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I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE:
a)

SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2019 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, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto
2019
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:
‒

Obrazec 1: Delovni program 2019

‒

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019

‒

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019

‒

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019

‒

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019

‒

Priloga – AJPES bilančni izkazi
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II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU
Ime: ZDRAVSTVENI DOM KOPER
Sedež: Dellavallejeva ulica 3, 6000 Koper
Matična številka: 5728231000
Davčna številka: 41729358
Šifra uporabnika: 92100
Številka transakcijskega računa: SI56 0125 0603 0921 026 (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 zavoda: Svet zavoda, direktor, strokovni vodja, strokovni svet
Vodstvo zavoda: Igor Hrvatin, v. d. direktorja
PREDSTAVITEV ZAVODA
Zdravstveni dom Koper (v nadaljevanju ZD Koper) je javni zdravstveni zavod, ki v skladu z Zakonom o zdravstveni
dejavnosti opravlja zdravstveno dejavnost na območju Mestne občine Koper, ki je tudi ustanoviteljica zavoda, občine
Ankaran. Z Mobilno enoto reanimobila krijemo območje vseh štirih obalnih občin, prav tako to območje pokrivamo z
dežurno službo splošne medicine in pediatrije v kateri pa sodeluje še z ZD Piran in ZD Izola, s katerima si po ključu
delimo termine. Zobozdravstveno dežurno službo zagotavljamo za celotno območje ZZZS OE Koper in sicer po 4 ure na
dela proste dneve.
ZD Koper je bil 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 in na terenu.
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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ORGANIZACIJSKA SHEMA

2.

ZAKONSKE PODLAGE

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, 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, 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 in določila Splošnega dogovora za leto 2019
Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 ter 2019 z ZZZS.







b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617 in 13/18),
 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 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 in 86/16),
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Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni
list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 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, 75/17 in 82/18),
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),
Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost
Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018)

Interni akti zavoda
 Statut ZD Koper,
 Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest,
 Poslovnik o delu sveta zavoda,
 Pravilnik o računovodstvu.
Ostala interna dokumentacija ZD Koper je urejena v sklopu ISO standarda 9001/2015.
3.

OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali naslednja izhodišča:
 dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019,
 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in
83/18),
 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),
 Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
 Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10,
59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 –
ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).
4.

PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019

4.1. LETNI CILJI
V letu 2019 bomo sledili naslednjim ciljem:
 Realizacija celotnega plačanega programa, definiranega v pogodbi z ZZZS
Cilj bo dosežen s sprotnim obveščanjem posameznih ambulant o realizaciji programa.
 Skrajševanje čakalnih dob, kjer se le-te pojavljajo
Sodelovali bomo z odgovornimi institucijami za pridobitev novih programov v dejavnostih, kjer se pojavljajo
pretirane obremenitve ali celo čakalne vrste. Še naprej bomo razvijali ponudbo samoplačniških storitev.
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,
 izvajanje nadzora nad napotovanjem na sekundarno in terciarno raven,
 aktivna kadrovska politika in
 zagotavljanje varnega informacijskega sistema in razvoja informacijskih sistemov.
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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: Kadrovski izpadi in pomanjkanje kadra
Kadrovski izpad in pomanjkanje kadra pri določenih poklicnih skupinah (spec. družinske medicine, specialist MDPŠ,
spec. pediatrije) predstavlja tveganje, da ZD Koper ne bo uspel realizirati zdravstvenih programov, kar bi posledično
pomenilo, da načrtovani prihodki ne bodo realizirani.
Ukrepi: ZD Koper je učni zavod in bo morebitne izpade pokrival s specializanti, ki so usposobljeni za delo na
posameznem področju. ZD Koper bo objavljal prosta delovna mesta dokler vsa prosta delovna mesta ne bodo
zasedena, do takrat pa bo delo organiziral tako, da bodo zdravstveni programi realizirani z nadurnim delom zaposlenih
ali delom po podjemnih pogodbah ali pogodbah o sodelovanju. Prav tako bo ZD Koper še naprej poskušal pridobiti
specializanta s področja medicine dela, prometa in športa.
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF
ZD Koper nima lastne notranje revizijske službe, vsako leto pristopimo k revidiranju področja poslovanja, ki ga za nas
opravi zunanja revizijska služba. V letu 2019 načrtujemo izvedbo notranje revizije na področju pravilnosti evidentiranja
v čakalni seznam, naročilno knjigo v zobozdravstveni dejavnosti in v procesu obračuna plač.
5.

FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

Cilji:
Realizacija celotnega plačanega programa,
definiranega v pogodbi z ZZZS
Skrajševanje čakalnih dob, kjer se le-te pojavljajo
Uravnoteženo finančno poslovanje
Stalna podpora strokovnemu razvoju
Kadrovska zapolnitev vseh delovnih mest
Med vodstven kader še dodatno razširiti kulturo
nadzora
Pridobivanje novih prostorov za opravljanje
dejavnosti

6.

Kazalniki doseganja cilja:
Doseganje polne realizacije, oziroma realizacije, ki omogoča polno izplačilo
pogodbene vrednosti z ZZZS
Ohranjati omejitev čakalnih dob znotraj zakonskih določil ter aktivno izvajanje
Posebnega Vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob.
Presežek prihodkov nad odhodki 2019
Vsaj 10 % povečanje prisotnosti na notranjih izobraževanjih in dosledno
zahtevanje poročil iz strokovnih izobraževanj.
Znižanje števila nadur in stroška zunanjih sodelavcev
Dosledno izvajanje rednih nadzorov pri vsaj 20 % vodij timov v enoti.
Nove prostore moramo načrtovati tako, da slednji ne bodo omejitev pri
pridobivanju novih programov.

NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Program dela za leto 2019 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 2019 in v spodnjih tabelah, je
pripravljen v okviru razpoložljivega prihodka oz. načrtovanega programa iz planov ZZZS in veljavnih cen 1.1.2019.
Načrtovani delovni program iz priloženih preglednic se bo prilagodil možnim prestrukturiranjem in uskladil s Pogodbo
z ZZZS, katero za leto 2019 s strani ZZZS-ja še nismo prejeli.
Program ZZZS načrtujemo realizirati v celoti in je prikazan v spodnji tabeli. V dejavnosti patronažne službe in nege na
domu je načrtovani obseg programa opredeljen v številu storitev. V letu 2019 načrtujemo nove programe v obsegu:
- 4 time splošne ambulante,
- 1 tim otroško šolskega dispanzerja,
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-

3,5 novih referenčnih ambulant,
širitev razvojne ambulante glede na dodatno priznani kader v že delujoči ambulanti.
Plan ZZZS
2018
Količniki

Ambulante
SPLOŠNA AMBULANTA - kurativa

Realizacija ZZZS
2018
Količniki

% doseganja
plana
Količniki

Plan ZZZS
2019
Količniki

Plan ZZZS
2019/2018 v %
Količniki

445.909

512.340

115%

467.924

9.539

10.107

106%

4.051

42%

151.240

132.232

87%

166.153

110%

OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER - preventiva (90%)

83.008

77.693

94%

83.008

100%

DISPANZER ZA ŽENE - kurativa

56.501

32.477

57%

56.501

100%

2.228

1.827

82%

2.228

100%

28.959

38.375

133%

28.959

100%

8.312

8.572

103%

8.312

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

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

Točke

Točke

Točke

105%

100%
Točke

NEGA IN PATRONAŽA-št.storitev

22.268

23.205

104%

22.268

100%

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

16.654

16.657

100%

16.654

100%

SPEC.AMB.PSIHITRIJA

37.959

42.739

113%

37.959

100%

161.907

169.851

105%

161.907

100%

24.685

29.517

120%

24.685

100%

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

149.686

168.976

113%

148.920

99%

ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO

96.586

114.500

119%

96.784

100%

SPEC.AMB.DIABETOLOGIJA
ULTRAZVOK

Poleg zgoraj navedenih programov bomo v ZD Koper tudi v letu 2019 opravljali za ZZZS programe, ki so financirani v
pavšalu. To so: dežurna služba 3B, mobilna enota reanimobil, motorno kolo, 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.
V diagnostičnem laboratoriju ZD Koper opravljamo laboratorijske analize za potrebe ambulant našega zavoda,
zasebnikov ter samoplačnikov. Tudi v letu 2019 načrtujemo opraviti vse preiskave za že omenjene plačnike.
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
10.612 10.612 10.612 10.612 10.612 10.612 10.612 10.612 10.612 10.612 10.612 10.612 127.344

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2019 je v prilogi.
V nadaljevanju so v tabeli prikazani načrtovani prihodki po pogodbi z ZZZS za leto 2019, ločeno za OZZ in PZZ. Kot
osnovo za izračun smo upoštevali finančni načrt ZZZS na podlagi letnih vrednosti na osnovi stalne cene za 1/2019. Od
celotne pogodbe naj bi dobili s strani ZZZS plačilo v višini 91,7%, s strani PZZ pa 8,3% (odstotek je približen in odvisen
od plačila deleža posamezne ambulante):

JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
SKUPAJ

Prihodki po Pogodbi z ZZZS
SKUPAJ
OZZ=91,7%
PZZ=8,3%
732.084
671.321
60.763
732.084
671.321
60.763
732.084
671.321
60.763
732.084
671.321
60.763
732.084
671.321
60.763
732.084
671.321
60.763
732.084
671.321
60.763
732.084
671.321
60.763
732.084
671.321
60.763
732.084
671.321
60.763
732.084
671.321
60.763
732.084
671.321
60.763
732.084
671.321
60.763
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7.

FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
7.1.1. Načrtovani prihodki
Načrtovani celotni prihodki za leto 2019 znašajo 11.336.042 EUR in bodo za 1,72% višji od doseženih v letu 2018.
Ti prihodki so načrtovani na osnovi določil Splošnega dogovora za leto 2018 in pripadajočih Aneksov 1 in Aneksom 2,
saj SD za 2019 še nimamo in na osnovi drugih pričakovanj prihodkov od opravljanja zdravstvene dejavnosti in prodaje
na trgu. V letu 2018 je bil izveden dvig cen zdravstvenih storitev za 5% na letni ravni, ki je trajen in posledično vpliva na
leto 2019.
Načrtovani prihodki od prodaje proizvodov in storitev (konto 760) znašajo 10.331.613 EUR in bodo za 1,78 % višji od
realiziranih prihodkov leta 2018. Ti prihodki vključujejo prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja,
prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, prihodke iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od
nadstandardnih storitev, samoplačnikov in konvencij.
Načrtovani prihodki od prodaje blaga in materiala (konto 761) znašajo 19.321 EUR in bodo za 18,22 % višji od
realiziranih prihodkov leta 2018. Prihodki od donacij se bodo predvidoma povečali na račun višjih prejetih donacij za
izobraževanja zdravnikov.
Načrtovani finančni prihodki (konto 762) znašajo 25 EUR in bodo za 96,26 % nižji od realiziranih prihodkov leta 2018.
Prihodki od obresti se bodo znižali zaradi prekinitve 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.
Načrtovani drugi prihodki (konto 763) znašajo 985.083 EUR in bodo za 0,91 % višji od realiziranih prihodkov leta 2018.
V letu 2019 bo svojo specializacijo zaključilo 8 specializantov. Drugi prihodki se bodo predvidoma povečali na račun
uspešno zaključenih izvršb.
7.1.2. Načrtovani odhodki
Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 11.328.447 EUR in bodo za 1,73 % višji od doseženih v letu 2018.
Pri načrtovanju odhodkov smo upoštevali predviden obseg programa in predvidena ekonomska gibanja.
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 2.469.989 EUR in bodo za 2,73
% višji od doseženih v letu 2018. Višje planirane stroške gre prepisati povečanju programov s strani ZZZS-ja.
V letu 2019 načrtujemo izvesti javni razpis za zdravila, laboratorijski material, za računalnike in računalniško opremo,
za izvajanje varnostnih storitev, za vzdrževanje vozil, za pohištvo, medicinsko opremo ter za laboratorijske storitve.
Pristopili bomo k skupnemu javnemu naročilu (Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije) za odvoz infektivnih
odpadkov. Za ostala naročila, ki na letni ravni ne dosegajo 20.000 € bomo pripravili neposredno naročilnice na osnovi
pridobljenih ponudb.
Načrtovani stroški materiala v letu 2019 znašajo 1.053.572 EUR in bodo za 0,56 % višji od leta 2018. Delež glede na
celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 9,30 %. V letu 2019 načrtujemo povišanje stroškov sanitetnega,
pisarniškega, laboratorijskega materiala ter zdravil. Načrtujemo, da se bodo povečali tudi stroški za gorivo za
transportna sredstva (nabava novih vozil). Povišanje stroškov načrtujemo zaradi pridobitve novih programov. Znižali se
bodo stroški zobozdravstvenega materiala na račun izvedenega javnega razpisa.
Načrtovani stroški storitev v letu 2019 znašajo 1.416.417 EUR in naj bi bili za 4,41 % višji od leta 2018. Delež glede na
celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 12,50 %.
Načrtujemo povečanje stroškov laboratorijskih storitev (na račun novih programov), stroškov za investicijsko
vzdrževanje (največja investicij bo predelava oziroma dezinfekcija sanitarne vode), stroškov strokovnega
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izobraževanja in izpopolnjevanja ter stroškov najemnin zaradi pomanjkanja prostorov (najemnina treh novih ambulant
in sicer za splošno medicino in ginekologijo ter; ter najemnina prostorov za odprtje Centra za zgodnjo obravnavo
predšolskih otrok s posebnimi potrebami) ter zaradi leasinga 3 novih vozil. Investicije bodo sledile razpoložljivim
sredstvom. V letu 2019 načrtujemo tudi prenovo spletne strani.
Za promocijo zdravja na delovnem mestu bomo v letu 2019 namenili 15.000 EUR. Za izpopolnjevanje smo predvideli
65.000 EUR (ZD Koper naj bi za izpopolnjevanje namenil 45.000 EUR, ostala sredstva načrtujemo pridobiti s strani
donatorjev). V letu 2019 nameravamo izplačati delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v
vrednosti 4.261 EUR ter bonitete za otroke po ZDoh-2.
Načrtovani stroški dela
Načrtovani stroški dela (konto 464) v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 8.469.279 EUR in bodo za 1,07 % višji od
doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 74,76%.
Stroški dela se bodo v letu 2019 povečali predvsem zaradi večjega števila zaposlenih, rednih napredovanj in odprave
anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja od 27. plačnega razreda.
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 predvidoma aprila 2020. Prišlo bo do dviga stroška dela, vendar le ta
bo bili v celoti refundiran.
V letu 2019 načrtujemo izplačilo 5 odpravnin ob upokojitvi v vrednosti 46.328 EUR, jubilejne nagrade nameravamo
izplačati v vrednosti 11.709 EUR.
Skladno s 131. členom ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni
dopust najmanj v višini minimalne plače. Regres se mora delavcu izplačati najpozneje do 1. julija tekočega
koledarskega leta. Regres se bo izplačal pri plači za mesec maj 2019, torej v mesecu juniju 2019.
V letu 2019 predstavljajo odhodki iz naslova pripravnikov in specializantov 949.518 EUR. Ustvarjen strošek dobimo v
celoti povrnjen s strani ZZZS.
V skladu z 22. k členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) se lahko del sredstev iz naslova prodaje blaga
in storitev na trgu, nameni za plačilo delovne uspešnosti. Glede na poslovni izid v letu 2018, bomo v letu 2019 izplačili
delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 4.261 EUR.
Upoštevali smo tudi, da se dodatek za redno delovno uspešnost ne bo izplačeval.
Načrtovani stroški amortizacije
Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah za leto 2019 znaša 360.782 EUR.
7.1.3. Načrtovan poslovni izid
Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2019 izkazuje presežek
prihodkov nad odhodki v višini 7.595 EUR.
Načrtovani poslovni izid je nižji od doseženega v letu 2018, ko smo poslovno leto zaključili s presežkom prihodkov nad
odhodki v vrednosti 8.522 EUR. Menimo, da je planiran pozitiven poslovni izid dosegljiv, v kolikor ne bo prišlo do
nenačrtovanih sprememb cen storitev ali večjih nenačrtovanih odhodkov.
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH 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.
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):
- prihodki od najemnin,
- prihodki od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov,
- prihodki iz dejavnosti medicine dela, prometa in športa,
- prihodki od ne zdravstvenih storitev.
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Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 0 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 7.595 EUR.
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
Ocenjujemo, da bo presežek, izračunan po denarnem toku znašal 15.557 EUR za leto 2019.
Načrtujemo povečanje celotnih prejemkov na račun novih programov (akontacije ZZZS), ter povečanje izdatkov za
plače, investicije (specifikacija investicij je opisana v točki 9.3.) ter najemnin (prostori splošnih ambulant in ginekologije
ter najemnine za 3x vozila).
8.

PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019
8.1. ZAPOSLENOST
Na dan 31. 12. 2018 je bilo v ZD Koper zaposlenih 222,90 delavcev iz ur. Število predstavlja zaposlene za nedoločen in
določen čas glede na delež zaposlitve. Zaposleni za določen čas zaradi nadomeščanja začasno odsotnih javnih
uslužbencev v načrt niso vključeni.
V kadrovski načrt za leto 2019 so vključene nove zaposlitve, ki bodo priznane s pridobitvijo novih zdravstvenih
programov s strani ZZZS oziroma so že priznane, pa so zaradi pomanjkanja kadra na trgu dela zaposlene na podlagi
podjemnih pogodb ali pogodb o sodelovanju. Upokojitve in morebitni odhodi iz zavoda v kadrovskem načrtu niso
upoštevani, ker jih bo ZD Koper ustrezno nadomestil tako, da bo kadrovska struktura ustrezala standardom za delo
ambulant.
Iz naslova vira financiranja s strani ZZZS in nejavnih sredstev za opravljanje javne službe (prostovoljno zavarovanje) so
načrtovane naslednje pridobitve zdravstvenih programov oziroma spremembe standardov:
S 1. 1. 2019 je bil spremenjen standard za delo ambulant za razvojno ambulanto, ki je povečal kadrovsko strukturo. Po
novem se priznava še 1 tehnika zdravstvene nege, 2 klinična logopeda, 1 specialista klinične psihologije, 1 specialnega
pedagoga, 1 socialnega delavca in 0,91 administrativno tehničnega kadra.
V letu 2019 naj bi ZD Koper pridobil 4 zdravstvene programe splošne medicine. Standard za delo ambulant določa
naslednjo kadrovsko zasedbo za 1 program splošne medicine: 1 zdravnik specialist, 1,1 tehnik zdravstvene nege, 0,37
administrativno tehničnega kadra in 0,33 nosilca laboratorijske medicine.
Predvidena je tudi pridobitev 1 zdravstvenega programa za področje pediatrije, s priznano kadrovsko strukturo za 1
zdravnika specialista, 1 diplomirano medicinsko sestro, 0,5 tehnika zdravstvene nege, 0,41 administrativno tehničnega
kadra in 0,33 nosilca laboratorijske medicine.
V letu 2018 ni bila realizirana zaposlitev diplomirane medicinske sestre za referenčne ambulante, saj niso bile
vzpostavljene vse predvidene referenčne ambulante. ZD Koper naj bi v letu 2019 pridobil 3,5 referenčnih ambulant.
Kadrovska zasedba za en program referenčne ambulante je 0,5 diplomirane medicinske sestre in 0,12 administrativno
tehničnega kadra.
V letu 2019 je predvidena tudi zaposlitev 0,5 zdravnika specialista radiologije, ki v lanskem letu ni bila realizirana, ker
se na objavljena prosta delovna mesta ni nihče prijavil.
Predvidena je tudi pridobitev programa fizioterapije, ki vključuje 1 fizioterapevta in 0,15 administrativno tehničnega
kadra.
Iz naslova proračuna občine je zaradi potreb po storitvah s področja otroške in mladostniške psihiatrije, ki jih
zaznavajo tako pediatri, kot tudi predstavniki MOK, v letu 2019 načrtovana zaposlitev specialista pedopsihiatrije.

10

ZD Koper bo v letu 2019 pričel s projektom poimenovanim Hitri odziv, katerega namen bo pacientom izboljšati
dosegljivost ambulant družinske medicine po telefonu in zmanjšati obremenjenost zaposlenih zdravstvenih tehnikov v
ambulantah družinske medicine. V ta namen bo ZD Koper zaposlil 3 tehnike zdravstvene nege, ki bodo zagotavljali
nemoteno telefonsko naročanje. Vir financiranja bo proračun MOK.
Specializacija iz medicine dela, prometa in športa prav tako ni financirana s strani ZZZS, vendar je potreba po
specialistih s tega področja zelo velika. V letu 2019 je planirana zaposlitev 1 specializanta medicine dela, prometa in
športa. Za objavljanje razpisov specializacije je pristojna Zdravniška zbornica Slovenije, zato je realizacija te zaposlitve
odvisna od razpisanih mest za to specializacijo. Vir financiranja so sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu.
V skladu z zgoraj navedenim so zaradi novo predvidenih zdravstvenih programov, nerealiziranih zaposlitev iz preteklih
let in potreb po dodatnem zdravstvenem kadru v ZD Koper za leto 2019 predvidene naslednje zaposlitve:
2019

število

Javna
Sredstva
ZZZS in
nejavna
sredstva za
opravljanje
javne
službe

1
2
1
1
1
4
4,5
1
1
0,5
3,5
0,5
2
3
1
1
3
1

Ostali viri

SKUPAJ

poklicna skupina

tehnik zdravstvene nege
klinična logopeda
specialist klinične psihologije
specialni pedagog
socialni delavec
specialisti družinske medicine
tehniki zdravstvene nege
specialist pediatrije
diplomirana medicinska sestra
tehnika zdravstvene nege
diplomirane medicinska sestra
specialista radiologije
nosilca laboratorijske medicine
administrativno tehnične kadre
fizioterapevt
specialista pedopsihiatrije
tehnike zdravstvene nege
specializant medicine dela,
prometa in športa
2
pripravnika
34 delavcev iz ur

zdravstvena dejavnost
razvojna ambulanta
razvojna ambulanta
razvojna ambulanta
razvojna ambulanta
razvojna ambulanta
splošne ambulante
splošne ambulante
otroški in šolski dispanzer
otroški in šolski dispanzer
otroški in šolski dispanzer
referenčna ambulante
ultrazvočna dejavnost
diagnostični laboratorij
uprava
fizioterapija
otroška in mladostniška psihiatrija
projekt Hitri odziv
medicina dela, prometa n športa
dietetika, laboratorijska diagnostika

V kadrovskem načrtu za leto 2019 so predvidene nove zaposlitve 32 delavcev iz ur. Planirano število zaposlenih iz ur
na dan 1. 1. 2020 znaša 247,87 zaposlenih iz ur.
8.2. OSTALE OBLIKE DELA
ZD Koper bo tudi v letu 2019 sklepal podjemne pogodbe samo na tistih deloviščih, kjer na podlagi javno objavljenih
razpisov ne bo možno pridobiti ustreznih kandidatov za zasedbo delovnih mest. Predvidena je podjemna pogodba z
zdravnikom specialistom radiologije za ultrazvočno dejavnost, dokler ZD Koper ne pridobi zdravnika, s katerim bo
sklenil pogodbo o zaposlitvi. Ker gre za poklicno skupino, ki je na trgu dela deficitarna in gre za polovični delovni čas,
so takšne možnosti žal majhne.
Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi so predvidene za izvajanje samoplačniških storitev, opravljanje dežurne
službe in za izvajanje strokovnih izpitov za poklic tehnik zdravstvene nege izven rednega delovnega časa.
Dijakom in študentom, ki se šolajo za tehnika zdravstvene nege, administratorje in poslovnega tehnika, ter študentom
Fakultete za vede o zdravju, bo še naprej omogočeno opravljanje prakse.
V letu 20198 ni načrtovanega izvajanja del v okviru javnih del, usposabljanj na delovnem mestu in dela preko
študentskih napotnic. Z Upravo za probacijo je podpisana pogodba o urejanju medsebojnih pravic in obveznosti v zvezi
z izvrševanjem dela v splošno korist, zato obstaja možnost, da bodo v ZD Koper v letu 2019 kaznovane osebe
opravljale delo v splošno korist.
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8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM
- Čiščenje prostorov - EES Sistemi d.o.o. , Celovite storitve
- Pranje vozil -Alen Muženič s.p.
- Storitve mikrobioloških preiskav - NLZOH
- Opravljanje strokovnih nalog, varnosti in varstva pred požarom - VPD Drago Pigac s.p.
- Vzdrževanje medicinskih naprav - Denser d.o.o.
- Odvetniške storitve - odvetnik Franci Matoz
- Analiza anket o zadovoljstvu zaposlenih - OCR Primož Bitenc s.p.
- Zunanje laboratorijske storitve - Zavod Republike Slovenije za trans. medicino
- Odvoz infektivnih odpadkov – Mollier d.o.o.
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA
V letu 2019 so predvidene še 2 zaposlitve za določen čas zaradi opravljanja pripravništva in sicer za poklic dietetik,
laboratorijski tehnik oz. inženir laboratorijske biomedicine.
Zdravstveni dom Koper bo za izpopolnjevanje v letu 2019 namenil 65.000 EUR, strošek ZD KP bo 45.000 EUR, ostala
sredstva za izpopolnjevanje načrtujemo, da jih bomo pridobili s strani donatorjev v vrednosti 20.000 EUR.
V planu sredstev za strokovno izpopolnjevanje so upoštevane kotizacije, nočnine, dnevnice in potni stroški, niso pa
zajeta nadomestila plače na dan, ko se zaposleni strokovno izpopolnjuje, stroški goriva ter amortizacija. Sklepe o
posamičnem izpopolnjevanju sprejemata strokovni vodja in direktor na predlog strokovnega kolegija.
Na dan 31. 12. 2018 je bilo v ZD Koper zaposlenih 20 specializantov. V letu 2019 je predviden zaključek 8
specializantov. Podatkov o tem, koliko specializantov bo v ZD Koper napoteno iz naslova nacionalnega razpisa
nimamo, zato je planirano število specializantov na dan 31. 12. 2019 ocena, ki znaša skupaj 13 specializantov iz
različnih področij specializacije.
9.

PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019

9.1. PLAN INVESTICIJ
Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019
Celotna načrtovana vrednost investicij za leto 2019 znaša 276.340 EUR.
V letu 2019 načrtujemo nameniti 32.390 EUR za nakup pohištva, 162.150 EUR za nakup medicinske opreme, za
računalniško opremo načrtujemo porabiti 23.900 EUR, za premoženjske pravice 12.100 EUR, za laboratorijsko opremo
24.200 EUR ter za ostala osnovna sredstva nameravamo porabiti še 21.600 EUR.
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL
Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019
V letu 2019 načrtujemo vzdrževalna dela v skupni vrednosti 122.650 EUR, kar je za 10,17 % manj kot je bilo doseženo v
letu 2018. Za leto 2019 planiramo stroške vzdrževanja medicinske opreme v rednosti 35.830 EUR, druge opreme v
vrednosti 4.320 EUR, komunikacijske opreme v vrednosti 3.600EUR, tekoče vzdrževanje prevoznih sredstev v vrednosti
18.900 EUR ter stroške za investicijsko vzdrževanje v vrednosti 60.000 EUR (dezinfekcija sanitarne vode na
Dellavallejeva ulica 3, vhod – železna vrata pred specialistično ambulanto za diabetike, predelava prostora v ambulanti
za zobozdravstveno preventivo in selitev dežurne zobne ambulante, prenova splošne ambulante v Šmarjah in Bonifiki,
ter otroške posvetovalnice).
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 2019 ni načrtovano.
Datum:_____________
Podpis odgovorne osebe
____________________________
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Priloga – AJPES bilančni izkazi – Bilanca stanja na dan 31.12.2019
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Priloga – AJPES bilančni izkazi – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
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Priloga – AJPES bilančni izkazi – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku
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Priloga – AJPES bilančni izkazi – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

17

Obrazec 1: Delovni program 2019

18

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019

19

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 – I. del

20

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 – II. del

21

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019

22

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019

23

