pomeni, da v večini pacienti nimajo težav.
Najbolj pa so pacienti zadovoljni z zaposlenimi, da ravnajo zaupno z njihovo zdravstveno dokumentacijo.
Povprečna ocena znaša 4,85 in je zelo visoka, kar kaže na veliko zaupljivost pacientov v naše zdravstveno osebje.
V nadaljevanju so prikazane povprečne ocene po posameznih enotah:
Graf 14: Povprečne ocene po posameznih enotah

19. JAVNA NAROČILA
V letu 2018 smo izvedli 1 veliko javno naročilo, torej naročilo, ki ga je bilo treba objavili v uradnem listu EU (sanitetni
material). Razpis je bil uspešno zaključen. V februarju je bil objavil razpis za Zavarovanje premoženja v upravljanju
Zdravstvenega doma Koper, za obdobje 2 (dveh) let. Razpis je bil uspešno zaključen. V mesecu septembru smo
izvedli javni razpis za razno opremo v vrednosti 50.000 EUR. Javni razpis je bil decembra meseca prekinjen, zaradi
previsokih ponujenih cen dobaviteljev. Javni razpis bo ponovljen februarja meseca 2019.
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Skupnim javnim naročilom, ki jih organizira in izvede Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, smo se letos pridružili
za 4 naročila, za elektriko, mobilno telefonijo in kurilno olje in pisarniški material.
Razpis za zobozdravstveni material ter za laboratorijski material in reagente je še v pripravi, za ostala naročila, ki na
letni ravni ne dosegajo 20.000 € smo pripravili neposredno naročilnice na osnovi pridobljenih ponudb.

20. INFORMACIJSKI SISTEM
Vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema so se izvajale skladno s sklenjenimi pogodbami in posameznimi
naročili iz finančnega načrta. Za eno leto se je prestavila nabava licenc za SQL strežnik, ker se bo izvedla nadgradnja na
novi sistem usklajeno z ostalimi zdravstvenimi domovi, ki uporabljajo isto programsko rešitev za zdravstvo (Iris).
Nabava računalniške opreme je potekala po planu nabave. Namizna oprema se je zamenjevala glede na zastaranost
opreme in okvare. Na dva nova serverja se je izvedla selitev datotečnega in domenskega strežnika.
Varnost
Za varnost informacijskega sistema je bilo poskrbljeno z rednim nameščanjem vseh varnostnih popravkov, tako na
strežniških kot tudi na uporabniški opremi.
V letu 2018 ni bil zaznan noben poskus neavtoriziranega dostopa do informacijskega sistema.
Na področju fizičnega dostopa do opreme nismo zaznali kršitev.
Protivirusni programi na namizni opremi so zaznali okoli 100 okuženih datotek ali spletnih strani in preprečil dostope
do njih in morebitno nadaljnje širjenje. Zaščita elektronske pošte je zavrnila ogromno število 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, ….).
V letu 2018 smo zamenjali še zadnje 4 VPN usmerjevalnike za varen dostop oddaljenih lokacij na centralni sistem. S
tem je v celoti izpeljana prenova komunikacijskega sistema oddaljenih lokacij in zagotovljena varnejša komunikacija
preko novejših protokolov.
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). Z novo programsko opremo smo zagotovili tudi arhiviranje novih virtualnih
strežnikov.
Delovanje
V letu 2018 je bila zagotovljena visoka stopnja razpoložljivosti informacijskega sistema.
Tabela 10: Prekinitve delovanja po vrsti opreme
Oznake vrstic

Trajanje prekinitev
(hh:mm:ss)

Server

9:30:00

komunikacije (LAN, WAN, internet,..)

8:00:00

Telefonija

0:30:00

zNet (eRecepti, eNapotnice, CRPP,..)
Pri strežniški opremi smo imeli 1 načrtovano prekinitev delovanja v trajanju 4 ur med vikendom zaradi dograditve
električnega omrežja in preklopa preostalih sistemov na nova UPS-a. Ostale prekinitve delovanja so bile nenačrtovane
zaradi izpadov posameznih strežnikov (proxy, e-pošta, spletna stran,…), kar ni ogrozilo nemotenega poslovanja.
Na komunikacijah sta bila 2 daljša izpada lokacije na Debelem rtiču, zaradi del na sistemih Zdravilišča in izpad lokacije
ambulante v Pobegih zaradi okvare napajalnika usmerjevalnika, kot posledica udara strele.
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Večkrat je prišlo tudi do izpadov na centralnem sistemu eZdravje v celoti ali posamezne aplikacije (NIJZ). Največ
prekinitev je bilo predvsem na sistemu eNapotnic in eNaročanja.
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 2018 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.
 eNaročanje; več nadgradenj sistem je bilo za uskladitev z ZVOP in ZPACP-2. Uskladitev bo dokončana v začetku leta
2019 (marec). Sistem naročanje še vedno ne deluje popolnoma brezhibno, kar pa ni samo težava nape aplikacije,
temveč tudi centralnega sistema.
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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

Konti skupine 00-09
Povečala so se neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve za 4,10%, oprema in druga
opredmetena osnovna sredstva so se zmanjšala za 0,30%. V letu 2018 smo v ZD KP kupili osnovna sredstva v vrednosti
166.398 EUR (51,15 % manj kot leta 2017).
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je v prilogi 1/A.
Tabela 1: Realizacija nakupa osnovnih sredstev
NAZIV OS
POHIŠTVO
MEDICINSKA OPREMA
RAČUNALNIŠLA OPREMA
DROBNI INVENTAR
VOZILA
TEHTNICE
PROGRAMSKA OPREMA
OSTALO
SKUPAJ:

FN 2018
6.520
196.570
52.100
5.000
50.000
1.500
10.000
7.260
328.950

REALIZACIJA 2018
24.635
53.067
25.865
5.481
24.382
1.668
12.095
19.205
166.398

Razlaga odstopanj: v FN 2018 smo v ZD KP planirali odprtje nove splošne ambulante v Škofijah (kar naj bi zajemalo
prenovo prostora ter nakup celotne opreme in pohištva). Realizacija le-te ni bila izvedena v letu 2018. Odstopanje je
vidno tudi pri nabavi pohištva, saj smo imeli v letu 2018 selitev ZVC. Program se je izvajal na 3 različnih lokacijah. Ker
se je pojavila možnost selitve na 1 lokacijo (Bonifika), smo to tudi izvedli, čeprav smo imeli dodatne nabave pohištva –
katera niso bila opredeljena v FN 2018. V eni izmed splošnih ambulant je prišlo tudi do dodatnih nabav pohištva, saj se
je pri sami menjavi nekaterih obstoječih omar ugotovilo, da so nekatere uničene. Večje odstopanje je tudi pri vozilih,
saj smo se v letu 2018 odločili za operativni leasing 3x VW POLO (obdobje 24 mesecev), namesto nabave novih vozil.
Zaradi dotrajanosti vozila A1, smo v mesecu novembru nabavili novo vozilo Toyota RAV. V mesecu septembru smo
izvedli javni razpis za razno opremo v vrednosti 50.000 EUR. Javni razpis je bil decembra meseca prekinjen, zaradi
previsokih ponujenih cen dobaviteljev. Javni razpis bo ponovljen februarja meseca 2019. Pod ''ostalo'' so zajete
nabave novih klimatskih naprav. Ugotovljeno je bilo, da so bile nekatere obstoječe klimatske naprave v zelo slabem
stanju in popravila niso bila ekonomsko upravičena, zato smo se odločili za nabavo novih. V laboratoriju ni realizirana
nabava aparata za urinski sediment v vrednosti 45.000 EUR , vodja laboratorija se je zaradi pomanjkanja ustreznega
kadra odločil, da nabavo preloži.
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so v letu 2018 znašala 2.991.789 EUR in so bila za 6,70 % nižja od
doseženih v letu 2017.
A) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Konti skupine 10-19
Denarna sredstva v blagajni na dan 31.12.2018 znašajo 124 EUR; denarna sredstva na računih na dan 31.12.2018
znašajo 565.365 EUR (nakazilo akontacij za plačo januar 2019); kratkoročne finančne naložbe znašajo 0 EUR (stroški
dela AOP 675 so bili leta 2018 višji, kar je posledica vseh dosedanjih zakonskih povišanj stroškov dela od leta 2015
dalje, kateri pa nimajo ustreznega pokritja v cenah zdravstvenih storitev, torej v prihodkih. Koristili smo saldo
finančnih sredstev na TRR iz leta 2017, ki pa je zadostoval za kritje izpada prilivov v tem obdobju kar pomeni, da kljub
nižjim prilivom v tem obdobju, nismo imeli likvidnostnih težav); kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 117.692 EUR;
kar pomeni, da se le-te poravnavajo v rokih zapadlosti (30 dni) oziroma v skladu s pogodbenimi roki. Odprte terjatve
do kupcev znašajo 6,20% od celotnih terjatev do kupcev. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN znašajo 73.194
EUR kar znaša 0,78% od celotnih terjatve do EKN.
Dne 27.12.2018 je potekel rok vezave kratkoročnega depozita. Sredstva bomo porabili v letu 2019 za nove investicije
(selitev razvojne ambulante in za nove splošne ambulante) in za kritje povišanja stroškov plač.
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Leta 2018 smo v našem zavodu posredovali v izvršbo 10 neplačnikov (računi iz gospodarstva), vrednost neplačanih
terjatev je znašala 2.845,46 EUR. Do 31.12.2018:
 2 neplačnika sta poravnala svoj dolg (glavnico, obresti in stroške upnika),
 za 2 neplačnika smo naredili umik izvršbe,
 za 6 neplačnikov 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. Celoten
postopek vodi odvetniška pisarna.
Spremljamo tudi odprte terjatve do kupcev za samoplačniške storitve in doplačila. Če je vrednost neplačane terjatve
višja od 5 EUR iz računovodstva pošljemo opomin. Ker so zneski pri omenjenih terjatvah zelo nizki, se ne poslužujemo
odvetniških storitev in izvršb, saj bi bili celotni stroški večji od terjatev. V letu 2019 nameravamo še ostale ambulante
opremiti s POS terminali, zaradi lažjega plačila storitev.
Sistem na Medicini dela, prometa in športa, vpeljan v letu 2015, se je izkazal za zelo učinkovit, saj smo za opravljene
storitve 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 2018.
Do sedaj se ne poslužujemo izterjav terjatev do negospodarstva. V letu 2018 smo imeli v ZD KP glede na preteklo leto,
nižje terjatev do uporabnikov EKN. 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: V ZD KP smo v letu 2018 naredili odpise terjatev v vrednosti 1.495,19 EUR (sklep - inventurni elaborat
2018).
Kratkoročna sredstva so v letu 2018 znašala 1.728.263 EUR in so bila za 4,95 % višje od doseženih v letu 2017.
B) ZALOGE
Konti skupine 30-37
Zalog materiala nimamo.
1.2.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Konti skupine 20-29
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2018 znašajo 710.063 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo
plač za mesec december 2018. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2019. Kratkoročne
obveznosti dobaviteljev na dan 31.12.2018 znašajo 196.302 EUR. S plačili dobaviteljem ne zamujamo, vse obveznosti
so sproti poravnane.
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so v letu 2018 znašale 983.378 EUR in so bile za 0,06 % višje od
doseženih v letu 2018.
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C) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Konti skupine 90-986
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2018 znašajo 3.398.598
EUR so je usklajena z ustanoviteljem ter z občino Ankaran. Poslovno leto 2018 je ZD Koper zaključil z 8.522 EUR
presežka prihodkov nad odhodki.
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 je v prilogi 2.
Pomembne spremembe, katere so vplivale na poslovanje našega zavoda v letu 2018:
• Pogodba ZZZS za leto 2018 je znašala 8.218.937 EUR in je za 6,53% višja od Pogodbe ZZZS za leto 2017 (7.714.917
EUR) predvsem zaradi novih programov.
• Plan nabav osnovnih sredstev 2018: za nabavo novih osnovnih sredstev smo v ZD KP v letu 2018 porabili 166.398
EUR; Finančni načrt 2018: 328.950 EUR – nerealiziran plan nabav za 50,58 %. Razlog nerealizacije nabav osnovnih
sredstev je v točki 1.1. A).
• Nadaljevali smo z aktivnostmi pri izvajanju javnih naročil.
• Pristopili smo k zahtevam novega standarda ISO 9001:2015 in opravili smo recertifikacijsko presojo. Za ISO standard
smo namenili 17.000 EUR.
• V letu 2018 je bil izveden dvig cen zdravstvenih storitev za 5% na letni ravni, ki je trajen.
• Povišali so se stroški dela, ki so posledica različnih zakonskih sprememb, ki niso bile vključene oziroma priznane v
prihodkih oziroma v cenah zdravstvenih storitev.
• Vključeni smo bili v izvedbo posebnega vladnega projekta za skrajševaje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje
kakovosti zdravstvene obravnave na primarni ravni (variabilno nagrajevanje). Prišlo je do dviga stroška dela, vendar le
ta je bil v celoti refundiran. Projekt je bil zaključen aprila 2018.
Novi programi v letu 2018:
• S 1.1.2018 so se nam razširili/povečali programi v Zavodu za prestajanje kazni Zapori Koper in sicer so se povečali
programi v naslednjih ambulantah: splošna ambulanta, psihiatrična ambulanta, zobna ambulanta in ambulanta za
preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog. Pridobili smo tudi eno referenčno ambulanto.
• S 1.5.2018 smo prestrukturirali program nege v patronažo v okviru razpoložljivih finančnih sredstev in v okviru
dejanskih potreb prebivalcev.
• S 1.6.2018 je pričela delati še ena nova referenčna ambulanta v okviru splošne ambulante.
• S 1.7.2018 je prišlo do spremembe financiranja dežurne službe 3B v okviru že priznanega kadra.
• S 1.8.2018 smo pridobili financirano še eno novo referenčno ambulanto in eno novo splošno ambulanto.
• S 1.9.2018 je pričela delati še ena nova referenčna ambulanta v okviru splošne ambulante.
• S 1.10.2018 je pričela z delom še ena nova referenčna ambulanta v okviru splošne ambulante. Pridobili smo tudi 2
novi splošni ambulanti, vendar zaradi pomanjkanja kadra programa še nismo pričeli izvajati.
• S 1.12.2018 smo pridobili financirano še eno novo referenčno ambulanto in en program otroško šolskega
dispanzerja.

Razlika med prihodki (konto 76) in odhodki (konto 46) izkazuje pozitiven poslovni izid
(presežek prihodkov nad odhodki) v višini 8.522 EUR

Tabela 2: Poslovni izidi od leta 2012-2018
Stroški - prihodki / leto

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stroški dela

6.602.341 6.653.563

6.627.599

6.632.301

7.179.420

7.727.885

8.379.270

Stroški storitev

1.383.004 1.191.866

1.085.749

1.156.751

1.099.890

1.254.281

1.356.567

Stroški materiala

972.949

778.771

840.773

928.076

928.358

1.055.773

1.047.698

Amortizacija

241.226

232.897

216.261

306.882

289.206

309.927

321.324

Drugi stroški

16.599

44.723

56.838

73.589

27.051

25.796

31.098

Skupaj Odhodki

9.216.119 8.901.820

8.827.220

9.097.599

9.523.925 10.373.661 11.135.958

Skupaj Prihodki

9.159.134 8.708.194

9.051.766

9.294.639

9.789.121 10.377.166 11.144.480

224.546

197.040

Poslovni izid

-56.985

-193.626

265.196

3.505

8.522
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Graf 1: Pregled poslovnega izida od leta 2012 do 2018

NOTRANJA REVIZIJA
Revidiranje je bilo opravljeno skladno z Naročilnico št.: Jn/nar-34/18 z dne 25.4.2018. Notranja revizija je potekala od
2. 9. do 11. 11. 2018 in je bila osredotočena na: pregled organizacije in izvajanje aktivnosti izobraževanja zaposlenih
in sicer odobritev sredstev v FN, vloge za odobritev izobraževanja s strani zaposlenih, izbira hotelskih storitev, plačil
kotizacije in nadomestil stroškov izobraževanja v letu 2017. Notranjo revizijo je opravila Tatjana Jevševar s.p.
(preizkušena notranja revizorka - državna notranja revizorka).
Notranja revizija je v zvezi z izobraževanjem zaposlenih v zavodu vključevala:
pregled notranjih pravil v zvezi z izobraževanjem,
načrt izobraževanja zaposlenih v letu 2017 in pregled odobrenih sredstev v Finančnem načrtu za leto 2017,
pregled evidenc v zvezi z izobraževanjem: vloge zaposlenih za izobraževanje, pregled obračunov nadomestil
stroškov v zvezi z izobraževanjem zaposlenih in
poročilo o realizaciji stroškov za izobraževanje v Letnem poročilu za leto 2017.

Poročilo o notranji reviziji je pregledal tudi zunanji odvetnik Franci Matoz, zaradi vseh zakonskih določil. Usmeritve
odvetnika so priloga k Poročilu in upoštevane pri odpravi vseh napak / pomanjkljivosti. Skladno s Poročilom o
odpravljenih notranjerevizijskih ugotovitvah v letu 2018, so bile odpravljene vse nepravilnosti in pomanjkljivosti.
Priloga 10: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v prilogi 10.

2.1. ANALIZA PRIHODKOV
Celotni prihodki doseženi v letu 2018 so znašali 11.144.480 EUR in so bili za 7,39 % višji od doseženih v letu 2017 in
4,95 % višji od načrtovanih.
Graf 2: Pregled prihodkov od leta 2008 do 2018

Tabela 3: Pregled prihodkov v letu 2018
Konto
760
761
762
763

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

EUR
10.151.264
16.343
669
976.204
11.144.480
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Prihodki od prodaje proizvodov in storitev predstavljajo 91,08 %, prihodki od prodaje blaga in materiala 0,16 %,
finančni prihodki 0,01 % in izredni prihodki 8,75 %; glede na celotne prihodke za leto 2018.
Graf 3: Pregled prihodkov v letu 2018

Prihodki od poslovanja so znašali 10.167.607 EUR in so višji za 6,75% od doseženih v letu 2017, finančni prihodki so
znašali 669 EUR in so nižji za 65,32% od doseženih v letu 2017, drugi prihodki so znašali 976.204 EUR in so višji za
3,32% od doseženih v letu 2017.
Pregled prihodkov:
• Vrednost pogodbe z ZZZS je za leto 2018 znašala 8.218.937 EUR (leta 2017: 7.714.917 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 2018 znašal 779.745 EUR na
račun konvencij pa smo prejeli 122.759 EUR.
• Izredne prihodke v letu 2018 polnijo predvsem povračila plač specializantov, ki jih je bilo v tem letu za 946.618
EUR, kar je za 1,48% manj kot leta 2017 (na dan 31.12.2018: 20 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 2018 znašali 976.204 EUR.
 Tržni prihodki (samoplačniške storitve, storitve za zasebnike in podjetja) znašajo 1.074.093 EUR, to je 9,64 % (v
strukturi deleža prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih). Leto prej je ta delež znašal 0,70% manj (9,40 %) in
ta trend večanja ocenjujemo kot pozitiven, saj pomembno pomaga pri kompenzaciji težav neustreznega
financiranja s strani ZZZS. 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 2018 prejeli 16.343 EUR, vsa sredstva so bila namenjena za
izobraževanje zaposlenih.
• Finančni prihodki so v letu 2018 znašali 669,47 EUR (67,59% manj kot leta 2017). To je predvsem na račun nižje
obrestne mere vezanega denarja pri poslovnih bankah (kratkoročni depozit).

2.2. ANALIZA ODHODKOV
Celotni odhodki doseženi v letu 2018, so znašali 11.135.958 EUR in so bili za 7,35 % višji od doseženih v letu 2017 in
4,88 % višji od načrtovanih.
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Graf 4: Pregled odhodkov od leta 2008 do 2018

Graf 5: Pregled odhodkov v letu 2018

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:
1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2018 znašali 2.404.265 EUR in so bili za 4,07 % višji
od doseženih v letu 2017 in za 2,61 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 21,59 %.
Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2018 znašali 1.047.698 EUR in so bili za 0,76 % nižji
od doseženih v letu 2017 in za 2,22 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 9,40 %.
Graf 6: Pregled stroškov materiala od leta 2008 do 2018

V kategoriji stroškov materiala predstavljajo največji delež laboratorijski (26,49% od celotnih stroškov) in sanitetni
material. Stroški materiala so se leta 2018 zmanjšali za 0,76 % glede na leto 2017 predvsem na račun aktivnega
izvajanja javnih razpisov in nižanja cen dobaviteljev.
V letu 2018 so se povišali naslednji stroški materiala:
 Sanitetni material za 5,95%. Razlog je v pridobitvi novih programov.
 Službena obleka in obutev za 63,72%. Službena oblačila so bila v dotrajanem stanju, saj se redne nabave niso
izvajale.
 Gorivo za avtomobile za 16,54%.
 Laboratorijski material za 4,51%. V letu 2018 so v laboratoriju opravili za 4,20 % več storitev kot v letu 2017. Razlog
je v pridobitvi novih programov.
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V letu 2018 so se znižali naslednji stroški materiala:
 Zobozdravstveni material za 9,89%.
 Pisarniški material in tonerji za 4,42%.
 Material za popravila in vzdrževanje za 66,12%.
 Drobni inventar v uporabi za 75,64%.
Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2018 znašali 1.356.567 EUR in so bili za 8,15 % višji
od doseženih v letu 2017 in za 6,68 višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 12,18%.
Graf 7: Pregled stroškov storitev od leta 2008 do 2018

V kategoriji stroškov storitev predstavljajo največji delež storitve podjemnega dela (14,03%). Leta 2018 se je strošek
povečal za 17,50% glede na leto 2017.
V letu 2018 so se povišali naslednji stroški storitev:
 Stroški popravila vozil, zaradi dotrajanosti obstoječih vozil.
 Podjemno delo za 17,50%. Plan ultrazvoka smo dosegli v letu 2018 v obsegu 120%. Presežek programa smo dobili
plačan na podlagi Aneksa 2 k Splošnemu dogovoru 2018, kateri predvideva plačilo do 20% preseganja
pogodbenega plana točk ZZZS. Ker ultrazvok izvaja zunanji izvajalec po Pogodbi, je bilo to plačilo izvedeno preko
podjemnega dela. V letu 2018 smo sodelovali v projektu Ministrstva za zdravje, PRISTOP-DEM kot konzorcijski
partner in to izplačali sodelujočim preko podjemne pogodbe.
 Stroški za najemnine za 28,12%. Razlog je v najemnini za reševalno vozilo za PHE.
 Laboratorijske storitev za 15,04%. V letu 2018 so opravili za 4,20 % več laboratorijskih storitev kot v letu 2017.
 Stroški zobotehničnih storitev – zasebniki za 35,53%. V zavodu nimamo več lastnih zaposlenih za izvajanje
zobotehničnih storitev, to storitev smo oddali zunanjemu izvajalcu.
 Preventivne storitve – varnost za 171,70%. Razlog je v izvajanju fizičnega varovanja na objektu Bonifika zaradi
varnostnih incidentov.
 Računalniške storitve za 8,76%. Razlog je v novi pogodbi za Iris program, cene storitev so se povišale, izveden je bil
javni razpis s pogajanji preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije.
 Odvetniške storitve za 36,67%. Razlog je v menjavi odvetniške pisarne ter v tekočih izvedbah sodnih obravnav.
• Ostale storitve za 17.000 EUR: pristopili smo k zahtevam novega standarda ISO 9001:2015 in opravili smo
recertifikacijsko presojo.

V letu 2018 so se znižali naslednji stroški storitev:
 Stroški gsm storitev za 67,77% (nov dobavitelj izbran preko skupnega javnega naročila preko Združenja
zdravstvenih zavodov Slovenije).
 Stroški za investicijsko vzdrževanje za 67,03%. V letu 2018 nismo imeli večjih prenov ambulant.

2.) STROŠKI DELA so v letu 2018 znašali 8.379.270 EUR in so bili za 8,43 % višji od doseženih v letu 2017 in za 5,63 %
višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 75,24 %. Na dan 31.12.2018 je bilo 234 zaposlenih (na dan
31.12.2017 je bilo 232). Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2018 je znašalo 226 zaposlenih (v
letu 2017: 223 zaposlenih).
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Graf 8: Pregled stroškov dela od leta 2008 do 2018

V kategoriji stroškov dela predstavljajo največji delež stroški dela – bruto plače (47,86%). Leta 2018 se je povečal za
6,24% glede na leto 2017.
Razlog za celotno povečanje stroškov dela je predvsem zaradi:
 večjega števila zaposlenih (novi programi),
 povišali so se stroški dela, ki so posledica različnih zakonskih sprememb, ki niso bile vključene oziroma
priznane v prihodkih oziroma v cenah zdravstvenih storitev,
 vključeni smo bili v izvedbo posebnega vladnega projekta za skrajševaje čakalnih dob v zdravstvu ter
povečanje kakovosti zdravstvene obravnave na primarni ravni (variabilno nagrajevanje). Prišlo je do dviga
stroška dela, vendar le ta je bil v celoti refundiran. Projekt je bil zaključen aprila 2018,
 redna napredovanja s 1.12.2018,
 v aprilu mesecu smo bili dolžni izplačati 17.070,05 EUR povračilo tožeči stranki po sodbi Pd 257/2017
(pogodba o zaposlitvi za določen čas).
ZD Koper je v letu 2018 izplačal bonitete za otroke po ZDoh-2, 39. člen v vrednosti 5.443 EUR, 5 odpravnin ob
upokojitvi in 12 jubilejnih nagrad.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2018 znašali 321.324 EUR in so bili za 3,68
% višji od doseženih v letu 2017 in za 1,70 % višji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih
znaša 2,88 %.
Graf 9: Pregled stroškov amortizacije od leta 2008 do 2018

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 2018 povečala za
3,39 % v primerjavi z vkalkuliranimi sredstvi za amortizacijo v cenah december 2017.
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 višji, 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.
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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 2018 obračunani v znesku 18.490 EUR in so za 17,08 % nižji od doseženih v
letu 2017. V letu 2018 smo v ZD KP dobili odločbo za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini
4.142 EUR.
6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2018 znašali 3.563 EUR. Odhodki so vezani na obresti po sodbi Pd 257/2017
(pogodba o zaposlitvi za določen čas).
7.) IZREDNI ODHODKI so v letu 2018 znašali 2.549 EUR in se nanašajo na pogodbene kazni (ZZZS).
8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2018 znašali 6.496 EUR in se nanašajo na odpise in sporne
terjatve.
2.3. POSLOVNI IZID
Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2018 je v prilogi 2.
Razlika med prihodki in odhodki z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid presežek prihodkov nad odhodki v višini 8.522 EUR. Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2018 obračunan v
znesku 0 EUR.
Doseženi poslovni izid je z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb za 143,13 % višji od doseženega v preteklem
letu. Razlog za višji poslovni izid je dvig cen zdravstvenih storitev za 5% na letni ravni.
Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci
stanja na podskupini kontov 985. Presežek prihodkov se porazdeli v letu 2019 po sprejetem 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 2018 in predhodno leto.
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1.1. do 31.12.2018 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 54.492 EUR.
V letu 2018 so se povečala prejeta sredstva iz javnih financ (glede na leto 2017) predvsem na račun povečanih
akontacij ZZZS ter drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe, predvsem na račun višjih konvencij in PZZ.
Povečali so se tudi prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu zaradi večje realizacije dela.
Dne 27.9.2018 je bila 4. redna seja sveta zavoda Zdravstvenega doma Koper. V 4. točki je bil sprejet sklep, da direktor
zavoda odloča o prerazporeditvi sredstev med podprogrami in v okviru glavnih programov. Direktor zavoda je dolžan
poročati o prerazporeditvi sredstev svetu zavoda.
Direktor zavoda je iz konta 4203 prenesel sredstva v višini 1.856,50 EUR na konto za 4026 za mesečne najemnine
avtomobilov. Iz konta 7141 je prenesel sredstva v višini 5.443 EUR na konto 4009 za izplačalo bonitete za otroke po
ZDoh-2, 39. Člen.
Presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v višini 54.492 EUR je bil porabljen za delno plačilo
obveznosti do dobaviteljev nastale na dan 31.1.2018 (AOP 037 – 196.302 EUR).
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 31.12.2018 je v prilogi 4.
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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: Navodilo o razporejanju prihodkov in odhodkov po
vrstah dejavnosti.
Tržni prihodki (samoplačniške storitve, storitve za zasebnike in podjetja) znašajo 1.074.093 EUR, to je 9,64% (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 4: Delitev prihodkov in odhodkov glede na vrsto dejavnosti (v EUR)
Prihodki
Javna služba
Tržna
dejavnost
Skupaj zavod

9.401.679

LETO 2017
Davek od
Odhodki
dohodka
9.401.679
0

LETO 2018
Poslovni
izid
0

Prihodki

Odhodki

10.070.386

10.070.386

Davek od
dohodka
0

Poslovni
izid
0

975.487

971.982

0

3.505

1.074.093

1.065.572

0

8.522

10.377.166

10.373.661

0

3.505

11.144.480

11.135.958

0

8.522

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 0 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 8.522 EUR.
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):
a) prihodki od najemnin,
b) prihodki od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov,
c) prihodki iz dejavnosti medicine dela, prometa in športa,
č) prihodki od ne zdravstvenih storitev.

3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA
Na podlagi sklepa sveta zavoda, se bo v letu 2019 razporedil presežek prihodkov nad odhodki.
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2018
Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2018, ki se zmanjšana za presežek, izračunan v skladu z
ZIPRS1718 za leto 2018, znaša: 8.522 EUR.
Sredstva poslovnega izida za leto 2018 v znesku 4.261 EUR se namenijo za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu, 4.261 EUR se nameni za nabavo osnovnih sredstev.
Del presežka v znesku: 0 EUR ostane nerazporejen.
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IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1718
Presežek, izračunan po denarnem toku, v skladu z ZIPRS1718, znaša 0 EUR za leto 2018 in 0 EUR za leto 2017.

Datum: 20.2.2019
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 31.12.2018
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Priloga 1/A: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
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Priloga 2: Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2018
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Priloga 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1.1. do
31.12.2018
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Priloga 4: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1.1. do 31.12.2018
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Dodatne priloge ministrstva
Priloga 5: Delovni program 2018
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Priloga 6: Izkaz prihodkov in odhodkov 2018
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Priloga 7: Spremljanje kadrov 2018
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Priloga 8: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018
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Priloga 9: Poročilo o vzdrževalnih delih 2018
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Priloga 10: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
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