ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM KOPER
Naslov:

Dellavallejeva ulica 3, 6000 Koper

PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013
ZDRAVSTVENEGA DOMA KOPER

Odgovorna oseba: Matevž Ravnikar, direktor

1

2

KAZALO
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 VSEBUJE:....................................... 5
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 ............................................ 6
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .................................................................................... 6
2. ZAKONSKE PODLAGE ..................................................................................................... 9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 .... 9
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2013 ...................................................... 11
4.1. LETNI CILJI .................................................................................................................... 11
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC ................................. 12
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF ...................................................... 12
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj ................................................................. 12
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF ................................................................................... 12
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE
CILJE .......................................................................................................................................... 13
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.............................................................................. 13
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
15
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ................ 15
7.1.1. Načrtovani prihodki .................................................................................................. 15
7.1.2. Načrtovani odhodki ................................................................................................... 16
7.1.3. Načrtovan poslovni izid ............................................................................................ 17
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
VRSTAH DEJAVNOSTI ....................................................................................................... 18
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ......... 19
8. PLAN KADROV ................................................................................................................ 19
8.1. ZAPOSLENOST.............................................................................................................. 19
8.2. OSTALE OBLIKE DELA ............................................................................................... 20
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM ............................................... 20
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA .................................. 21
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2013 ...................................... 21
9.1. PLAN INVESTICIJ ......................................................................................................... 21
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL ...................................................................................... 23
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA............................................................................................... 23

3

4

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 VSEBUJE:
a)
SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2013 na obrazcih po Pravilniku 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, 58/2010, 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2013
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka za leto 2013
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti za leto 2013
b)

POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:
‒ Obrazec 1: Delovni program 2013
‒ Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2013
‒ Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013
‒ Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2013
‒ Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2013
‒ Priloga – AJPES bilančni izkazi
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II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU
OSNOVNI PODATKI
Ime: ZDRAVSTVENI DOM KOPER
Sedež: Dellavallejeva ulica 3, 6000 Koper
Matična številka: 5728231000
Davčna številka: 41729358
Šifra uporabnika: 92100
Številka transakcijskega računa: 0120-6030921021 (Uprava za javna plačila, Urad Koper,
Pristaniška ulica 12, Koper)
Telefon, fax: 05/66 47 100, 05/66 47 200
Spletna stran: www.zd-koper.si
Ustanovitelj: Mestna Občina Koper
Datum ustanovitve: 1955
ORGANI IN VODSTVO ZAVODA
Organi ZD Koper so:

-

svet zavoda,
direktor zavoda,
strokovni vodja zavoda ter
strokovni svet zavoda

Vodstvo zavoda :

-

Direktor zavoda: Matevž Ravnikar
Strokovni direktor zavoda: Ljubica Kolander Bizjak, dr. med.,
spec. splošne medicine
Pomočnik direktorja za zdravstveno nego: Boja Pahor, dipl. med.
sestra

-

PREDSTAVITEV ZAVODA
Zdravstveni dom Koper (v nadaljevanju ZD Koper) je javni zdravstveni zavod, ki v skladu z
Zakonom o zdravstveni dejavnosti opravlja zdravstveno dejavnost na območju Mestne občine
Koper, katera je tudi ustanoviteljica zavoda.
ZD Koper je bil v sedanji organiziranosti ustanovljen leta 1955 za izvajanje osnovnega
zdravstvenega varstva, ki obsega preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostiko,
zdravstveno vzgojno delo, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v
poslovnih prostorih ZD Koper, na terenu in na območju občine Koper. S 15. 11. 2010 izvaja
ZD Koper, skupaj z Zdravstvenim domom Izola in Zdravstvenim domom Piran, Centralno
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urgentno službo na lokaciji Splošne bolnišnice Izola. ZD Koper izvaja osnovno zdravstveno
varstvo za vse ljudi, ki potrebujejo zdravstveno pomoč, pri tem ravna enako ne glede na
nacionalnost, veroizpoved, raso, spol in drugačnost.
ZD Koper je imel v letu 2012 organizirano zdravstveno varstvo na naslednjih lokacijah:
- ZD Koper - Dellavallejeva ulica 3, Koper,
- Enota Bonifika – Ljubljanska 6A, Koper,
- Zdravstvena postaja Olmo – Cesta na Markovec 1, Koper,
- Splošna ambulanta Ankaran – Srebrničeva 13, Ankaran,
- Dispanzer za ženske Šalara – Obrtniška 30, Koper,
- Splošna ambulanta Šmarje – Šmarje 89, Šmarje,
- Splošna ambulanta v Obalnem domu Upokojencev na Markovcu – Krožna cesta 5, Koper,
- Prehospitalna enota PHE, NMP Obala – Polje 35, Izola
- Ambulanta otroški in šolski dispanzer Debeli Rtič – Jadranska cesta 73, Ankaran,
- Ambulante v zaporih Koper – Ankaranska cesta 3, Koper,
- Razvojna ambulanta deluje tudi v vrtcu Sežana,
- Centralna urgentna služba - Polje 35, Izola.
Dejavnosti: ZD Koper na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZD Koper opravlja
osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega:
- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev
in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in
poškodovancev;
- preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s
programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami;
- zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;
- zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem
razvoju;
- patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter
oskrbovancev v socialno varstvenih in drugih zavodih;
- nujno medicinsko pomoč (dežurna služba, enota NMP-A in NMP-PHE Obala);
- zdravstvene preglede športnikov;
- ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;
- diagnostične in terapevtske storitve;
- center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog;
- antikoagulantno zdravljenje;
- ginekologija.
- diabetologijo;
- psihiatrijo;
- ultrazvočno diagnostiko;
- medicino dela, prometa in športa ter
- razvojno ambulanta.
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2. ZAKONSKE PODLAGE
a)
-

Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08),
Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08),
Določila Splošnega dogovora za leto 2012 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto
2013
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 ter 2013 z
ZZZS.
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, s spremembami in
dopolnitvami),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 110/11),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
(Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10,
104/10, 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11),
- 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 in 58/10),
- 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 in 58/10),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, št. 46/03)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in
tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)
c)
-

Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti…)
Statut ZD Koper,
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest,
Poslovnik o delu sveta zavoda,
Pravilnik o računovodstvu.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2013 smo upoštevali naslednja izhodišča:
- dopis Ministrstva za zdravje - Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih
načrtov za leto 2013,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) in
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS,
št. 104/12).
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Načrtovanje programa dela na podlagi Splošnega dogovora za leto 2013:
Pri pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2013 smo upoštevali določila Splošnega
dogovora za leto 2013. Glavne ukrepe predstavljamo v nadaljevanju:
- Predlagano je 3 % znižanje cen zdravstvenih storitev, ki jih ZZZS plačuje izvajalcem
zdravstvenih storitev.
- Spremenjeni način plačila avansov izvajalcem zdravstvenih storitev: 2. in 3. obrok
mesečnega avansa se plačujeta za pretekli mesec.
- Selektivno zmanjšanje vkalkulirane amortizacije za 20%.
- Selektivno zmanjšanje administrativno tehničnega kadra v ceni storitev za 1,5 odstotne
točke.
- Znižanje standarda za laboratorij v referenčnih ambulantah s 1. 1. 2013 za 30%.
- Spremenjeno financiranje nujne medicinske pomoči na Obali, kar za ZD Koper predstavlja
skoraj 200.000 EUR finančnih sredstev manj.
- Ukinitev Dispanzerja za mentalno zdravje, kar predstavlja na letnem nivoju za skoraj 9.000
EUR finančnih sredstev manj.
Glede na zgoraj zapisano, nam Pogodba z ZZZS glede na leto 2012 predstavlja za dobrih
430.000 EUR finančnih sredstev manj.
Če bodo spremembe pri financiranju programov v letu 2013 občutnejše, da bi vplivale na
prvotno pripravljen in sprejet program dela in finančni načrt zavoda za 2013, bo pripravljen
rebalans finančnega načrta zavoda.
Makroekonomska izhodišča:
Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leto 2013, ki so bile
upoštevane pri pripravi finančnega načrta:
- realna rast bruto domačega proizvoda: -1,4 %,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: 0,9 %
(od tega v javnem sektorju: –0,3 %),
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: –1,3 %
(od tega v javnem sektorju: –2,5 %),
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač): -1,9 %,
- letna stopnja inflacije (dect/dect-1) : 1,9 %,
- povprečna letna rast cen – inflacija: 2,2 %.
Pomembnejši elementi s področja plač za načrtovanje stroškov dela:
Z dnem 31. 5. 2012 je stopil v veljavo Zakon o uravnoteženju javnih financ (v nadaljevanju
ZUJF, Ur.l. RS, št. 40/12), s katerim so bili sprejeti ukrepi na področju omejevanja stroškov
dela v javnem sektorju.
Pri planiranju stroškov dela so bila upoštevana naslednja izhodišča:
- V letu 2013 javnim uslužbencem ne pripada del plače za redno delovno uspešnost (160. člen
ZUJF).
- Javni uslužbenci in funkcionarji, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v letu 2013, v letu
2013 ne napredujejo v višji plačni razred in ne v višji naziv. Javni uslužbenci, ki so v letu
2012 napredovali v višji plačni razred ali naziv, pridobijo pravico do višje plače iz tega
naslova s 1. 6. 2013. Ne glede na ta določila pa javni uslužbenci in funkcionarji pridobijo
naziv ali višji naziv ter pravico do plače s pridobljenim nazivom oz. višjim nazivom, če je
pridobitev naziva ali višjega naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na
katerega se javni uslužbenec premešča, oz. za katerega se sklepa pogodba o zaposlitvi (tretji
odstavek 163. člena ZUJF).
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- Regres za prehrano je opredeljen v 166. členu ZUJF (od 1. 1. 2013 znaša 3,54 EUR – Uradni
list RS, št. 3/13), povračila stroškov prevoza na delo in z dela pa določa 168. člen ZUJF.
- 176. člen ZUJF določa izplačilo regresa za leto 2013, pri čemer se upošteva uvrstitev v
plačni razred v mesecu pred izplačilom regresa. Izplačilo se izvede pri plači za mesec maj.
Zaposlenim, ki so v mesecu pred izplačilom regresa, uvrščeni v 41. ali višji plačni razred, se
za leto 2013 ne izplača regres za letni dopust.
- Jubilejna nagrada pripada zaposlenemu le pri izpolnitvi delovne dobe pri delodajalcih v
javnem sektorju (177. člen ZUJF) in sicer le, če je za posamezni jubilej še ni prejel (63. člen
ZIPRS1314).
- 187. člen ZUJF določa omejitev števila dni letnega dopusta, in sicer največ 35 dni letnega
dopusta oz. največ 15 dodatnih dni letnega dopusta za posebne pogoje dela.
Ukrepi s področja zaposlovanja, sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb, študentskega dela
ter drugih pogodb civilnega prava v ZUJF:
- 183. člen določa pogoje zaposlovanja, ki so vezani na soglasje sveta javnega zavoda, s
predhodnim soglasjem župana.
- 184. člen ZUJF določa omejitve sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb, to je vseh vrst
pogodb civilnega prava, ter opravljanja dela dijakov in študentov.
- Opravljanje zdravstvene dejavnosti v okviru javne zdravstvene službe na podlagi podjemne
ali druge pogodbe civilnega prava je dovoljena pod pogoji, ki jih določa 19. člen ZUJF.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2013
4.1. LETNI CILJI
Vsi cilji morajo biti tudi v bodoče podvrženi glavnemu cilju našega zavoda in ta je
zagotavljanje kakovostnih zdravstvenih storitev. S tem vodilom smo oblikovali naslednje cilje:
- Opravljati redne strokovne nadzore s svetovanjem pri vseh zdravnikih splošne medicine in
na področju zdravstvene in babiške nege.
- Opraviti analizo pri naključno izbranem vzorcu zdravnikov, katere antibiotike predpisujejo,
ali imajo vsaj 1x letno izmerjeno težo, pritisk, ali imajo pri hipertonikih opravljen 1 x na leto
pregled, kontrolo tarčnih organov. Vsaj 5 zdravnikov letno.
- Izvajati kontinuirano izobraževanje na področju zdravstvene in babiške nege v našem
zavodu (strokovne teme, katere pripravijo naši sodelavci).
- Ohraniti ali povečati število udeležb na zunanjih izobraževanjih.
- Posodobitev procesov dela in pravilnikov v sistemu kakovosti.
- Z oddajo prostorov ali pridobitvijo novih programov zagotoviti našim občanom dostopnejše
storitve na različnih področjih zdravstva.
- Racionalizacija stroškov poslovanja z namenom ohranitve doseženega standarda kakovosti
(zaključek najmanj treh javnih razpisov z namenom znižanja stroškov poslovanja,
nadomeščanje zunanjih izvajalcev z notranjimi…).
- Pridobitev dodatnih virov financiranja.
- Dvigniti obseg samoplačniških storitev in storitev z doplačili.
- Vzpostavitev vpogleda posameznih ambulant v njihovo poslovanje.
- Pridobitev ali razširitev programov ZZZS za vsaj dve novi referenčni ambulanti, priznanje
programa antikoagulantne ambulante vsaj glede na lansko realizacijo in drugo.
- Z manjšimi gradbenimi posegi v samo izvedbi zagotoviti kakovostnejše prostore za
opravljanje dejavnosti.
- Več strokovnih medicinskih objav v lokalnih medijih.
- Izboljšati sodelovanje z zdravniki koncesionarji na področju izvajanja storitev laboratorija,
pralnice, kurirja in službe za informatiko.
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4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF
V ZD Koper med ostalimi že zapisanimi cilji, načrtujemo v okviru poslovnih ciljev tudi
naslednje aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ:
- zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti in obvladovanje stroškov,
- izbor najugodnejših ponudnikov pri nabavi storitev ali materiala,
- zagotavljanje gospodarnosti in zakonitosti,
- zagotavljanje ustreznih delovnih razmer,
- zagotavljanje požarne in potresne varnosti,
- zagotavljanje rednih servisov in vzdrževanje opreme,
- notranja kontrola vodenja čakalnih dob,
- aktivnosti v zvezi z načrtom integritete,
- aktivna kadrovska politika in
- zagotavljanje varnega informacijskega sistema in razvoja informacijskih sistemov.
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj
Register tveganj v ZD Koper je usmerjen v prizadevanja za obvladovanje tveganj, povezanih z
opredeljenimi letnimi cilji. Za posamezni cilj opredelimo tveganje, verjetnost in posledice
nastanka, stopnjo tveganosti, ukrepe, odgovornega nosilca ter rok za obvladovanje tveganja.
V nadaljevanju navajamo dve ključni tveganji v ZD Koper:
1. Tveganje: Nedoseganje ali preseganje programov po pogodbi ZZZS in s tem nedoseganje
prihodkov ali povzročanje nepredvidenih stroškov.
Ukrep: Ažurno spremljanje obsega dela po ambulantah. V ambulantah, kjer se bodo izkazovali
odmiki od zastavljenih planov, bo sledilo takojšnje ukrepanje. V primeru nedoseganja
realizacije programov, zaradi zmanjšanih potreb prebivalstva ali preseganja realizacije, zaradi
povečanih potreb prebivalstva, bo izvedeno prestrukturiranje programov v skladu z določili
Splošnega dogovora, ki velja za posamezno leto.
2. Tveganje: Nelikvidnost.
Ukrepi: Redno spremljanje in načrtovanje denarnega toka, natančno časovno planiranje nabav
in upoštevanje finančnega načrta nabav za posamezno leto.
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF
ZD Koper nima vzpostavljene svoje notranje revizijske službe, zato bodo aktivnosti na
področju notranjega nadzora javnih financ v letu 2013 izvedene v sodelovanju s pooblaščenim
izvajalcem storitev notranje revizije.
V letu 2013 bo preverjeno delovanje notranjih kontrol za obvladovanje tveganj na področju
računovodstva in sicer:
- knjiženje blagajne,
- knjiženje likvidature,
- knjiženje v glavno knjigo in
- knjiženje v saldakonte.
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5. FIZIČNI, FINANČNI
ZASTAVLJENE CILJE

IN

OPISNI

KAZALCI,

S

KATERIMI

MERIMO

Finančni kazalniki
1.
2.
3.

KAZALNIKI GOSPODARNOSTI
KAZALNIKI DONOSNOSTI LASTNIH VIROV
KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI (pospešeni koeficient)

Realizacija
1-12 2012
0,9938
0,0150
1,1490

Cilji poslovanja in merila doseganja ciljev
CILJ POSLOVANJA
Izpolnjevanje pogodbenega programa za ZZZS
Zagotavljanje zakonitosti poslovanja
Izvedba planiranih investicij
Izvedba planiranih nabav
Zmanjševanje stroškov
Izvajanje ISO Standarda
Izvajanje javnih razpisov

Realizacija
1-12 2011
1,0023
0,0309
1,2030

INDEKS
Real 12 /real. 11
99
48
96

FN 2013
1,00
0,01
1,14

INDEKS
FN 2013 /real. 2012
101
93
99

MERILO DOSEGANJA CILJEV
100% realizacija vseh programov
Ne-sankcioniranje s strani zunanjih ustanov
Izvedene investicije glede na plan
Izvedene nabave glede na plan
Primerjava stroškov glede na preteklo leto
Ohranitev ISO Standarda in izvajane nalog
Nižje cene glede na preteklo leto

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA
Program dela za leto 2013 temelji na obveznostih, ki izhajajo predvsem iz pogodbenih
obveznosti z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, deloma pa tudi iz pogodbenih
obveznosti s podjetji, zavodi in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami.
Načrtovani delovni program, ki ga podajamo v prilogi Obrazec 1: Delovni program 2013 in v
spodnjih tabelah, je pripravljen v okviru razpoložljivega prihodka oz. načrtovanega programa iz
Pogodbe z ZZZS in veljavnih cena 1. 1. 2013. Načrtovani delovni program iz priloženih
preglednic se bo prilagodil možnim prestrukturiranjem in uskladil s Pogodbo z ZZZS.
Program ZZZS načrtujemo realizirati v celoti in je prikazan v spodnji tabeli. Plan preventive se
bo glede na finančni načrt 2012 v splošnih ambulantah zmanjšal, saj se bo opravljal v okviru
referenčnih ambulant (katere so plačane v pavšalu), ki delujejo v sklopu splošnih ambulant.
Naziv

Plan ZZZS 2012
Količniki

SPLOŠNA AMBULANTA - kurativa
SPLOŠNA AMBULANTA - preventiva (90%)

Točke

380.434

Realizacija ZZZS 2012
Količniki

Točke

% real. 12/FN 12
Količniki

410.213

108%

Točke

Plan ZZZS 2013
Količniki

Točke

380.434

% FN 13/real.12
Količniki

17.410

16.003

92%

12.718

73%

150.715

131.229

87%

150.715

100%

OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER - preventiva (90%)

81.577

80.335

98%

81.577

100%

DISPANZER ZA ŽENE - kurativa

61.407

46.332

75%

61.407

100%

2.820

2.352

83%

2.820

100%

18.417

25.574

139%

18.417

100%

8.312

10.167

122%

8.312

OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER - kurativa

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

Točke

100%

100%

248.121

250.075

101%

248.121

100%

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

15.614

18.019

115%

15.614

100%

SPEC.AMB.PSIHITRIJA

37.959

39.556

104%

37.959

100%

161.907

159.701

99%

161.907

100%

24.685

24.898

101%

24.685

100%

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

106.804

106.860

100%

109.619

103%

ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO

88.928

89.158

100%

89.400

101%

SPEC.AMB.DIABETOLOGIJA
ULTRAZVOK

Poleg zgoraj navedenih programov bomo v letu 2013 opravljali za ZZZS tudi programe, ki so
financirani v pavšalu. To so: dežurna služba, nujna medicinska pomoč, program PHE, reševalec
na motorju, dežurna služba v zobozdravstvu, zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja, center za
preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, razvojna ambulanta, referenčne
ambulante in program nudenja zdravstvene oskrbe obsojencem in pripornikom v Zaporu Koper.
Vse dejavnosti načrtujemo, da bodo plačane v višini dogovorjenih programov po pogodbi z
ZZZS.
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V spodnji tabeli so prikazani/e realizirani/e in planirani/e točke in količniki do ostalih
plačnikov v letu 2012 in plan 2013.
Plan 2012

Naziv

Količniki

Realizacija 2012

Točke

Količniki

Plan 2013

Točke

Količniki

% PLAN 13/12

Točke

Količniki

SPLOŠNA AMBULANTA - kurativa+preventiva

1.980

1.981

2.000

101%

OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER - kurativa+preventiva

1.980

1.980

2.000

101%

DISPANZER ZA ŽENE - kurativa+preventiva

1.550

1.552

1.550

100%

20

17

20

120%

0

0

0

AMBULANTA ODU
AMBULANTA DEBELI RTIČ - kurativa
DISP.ZA MENTALNO ZDRAVJE

Točke

650

634

0

0

0

10

8

10

0

0

0

SPEC.AMB.DIABETOLOGIJA

250

246

250

102%

ULTRAZVOK

280

291

300

103%

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

19.500

19.748

20.000

101%

ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO

1.400

1.416

1.500

106%

NEGA IN PATRONAŽA
ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA
SPEC.AMB.PSIHITRIJA

650
120%

V ZD Koper opravljamo v okviru dejavnosti dispanzerja medicine dela prometa in športa
storitve na trgu. Letni plan dela v točkah je prikazan v spodnji tabeli.
Letni plan dela v točkah
JAN
FEB
MAR
APR
MAJ
JUN
JUL
AVG
SEP
OKT
NOV
DEC SKUPAJ
10.852 10.852 10.852 10.852 10.852 10.852 10.852 10.852 10.852 10.852 10.852 10.852 130.224

V okviru dejavnosti dispanzerja medicine dela prometa in športa opravljamo tudi edukacijske
in psihosocialne delavnice. Te delavnice so namenjene voznikom, ki so pridobil kazenske
točke, zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih
psihoaktivnih snovi. V letu 2013 načrtujemo opraviti 348 edukacijskih in 13 psihosocialnih
delavnic.
V ZD Koper deluje tudi diagnostični laboratorij. V našem laboratoriju, s kakovostnimi
analizatorji izvajamo hematološke, biokemične in urinske preiskave. Kontrolo kakovosti,
točnosti in natančnosti izvaja pristojna kontrola na državnem in mednarodnem nivoju. Razvoju
klinične kemije v laboratoriju sledimo z uvajanjem novih laboratorijskih preiskav. V letu 2013
načrtujemo opraviti 520.500 točk za izvajalce našega zavoda ter za zunanje naročnike –
zdravnike zasebnike in samoplačnike.
Program dela prikazuje priloga 1 - Obrazec 1: Delovni program 2013.
V nadaljevanju so v spodnji tabeli prikazani načrtovani prihodki po pogodbi z ZZZS za leto
2013, ločeno za OZZ in PZZ. Kot osnovo za izračun smo upoštevali zadnjo veljavno pogodbo z
ZZZS (1.12.2012) in nova določila Splošnega dogovora 2013. Od celotne pogodbe naj bi dobili
s strani ZZZS plačilo v višini 90,5%, s strani PZZ pa 9,5% (odstotek je približen in odvisen od
plačila posamezne ambulante):
Prihodki po Pog.ZZZS
SKUPAJ

OZZ=90,5%

PZZ=9,5%

JANUAR

577.638

522.763

54.876

FEBRUAR

577.638

522.763

54.876

MAREC

577.638

522.763

54.876

APRIL

577.638

522.763

54.876

MAJ

577.638

522.763

54.876

JUNIJ

577.638

522.763

54.876

JULIJ

577.638

522.763

54.876

AVGUST

577.638

522.763

54.876

SEPTEMBER

577.638

522.763

54.876

OKTOBER

577.638

522.763

54.876

NOVEMBER

577.638

522.763

54.876

DECEMBER

577.638

522.763

54.876

6.931.658

6.273.150

658.508

SKUPAJ
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7. FINANČNI
NAČRT
UPORABNIKOV

PRIHODKOV

IN

ODHODKOV

DOLOČENIH

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
Načrt izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2013 je izdelan na podlagi realizacije za leto 2012,
ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2013 ter glede na temeljna ekonomska izhodišča in
predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2013, ki jih posreduje Ministrstvo za
zdravje.
Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2013 je prikazan v prilogi 2.
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.
7.1.1. Načrtovani prihodki
Načrtovani celotni prihodki za leto 2013 znašajo 8.895.281 EUR in bodo za 2,88% nižji od
doseženih v letu 2012.
Ti prihodki so načrtovani na osnovi določil Splošnega dogovora za leto 2013 in na osnovi
drugih pričakovanj prihodkov od opravljanja zdravstvene dejavnosti in prodaje na trgu.
Načrtovani prihodki od prodaje proizvodov in storitev znašajo 8.816.317 EUR in so za 3,05%
nižji od realiziranih prihodkov leta 2012. Ti prihodki vključujejo prihodke iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja, prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, prihodke iz
naslova pripravnikov, sekundarijev in specializantov, prihodke iz doplačil do polne cene
zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, samoplačnikov, konvencij in donacij.
Načrtovani prihodki iz OZZ se bodo v letu 2013 glede na realizacijo 2012 znižali za 9,23%,
zaradi varčevalnih ukrepov in spremenjenega standarda za dežurstvo – Centralna urgentna
služba obala. V letu 2013 načrtujemo pridobiti še dve referenčni ambulanti.
V letu 2013 predstavljajo prihodki iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializantov
936.523 EUR. Ustvarjen prihodek, ki na drugi strani predstavlja tudi strošek dobimo v celoti
povrnjen s strani ZZZS. V kolikor v celotnih prihodkih odštejemo omenjen znesek, znašajo
celotni prihodki 7.958.758 EUR. Načrtujemo, da se bodo prihodki iz naslova pripravnikov,
specializantov in sekundarijev glede na leto 2012 povišali za 16,74%, saj nameravamo zaposliti
še dodatna dva specializanta in sedem pripravnikov.
Načrtujemo, da se bodo prihodki iz naslova PZZ povišali na račun spremenjenega deleža
obračunavanja storitev in možnega presega dela nekaterih dejavnosti.
Načrtovani prihodki od doplačil do polne cene zdravstvene storitve, od nadstandardnih storitev,
samoplačnikov, konvencij in ostalih plačnikov, se bodo v letu 2013 glede na realizacijo 2012
povečali za 9,3% na račun samoplačnikov, konvencij ter edukacijskih in psihosocialnih
delavnic, ki jih izvajamo v dispanzerju medicine dela, prometa in športa.
Načrtujemo, da se bodo drugi prihodki iz naslova plačila sobotnih dežurstev za zobozdravstvo
in povišanih najemnin v letu 2013 povečali za 28,88%.
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Načrtovani finančni prihodki znašajo 5.607 EUR in so ostali enaki kot leta 2012, saj ne
pričakujemo sprememb.
Načrtovani prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki
znašajo 73.357 EUR in so za 22,52% višji glede na leto 2012 na račun predvidenih višjih
donacij.
7.1.2. Načrtovani odhodki
Celotni načrtovani odhodki za leto 2013 znašajo 8.895.281 EUR in bodo za 3,48% nižji od
doseženih v letu 2012.
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2013 znašajo
2.244.497 EUR in bodo za 4,7% nižji od doseženih v letu 2012. Delež glede na celotne
načrtovane odhodke zavoda znaša 25,23%.
Načrtovani stroški materiala znašajo 902.471 EUR in so za 7,23% nižji od leta 2012. Delež
glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 10,14%. V letu 2013 načrtujemo znižati
stroške materiala na račun javnih razpisov. Konec leta 2012 smo izvedli skupno javno naročilo
za pisarniški material, kar predstavlja prihranek v letu 2013. Stroške laboratorijskega materiala
nameravamo znižati s skupnim javnim razpisom preko Združenja zdravstvenih zavodov. V letu
2013 bo izveden tudi javni razpis za sanitetni material.
Stroški storitev znašajo 1.342.026 EUR in so za 2,96% nižji od leta 2012. Delež glede na
celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 15,08%.
Zmanjšanje stroškov storitev načrtujemo pri stroških vzdrževanja, izobraževanja, računalniških
storitev, podjemnih pogodb in drugih stroških. V letu 2013 načrtujemo izpeljati javno naročilo
za oddajo zobne tehnike zunanjemu izvajalcu.
V organizacijski enoti dispanzerja medicine dela prometa in športa smo v letu 2012 poleg
preventivnih zdravstvenih pregledov pričeli izvajati tudi edukacijske in psihosocialne
delavnice. Te delavnice so namenjene voznikom, ki so pridobil kazenske točke, zaradi vožnje
pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Trdinova ulica 8, Ljubljana, nam je
dne, 20. 3. 2012, izdala na podlagi drugega odstavka 43. člena Zakona o voznikih (Uradni list
RS št. 109/2010) pooblastilo za izvajanje edukacijskih in psihosocialnih delavnic. Te delavnice
je potrebno izvajati po Pravilniku o edukacijskih in psihosocialnih delavnicah (Uradni list RS,
št. 45/2011). Omenjeni Pravilnik v 5. in 11. členu določa kriterije izvajalcev, ki lahko
opravljajo te delavnice. Torej kader, ki izvaja te delavnice mora biti ustrezno izobražen in mora
imeti opravljeno usposabljanje za izvajanje edukacijskih in psihosocialnih delavnic, ki ga izvaja
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa. Kadra, ki je ustrezno usposobljen za
izvajanje teh delavnic v našem zavodu nimamo, zato smo bili primorani skleniti pogodbo z
zunanjim izvajalcem. Do konca novembra 2012 smo imeli sklenjeno pogodbo z zunanjim
izvajalcem, kar je predstavljalo strošek storitve. Z decembrom 2012 smo z istim izvajalcem
sklenili podjemno pogodbo, kar bo v letu 2013 predstavljal nekoliko manjše znižanje
podjemnih pogodb glede na plan. V kolikor gledamo na celoto podjemnih pogodb in jih
primerjamo z letom 2012, pa bomo ta strošek uspeli znižati.
Z lastnimi zaposlenimi (preko s.p. in d.o.o.) nimamo sklenjene nobene pogodbe za opravljanje
zdravstvenih storitev.
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Načrtovani stroški dela
Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2013 znašajo 6.441.203 EUR in bodo
za 2,44% nižji od doseženih v letu 2012. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda
znaša 72,41%.
Strošek dela nameravamo v letu 2013 znižati na račun ne izplačevanja delovne uspešnosti in
manjšega števila nadur. Nadure načrtujemo izplačevati v dejavnostih, kjer ne uspemo zaposliti
kadra (patronažna služba – nadomeščanje bolniške odsotnosti, koordinatorstvo na Cus-u,
zapori…).
V letu 2013 predstavljajo odhodki iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializantov
936.523 EUR. Ustvarjen prihodek, ki na drugi strani predstavlja tudi strošek, dobimo v celoti
povrnjen s strani ZZZS. V kolikor v celotnih odhodkih odštejemo omenjen znesek, znašajo
celotni odhodki 7.958.758 EUR. Načrtujemo, da se bodo odhodki iz naslova pripravnikov,
specializantov in sekundarijev glede na leto 2012 povišali za 16,74%, saj nameravamo zaposliti
še dodatna dva specializanta in sedem pripravnikov.
Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu znaša 0 % dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga
in storitev na trgu, kar znaša 0 EUR (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje
blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).
V skladu z 22. k členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) dinamiko izplačil
dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu določi organ
upravljanja uporabnika proračuna na predlog direktorja.
Zaradi negativnega poslovnega izida v preteklem letu in sprejetega Zakona o izvrševanju
proračunov RS za leti 2013 in 2014 - ZIPRS1214 (Uradni list RS št. 104/2012, z dne 24. 12.
2012) ter objektivne bojazni do zmanjšanja finančnih sredstev, se delovna uspešnost do
nadaljnjega ne bo izplačevala.
Načrtovani stroški amortizacije
Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 274.034 EUR.
- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 0 EUR,
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 192.982 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
81.052 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 0 EUR.
7.1.3. Načrtovan poslovni izid
Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2013
izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 0 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 56.985 EUR
višji od doseženega v letu 2012.
Konec leta 2012 smo v zavodu pričeli izvajat ukrepe za uravnoteženje poslovanja zavoda in
nekatere bomo izvajali tudi v letu 2013: ne izplačevanje nadur (razen v že omenjenih primerihzapori, patronažna služba…); povečan obseg dela iz naslova opravljenih storitev z doplačili (v
zobozdravstvu) se do nadaljnjega na priznava; prekinejo se pogodbe z zunanjimi izvajalci, ki
opravljajo NMP in zdravstveno varstvo na javnih prireditvah in sklenejo se racionalnejše
pogodbe izključno z lastnimi zaposlenimi, opravi se razgovore z zunanjimi zdravniki, ki
opravljajo delo na PHE in skuša dogovoriti za vzpostavitev rednega delovnega razmerja, vsaj
za določen delež; racionalnejša poraba materiala; ne izplačevanje povečanega obsega dela;
natančno se spremlja izpolnjevanje pogojev za upokojitev in kritično presoja ob izdaji soglasij
za nadaljevanje delovnega razmerja.
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7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
VRSTAH DEJAVNOSTI
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je podan v prilogi
Ajpes.
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti
(storitev):
a) prihodki od najemnin
b) prihodki od obresti
c) prihodki od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov
d) prihodki iz dejavnosti medicine dela, prometa in športa
e) prihodki od ne zdravstvenih storitev
Načrtovani prevrednotovalni prihodki in izredni poslovni prihodki niso načrtovani za tržno
dejavnost. Finančni prihodki so načrtovani v vrednosti 589 EUR na račun obresti.
Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z
naslednjimi sodili (navedba uporabljenih sodil):
- 10,5% tržna dejavnost in
- 89,5% javna služba.
Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 0 EUR (finančni načrt je izravnan), iz
naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 0 EUR(finančni načrt je izravnan).
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah.
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7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v letu
2013 je izdelan na podlagi prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2012 in z
oceno predvidenih sprememb v letu 2013.
Prihodke za izvajanje javne službe načrtujemo za 1,04% manjše kot v letu 2012, prihodke od
prodaje blaga in storitev na trgu pa načrtujemo za 14,15% več kot leta 2012.
Načrtovani odhodki za izvajanje javne službe naj bi se glede na leto 2012 zmanjšali za 4,95 %,
odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu pa povečali za 11% (povečanje
edukacijskih in psihosocialnih delavnic, materialnih stroškov za samoplačniške storitve...)
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

8. PLAN KADROV
Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013.
8.1. ZAPOSLENOST
ZD Koper se srečuje s problematiko pomanjkanja kadrov na področju poklicne skupine
zdravnikov specialistov, kar je razvidno tudi iz Letnega poročila 2012 (str. 32). V letu 2013 je
zato planirano povečanje števila zdravnikov specialistov, s katerimi bi zapolnili prosta delovna
mesta, ki jih sedaj pokrivamo s pogodbami civilnega prava (v nadaljevanju podjemna
pogodba). Največje pomanjkanje zdravnikov specialistov beležimo v organizacijski enoti PHE
Obala, kjer imamo prosta 4 delovna mesta. Prav tako imamo prosti delovni mesti za zdravnika
specialista psihiatrije in pediatrije. Po podjemni pogodbi se izvajata tudi dela zdravnika
specialista v ultrazvočni dejavnosti ter psihiatra v Zavodu za prestajanje kazni Zapora Koper.
ZD Koper si bo v letu 2013 prizadeval, da bo podjemne pogodbe nadomestil s pogodbami o
zaposlitvi. Zaradi navedenega je pri poklicni skupini zdravnik specialist iz naslova prostih
delovnih mest in podjemnih pogodb planirano 8 zdravnikov specialistov več, kot v letu 2012.
Ob tem je potrebno poudariti, da ne gre za vse zaposlitve za polni delovni čas. V treh primerih
gre za planirano zaposlitev za krajši delovni čas.
Število specializantov, ki naj bi v letu 2013 sklenili pogodbo o zaposlitvi, je narejeno na osnovi
povprečnega števila na novo zaposlenih specializantov v preteklem letu in planiranih
zaključkov, oziroma prekinitev nekaterih specializacij. Področje specializacije je v izključni
pristojnosti Zdravniške zbornice Slovenije, zato ZD Koper nima vpliva na zaposlovanje na tem
področju. V letu 2013 ZD Koper planira povišanje števila specializantov za 2 delovni mesti.
Stroški specializacij, napotenih s strani Zdravniške zbornice Slovenije ne bremenijo ZD Koper,
razen v primeru 1 specializacije iz medicine dela, prometa in športa, ki se izvaja s sredstvi ZD
Koper.
V letu 2013 ZD Koper načrtuje 2 pripravnika s področja zobozdravstva in 12 pripravnikov
zdravstvene nege. Zaradi minimalnega obsega kadra s področja zdravstvene nege slednji
predstavljajo dobrodošlo pomoč medicinskim sestram pri delovnih procesih v ambulantah ZD
Koper. Stroški pripravnikov ne bremenijo ZD Koper.
Na področju poklicne skupine diplomirane medicinske sestre ne pričakujemo sprememb, razen
v primeru pridobitve dodatnih zdravstvenih programov. Spremembe na področju poklicne
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skupine zdravstvenih tehnikov oziroma medicinskih sester so predvidene zgolj v spremembi
delovnega mesta znotraj iste tarifne skupine (medicinska sestra – nacionalna poklicna
kvalifikacija).
Predvidene upokojitve se nanašajo na zdravstveni kader, ki ga bo treba zaradi kadrovskega
načrta nadomestiti z novimi zaposlitvami, razen v primeru zaposlenih iz zobne tehnike, ki bodo
predvidoma preneseni k zunanjemu izvajalcu.
Planirano število zaposlenih naj bi se v letu 2013 v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2012
povečalo za 17 zaposleninih in doseglo število 229, vendar se povišanje v 11 primerih nanaša
na kader, ki je financiran iz drugih virov (pripravniki, specializantje). To pomeni, da gre v
breme ZD Kopra le 6 predvidenih novih zaposlitev. Navedene zaposlitve bi nadomestile
dosedanje zunanje izvajalce, ki so praviloma dražji.
8.2. OSTALE OBLIKE DELA
ZD Koper namerava v letu 2013 znižati stroške pogodbenega dela za 6,86 % in čim več
podjemnih pogodb nadomestiti s pogodbami o zaposlitvi. Velja poudariti (kot smo že zapisali),
da smo v mesecu maju 2012 pričeli z izvajanjem edukacijskih in psihosocialnih delavnic v
dispanzerju medicine dela, prometa in športa. Do konca novembra 2012 smo imeli sklenjeno
pogodbo z zunanjim izvajalcem, kar je predstavljalo strošek storitve. Z decembrom 2012 smo z
istim izvajalcem sklenili podjemno pogodbo, kar bo v letu 2013 predstavljal povišan strošek
podjemnih pogodb. Z lastnimi zaposlenimi (preko s.p. in d.o.o.) nimamo sklenjene nobene
pogodbe za zdravstvene storitve.
Podjemne pogodbe se bodo še naprej uporabljale na tistih deloviščih, kjer na podlagi javno
objavljenih razpisov ne bomo pridobili ustreznih kandidatov za zasedbo delovnih mest.
Sodelovanje z zunanjimi izvajalci urejamo preko civilno pravnih pogodb. Ločimo jih na
izvajalce zdravstvene dejavnosti in izvajalce podpornih dejavnosti kot so: deratizacija, kurir,
varstvo pri delu… Civilno pravne pogodbe za izvajanje zdravstvene dejavnosti sklepamo
praviloma samo za dejavnosti, za katere nimamo dovolj lastnega kadra za priznan standard.
Sklepamo jih tudi za kritje daljših odsotnosti (v primeru PHE tudi za kritje krajših odsotnosti)
ter za izvajanje tržne dejavnosti (samoplačniške storitve). V letu 2013 bomo sledili ciljem, da
bomo pogodbe civilnega prava zamenjevali z rednimi (tudi za krajši čas) zaposlitvami. Prav
tako bomo urne postavke usklajevali s priznanimi standardi, s čimer bomo dosegli zmanjšanje
stroškov.
V letu 2013 se v zavodu ne bomo posluževali študentskega dela preko študentskih servisov. Še
naprej bomo omogočali dijakom in študentov opravljanje prakse.
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM
ZD Koper ima dejavnost čiščenja oddano zunanjemu izvajalcu od 1. 9. 2011 dalje za obdobje
petih let. Letni strošek te dejavnosti znaša 94.072,00 EUR.
V letu 2013 namerava ZD Koper na podlagi javnega razpisa oddati zunanjemu izvajalcu tudi
dejavnost zobne tehnike.
V letu 2013 bomo še naprej imeli sklenjene pogodbe civilnega prava za izvajanje podporne
dejavnosti: deratizacija, kurir, varstvo pri delu…
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8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA
ZD Koper si bo še naprej prizadeval omogočiti izpopolnjevanja čim več zaposlenim ob
hkratnem zniževanju stroškov, in sicer s pomočjo donatorjev. Prav tako bo ZD Koper
nadaljeval z internim izobraževanjem.
V letu 2013 bo imel ZD Koper, tako kot v letu 2012, sklenjeni 2 pogodbi o izobraževanju na
podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Ur. list RS
št. 107/11) za pridobitev izobrazbe diplomirani zdravstvenik v organizacijski enoti
Prehospitalna enota Obala.
ZD Koper bo tudi v letu 2013 na podlagi razpisov s strani Zdravniške zbornice Slovenije,
zagotavljal mentorje za potrebe izvajanja specializacij na področjih družinske in urgentne
medicine, psihiatrije ter pediatrije. V svoje breme bo ZD Koper specializiral zdravnika za
področje medicine dela, prometa in športa, pri katerem je predviden konec specializacije v
juniju 2016. Do konca meseca maja 2013 bo ZD Koper v svoje breme specializiral tudi
zdravnico (tujko) s področja pediatrije in jo po končani specializaciji tudi zaposlil na prosto
delovno mesto. Ostale specializacije se izvajajo v okviru razpisov s strani Zdravniške zbornice
Slovenije in finančno ne bremenijo ZD Koper.
V letu 2013 bo ZD Koper omogočil pripravništvo 2 zobozdravnikoma in 12 pripravnikom s
področja zdravstvene nege. Stroški pripravnikov ne bremenijo ZD Koper.
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2013
9.1. PLAN INVESTICIJ
Leto 2013 bo s finančnega vidika še nekoliko slabše kot pretekla leta. Zaradi izostrenih
finančnih razmer, v katerih se je znašel zavod zaradi negativnega finančnega poslovanja v letu
2012 ter pričakovanega znižanj tekočih prihodkov v letu 2013, kar bo posledica finančne krize
v državi, so viri sredstev za investicije zelo omejeni. Zato so predvidena dejanska investicijska
vlaganja v letu 2013 skromna in še ta bodo v večjem delu pogojena z likvidnostno situacijo
tekom leta.
Skupna vrednost vseh nabav v letu 2013 znaša 205.963 EUR, kar je za 18,88% manjša kot je
bila realizacija v letu 2012.
Plan adaptacij v letu 2013:
1
2
3
4
5
6
7
8

ENOTA
DISP. ZA DIABETIKE
SA DOM UPOKOJENCEV
SA BONIFIKA
SA BONIFIKA + SA KOPER
ZDRAVSTVENA VZGOJA
OTROŠKA POSVETOVALNICA
LABORATORIJ
ZD KOPER-CENTRALNA STAVBA

ADAPTACIJA
UREDITEV PODSTREŠNEGA PROSTORA ZA DELAVNICE
UREDITEV PROSTOROV ZA NOVO AMBULANTO
UREDITEV AMBULANTE (dr. Damjanovič)
MENJAVA TLAKOV (Fabris, Hrvatin, Luin, fizioterapija, Gobo)
PREBOJ STENE IN MONTAŽA VRAT
OBNOVA ZUNANJE STENE - HIDROIZOLACIJA
ADAPTACIJA
UREDITEV TLAKOV
Skupaj:

ZNESEK
18.000,00
6.000,00
1.500,00
3.500,00
500,00
1.500,00
40.000,00
7.000,00
78.000,00

Ključna investicija v letu 2013 bo dokončanje prostora v dispanzerju za diabetike v vrednosti
18.000,00 EUR (ureditev podstrešnega prostora za delavnice). Glede na finančne zmožnosti
bomo poleg tega opravili še naslednja manjša investicijska vlaganja: uredili bom splošno
ambulanto na Bonifiki za dr. Damnjanovič v vrednosti 1.500 EUR, uredili bomo prostore za
novo ambulanto v domu upokojencev na Markovcu v vrednosti 6.000 EUR, v petih ambulantah
bomo menjali tlake v vrednosti 3.500 EUR, v ambulanti zdravstvene vzgoje bomo prebili steno
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in montirali vrata v vrednosti 500 EUR, v otroški posvetovalnici bomo obnovili zunanje stene
ter jih obložili z hidroizolacijo v vrednosti 1.500 EUR, adaptirali bomo celoten laboratorij v
vrednosti 40.000 EUR ter v centralni stavbi bomo obnovili tlake na stopnišču v vrednosti 7.000
EUR.
Realizacija izvedbe plana investicij bo odvisna od finančnih zmožnosti zavoda. Plan investicij
se bo izvajal po zgornjem vrstnem redu plana.
PLAN NABAV ZA LETO 2013

V letu 2013 planiramo kupiti naslednja osnovna sredstva:
NAZIV OSNOVNEGA SREDSTVA
RAČUNALNIKI, TISKALNIKI
OKSIMETER ZA DOJENČKE
RR ELEKTRONSKI
PROJEKTOR
VRTLJIV STOL ZA PACIENTE
TEHNICA Z VIŠINOMEROM
SPIROMETER
EKG
HALOGENSKA AMBULANTNA SVETILKA
DEFIBRILATOR
FOTOKOPIRNI STROJ
FOTOKOPIRNI STROJ
DEFIBRILATOR
SPIROMETER
MIZA PREGLEDNA
BOJLER
OMARE GARDEROBNE
DEFIBRILATOR LIFE PACK 12 (full optional)
PRENOSNI NAVIGACIJSKI SISTEM
FOTOKOPIRNI STROJ
POLIMERIZACIJSKA LUČ
APEX LOCATOR
SKELER
DENTALNE LUPE
OVEN FOR GUTTA CODE
MIZA PREGLEDNA
ULTRAZVOK
RADIJSKI IN CD PREDVAJALNIK
DIGITALNI FOTOAPARAT
OMARE
OGNJEVAREN TREZOR
TEHTNICA Z VIŠINOMEROM
NEPREBOJNO STEKLO
ANALITSKA TEHNICA
HEMATOLOŠKI ANALIZATOR za kap kri
POCT - aprat za CRP
MIKROCENTRIFUGA
NOV ADG APARAT
AUDIOMETER
MIZA TERAPEVTSKA , STOLČEK TERAPEVTSKI
BLAZINA TERAPEVTSKA

KOLIČINA

skupaj
1
5
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Skupaj:

ZNESEK
10.000,00
399,00
2.215,00
1.500,00
243,60
609,06
1.090,00
5.100,00
298,00
1.300,00
500,00
500,00
1.300,00
2.180,00
854,00
200,00
2.000,00
1.800,00
170,00
500,00
700,00
1.000,00
1.100,00
1.500,00
500,00
550,00
50.000,00
250,00
160,00
200,00
3.500,00
609,06
500,00
3.000,00
12.000,00
1.500,00
3.000,00
5.635,00
4.000,00
3.000,00
2.500,00
127.962,72

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2013
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9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL
Investicijskemu vzdrževanju bomo letos namenili 107.175 EUR, kar je za 2,34% manj kot je
bilo realizirano leta 2012.
Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2013.
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA
Zadolževanje po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona
o javnih financah (Ur. l. RS, št. 112/2009) v letu 2013 ni načrtovano.

Datum: 4. 4. 2013
Podpis odgovorne osebe
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