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v prilogi posredujemo v obravnavo in soglasje Program dela in finančni načrt JZ Zdravstvenega doma 

Izola za leto 2019 ter Letno poročilo 2018, obravnavana in sprejeta na III. redni seji Sveta zavoda, dne 

5.4.2019. 

Lepo pozdravljeni 

priloga: 

• Program dela in finančni načrt za leto 2019 

• Letno poročilo 2018 (posredovano 28.2.2019) 

Tajništvo ZD Izola 

Helena Jur im 



Javni zavod 
ZDRAVSTVENI DOM IZOLA 
SVET ZAVODA 

Številka: 
Datum: 

10-SZ/2019 
5.4.2019 

V skladu z 10. členom odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom 

Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 18/97, 4/99, 23/02, 10/05 in Uradne 

objave Primorskih novic, št. 3/11) ter 27. členom statuta ZD Izola je Svet 

zavoda na svoji III. redni seji dne 5.4.2019 sprejel 

SKLEP 

sprejme se Letno poročilo JZ Zdravstvenega doma Izola za leto 2018. 

Ta sklep velja takoj. 

Sklep je bil sprejet: 5 za, 0 proti 

• strokovne službe 
• Občina Izola 
• arhiv tu 



Javni zavod 
ZDRAVSTVENI DOM IZOLA 

Številka: 11-SZ/2019 
Datum: 5.4.2019 

SVET ZAVODA 

V skladu z 10. členom odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom 

Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 18/97, 4/99, 23/02, 10/05 in Uradne 

objave Primorskih novic, št. 3/11) ter 27. členom statuta ZD Izola je Svet 

zavoda na svoji III. redni seji dne 5.4.2019 sprejel 

SKLEP: 

POKRIVANJE PRESEŽKA ODHODKOV NAD PRIHODKI ZA LETO 2018 

1. 

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2018 v višini 271.956,00 EUR se pokrije: 

- v breme sredstev v upravljanju iz naslova presežka virov v višini 168.037,00 EUR 
- preostala izguba v višini 103.919,00 EUR pa se bo pokrivala iz presežka prihodka 
nad odhodki v prihodnjih letih 

2. 

Presežek odhodkov nad prihodki je nastal zaradi okoliščin na katere odgovorna oseba 

JZ ZD Izola ni morala vplivati. 

Naveden sklep je bil sprejet: 5 za, 0 proti 1 

Sklep velja takoj. 

Dostaviti: 
• kadrovska služba 
• strokovne službe 
• Občina Izola 
• arhiv tu 



Javni zavod Številka: 12-SZ/2019 
ZDRAVSTVENI DOM IZOLA Datum: 5.4.2019 
SVET ZAVODA 

V skladu z 10, členom odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom 

Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 18/97, 4/99, 23/02, 10/05 in Uradne 

objave Primorskih novic, št. 3/11) ter 27. členom statuta ZD Izola je Svet 

zavoda na svoji III. redni seji dne 5.4.2019 sprejel 

SKLEP 

1. 

Sprejmeta se Program dela in finančni načrt javnega zavoda Zdravstveni dom Izola 
za leto 2019 ter odpošlje v potrditev Občinskemu svetu Občine Izola. 

2. 

Direktorja zavoda se pooblasti za sklepanje pogodb v letu 2019 do višine 100.000 EUR brez 

DDV in izjemoma letno pogodbo z ZZZS. 

Naveden sklep je bil sprejet: 5 za, 0 proti 

Sklep velja takoj. 

Predsednica sveta zavoda 

Dostaviti: 
• kadrovska služba 
• strokovne službe 
• Občina Izola 
» arhiv tu 



Zdravstveni dom Izola 

Ulica Oktobrske revolucije II, 6310 Izola 

PROGRAM DELA IN 
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 
ZDRAVSTVENEGA DOMA IZOLA 

Odgovorna oseba: Evgenij Komljanec, direktor 
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L 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 i 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 zavoda: Javni zavod Zdravstveni dom Izola 
Naslov: Ulica oktobrske revolucije 11, 6310 IZOLA 

Matična številka:5748569 

davčna številka: 98216007 

Šifra uporabnika: 03481 

Številka podračuna pri Upravi za javna plačila:01240-6030920740 

Telefon: 05/6635050 

Fax: 05/660 50 51 

Spletna stran: www.zd-izola.si 
e- naslov: info(a)zd-izola. si 
ustanovitelj: Občina Izola 

datum ustanovitve: 27.10.1997 

Organi zavoda: 
> svet zavoda 
> direktor 
> strokovni vodja 
> strokovni svet 
> razširjen strokovni svet 

Vodstvo zavoda: direktor zavoda - Evgenij Komljanec, dr. dent. med., spec. 

Poslanstvo in vizija zdravstvenega doma Izola 

Zaposleni uresničujemo temeljno poslanstvo Zdravstvenega doma Izola, ki se glasi: 

»Nuditi občanom čim boljšo zdravstveno oskrbo v primeru poškodb in bolezni, izvajati učinkovito 
nujno medicinsko pomoč, omogočati zdravstveno oskrbo na primarnem nivoju vsem, ki jo 
potrebujejo, ter vzgajati in motivirati ljudi za zdrav način življenja«. 

Vizija Zdravstvenega doma Izola je ostati sodobna in agilna zdravstvena ustanova, ki se bo znala 
prilagajati izzivom, ki jih prinašajo družbene razmere, ob ohranjanju varne, kakovostne in 
strokovne obravnave pacientov. 

Vrednote organizacijske kulture so usmerjene v: 

> kakovost in varnost obravnave pacientov, 
> strokovnost in odgovornost do pacientov in sodelavcev, 
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> zaupanje in spoštovanje, 
> kolegialnost, 
> varovanje zasebnosti, 
> zavzetost in predanost zaposlenih. 

V skladu s poslanstvom in ustanovitvenim aktom zavoda so dolgoročni cilji Zdravstvenega doma 
Izola sledeči: 

> zadovoljstvo pacientov, 
> ohranjanje dejavnosti (programov) najmanj v obstoječem obsegu oz. iskanje možnosti za 

širitve programov skladno s potrebami populacije; 
> spodbujanje, svetovanje in zagotavljanje strokovne podpore prebivalcem pri krepitvi 

njihovega zdravja; 
> stalno usposabljanje in izobraževanje vseh zaposlenih; 
> sodelovanje s fakultetami, srednjimi šolami in drugimi institucijami doma in v tujini; 
> zadovoljstvo zaposlenih, 
> izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu, 
> reševanje prostorskih stisk in problemov povezanih z opremljenostjo, 
> krepitev pripadnosti zavodu, 
> optimizacija stroškov in poslovanja nasploh. 

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 stopnj ah 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) 

c) Interni akti zavoda (navedite mr. statut, interni akti...) 

> Odlok o ustanoviti ZD Izola, 
> Statut ZD Izola, 
> Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest. 

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 — odi. US, 
40/12 - ZUJF, 46/13, 2^/14 - ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 23/17 - ZDOdv, 
67/17 in 84/18). 

Vsebina Splošnega dogovora ( SD ) za leto 2019 je že sprejet tako, da so merila za obseg in 
vrednotenje programov za leto 2019 izhodišče za program dela in finančni načrt v letu 2019. 
V kolikor bodo med poslovnim letom sprejeti Aneksi k SD za leto 2019, bomo plan dela 
prilagodili morebitnim spremembam. Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2019 z 
ZZZS ni še podpisana. 

Merila in usmeritve iz Splošnega dogovora so temelj za sklepanje pogodb med Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje (ZZZS) in zdravstvenimi domovi in sicer opredeljujejo: 

>■" merila za določanje zmogljivosti in oblikovanje programov, 
')* merila za vrednotenje programov, 
f sklepanje in izvajanje pogodb, 
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^ cena za posamezni program ali storitev. 

Predvidene novosti SD za leto 2019 bodo: 

> dodatna sredstva za informatizacijo v ambulantah družinske medicine in otroškega in 
šolskega dispanzerja v višini 285,57 EUR, 

> dodatni program na področju zobne ambulante za odrasle v višini O, 15 tima, 
> dvig cen zdravstvenih storitev za 5 %>, 
> dvig normativa v zobni mladinski ambulanti (iz 32.060 točk na 33.663 točk), 
> dvig deleža preventivnega programa v otroško šolskem dispanzerju iz 0,56 na 0,64 

programa, 
> spremenjen način financiranja RA (referenčnih ambulant) s 1.4.2019 z dvigom normativa 

v številu opravljenih storitev, 
> novi LZM na področju pediatrije in družinske medicine ( hitri testi STREp-A ter hitri testi 

za mononukleozo). 

Ne glede na določila šestega odstavka 15. člena Splošnega dogovora, bo v letu 2019 izvedena 
valorizacija materialnih stroškov, vkalkuliranih v cene zdravstvenih storitev v višini 2,1 %. 

V sredstva za boljše vrednotenje zdravstvenih storitev je vključeno tudi povišanje stroškov dela, 
zaradi dogovora s sindikati ( dvig s 1.1. 2019 ter naslednji dvig z novembrom 2019 za tiste 
uslužbence nad 26. plačnim razredom), vendar ta sredstva ne bodo zadostovala za financiranje 
stroškov zakonsko določenega dviga plač iz preteklih let ( redna napredovanja zaposlenih, 
povišanje plačne lestvice še od 1.9.2016 ter razvrstitve na delovna mesta »višji zdravnik in višji 
zdravnik specialist«). 

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019 

Letni program dela zasleduje strateške cilje, vizijo in poslanstvo ZD Izola in je usmerjen v 
zagotavljanje zdravstvenega varstva na organizacijskem in strokovnem nivoju, s ciljem 
doseganja največje možne koristi za posameznika in lokalno skupnost. 

4.1. LETNI CILJI: 

Cilji, ki se nanašajo na boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev: 

y realizacija pogodbeno dogovorjenega obsega zdravstvenih storitev skladno s pogodbo 
ZZZS, 

y uravnoteženo finančno poslovanje, 
> realiziranje finančnega načrta ter plana nabav osnovnih sredstev in investicijskega 

vzdrževanja. 
y zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva v sodelovanju z obalnimi 

zdravstvenimi domovi in Urgentnim centrom Izola, 
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> izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev za odraslo populacijo z vzpostavitvijo 
nove referenčne ambulante za ADM dr. Kapel Jasmine, 

> aktivno angažiranje za širitev mreže na področju patronažne službe in reševalnih 
prevozov. 

> pridobitev dodatnih prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti, 

Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali 
populacijskih skupinah ; 

> boljše obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni s krepitvijo dejavnosti centra za 
krepitev zdravja, 

> aktivnejše delovanje v lokalni skupnosti, 
> aktivno izvajanje ukrepov za zmanjševanje neenakosti v zdravju za naše občane, 
> izboljšana odzivnost naših uporabnikov v preventivnem programu SVIT, 
> posodobitev spletne strani ZD Izola z rednim in vidnim objavljanjem zdravstveno 

vzgojnih vsebin. 

Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja: 

> notranje revidiranje z zunanjim izvajalcem, 
y zunanji finančni nadzori ZZZS, 
> uvedba notranjih strokovnih nadzorov v skladu s sprejetim pravilnikom, 
> sprejetje notranjih vzorčnih pravil. 

Cilji, ki se nanašajo na skrajševanje čakalnih dob: 
\ 

> aktivno skrajševanje čakalnih dob na področju zobne protetike, 
> aktivno spremljanje napotitev na področju fizioterapije ter ukrepanje v primeru 

prekomernega napotovanja zlasti z vidika stopnje nujnosti, 
> spremljanje napotitev v diagnostični laboratorij. 

Cilji, ki se nanašajo na izboljševanje kakovosti: 

> priprava organizacijskih in strokovnih navodil za delo v ANMP, 
> redno strokovno izobraževanje zaposlenih, 
> spremljanje in posodabljanje sistema SUVI, 
> izobraževanje zaposlenih na področju zagotavljanja informacijske varnosti v skladu 

GDPR. 

Cilji na področju povezovanja in sodelovanja 
\ 

> tesno sodelovanje z ustanoviteljem z namenom informairanja in reševanje skupne 
problematike v skrbi za dobro zdravje naših občanov, 

> ohranjanje dobrega sodelovanja z zaposlenimi, , koncesionarji in drugimi zunanjimi 
sodelavci, 

> sodelovanje z NIJZpri zmanjševanju neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti, 
> sodelovanje z Ministrstvom za zdravje, Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije in 

ZZZS-jem. 

Cilji na področju prostorske ureditve in opreme 
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> realizirati letni plan nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, ob 
upoštevanju razpoložljivih jinančnih sredstev in maksimalni racionalnosti, 

> aktivno iskanje prostorov za delovanje CKZ skupaj s fizioterpijo 
> ureditev dodatnih prostorov za potrebe RSSI. 

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC 

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF 

Zakonito, pregledno, učinkovita in gospodarno finančno poslovanje zavoda bomo zagotavljali z: 
> rednim spremljanjem zakonskih sprememb in predpisov na področju poslovanja, 
> zagotavljanjem plačilne sposobnosti in obvladovanjem stroškov, 
> zagotavljanjem požarne varnosti, 
> zagotavljanjem rednega servisiranja in vzdrževanja opreme, 
> odkrivanjem in obvladovanjem tveganj, 
> uresničevanjem integritete ter nadgrajevanjem v skladu s smernicami. 

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj 

Tveganje na področju uravnoteženega poslovanja zagotovo predstavlja neustrezen sistem 
financiranja ambulant družinske medicine in pediatrije. Morebitna tveganja na prihodkovni 
strani na katere nimamo vpliva, predstavljajo občasna znižanja vrednosti točk za opravljene 
zdravstvene storitve s strani plačnika ZZZS, odprava plačnih anomalij še iz preteklih let ter redna 
napredovanja zaposlenih, brez zadostnega kritja v financiranju. 

Določeno tveganje predstavlja (udi možnost nepopolne porabe laboratorijskih sredstev v 
referenčnih ambulantah družinske medicine ter nedoseganje zadostnega števila storitev, zaradi 
slabšega odzivanja uporabnikov. 

Tveganja, ki jih ne obvladujemo so še vedno predvsem s področja kadrov in sicer nadomeščanja 
daljših bolniških odsotnosti v enoti RSSI. V letošnjem letu se načrtuje tudi daljša odsotnost 
zdravnice na področju dispanzerja za ženske, kjer imamo težave pri zagotavljanju nadomeščanja 
ustreznega specialista. Pomanjkanje zdravnikov na področju družinske medicine smo v letu 2018 
uspeli rešiti s pridobitvijo zdravnika družinske medicine v SADU in delno zaposlitvijo zdravnika 
družinske medicine v ANMP. 

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF 

Notranje revidiranje zagotavljamo z zunanjimi inštitucijami. Za leto 2019 smo se odločili 
opraviti revizijo na področju potnih nalogov. Prejeli smo tudi sklep o napovedani reviziji 
poslovanja in pogodb z zunanjimi izvajalci na področju reševalnih prevozov od leta 2014 dalje 
s strani ustanovitelja. 
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5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO 
ZASTAVLJENE CILJE 

5.1. FIZIČNI KAZALCI 

Realizacijo opravljenih zdravstvenih storitev bomo spremljali s primerjavo doseženih točk in 
količnikov za posamezno dejavnost. Realizacijo bomo spremljali po četrtletjih, razen pri 
realizaciji laboratorijskih storitev kjer imamo vzpostavljen sistem mesečnega pregleda 
realiziranih točk po izvajalcu. Ločeno se spremljajo na mesečni ravni tudi laboratorijske storitve, 
ki jih izvajalec beleži kot LZM (tudi hitri testi STREpA test ter mononukleoza) in nadzorne 
kužnine na prisotnost večkratno odpornih mikroorganizmov v splošni ambulanti v 
socialnovarstvenem zavodu ter LZM na področju dragih zdravil. 

5.2. FINANČNI KAZALCI 

Mesečno bomo spremljali vse stroške po sistemu spremljanja stroškovnih mest in primerjalne 
analize z enakimi obdobji v preteklem letu. Tekoče bomo spremljali tudi stroške dela. Stroške 
nabav bomo skušali znižati s sodelovanjem v projektih skupnih javnih naročil in uvedbo skupnega 
naročanja zdravil in določenih materialov na nivoju ZD. 

5.3. OPISNI KAZALCI 

Z opisnimi kazalci bomo spremljali zadovoljstvo pacientov in zaposlenih. Na sestankih, ki jih ima 
direktor z zaposlenimi bomo obravnavali vse pritožbe, pohvale in pobude usmerjene v 
izboljšanje procesov vodenja in delovanja uprave. Nadalje bomo obravnavali vse predlagane 
vsebinske spremembe glavnih in podpornih procesov, ki bodo vplivali na izboljšanje zdravstvenih 
storitev in zadovoljstvo naših uporabnikov. 

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 

Vsebina delovnega načrta je sestavni del obrazca Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2019 

Planirane širitve v letu 2019: 
> Širitev na področju referenčnih ambulant (1 ambulanta). 

Obstoječi programi na dan 1.1. 2019 

Plan zdravstveno-vzgojnih delavnic in individualnih svetovanj od 1. 1. 2019 
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Finančna sredstva za izvajanje podpornih aktivnosti zdravstvenovzgojnih centrov po izvajalcih 

ZVC Izola 

Sredstva za 
zagotavljanje 

kakovosti 

5.808,88 

Sredstva za 
izvajanje 

pogovornih ur 

7.385,26 

Sredstva za vodenje 
in koordinacijo ZVC 

7.596,25 

Sredstva za 
izvajanje 

aktivnosti v 
lokalni 

skupnosti 

14.459,32 

Skupaj 
sredstva od 
I. 1.2019 
do 31. 12. 

2019 

35.249,70 

Število timov ZD Izola po programu 

Preveriti 
va 

v OD in 
ŠD 

0,64 

Kurativa 
v OD in 

ŠD in SVZ 

7,26 

Patronaža 
in nega 

na domu 

6,24 

DŽ 

1,10 

za pogodbeno leto 2019 
Center 
zo 

0,45 

Fizio 

3,36 

Zdravstvena 
vzgoja 

0,62 

Skupaj 
ZOB 

za odrasle 
in mladino 

1,95 

ZOB 
vzgoja 

0,59 

Farm. svet. 

0,12 

Plan nenujnih reševalnih prevozov (NRP) stanje 1.1.2019 
Št. ekip 

NRP SKUPAJ 
NRP s spre- 
mljevalcem NRP sanitetni 

Plan km (točk) 

NRP s spre- 
mljevalcem 

Sanitetni 
prevozi na/z 

dialize 
Ostali sanitetni 

prevozi 

ZDI 13,87 3,59 10,28 357.061 1.022.029 

Poleg rednih programov je ZD Izola v letu 2019 vključen sev 3 projekte: 

Projekt: Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in 
programov za zmanjševanje škode na področju prepovedanih drog 

Projekt teče že drugo leto. V tem projektu zdravstveni dom Izola sodeluje kot konzorcijski 
partner, z zagotavljanjem diplomirane medicinske sestre. Stroški dela, ki znašajo nekje 25.000,00 
EUR na letni ravni, so v celoti povrnjeni s strani vodilnega partnerja. V okviru projekta se 
vzpostavljajo pogoji za boljše sodelovanje med socialnimi in zdravstvenimi službami, ki se 
ukvarjajo z uporabniki nedovoljenih drog. 

Projekt: Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem 
zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnosti 

Za namen projekta smo obstoječi zdravstveno-vzgojni center preoblikovali v center za krepitev 
zdravja ( CKZ). i 

j 

CKZ je organizirani kot samostojna enota v okviru ZD, z lastnim kadrom in opredeljenim vodjo 
in je ključna organizacijska struktura na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje 
izvajanja zdravstvenovzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja 
neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v lokalnih skupnostih. Nov 
koncept CKZ temelji na udejanjanju javnozdravstvene vloge ZD v lokalnih skupnostih. CKZ so 
dolžni izvajati vse vrste spodaj opredeljenih aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje 
neenakosti v zdravju za populacijo v gravitacijskem območju ZD: 

> izvajanje programa Priprava na porod in starševstvo, 

11 



> izvajanje aktivnosti krepitve zdravja in preventivnih obravnav za otroke in mladostnike, 
njihove starše ter izvajanje preventivnih obravnav za mlade v lokalnih skupnostih, 

> izvajanje zobozdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike, 
> izvajanje Programa za krepitev zdravja, 
> izvajanje aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalnih 

skupnostih in 
> vključevanje ranljivih oseb v preventivne programe. 

V letu 2019predvidevamo črpanje sredstev v višini 287.893,00 EUR. 

Projekt: Emergency Euro Region 

ZD Izola v sodelovanju z nosilcem projekta SB Izola in partnerji (Hrvaška) je kandidiral na 
projektu v sklopu razpisov za EU sredstva s projektom ”Emergency Euro Region". Sredstva so 
nam bila dodeljena in izvajanje projekta se je pričelo s septembrom 2018. Skladno s projektom 
so do oktobra 2020 načrtujejo izobraževanj na specifičnih tečajih za zaposlene v NMP ter se 
nabava opreme. Kot tudi udeležba na izobraževanjih partnerskih institucij v smislu izmenjave 
kadrov. Navedeni stroški in investicije so sestavni del finančnega načrta. Skupna vrednost 
pridobljenih sredstev iz projekta EER je 81,930,91€ od katerih se v letu 2019 predvideva porabiti 
približno 45.000€. 15% teh sredstev je sladno s pogoji projekta lasten delež ZD Izola. 

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP 

Izvajalci službe NMP moramo voditi ločeno in pregledno stroškovno mesto za pridobivanje in porabo 
vseh sredstev za potrebe službe NMP (37. člen Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči, Uradni 
list RS, št. 81/15 in 93/15 - popr.). 
Zdravstveni dom Izola ima na podlagi pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev 
sklenjeno z ZZZS-jem, priznane programe DS3b, dispečersko službo in nujne reševalne prevoze. 
Navedeno zagotavlja z dvema timoma čez dan, enim ponoči ter vozilom na centralni urgentni 
službi, ki glede na razpored tvori tim z zdravnikom vsakokrat razpisanega zdravstvenega doma 
(Izola, Koper, Piran). 

7.1. Usposabljanje zdravstvenih delavcev za delo v NMP in reševalni službi 2019 

V letu 2019 bomo nadaljevali z udeležbami zaposlenih na usposabljanjih in izvedbo internih 
izobraževanj s ciljem pridobitve NPK Zdravstveni reševalec za zdravstvene tehnike ter priprav 
na opravljanje izpita iz NMP za dipl. zdravstvenike in zdravnike. 

V tabeli je prikazan seznam izobraževanj organizaciji zunanjih izvajalcev na katere se načrtuje 
napotiti zaposlene ZD Izola tako zdravnike kot MS / zdr. tehnike. Posebej so označena 
izobraževanja v zvezi s projektom "Emergency Euro Region". 
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IZOBRAŽEVANJA, SODELOVANJA IN PROJEKTI 

Kongresi/simpoziji iz področja urgentne med, in reševanja 

Dvodnevni seminar Sekcije reševalcev 

430,00 
190,00 

kom 

kom 

2.380,00 

760,00 

Tečaj dihalna pot pri vitalno ogroženem 
Tečaj dihalna pot pri vitalno poškodovanem 

120,00 kom 
120,00 kom 

16 
16 

1.920,00 
1,920,00 

EER 
EER 
EER 

EER 

EER 

EER 
EER 

Tečaj E KG monitoring (Sekcija reševalcev) 
Tečaj TPO z AED   

80,00 kom 20 1.600,00 

(VIRMI tečaj 

80,00 kom 
150,00 kom 

25 2.000,00 
750,00 

Tečaj porod - modul 1 in 2 (SIM Lj) 120,00 kom 960,00 

Varna vožnja 155,00 kom 10 1.550,00 

Tečaj EPALS 800,00 kom 2.400,00 

Tečaj ITLS 490,00 kom 16 7.840,00 

Tečaj ALS 550,00 kom 10 5.500,00 

Namestitvene storitve zaradi udeležbe na izobraževanjih 2.000,00 2.000,00 

Razna oprema za udeležbo na promocijskih aktivnostih 600,00 600,00 

Stroški internih izobraževanj, Team buiiding 2.000,00 2.000,00 

SKUPAJ 34,680,00 

Kader za izvajanje nujnih reševalnih prevozov je usposobljen za pokrivanje več delovišč in sicer 
za izvajanje nujnih reševalnih prevozov, delo v ambulanti za NMP, delo v ambulanti v sklopu 
CUS (skupne urgentne službe), delo na vozilu z zdravnikom v sklopu CUS in dispečersko službo. 
Že od leta 2010 vzpostavljeno centralno urgentno službo, ki združuje dežurno službo vseh treh 
Obalnih zdravstvenih domov na eni skupni lokaciji SB Izola v deležu izvaja tudi ZD Izola. Zaradi 
usposabljanja kadra za pokrivanje različnih delovišč bomo v letu 2019 nadaljevali tudi z 
internimi izobraževanji. Le-ta so zaradi zahtevnosti del in različnih delovišč stalnica. Ostaja še 
v načrtu priprava dodatnih modulov kot že obstoječi "Ukrepanje ob množičnih nesrečah", ki ga 
zaposleni ZD Izola izvajajo v sodelovanju z zunanjim strokovnjakom od pričetka 2017. Zadeva 
je nekoliko zastala zaradi povečanega obsega dela zaradi prijave na projekt EER. V letu 2019 
pa bo projekt morda še ne realiziran zaradi izobraževanj, ki jih bodo v sklopu projekta EER 
zaposleni obiskali. Izobraževalne module se načrtuje prijaviti na Zbornico-Zvezo s ciljem 
pridobitve kreditnih točk. Ob interesu se tako omogoča trženje istih zaposlenim v drugih zavodih. 

Nadalje se skladno z določbami pravilnika o službi NMP še vedno ohranja načrt vzpostavitve 
mreže prvih posredovalcev. Glede načina in obsega še ni določena metodologija dela se pa 
ponuja možnost izvedbe tečajev v socialno varstvenih zavodih, pedagoških institucijah, podjetjih 
in širši zainteresirani javnosti. Navedeno predvsem s ciljem zagotovitve višje stopnje varnosti za 
občane. Glede na navedbo 5. odstavka 22 člena Pravilnika o službi NMP je pri izvedbi tega 
projekta ključen dogovor glede usposabljanja in financiranja le tega, ki ga gre uskladiti z lokalno 
skupnostjo. Reševalna služba, ki je sestavni del službe NMP sicer ima možnost pripraviti module 
izobraževanja a se do danes še ni pokazala možnost ali pobuda k financiranju le tega. 

7.2. Oprema za ambulanto NMP 

OPREMA ZA VOZILO URGENTNEGA ZDRAVNIKA (VVZ) 
Monitor z defibrilatorjem 25.000,00 

SKUPAJ 25.000,00 

7.2.1. Oprema za potrebe reševalne službe 

Oprema za potrebe reševalne službe je našteta v tabelah v nadaljevanju. 

VOZNI PARK 

REŠEVALNO VOZILO tip A 

REŠEVALNO VOZILO tip B 

80.000,00 kom 

175.000,00 kom 

85.000,00 

130.000,00 

SKUPAJ 215.000,00 
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OPREMA (OSNOVNA SREDSTVA) MEDICINSKI APARATI IN OPREMA 

AED simulator 

prenosni EKG monitor s torbo in nosilcem 

ventilator 

aspirator 

AED 

Naprava za odmerjanje zdravil- perfuzor 

Ultrazvok prenosni teren 

Naprava za samodejno masažo srca 

Medenični pas 

EZ -10 sistema za intraoslane infuzije 

Zajemalna nosila 

600,00 

25.000,00 

11.000,00 
950,00 

2.100,00 

800,00 

2.000,00 
11.800,00 

350,00 

830,00 

800,00 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

SKUPAJ 

600,00 

25.000,00 

22.000,00 
1.900,00 

4.200,00 

1.600,00 

4.000,00 

23.600,00 

700,00 

1.660,00 

800,00 

86.060,00 

OPREMA (OSNOVNA SREDSTVA) NEMEDICINSKA OPREMA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA 

fotokopirni stroj, dvostransko kopiranje, mrežno 

Računalnik prenosni 

Računalnik prenosni 

LCD monitor računalniški 27" ali več 

Serverska omara s priklopi in umserjevalniki 

Računalnik z dvema video karticama 

E- oglasna deska (zaslon na dotik) 

prenosne radijske postaje TETRA 

antene, oprema za montažo postaj DMR in montaža 

Pretvornik ISDN v IP signal (teles) - centrala RSSI 

Wi-Fi antene SBI/ZD/RSSI za omrežje centrale RSSI 

UPS - napajanje Wi-Fi anten za omrežje centrale RSSI 

1.450,00 

1.200,00 
1.200,00 

300,00 

2.200,00 

800,00 

4.000,00 

600,00 

400,00 

1.000,00 

550,00 

2.200,00 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 
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SKUPAJ 

1.450,00 

1.200,00 
1.200,00 
1.200,00 
2.200,00 
1.600,00 

4.000,00 

4.200,00 

6.400,00 

1.000,00 

2.200,00 
2.200,00 

28.850,00 

OPREMA (OSNOVNA SREDSTVA) - PROGRAMSKA OPREMA 

aplikacija sporočanje statusov in komunikacijo z vozili 

Nadgradnja aplikacije tel, centrala, nadzor posnetki 

4.000,00 kom 

560,00 kom 

SKUPAJ 

4.000,00 

560,00 

4.560,00 

OPREMA (OSNOVNA SREDSTVA) :DRUGO (POHIŠTVO, OSTALO) 

osn. oprema / pohištvo (omarice, police, vzmentice, raz.) 
gospodinjski hladilnik za kuhinjo 

omara pisarna vodja enote 

omara za opremo hodnik RSSI 

stoli za dispečersko mesto 

4.000,00 

500,00 

2.000,00 

1.800,00 

250,00 kom 

kom 

kom 

kom 

SKUPAJ 

4.000,00 
500,00 

2.000,00 
1.800,00 

250,00 

8.550,00 

PRIMPOMOČKI IN OSTALI DROBNI INVENTAR 

stropne vtičnice za reševalna vozila + montaža 

navigacijska naprava + porgramiranje za komunikacijo 

navadni IP telefon 

letne in zimske pnevmatike 

naprstni oksimetri 

naprstni oksimeter otroški 

Rezervni senzorji na oksimetre na monitorjih 

Merilec krvnega tlaka z manšeto ročni 

KEP / Ferno XT - pripomoček za ekstrakcijo 

PEDIPAC 

260,00 

250,00 

250,00 

150,00 

65,00 

110,00 
140,00 

110,00 
550,00 

460,00 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

80 

10 

1.560,00 

1.500,00 

500,00 

12.000,00 
650,00 

440,00 

1.120,00 

550,00 

1.650,00 

920,00 
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velika vakuumska blazina 

male vakumske opornice - komplet 

fiksater za glavo za zajemalna nosila 

komplet pasov za zajemalna nosila 

večje torbe za vozila (trauma t., reanimacijska t.) 

manjše torbe (triažna t, torba za OVO komplet, ipd....) 

jeklenke lahke 31  

torba za prenos 31 jeklenk 

jeklenke lahke 10L 

Reducirni ventili za jeklenke 

baloni za oživljanje - odrasli 

baloni za oživljanje - otroci 

nosilni sistem za aspirator za zaprte sistem aspiracije 

posode (zaprt sistem) za enkratno uporabo za aspiracijo 

cevi (zarpt sistem) za enkratno uporabo za aspiracijo 

800,00 

500,00 

210,00 
120,00 

270,00 

100,00 
260,00 

120,00 

380,00 

110,00 
120,00 
120,00 
50,00 

9,00 

4,00 

kom 2 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 60 

14 

10 

16 

60 

SKUPAJ 

1.600,00 

1.500,00 

840,00 

1.680,00 

1.080,00 

1.000,00 

2.080,00 

720,00 

1.520,00 

880,00 

720,00 

480,00 

800,00 

540,00 

240,00 

36.570,00 

K navedenemu gre prišteti še redne stroške (naročnine), potrošni material, popravila, servise 
med opreme, vozil ki so povzeta v spodnji tabeli kakor tudi drugo opremo. Gre predvsem za 
pripomočke in opremo, ki se ob redni uporabi in obremenitvah skozi leta izkaže za neučinkovit 
in dotrajano ter zahteva zamenjavo (baloni za predihavanje, pasovi, jeklenke, ventili, opornice, 
pripomočki za meritve vitalnih funkcij, manšete, ... ter ne nazadnje telefoni in druga 
nemedicinska a ključna oprema). 

VZDRŽEVANJE VOZIL, TEHNIKE, OPREME OPREME, DROBNE NABAVE 

oblepitev vozil (ob nabavi in ob obrabi nalepk) 

magnetne nalekpe za vozila, označevalni plakati službe 

servis in vzdrževanje vozil 

nabava nadomestnih kosov, rezervnih delov in maziv 

redni letni servis nosil v dotaciji RSSI 

pregled in popolni servis kardio stolov v dotaciji RSSI 

redni servisi in popravila medicinsko tehnične opreme 

nabava nadomestnih pripomočkov/ delov in opreme 

nabava potroš. materiala za med, opremo - po potrebi 

2.800,00 

1.000,00 

50.000,00 

3.500,00 

150,00 

150,00 

5.000,00 

5.000,00 

4.500,00 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

18 

15 

SKUPAJ 

2.800,00 

1.000,00 

50.000,00 

3.500,00 

2.700,00 

2.250,00 

5.000,00 

5.000,00 

4.500,00 

76.750,00 

7.3. Delovna obleka ANMP in obutev 

Za nabavo osebne varovalne obleke in delovnih čevljev za ambulantno delo, ter za delo na terenu 
predvidevamo v letu 2019 nameniti približno 1400,00 EUR. 

7.3.1. Delovna zaščitna oblačila RSSI 

Za nabavo osebne varovalne opreme in delovnih čevljev za terensko delo je v letu 2019 
predvidena nabava jaken, spodnjih jaken (softshell-ov), majic v primeru obrab, nabava delovnih 
čevljev ... (navedeno v spodnji razpredelnici). Predviden skupni znesek za nabavo delovne 
zaščitne obleke ter drugih pripadajočih oz, sorodnih kosov opreme znaša 34.200,00 EUR. 

DELOVNA IN ZAŠČITNA OBLEKA 

zaščitne jakne/ bunde 

spodnje jakne (softshelli) 
200,00 

120,00 

kom 

kom 

50 

50 

10.000,00 

6.000,00 
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letne zaščitne jakne (lahke) 

majice kratke + dolge (novo zaposleni) 

zaščitni čevlji 
našitki z emblemi (RSSI, NMP, poklic) 

našitki imenski 

pom, oprema (torbice, očala, kape, razni pripomočki, 
brezrokavnik reševalec (za prenos opreme na intervenciji) 

110,00 

10,00 
160,00 

4,00 

12,00 

2.000,00 

150,00 

kom 50 

kom 

kom 
kom 

kom 

kom 

20 

50 
250 

50 

SKUPAJ 

5.500,00 

200,00 

8.000,00 

1.000,00 

600,00 

2.000,00 

900,00 
34.200,00 

Tabela 1: Enota NMP : 

Enota NMP: DEŽURNA SLUŽBA 3B 

PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP 

Prihodki od MZ,občin in donacij 

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP 

Strošek dela 

- Materialni stroški 

Od tega stroški za laboratorij 

- Stroški storitev 

Od tega za stroške podjemnih pogodb 

Od tega stroški za laboratorij 

- Amortizacija 

- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo 

Drugi stroški (opis) 

PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK 
ODHODKOV (-) 

POGODBENA 
sredstva za 
NMP za 
kumulativno 
obračunsko 
obdobje od 1.1. 
do 31.12. 2018 

320.228,00 

320.228,00 

290.320,00 

23.649,00 

5.599,00 

660,00 

0,00 

REALIZACIJA 
prih. in odh. v 
kumulativnem 
obračunskem 
obdobju od 1.1. 
do 31.12. 2018 

320.564,00 

55.741,00 

443.086,00 

164.877,00 

19.935,00 

228.492,00 

153.419,00 

16.705,00 

13.077,00 

-66.781,00 

POGODBENA 
sredstva za 
NMP za 
kumulativno 
obračunsko 
obdobje od 1.1. 
do 31.12. 2019 

389.168,00 

389.168,00 

357.778,00 

24.808,00 

5.873,00 

709,00 

0,00 

Enota NMP: Dispečerska služba 

PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP 

Prihodki od MZ,občin in donacij 

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP 

Strošek dela 

Materialni stroški 

Od tega stroški za laboratorij 

- Stroški storitev 

Od tega za stroške podjemnih pogodb 

Od tega stroški za laboratorij 

POGODBENA 
sredstva za 
NMP za 
kumulativno 
obračunsko 
obdobje od 1.1. 
do 31.12. 2018 

144.739,00 

144.739,00 

130.736,00 

11.087,00 

REALIZACIJA 
prih. in odh. v 
kumulativnem 
obračunskem 
obdobju od 1.1. 
do 31.12. 2018 

144.743,00 

213.023,00 

192.892,00 

2.203,00 

8.399,00 

784,00 

POGODBENA 
sredstva za 
NMP za 
kumulativno 
obračunsko 
obdobje od 1.1. 
do 31.12. 2019 

160.347,00 

160.347,00 

146.029,00 

11.320,00 
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- Amortizacija 

- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo 

Drugi stroški (opis) 

PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK 
ODHODKOV (-) 

2.011,00 

905,00 

0,00 

4.576,00 

4.953,00 

-68.280,00 

2.053,00 

945,00 

0,00 

Mobilna enota nujnega reševalnega vozila 

PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP 

Prihodki od MZ,občin in donacij 

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP 

- Strošek dela 

- Materialni stroški 

Od tega stroški za laboratorij 

Stroški storitev 

Od tega za stroške podjemnih pogodb 

Od tega stroški za laboratorij 

■ Amortizacija 

Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo 

Drugi stroški (opis) 

PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK 
ODHODKOV (-) 

POGODBENA 
sredstva za 
NMP za 
kumulativno 
obračunsko 
obdobje od 1.1. 
do 31.12. 2018 

631.032,00 

631.032,00 

552.870,00 

43.613,00 

32.965,00 

1.584,00 

0,00 

REALIZACIJA 
prih. in odh. v 
kumulativnem 
obračunskem 
obdobju od 1.1. 
do 31.12. 2018 

631.034,00 

612.627,00 

375.253,00 

86.115,00 

60.174,00 

62.726,00 

28.359,00 

18.407,00 

POGODBENA 
sredstva za 
NMP za 
kumulativno 
obračunsko 
obdobje od 1.1. 
do 31.12. 2019 

661.768,00 

661.768,00 

581.928,00 

44.529,00 

33.657,00 

1.654,00 

0,00 

Tabela 2: Enote NMP skupaj. 

PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP 

Prihodki od MZ,občin in donacij 

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP 

- Strošek dela 

- Materialni stroški 

Od tega stroški za laboratorij 

- Stroški storitev 

Od tega za stroške podjemnih pogodb 

Od tega stroški za laboratorij 

• Amortizacija 

Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo 

Drugi stroški (opis) 

PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK 
ODHODKOV (-) 

POGODBENA 
sredstva za 
NMP za 
kumulativno 
obračunsko 
obdobje od 1.1. 
do 31.12. 2018 

1.095.999,00 

0,00 

1.095.999,00 

973.926,00 

78.349,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

40.575,00 

3.149,00 

0,00 

0,00 

REALIZACIJA 
prih. in odh. v 
kumulativnem 
obračunskem 
obdobju od 1.1. 
do 31.12. 2018 

1.096.341,00 

55.741,00 

1.268.736,00 

733.022,00 

108.253,00 

0,00 

297.065,00 

154.203,00 

0,00 

84.007,00 

46.389,00 

0,00 

-172.395,00 

POGODBENA 
sredstva za 
NMP za 
kumulativno 
obračunsko 
obdobje od 1.1. 
do 31.12. 2019 

1.211.283,00 

0,00 

1.211.283,00 

1.085.735,00 

80.657,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

41.583,00 

3.308,00 

0,00 

0,00 
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8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 
UPORABNIKOV 

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019 (tabelo izpolniti v priloženi excelovi 
datoteki) 

1 t 

Priloga - AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (tabelo izpolnili 
v priloženi excelovi datoteki) 

8.1.1. Načrtovani prihodki 

Načrtovani celotni prihodki za leto 2019 znašajo 5.166.800 EUR in bodo za 8,64 % višji od 
doseženih v letu 2018. 

Pri načrtovanju prihodkov smo upoštevali pogodbeno dogovorjeni obseg programa in 
predpostavko da bo 100% realizacija vseh programov, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS. 

Prihodke iz obveznega zavarovanja načrtujemo v višini 3.085.700 EUR, kar je za 5,00 % več od 
realiziranih v letu 2018. 

Prihodke iz prostovoljnega zavarovanja načrtujemo za 5,00 % višje kot v letu 2018 in prihodke 
iz naslova pripravnikov in specializacij načrtujemo, da bodo nekje isti, kot v letu 2018. 
Prihodke od samoplačnikov, konvencij in mrliških ogledov načrtujemo za 2,01 % višje kot v letu 
2018. Druge prihodke od prodaje proizvodov in storitev načrtujemo za 39,31% višje kot lansko 
letna realizacija. Tako povišanje pričakujemo zaradi pridobljenih projektov. 

8.1.2. Načrtovani odhodki 

Celotni načrtovani odhodki za jeto 2019 znašajo 5.165.016 EUR in bodo za 2,73 %> višji od 
doseženih v letu 2018. 

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev 
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 1.406.500 
EUR in bodo za 2,22 % višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne načrtovane 
odhodke zavoda znaša 27%). 

Načrtovani stroški dela 
Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 3.480.816 EUR in bodo za 
8,41% višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 
67%. 

Povečanje stroškov dela v letu 2019 načrtujemo zaradi učinkov sprostitve napredovanj, 
povečanja regresa, povečanja premij KAD za delavce, odprave plačne anomalije za zaposlene 
(dogovor sindikat vlada). Ne načrtujemo sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga 
in storitev na trgu. 
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Načrtovani stroški amortizacije 

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 320.500 EUR. 
del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ O EUR 
del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 258.500 EUR, 
del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna 
sredstva 3.564 EUR. 

8.1.3. Načrtovan poslovni izid 

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2019 
izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 1.784 EUR. 

Negativen poslovni izid v letu 2018 je rezultat obdavčenja Fursa storitev zdravnikov, ki so pri 
nas poslovali preko zasebnih zavodov v višini 146.932 eur, ter povečanja plač in spremenjenaga 
financiranja modela splošnih ambulant in pediatričnih ambulant. V letu 2019 pričakujemo dvig 
cen s strani ZZZS-ja, nižje stroške odvetniških, revizijskih in ostalih stroškov vezanih za 
organizacijo in kadrovske spremembe. 

i 

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 
VRSTAH DEJAVNOSTI 

Zavod posebej načrtuje prihodke iz javnih in nejavnih virov za izvajanje javne službe in prihodke 
od prodaje storitev na trgu. Med prihodke od prodaje storitev na trgu štejemo: 

zdravstvene storitve medicine dela, prometa in športa 
dežurstva na javnih prireditvah 
laboratorijske storitve, ki jih neposredno plačajo naročniki 
potrdila na zahtevo prosilca, ki jih neposredno plača naročnik 
najemnine prostorov 
druga plačila, ki niso financirana v okviru sklenjenih pogodb s strani ZZZS 

Poslovni odhodki iz opravljanja javne službe in poslovni odhodki iz tržne dejavnosti se ugotovijo 
na podlagi ustreznih sodil v skladu s 23. členom Pravilnika o letnih poročilih, če podatki o 
odhodkih oziroma stroških po vrstah dejavnosti niso razvidni iz dokumentacije. Zavod pri 
razmejevanju stroškov materiala, stroškov storitev, stroškov dela na dejavnost javne službe 
oziroma na tržno dejavnost kot sodilo uporablja razmerje med prihodki od poslovanja, 
doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in prihodki, doseženimi pri prodaji blaga in 
storitev. 

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 391 EUR, iz naslova izvajanja tržne 
dejavnosti pa 1.393 EUR. 

Priloga - AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (tabelo izpolniti v 
priloženi excelovi datoteki) 

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

Priloga- AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (tabelo izpolniti 
v priloženi excelovi datoteki) 
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9. PLAN KADROV 

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki) 

9.1. ZAPOSLENOST 

Število zaposlenih v letu 2019 se bo v primerjavi s številom zaposlenih iz ur v letu 2018 
zmanjšalo za 1,6 delavca in doseglo 116,4 delavcev iz ur oziroma v letu 2019 bo v primerjavi s 
številom zaposlenih v letu 2018 zmanjšalo za enega delavca in doseglo 127 delavcev. 

Predvidena situacija na področju kadrov: 
> zaradi vse večjih potreb po zdravstveni oskrbi je skladno s tem potreba po novih kadrih, 
> bolniške odsotnosti skušamo nadomestiti z obstoječim kadrom, 
> potrebno je nadomestilo zaposlitve predvsem zaradi bolniških odsotnosti in starševskega 

varstva, 
> zaznavamo občutno pomanjkanje zdravniških poklicev na trgu dela, na podlagi analize 

stanja in zmožnosti se povezujemo in skušamo zdravnikom nuditi kvalitetno podporo in 
prijetno delovno okolje, prav tako poleg razpisov tudi oglašujemo ter jih tako skušamo 
zvabiti v naš prijeten kolektiv, 

> zaradi vse večjega števila pacientov je vedno težji izziv zagotoviti kakovostno in varno 
obravnavo, 

> v letu 2019 imamo predvideno eno upokojitev. 

9.2. OSTALE OBLIKE DELA 

Zaradi občutnega primanjkljaja zdravniških poklicev pogodbeno zaposlujemo zunanje sodelavce 
za opravljanje 24 urnega zdravstvenega varstva v Centrali urgentni službi Obala in amb. 
medicine dela in športa ter za nadomeščanje kadra zaradi bolniških in ostalih odsotnostih, ki se 
ne financirajo iz lastnih sredstev kot to določa Zakon. 

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM 

Zavod ima sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci za opravljanje računovodskih, odvetniških in 
informacijskih storitev, storitev varovanja stavbe, servisiranje in popravila ter vzdrževanja 
voznega parka, upravljanje kotlovnice, opravljanje protetičnih storitev, servisiranje in popravilo 
birotehničnih naprav, vzdrževanje, popravilo in opravljanje tehničnih pregledov defibrilatorjev 
in čistilnice za delovne obleke ter na področju varstva pri delu. V teh dejavnostih zavod 
nima lastnih zaposlenih. 

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA 

Vlaganje v znanje in razvoj zaposlenih ostaja ena temeljnih vrednot v Zdravstvenem domu Izola. 
Vsem zaposlenim bomo omogočali strokovno izobraževanje za pridobitev novih znanj, ki bodo v 
interesu zavoda in uporabnikov ter za pridobitev licenčnih točk. 

Zaradi nižanja stroškov izobraževanja se bodo zaposleni vključevali v strokovna 
izobraževanja v okviru regijskih društev ter strokovnih sekcij na bližnjih lokacijah. Skušamo 
čim bolje Slediti objavam izobraževanj in izčrpati vsa morebitna brezplačna in kvalitetna 
izobraževanja. 
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Pozornost bo namenjena tudi notranjemu usposabljanju, ki je neposredno povezano z 
izvajanjem dejanskih delovnih nalog posameznikov, vključno z usposabljanjem za druga dela v 
okviru poklicne usposobljenosti, s ciljem doseganja večje jleksibilnosti zaposlenih. 

Tudi v letu 2019 bomo omogočali opravljanje pripravništva vsaj 5 pripravnikom. V letu 2019 ne 
predvidevamo novega zdravniškega specializanta, ki se financira s strani ZZZS - ja. Ravno tako 
bomo nadaljevali izvajanje praktičnega usposabljanja dijakov Srednje zdravstvene šole in 
izvajanje klinične prakse študentom fakultete za zdravstvene vede Izola. 

\ 

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019 

10.1. PLAN INVESTICIJ 

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019 (tabelo izpolniti v priloženi excelovi 
datoteki) 

Nadomestili bomo dotrajano in uničeno opremo ter sredstva, nujna za nemoteno delo zavoda. 
Prednosti bomo dajali opremi za opravljanje dejavnosti reševalne službe. Informacijsko 
opremo bomo kupovali v prikazanem obsegu. 

Investicijski odhodki so namenjeni zagotavljanju ali nakupu osnovnih sredstev, 
premoženja, opreme, vozil, pridobitvi načrtov in druge dokumentacije potrebne za 
gradnjo in vzdrževanje ter investicijskemu vzdrževanju zgradbe in naprav. 

Zaradi povečanja programov ter posledično kadra, vozil in opreme je stavba, kjer ima prostore 
RSSI prostorsko neustrezna. Glede na načrte in organizacijske spremembe v sistermu NMP je 
pričakovati še večji porast prosotorskih potreb, ki že sedaj ne zadostujejo nemotenemu delu. 
Zavod zato načrtuje zagotovitev sredstev za razširitev obstoječih prostorov in opreme za 
nemoteno delovanje dispečerskega centra, ki je trenutno v neustreznih prosotrih, kot tudi enote 
same. 

Obstoječ dispečerski program, ki trenutno še ostaja zavodu kljub vzpostavitvi dispečerske službe 
zdravstva si bomo prizadevali ohraniti, kot tudi dobiti dodatna sredstva (time) s ciljem izvajanja 
te službe tudi v prihodnje, za potrebe štirih obalnih občin. Zaradi že omenjenih širitev in večjih 
potreb je prostorsko ZD Izola le pogojno sposobna zagotavljati pogoje za nujne širitve zaradi 
česar je nadzidava oz. širitev objekta nujna. Nadzidava je smiselna tako v kontekstu 
zagotavljanja obstoječih kot zaradi novih programov, ki pomenijo povečanje kadra in posledično 
tudi zahteve po več prostora. 

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019 (tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki) 

Za zagotavljanje ustreznih pogojev za delo smo v letu 2019 predvideli tekoče vzdrževanje 
zgradbe in opreme. 

Investicijski odhodki so namenjeni zagotavljanju ali nakupu osnovnih sredstev, premoženja, 
opreme, vozil, pridobitvi načrtov in druge dokumentacije potrebne za gradnjo in vzdrževanje ter 
investicijskemu vzdrževanju zgradbe in naprav. 
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10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA 

Zavod v letu 2018 ni najel novega posojila. 
V letu 2019 ima zavod namen dodatnega dolgoročnega zadolževanja v višini 215.000 eur za 
nakup dveh reševalnih vozil. Za premostitev morebitnih likvidnostnih težav se bomo posluževali 
revolving posojila, kateri nam je odobren v letu 2018. 
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Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM IZOLA 
Obrazec 1 - Delovni program 2019 - ZD 

TQ86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 

• 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev) _ 
 - od tega: preventiva (prvi pregled):. 
 - od tega: preventiva (ponovni pregled):    

- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (žtevilo K-jev) - JUZ VVZ OPIO&Ha amuuirtlim v J-., .  — 

. 3Q2 003 Centri za preoreč.in zdravil, odvisnosti od drog (pavžal - žtevilo obiskov) 

302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk) 
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev) 

- od tega preventiva (samo 0153) 

- 327 009 Otrožki in šolski dispanzer - kurativa (Žtevilo K-jev) 
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (žtevilo K-jevL 
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov! 
« 340 025 Zdravstvena vzgoja (žtevilo predavani, deiav^ir, svetovanj ali efektivnih ur), 

- delavnica "Zdrava prehrana" (§t. delavnic ali efektivnih ur) _ 
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (ži. delavnic) . 
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic) 
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)_ 
- delavnica "Živlienski sloa" fžt. delavnic ali efektivnih ur) 
- delavnica "Dejavniki tveaania" (St. delavnic ali efektivnih ur) 
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur) 
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic) 
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic) 
- spoprijemanje s stresom (žt. delavnic) 
- tehnike sproščanja (S(. delavnic) 
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (St. delavnic) 
- delavnica 'Ali sem fit?' (žt. delavnic) 
- delavnica 'Gibam se' (žt. delavnic) 

Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 

- 301 258 Medicina dela (žtevilo točk) 

• 506 027 Delovna terapija (število točk) 
- 507 028 Fizioterapija (število uteži) 
- 509 035 Logopedija (število točk) 
- 510 029 Patronažna služba (število primerov) 
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (Število.točk)_ 
• 512 033 Klinična psihologija (število točk) 
- 511 031 izvajanje proorama DORA (št. primerov) 
- 544 034 Nega na domu (žtevilo primerov) 

086.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 

- 203 206 Dermatologija 
- 204 205 Rehabilitacija 
- 204 207 Fiziatrija 
- 206 209 Ginekologija 
- 206 263 Porodništvo 
- 206 210 Obravnava bolezni dojk 
- 209 215 Intemistika 
- 209 240 Alergologlja 
• 210 219 Onkologija 
- 211 220 Kardiologija in vaskulama medicina 

-218 227 Nevrologija 
- 220 229 Okulistika 
- 222 231 Ortopedija 
- 223 232 Otorinolaringologija 
- 224 242 Pedopsihiatrija 
- 225 234 Otrožka nevrologija 
- 227 237 Pediatrija 
- 227 259 Spec, amb. obravnava invalidne mladine 
- 229 239 Pulmologija 
- 230 241 Psihiatrija 
- 231 211 Izvajanje mamografije 
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ 
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG 
- 232 249 Revmalologija 
- 234 251 Splošna kirurgija 
- 237 254 Travmatologija 
- 239 257 Urologija 
- 242 233 Oralna kirurgija 
-249 216 Diabetologija 
- 249 265 Endokrinologija 
- 249 217 Tireologija 

086.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST 

Finančni načrt za obdobje 
1.1. do 31.12. 2018 

Obseg dejavnosti do ZZZS 

28.241 

Obseg dejavnosti do ZZZS 

število točk 

Število točk 

Ocena realizacije v obdobju 1.1. 
do 31.12. 2018 

Obseg dejavnosti do ZZZS 

15.066 

Obseg dejavnosti do ZZZS 

število točk 

Število točk 

Finančni načrt za obdobje 
1.1. do 31.12. 2019 

Obseg dejavnosti do ZZZS 

109.343 

316 

Obseg dejavnosti do ZZZS 

Število točk 

Število točk 

FN 2019/ 
FN 2018 

14,44 

#DEL/0! 

100,00 

100,00 

#DEL/0I 

100,00 
100,00 
100,00 

FN 2019/ 
FN 2018 

100,00 

FN 2019/ 
FN 2018 

FN 2019/ 
FN 2018 

FN 2019/ 
Ocena real. 

2018 

5,03 

100,00 

100,00 

187,45 

100,00 
100,00 

#DEL/0i 

85,71 
100,00 
100,00 
100,00 

#DEL/0! 

FN 2019/ 
Ocena real. 

2018 
#DEL/0! 

112,32 
#D£L/0i 

117,29 

FN 2019/ 
Ocena real. 

2018 

#DEL/0I 

#DEL/0! 

#DEL/0! 

FN 2019 / 
Ocena real. 

2018 

- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle 39.572 3,84 

- 404 103. 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino 
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente 
-401 110 Ortodontiia   
- 402 111 Pedontologija 

#DEL/0l 
#DEiyoi 

- 403 112 Paradontologija 

- 405 113 Stomatoložko-protetična dejavnost 
- 406 114 Paradontologiia/zobne bolezni in endodontija 
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija I iu vilama MI I I igrijiiuia^iau la      

446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali žtevilo efektivnih ur) 

Q86.909 Reševalni prevozi (513) Št. km Št. km št. km 
FN 2019/ 
FN 2018 

FN 2019/ 
Ocena real. 

2018 

- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km) 
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km) 
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km) 

Opombe: 

Podpis odgovorne osebe: EVGENIJ KOMLJANEC, dent. med., spec. 
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Struktura zaposlenih 

Število 

zaposlenih 
na dan 

31. 12. 2018 

SKUPAJ 

Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 

Polni d/č SkraJ. d/č 
Dopoln. 

delo 1 SKUPAJ 

Od skupaj 

(stolpec 4) kader, 
ki Je financiran Iz 

drugih virov2 

Od skupaj (stolpec 

4) nadomeščanja 3 

7=4/0 
ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) 92 97 104,30 
E1 »Zdravniki In zobozdravniki (1+2+3) 14 100,00 
Zdravniki (skupaj) 100,00 

1.1. Višji zdravnik specialist 100,00 
Specialist 

-100.00 
1.3. Višii zdravnik brez specializacije z licenco 

... .10.0,00 
Zdravnik brez specializacije z licenco #DEL_/0l 
Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu #DEU0! 
Specializant 100,00 

1.7. Pripravnik / sekundarij #PEL/0t 
Zobozdravniki skupaj 
Višji zobozdravnik specialist 

Specialist 
Zobozdravnik 

2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco 

2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco 

2.6. Specializant 

#DEL/0l 
#DEL/0l 

100.00 

100,00 
#DEL/0l 

2.7. Pripravnik #DEL/0! 
Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij) 

E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj 

Medicinska sestra - VII./2 TR 
Profesor zdravstvene vzgoje #DEL/0! 
Diplomirana medicinska sestra 16 18 
Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT H 

20 

Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.) 19 

125,00 

#DEL/0l 

100,00 
Srednja medicinska sestra / babica 38 
Bolničar 

38 100,00 

Pripravnik zdravstvene nege 

E2 - Farmacevtski delavci skupaj  

Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji 
P n rrry n ^ rt, / ETarmo/NAi.t r* 

100,00 

100,00 
Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji #DEL/0l 
Inženir farmacije 100,00 
Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji 

Pripravniki 
Ostali / Farmacevt začetnik 

E4 - Zdravstveni delavci In sodelavci skupaj 17 
Konzultant (različna področja) 

Analitik (različna področja) #DEL/0l 
Medicinski biokemik specialist 100,00 
Klinični psiholog specialist flDEUOl 
Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) 

Socialni delavec #DEL/0l 
Sanitarni inženir 

Radiološki inženir 
9 Psiholog 

Pedagog / Specialni pedagog 

Logoped 

Fizioterapevt 
#DEL/0l 

13 Delovni terapevt 

Analitik v laboratorijski medicini 

15 Inženir laboratorijske biomedicine 

Sanitarni tehnik #DEL/0! 
17 Zobotehnik 100,00 

Laboratorijski tehnik 150,00 
Voznik reševalec 50,00 
Pripravnik #DEL/0! 
Ostali 100,00 

IV. Ostali delavci Iz drugih plačnih skupin4 
#DEL/0l 

J - Nezdravstvenl delavci po področjih dela skupaja 10 10 100,00 
Administracija (J2) 100,00 
Področje informatike #DEL/0l 
Ekonomsko področje 

Kadrovsko-pravno in splošno področje 200,00 
Področje nabave 100,00 
Področje tehničnega vzdrževanja 100,00 
Področje prehrane #DEL/0l 
Oskrbovalne službe 100,00 

9 Ostalo #PEL/0l 
Skupaj (I. + II. + IH. -t- IV. + V.) 127 14 104,10 

Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so 

na porodniški In na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni) 

Vlil. Zaposleni preko Javnih del 

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O 

ZAPOSLITVI (VI. + VII. + Vlil.)  
128 117 99,22 
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Vir financiranja 

Dovoljeno število 
zaposlenih na dan 1.1. 
2018 (glede na sprejet 

FN oz. RFN 2017) 

Realizacija števila 
zaposlenih na dan 

1.1.2019 

Plan števila zaposlenih 
na dan 1.1. 2020 

Rast plan 1.1. 2020/ 
Dovoljeno 1.1. 2013 

Rast plan 1.1. 2020 / 
Realizacija 1.1. 2019 

1, Državni proračun #DEL/0! #DEL/0! 

2. Proračun občin 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 

3. ZZZS in ZPIZ 
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, 
pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek) 

96,00 96,00 99,00 3,13 3,13 

#DEU0! 

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 

6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih 
donacij 

#DEL'0! #DEU0! 

7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi 
sofinanciranja izdržavnega proračuna 

6,00 4,70 1,40 -76,67 -70,21 

8. Sredstva ZZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje 
dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, 
zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in 
programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene 
internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska 
sredstva)    

10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 

9. Sredstva iz sistema javnih del #DEU0! #DEL/01 

10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo 
posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 
17/14 in 14/15-ZUUJFO)  

#DEU0! #DEU0! 

11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) 118,00 116,70 116,40 -1,36 -0,26 

12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 99,00 99,00 102,00 3,03 3,03 

13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10 19,00 17,70 14,40 -24,21 -18,64 

Opombe: 
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Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM IZOLA 

Obrazec 4 - Načrt Investicijskih vlaganj 2019 - ZD 

VIRI FINANCIRANJA 

NFOPREDMETENA SREDSTVA 
Amortizacija 

Sredstva ustanovitelja 
Leasing 

Lastni viri (del presežka) 

Posojila 

Drugo 
NFPREMIŽNINE 
Amortizacija 
Lastni viri (del presežka) 
Sredstva ustanovitelja 
Leasing 
Posojila 
Donacije 
Drugo   

■ INABAVA OPREME 1A ♦ B) 
Medicinska oprema 
Amortizacija 
Lastni viri (del presežka) 
Sredstva ustanovitelja 
Leasing 
Posojila 
Donacije 
Drugo 
Nemedicinska oprema 
Amortizacija 
Lastni viri (del presežka) 
Sredstva ustanovitelja 
Leasing 
Posojila 
Donacije 
Drugo 

Finančni načrt za obdobje 
1.1. do 31.12. 2018 

57.100 

Ocena realizacije v obdobju 
1. 1. do 31. 12. 2018 

350.000 

677.047 

800 
1,084.147 

Finančni načrt za obdobje 
1.1. do 31.12. 2019 

137.206 

5.359 

131.847 
119.569 

FN 2019/FN 2018 

7.99 

157.360 
157.360 

#DEL/0l 

0,00 
0,00 

#PEL/0l 

#DEL/0! 

J 2019 / Ocena 
real. 2018 

#DEL/0! 
#DEU0l 

68,79 

85,49 
102,04 

#DEL/0! 
#DEL/0! 

#DEL/0l 

9,95 
#DEL/0! 
#DEL/0! 
#DEL/0l 
#DEL/0! 
#DEU0l 

0,00 
43,38 
30,52 

36,09 
#DEL/0! 
#DEL/0l 
#DEL/0l 
#DEU0l 
#DEL/0! 
#DEU0l 

#DEU0l 
gDEUOl 

#DEU0! 
339,44 

2.936,37, 
2.936,37 

#DEU0l 

#DEL/0! 
233,88 

#DEL/0! 

#DEL/0l 
#DEL/0l 

#DEL/0! 
313,86 

VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I -HI III) 
Amortizacija 
Lastni viri (del presežka) 
Sredstva ustanovitelja 

Posojila 
6. Donacije 

Drugo 

AMORTIZACIJA 

I. Priznana amortizacija v ceni storitev 
Obračunana amortizacija 
Razlika med priznano in obračunano amortizacijo 
Porabljena amortizacija 

Finančni načrt za obdobje 
1.1. do 31.12. 2018 

258.441 

Ocena realizacije v obdobju 
1.1. do 31.12. 2018 

-37.039 
124.928 

Finančni načrt za obdobje 
1.1. do 31. 12. 2019 

210.878 

#DEL/0l 
#DEU0! 

#DEL70! 

FN 2019/FN 2018 

168,80 
#DEU0i 
#DEL/0! 

FN 2019/Ocena 
real. 2018 

102,13 
110,46 



Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM IZOLA Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2019 • ZD 

Namen 

Celotna načrtovana 

vrednost 
vzdrževalnih del v 

letu 2019' 

Načrtovani stroški 

tekočega 

vzdrževanja (konti 
461) 

Načrtovani stroški 
investicijskega 

vzdrževanja (konti 461) 

Načrtovana so naslednja vlaganja: 1=2 + 3 

SKUPAJ: 

Zamenjava talnih oblog (ali vsaj premazi) 
Vtičnice v telovadnici 
Beljenje fizioterapije in telovadnice ter hodnikov v objektu ZDI 
Serverska omara s priklopi in usmerjevalniki na objektu RSSI 

3.000 

ISDN pretvornik v IP signal (teles) - centrala RSSI 
Vzdrževanje, servisiranje in popravilo medicinske opreme 
Vzdrževanje, servisiranje in popravilo kotlovnice 11.877 11.877 

8 Sistemsko vzdrževanje informacijske Infrastrukture 
9 Vzdrževanje in popravilo birotehničnih naprav 

Ostala popravila 

12 
Ostalo tekoče vzdrževanje 
Varnostne meritve na objektih 650 650 
Dobava in montaža stropnih vtičnic za rež, vozila na RSSI 1.560 
Dobava, montaža in programiranje navigacijske naprave za 
komunikacijo na RSSI 
Servis klimatskih naprav in tekoče vzdrževanje 
Letni preizkus delovanja zasilne razsvetljave in tekoče 
vzdrževanje 
Čiščenje okolice 17 

18 Servis gasilnih aparatov in hidrantov 
19 Servis protipožarnega sistema 
20 Beljenje notranjih zidov RSSI (stopnišče, prostori) 
21 Ureditev kuhinje na RSSI 

Izvedba kartičnega dostopa na RSSI  
Ureditev prostora za arhiv, stopnišče 3. nadstropje na RSSI 

1.600 

Ureditev in sanacija moške garderobe-odtoki, tuši, ogrevanje in 
hlajenje na RSSI   

25 Stroški upravljanja 
Preureditev prostorov sejna soba / dispečersko mesto 

27 Servis protipožarnega sistema 
Varovanje objekta 3.500 
Vzdrževanje, servisiranje in popravilo vozil 
Deratizacija 
Mesečni servis in tekoče vzdrževanje dvigala 

Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2018 180.017 24.205 
Indeks FN 2019 / Ocena real. 2018 126,27 286,55 

Opombe: 

Izpolnil: Robert Mulec 

Tel, št,: 05/663 50 50 



IME UPORABNIKA: 

SEDEŽ UPORABNIKA: 

BILANCA STANJA 
na dan 31. 12. 

(v eurih, brez centov) 

ČLENITEV 

SKUPINE 
KONTOV 

NAZIV SKUPINE KONTOV 
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 

2018 FN 2019 

SREDSTVA 
A) DOLGOROČNA SRČDSlVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 95.215 

NEPREMIČNINE 

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 1.437.200 

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 

009 

010 

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(013+014+015+016+017+018+019+020*021+022) 

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 

013 

014 

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 

NEPLAČANI ODHODKI 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

C) ZALOGE 
(024+025+026+027+028+029+030+031) 

OBRAČUN NABAVE MATERIALA 

ZALOGE MATERIALA 

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 

NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 

PROIZVODI 

OBRAČUN NABAVE BLAGA 

ZALOGE BLAGA 

DRUGE ZALOGE 

I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   

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

590.782 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 276.810 

120.500 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 

038 

039 

KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 

NEPLAČANI PRIHODKI 

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

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

SPLOŠNI SKLAD 

REZERVNI SKLAD 

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

DOLGOROČNE REZERVACIJE 

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 

S.KLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 
NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA     

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 
NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE  

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHOD)« 

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI. 

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA  ,     

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 

2.199.495 

I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 



IME UPORABNIKA: 

SEDEŽ UPORABNIKA: 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV 



IME UPORABNIKA: 

SEDEŽ UPORABNIKA: 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

(v eurih. brez centov) 



IME UPORABNIKA: 

SEDEŽ UPORABNIKA: 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU 

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

RAČUN FINANCIRANJA 

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

Oznaka AOP Realizacija 2018 Finančni načrt 2019 
Indeks 

FN 2019/Real. 2018 

(1) (2) (3) 

I. SKUPAJ PRIHODKI 110,94 

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B) ’ 110,75 

A. Prihodki Iz sredstev Javnih financ 403 3.356.782 3.745.978 111,59 

#DEL/0! 

7400 a. Prejeta sredstva Iz državnega proračuna 404 6.027 44.412 736,88 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 82 0,00 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 

b. Prejeta sredstva Iz občinskih proračunov 100,47 

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 100,47 

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije #DEL/0! 

7402 c. Prejeta sredstva Iz skladov socialnega zavarovanja 3.311.095 105,00 

del 7402 
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo 

porabo  
3.153.423 3.311.095 105,00 

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 

investicije  
412 

7403, 7404 d. Prejeta sredstva Iz javnih skladov In agencij 

Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije #DEL/0! 

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije #DEL/0! 

del 740 . Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 #DEL/0! 

f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 

proračuna Evropske unije  
280.471 319,27 

B) Drugi prihodki za Izvajanje dejavnosti Javne službe 987.926 

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne 

službe 
1.055.240 108,58 

del 7102 Prejete obresti #DEL/0! 

del 7100 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 

prihodkov nad odhodki 

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 10.500 

72 Kapitalski prihodki 

Prejete donacije iz domačih virov 426 0,00 

Prejete donacije iz tujine 427 #DEU0! 
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU 
473.760 112,95 

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 113,96 

Prejete obresti 

del 7103 
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od 

premoženja  
30.500 100,04 

del 7100 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 

prihodkov nad odhodki   
#DEL/0! 

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe #DEL/0! 

11. SKUPAJ ODHODKI 437 5.336.733 108,47 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 4.919.954 

A. Plače In drugi Izdatki zaposlenim 2.755.633 108,12 
del 4000 Plače in dodatki 2.289.387 2.490.370 108,78 
del 4001 Regres za letni dopust 89.605 115.260 128,63 
del 4002 Povračila in nadomestila 185.300 102,27 
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 71.397 67,93 

Sredstva za nadurno delo 125.000 
Plače za delo nerezidentov po pogodbi 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 122,01 

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 447 107,14 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 106,48 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 174.325 187.119 107,34 
Prispevek za zaposlovanje 1.475 1.618 109,69 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 2.458 

del 4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 

na podlagi ZKDPZJU  452 43.698 

C. Izdatki za blago In storitve za Izvajanje javne službe 1.490.840 93,08 



1 del 4020 

del 4022 

del 4023 

del 4024 

del 4025 

del 4029 

404 

410 

411 

4201 

4203 

4204 

4206 

4207 

4209 

del 400 

Pisarniški in splošni material in storitve 

Posebni material in storitve 

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 

Prevozni stroški in storitve 

Izdatki za službena potovanja 

Tekoče vzdrževanje 

Poslovne najemnine in zakupnine 

Kazni in odškodnine 

Drugi operativni odhodki 

D. Plačila domačih obresti 

E. Plačila tujih obresti 

F. Subvencije 

G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

H, Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

I. Drugi tekoči domači transferji 

J. Investicijski odhodki 

Nakup zgradb in prostorov 

Nakup prevoznih sredstev 

Nakup opreme 

Nakup drugih osnovnih sredstev 

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 

Investicijsko vzdrževanje in obnove 

Nakup zemljišč in naravnih bogastev 

Nakup nematerialnega premoženja 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 

nadzor, investicijski inženiring  

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU 

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu 482  

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu 483  

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 484  

PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD 

ODHODKI (L-ll.) 

456 

458 

463 

465 

467 

469 

472 

473 

475 

478 

485 oz. 486 

156.209 

100.744 

192.368 

14.221 

7.452 

477.978 

90.261 

5.723 

42.628 

776 

-155.786 

480.000 

20.000 

135.500 

10.500 

4.200 

250.731 

24.205 

101,76 

101,37 

140,64 

193,49 

140,90 

0,00 

60,78 

110,18 

//DEL/O! 

#DEL/0! 

#DEL/0! 

#DEL/0! 

214,86 

#DEL/0! 

238,20 

374,50 

0,00 

0,00 

#DEL/0! 

#DEL/0! 

#DEL/0! 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

751 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV (7S(H-75H-7S2) . 

Prejeta vračila danih posojil 

Prodaja kapitalskih deležev 

Kupnine iz naslova privatizacije 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV (440+441+442+443)  

Dana posojila 

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih 
pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji 

lasti 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)  

Oznaka AOP 

511 

523 

Realizacija 2018 

J1L 
70.000 

Finančni načrt 2019 

J2L 

Indeks 

FN 2019/Real. 2018 

J2L 
0,00 

0,00 

#DEL/0! 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

- v evrih - 

VII. ZADOLŽEVANJE (S00+601) 

Domače zadolževanje 

Zadolževanje v tujini 

Vlil. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 

Odplačila domačega dolga 

Odplačila dolga v tujino 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 

X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 

.+IV.+VIUI.-V.-VIII.2 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+Vll.-VIII..X.=-IH.) 

Oznaka AOP 

561 

569 

572 oz. 573 

Realizacija 2018 

(D 

1.116.328 

-182.114 

155.786 

Finančni načrt 2019 

J2) 

40.661 

123.084 

51.255 

Indeks 

FN 2019/Real. 2018 

(3) 
19,72 

19,72 

3,64 

3,64 
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OSEBNA IZKAZNIC ZAVODA 

UVOD 

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA 

Ime zavoda: Javni zavod Zdravstveni dom Izola 

Sedež : Ulica oktobrske revolucije 11, 6310 IZOLA 

Matična številka:5748569 

davčna številka: 98216007 

Šifra uporabnika: 03481 

Številka podračuna pri Upravi za javna plačila.Ol240-6030920740 

Telefon:05/6635050 

Fax: 05/660 50 51 

Spletna stran: www. zd-izola. si 
e- naslov: info(a)zd-izola. si 

ustanovitelj: Občina Izola 
datum ustanovitve: 27.10.1997 

Dejavnosti: 

> osnovna zdravstveno dejavnost 
> specialistična ambulantna dejavnost 
> druge zdravstvene storitve in storitve v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti 

Organi zavoda: 

> svet zavoda 
> direktor 
> strokovni vodja 
> strokovni svet 
> razširjen strokovni svet 
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PREDSTAVITEV ZAVODA 

Zaposleni uresničujemo temeljno poslanstvo Zdravstvenega doma Izola, ki se glasi. 

»Nuditi občanom čim boljšo zdravstveno oskrbo v primeru poškodb in bolezni, izvajati učinkovito 
nujno medicinsko pomoč, omogočati zdravstveno oskrbo na primarnem nivoju vsem, ki jo 
potrebujejo, ter vzgajati in motivirati ljudi za zdrav način življenja«. 

Vizija Zdravstvenega doma Izola je ostati sodobna in agilna zdravstvena ustanova, ki se bo znala 
prilagajati izzivom, ki jih prinašajo družbene razmere, ob ohranjanju vame, kakovostne m 
strokovne obravnave pacientov. 

Javni zavod Zdravstveni dom Izola je ustanovljen z namenom opravljanja osnovnem specialistične 
zdravstvene dejavnosti skladno s sprejeto mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni na 
območju občine Izola, ki obsega: 

a) osnovno zdravstveno dejavnost, katera obsega: 
> preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov m poškodovancev, 
> preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s 

programom preventivnega zdravstvenega varstva; 
> zdravstveno vzgojo; , 
> patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu, 
> nujno medicinsko pomoč in reševalno službo; 
> zdravstvene preglede športnikov; 
> zdravstvene preglede nabornikov; 
> ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo; 
> diagnostične in terapevtske storitve ter 
'p- Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih dtog. 

b) specialistično ambulantno dejavnost, katera obsega: 
> medicino dela, prometa in športa 

c) druge zdravstvene storitve in storitve v zvezi z opravljanjem zdravstvene 
dejavnosti: 

> prodaja zdravstvenih storitev na trgu; 
P programi za zdravo življenje; 
P izvajanje mrliške pregledne službe in . . 
p koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti delovanja 

javne mreže. 

Razvita osnovna zdravstvena dejavnost načeloma deluje na dispanzerski način, usmerjen na 
določene populacijske skupine ali na določene bolezenske ogroženosti. Vsa ostala urgentna, akutna 
in kronično somatska zdravstvena problematika je v zdravstvenem domu pretežno pokrita z 
dejavnostjo splošne medicine, socialno-medicinska problematika pa delno s pomočjo patronažne 
službe, kar pomeni angažirano, celovito in stalno zdravsfreno varstvo posameznika ah skupine z 
vidika integrirane (preventivne, kurativne in socialne) medicine. To pomeni epidemiološko 
spremljanje ter poznavanje zdravstvenega stanja populacije in ukrepanje proti najbolj ogrožajočim 
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oz. razširjenim dejavnikom tveganja: izvajanje zdravstvene vzgoje ^^a^ z&^J 
odkrivanja razvojnih anomalij in bolezni ter pravočasno ukrepanje; sodelovanje z zdravstvenimi 
dejavnostmi na različnih ravneh ter za zdravstveno varstvo pomembnimi lokalnimi, regionalnimi m 

insmciiami zarod, celo.Uega žago,ar,Janjo zdravih pogojev zrtjenja oz. 
odpravljanja razmer, ki negativno vplivajo na zdravstveno stanje prebivalstva. zdnmtvenih 

Odleta 2016 izvajamo splošno dežurno službo v sklopu skupne dežurne službe ™ ” 
dom v v urgentnem centru Izola. Predhodno, od leta 2010 je centralna ^gentna služba (CUS) 
delovala v prostorih SBI in sicer v B hodniku. Organiziranost dežurne službe znotraj VCI je 
prinesla določene spremembe^ in Sicer na nivoju vhodne administracije m predhodne tnaze vse 
pacientov, katero izvaja bolnišnični kader. 

Zdravstveni dom Izola ima organizirano zdravstveno dejavnost na treh lokacijah: 

> Zdravstveni dom Izola - ulica Oktobrske revolucije 11, 6310 Izola 
> Splošna ambulanta v domu upokojencev Izola - Kosovelova 2 6310 ko 
> Reševalna Služba Slovenske Istre - Industrijska cesta 8 B, 6310 Izola 

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA 

Ustanovitelj 

Občina Izola te leta 1991 z odlokom ustanovila Zdravstveni dom kot javni zavod. Z odhkomo 
t ■ n sni 4/96 z dne 77 10 1997 ki ga je izdala županja Občine Izola, je bil odlok iz leta 

^gg^iisklajen^^ veljčivncf'zakonodajo na’ področju zdravsLe dejavnosti. Zdravstveni dom je 

pravna oseba. Ustanovitelj Zdravstvenega doma je Obema Izola, ustanoviteljske pravice i 

16.00 ^prebivalcev z najrazličnejšimi zdravstvenimi potrebami, 

vričakovanii in zahtevami po zdravstvenih storitvah. Zdravstveni dom Izola zagotavlja se 
Zdravstveno oskrbo v enem socialno varstvenem zavodu in nudi reševalne prevoze ter dispecersko 
službo v vseh štirih obalnih občinah. V poletnih mesecih predstavlja dodatno zahtevo z^tv^° 
oskrbovanje turistov ki letujejo v občini Izola. V preteklem letu smo v zdravstvenem domujzola 
°akeležUUporast obravnav"Listov, zlasti. otrok, ki letujejo v hrvaški Istri in so bili k nam 
preusmerjeni iz Splošne bolnišnice kola. 

V skladu s poslanstvom in ustanovitvenim aktom zavoda so dolgoročni cilji Zdravstvenega doma 
Izola sledeči: 

> (programov) najmanj v obstojeCem obsegu oz. iskanje možnosti za 
širitve programov skladno s potrebami populacije, . , • 

> spodbujanje, svetovanje in zagotavljanje strokovne podpore prebivalcem pri krepitvi 
njihovega zdravja; . 

> stalno usposabljanje in izobraževanje vseh zaposlenih;  .. . 
> sodelovanje s fakultetami, srednjimi šolami in drugimi institucijami doma in tuji , 

> zadovoljstvo zaposlenih, 
> izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu, . 
> reševanje prostorskih stisk in problemov povezanih z opremljenostjo, 
y krepitev pripadnosti zavodu. 

1 
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> optimizacija stroškov in poslovanja nasploh. 
V primarno zdravstveno dejavnost ZD Izola sodijo: 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 

4,22 ambulante družinske medicine), 
3,00 referenčni ambulanti, „ . , 

3,00 ambulante za zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine, 
0,68 ambulante v socialno varstvenem zavodu, 
1,10 programa dispanzer za ženske, 
0 85 programa za zobozdravstveno varstvo odraslih (od 1.10. dalje nam je z Aneksom st 2. 
kSD 2018, z veljavnostjo od 1.01.2019 dodeljeno še 0,15 programa), 
0,95 programa za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine, 

0,68 programa zobozdravstvene preventive za potrebe otrok v vseh šolah in vrtcih, 
0,62 programa zdravstvena vzgoja za zdravje šolskih otrok in mladostnikov, 
0,45 programa v centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti. 

Za področje občine Izola opravlja vse nujne storitve ambulanta za nujno medicinsko pomoč n 
sicer vsak delovnik med 7:00 - 20:00 uro ter skupaj z dežurstvom, ki se izvaja v UCI (urgentni 
center izola) nudi 24 urno zdravstveno varstvo vsem občanom. Del nujne medicinske pomoči 
predstavlja tudi mobilna enota VUZ (vozilo urgentnega zdravnika) in MoE NR (mobilna enota 
nujna reševalna vozila). 

Sestavni del primarne zdravstvene dejavnosti so tudi službe, ki omogočajo diagnostiko, terapijo, 
storitve na domu ter prevoze: 

> diagnostični laboratorij, ki opravlja storitve za zdravstveni dom in koncesionarje, 
> 3,00 prOgiAama ambulantne fizioterapije, 
y 4,24 programa patronažna oskrba na domu, 
> 2,00 programa nega na domu, 
> Center za krepitev zdravja, 
> nenujni reševalni prevozi s‘Spremljevalcem, 
> sanitetni prevozi. 

V zdravstvenem domu Izola opravljamo tudi ambulantno specialistično dejavnost m sicer v 
dispanzerju za medicino dela, prometa in športa. 

Delo zavoda na poslovodskem in strokovnem področju vodi direktor v sodelovanju s pomočnikom 
direktorja za zdravstveno nego. Na strokovnem področju direktor intenzivneje sodeluje se z vo jo 
službe za osnovno in specialistično dejavnost ter jw potrebi s strokovnim svetom. 

Posamezne dejavnosti so organizirane po enotah, katere imajo svojega vodjo. 

> vodja službe za osnovno m specialistično dejavnost (vodja zdravnikom in zobozdravnikom v 
osnovni dejavnosti, zobozdravstveni dejavnosti in specialistični dejavnosti), 

> patronažna služba, 
> fizioterapija, 
> diagnostični laboratorij, 
'g tehnične in nemedicinske službe z nabavo, 
> reševalna služba Slovenske Istre. 
> Center za krepitev zdravja 
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Pomočnik direktorja za zdravstveno nego, vodja reševalne službe, vodja tehničnih in nemedicinskih 
služb ter nabave, strokovni sodelavec za upravno pravno zadeve ter računovodkinja so člani 
kolegija direktorja. 

VODSTVO ZAVODA 

Odgovorna oseba za poslovanje ZD Izola je direktor zavoda Evgenij Komljanec, kije tudi strokovni 
vodja. Zavod predstavlja in zastopa v okviru pooblastil, ki jih ima zavod v pravnem prometu, in to 
neomejeno, razen pri sklepanju pravnih poslov v zvezi z nakupom in prodajo nepremičnin, za kat 
mora pridobiti predhodno soglasje ustanovitelja. Z zavodom so v letu 2018 upravljali in vodili 
posle v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določa akt o ustanovitvi zavoda oz. 
statut zavoda, svet zavoda, direktor zavodu in strokovni svet zavoda. 

Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor predstavlja, zastopa, organizira in vodi delo in 
poslovanje ter strokovno delo zavoda in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. 

Svet zavoda je najvišji organ upravljanja zavoda in šteje 9 članov, od katerih 3 člane izvolijo 
delavci zavoda s tajnim glasovanjem, 5 članov imenuje Občinski svet občine Izola in 1 elana, ki ga 
imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kot predstavnika uporabnikov oziroma 
zavarovancev. Svet zavoda je izvoljen za 4 - letno mandatno obdobje. 
Člane sveta zavoda, predstavnike delavcev zavoda, izvolijo vsi v zavodu zaposleni delavci 
neposredno na tajnih volitvah. 

Strokovni organi 
Strokovni svet ima 3 člane. Strokovni svet imenuje direktor zavoda. Strokovni svet je imenovan za 
mandatno obdobje štirih let. Po preteku mandata so člani strokovnega sveta lahko ponovno 
imenovani za opravljanje te funkcije. 
Razširjen strokovni svet ima 10 članov, kijih imenuje direktor zavoda. Razširjen strokovni svet je 
imenovan za mandatno obdobje 4 let, po preteku mandata so člani razširjenega strokovnega sveta 
lahko ponovno imenovani za. opravljanje funkcije. Razširjen strokovni svet je sestavljen iz 
zdravnikov zaposlenih v ZD Izola, koncesionarjev in diplomiranih medicinskih sester ali 
diplomiranih zdravstvenikov. 
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UttMLUiMrilUU 
Letno poročilo 

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 

Poročilo o doseženih ciljih in reznlta.ih predpisuje 
državnega in občinskega proračuna ter metodolopiie za pripravo | l(wnr orm 

rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna—Urad _a—= A 

102/10: 

3 Letn^ctlje posredneg^uporabnika^^stavlje^v obraziožhvi^fhiaifčnega načna posredne, 

(indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ah v njegovem 

5. SriS^n^SSic pri de^ 
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjav, z doseženimi cilj. iz poroda 

7 Ocdo g^spoto« in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene "f d^e 

' jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitost, 
kvalitete poslovanja posrednega uporabnika; 

9. S^Sr^avTS Cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseidh 
Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in temtinski načrt za doseganje zas avjem in oredloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi; ^ ^ ny 

10 Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga po rocja, pre vs 
cmsnodarstvo socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora, 

ii.Dtuga SInUa, ki vsebujejo anaiizo kadrovanja in kadrovske pohttke tn poroctlo o 
investicijskih vlaganjih' 
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l ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO 
DELOVNO PODROČJE ZAVODA 

a") Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: m/n* 717^ 
- 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-ZPac , 

ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 -ZdZPZD in 64/17), 
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju U radni list KS, st. /z/uo 

“preSSo besedilo. 114/06 - ZUTPG. 91/07. 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/1 4 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 - ZUPS in 64/17 - ZZDej-K), 

- “L o 'iavoii Službi. (Uradni lis, RS, 4,. 72/06-UPB3, ,5/08-ZPacP, 58/08, 107/10- 
ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 - ZdZPZD, 40/17, 64/17 - ZZDej-K m 49/18)( 

- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi, 7 

- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 z ZZ . 
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javmh zdravstvenih 

zavodov, katerih ustanovitelje je Republika Slovenija (Uradni list RS, st. 54/17) 

ht Zaknnske in drnec nravne nodlaee za nrinravo letnega poročila. 
^ zŽon 0 >vni£ financah (Gradni lis, RS, St. 11/11-UPM, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 - 

ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18), 

- Zakon o izvrševanju proraiunov Republike Slovenije za leti 2018 m 2019 (Uradu, list RS, 
. št. 71/17-ZIPRS18I9), : 

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C m 114/06- ZVE) 
- 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 m posrednih uporabnikov 
proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06,8/07, 102/10), . , , 

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, Pro^čunske uporabnike in 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 prav 
(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 

- 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 m občinskih 
proračunov (Uradni list RS, 46/03), 7 i „„ „ 

- 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 m 
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 m 2019 (Uradm list bt; J 

- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uiadm list KS, . 
97/09 41/12), 

- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga m 
storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, st. 
7/10, 3/13), 
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— 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) 

c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti...) 
> Odlok o ustanovitvi ZD Izola 
> Statut ZD Izola 
> Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda zdravstveni dom izola, le-ta opravlja svojo 
dejavnost kot javni zavod in je tako vključen v mrežo javne zdravstvene službe. 

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 

V skladu s poslanstvom in ustanovitvenim aktom zavoda so dolgoročni cilji Zdravstvenega doma 
Izola sledeči: 

> zadovoljstvo pacientov, 
'P- ohranjanje dejavnosti najmanj v obstoječem obsegu oz. iskanje možnosti za širitev 

programov skladno s potrebami populacije, 
> spodbujanje, svetovanje in zagotavljanje strokovne podpore prebivalcem pri krepitvi 

njihovega zdravja, 
> stalno usposabljanje in izobraževanje vseh zaposlenih, 
> sodelovanje s fakultetami, srednjimi šolami in drugimi institucijami doma in v tujini 
> zadovoljstvo zaposlenih, 
> reševanje prostorskih stisk in problemov povezanih z opremljenostjo, 
> večanje pripadnosti zavodu in 
> optimizacija stroškov in poslovanja na sploh. 

Veliko zastavljenih nalog smo realizirali v letu 2018, predvsem na račun motiviranosti zaposlenih. 
Uspeli smo na novo opremiti dve ambulanti in sicer pediatrično ambulanto in ambulanto družinske 
medicine. V avgustu smo odprli tudi nove prostore za delovanje centra za zdravljenje odvisnosti, 
kjer smo pri snovanju prostorov upoštevali varnostna priporočila in ukrepe komisije za strokovni 
nadzor, upoštevajoč značilnosti delovnega mesta, naravo dela in morebitna tveganja zaposlenih pri 
delu. Vzpostavili smo tudi nov, bolj funkcionalen prostor za sterilizacijo. Redni kolegiji direktorja 
ter odprtost vodstva za predloge in pobude s strani zaposlenih šo pripomogli k boljšemu in 
učinkovitejšemu sodelovanju vseh služb. Za potrebe centra za krepitev zdravja smo vzpostavili 
kordinativne time za preventivo, ki so se redno sestajali in pomembno vplivali na boljšo povezanost 
in komunikacijo vseh vključenih služb. 

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV 

V programu dela za poslovno leto 2018 smo si zadali sledeče cilje: 

> realizacija pogodbeno dogovorjenega obsega zdravstvenih storitev skladno s pogodbo 
ZZZS, 

> uravnoteženo finančno poslovanje. 
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> 

> 
> 

> 
> 

> zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva v sodelovanju z obalnimi 

> odraslo popačijo s rspos,^,, rose 

«,ev mre& področju paradne sMhe, ročno a,bulan,e ,er 

tmet^aT^Č nenalezljivih čoiezni s „ ^ 

vzgojnega centra ali nadgradnjo in preoblikovanjem v center za krepitev zdravja (CKZ), 
aktivno skrajševanje čakalnih dob na področju zobne protetike, 
pridobitev dodatnih prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti, 
pridobitev dodatnih prostorov za varno arhiviranje dokumentacije v p, . 
vzpostavitev boljše kontrole pristopa prostorov ( vzpostavitev elektronskih ključavnic), 

r kontinuirana podpora strokovnemu razvoju, 
> skrb za boljše zdravje zaposlenih in zmanjševanje absentizma, ...... 
> Tkrmjaje dobregl sodelovanja z zaposlenimi, z ustanovi,e,ji, koncestonarjt ,n drug,m, 

> ZmrŽTfinantega nažrta ter plana nabav osnovnih sredstev in Investicijskega 
vzdrževanja. 

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

V letu 2018 smo realizirali veliko večino zastavljenih ciljev. Z učinkovitim delom in aktivnim 
vodenjem smo uspeli v celoti izpolni,, plan dela po pogodbi z ZZZS, ter večno c,jev na področju 

Pp)memben"cdjjelbii tudi realizirati vse načrtovane in na novo pridobljene programe m s lem 

povečali dostopnost do zdravstvenih storitev ter tako ohraniti zadovoljstvo naših uporabnikov 

Zm^:Z?JZtčj°Test,c,Je iz plana za leto 20,8 ,n sicer posodobili smo opremo v 

robni ambulanti za otroke, opremili smo na novo vzpostavljeno ambulanto družinske mediane tet 
jlZl phnje. na nolo smo vzpostavili in opremi,i ambulanto za ^ ^zl jZZčt 
prepovedanih drog. Delno smo realizirali nabavo opreme za fizioterapijo, vozilo .a patronaž 

Zvarili 4.755.676 EUR celotnih prihodkov. Celotni M iz 

poslovanja predstavljajo 5.027.632 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki znaša 27L956 4UJIII 
finančnem načrtu za leto 2018 je bil predviden presežek prihodkov nad odhodki v visim 7.233 E . 

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV 

Tabela I: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod todko 3 (priporočilo so vrednostni kazalci, 
sicer 

Letni cilji 

Realizacija pogodbeno dogovorjenega , 
obsega zdravstvenih storitev skladno s 
pogodbo ZZZS 
Uravnoteženo finančno poslovanje 

Realizirane 

naloge 
✓ 

Nerealizirane naloge 

V letošnjem letu beležimo presežek 
odhodkov nad prihodki ! zroki so 
povišanje stroškov dela, ki so 
posledica različnih zakonskih 
sprememb, ki niso bite vključene 
oziroma priznane v prihodkih 
oziroma v cenah zdravstvenih 
storitev,     

Odstotek 
realizacije 
100% 
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Letni cilji Realizirane 
naloge  

Nerealizirane naloge 

prenizke cene zdravstvenih storitev, ki 

so se sicer povišale v letu 2018 za 5 
%, vendar je bilo to povišanje 
bistveno prenizko glede na povišanje 
stroškov dela in materialnih stroškov, 
izplačilo regresa, ki je imelo višjo 
zakonsko višino, 
vpliv modela financiranja splošnih 
ambulant in otroško-šolskega 
dispanzerja po letu 2017 (z 
vzpostavitvijo novih ambulant zavodi 
prejemajo manj sredstev, kot so 
priznani kalkulativni stroški cene. ZD 
Izola je z vzpostavitvijo nove 
ambulante družinske medicine tako 
preje! 107.314. 01 eur manj na letni 
ravni), 
Povečanje vrednosti premije KAD. 
finančne posledice nadzora s strani 
FURSA 

Odstotek 
realizacije 

Zagotavljanje neprekinjenega 
zdravstvenega varstva ( sodelovanje 
z UC Izola) 

Izboljšanje dostopnosti do 
zdravstvenih storitev za odraslo 
populacijo z vzpostavitvijo nove 
referenčne ambulante 
Aktivno angažiranje za širitev 
mreže na področju patronažne 
službe, zobne ambulante ter nujnih 
reševalnih prevozov 

Sodelovanje z obalnimi 
zdravstvenimi domovi in 
bolnišnico je vzorno. 
Udeležili smo se tudi 
vseh koordinacij C US. 

Z 

■/ dopolnitev 
programa 
zobne 
ambulante za 
0, 15 tima 

Nismo realizirali širitve na področju 
patronažne službe, in na področju nujnih 
reševalnih .kar ni odvisno od nas. 

100% 

100% 

33% 

Boljše obvladovanje kroničnih 
nenalezljivih bolezni s krepitvijo 
dejavnosti zdravstveno vzgojnega 
centra ali nadgradnjo in 
preoblikovanjem v center za 
krepitev zdravja. (CKZ), 

Z 

Skrajševanje čakalnih dob na 
področju zobne protetike 
Pridobitev dodatnih prostorov za 
izvajanje zdravstvene dejavnosti 
Pridobitev dodatnih prostorov za 
varno arhiviranje dokumentacije r. 
RSSI. 
Vzpostavitev boljše kontrole 
pristopa prostorov ( vzpostavitev 
elektronskih ključavnic) , 

✓ 

✓ 

Z 

Kontinuirana podpora strokovnemu 
razvoju 
Skrb za boljše zdravje zaposlenih in 
imanjševanje absentizma 

Realiziranje finančnega načrta ter 
plana nabav osnovnih sredstev 

Z 

Realizirali smo vse 
predvidene aktivnosti 
skladno s sprejetim 
programom Zdravje na 
delovnem mestu.  

Bomo prenesli v plan za leto 2019. Pred 
tem želimo vzpostavitev še program 
kadris (elektronska registracija 
delovnega časa in plačnega sistema ter 
kasneje še nadgrajen kadrovski sistem). 

100% 

100% 

100% 

Realizirana je bila samo nujna nabava za 
poslovanje zavoda.  . 

100% 

100% 
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4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA 

Podlagi za realizacijo delovnega programa v letu 2018 so narekovali Pogodba o izvajanju 
programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017, Pogodba o izvajanju programa 
7ZZ,h s,ori,e„a poleno,e,o 2018, f 
10.1.2018, Spolšni dogovor (SD) za pogodbeno leto 2018 z dne 803.2018. Aneks 1 kSDza 
2018 zprejet 27.06.2018 ter Aneks 2 kSDza leto 2018 z dne 4.12.2018. 

Obrazec 1: Delovni program 2018 - ZD 

obrazec izpolnite f pripeti ezcelovi datoteki »Obrazec I - Delovni program 2018 - ZD «. 

4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE 
£ 

Poročajte o vključevanju in uporabi storitev: 

- eNapotnica - vsi izvajalci dosledno uporabljajo storitev eNapotnica in predstavlja v deležu 
nad 95%. Ročne napotnice seje uporabljalo samo v primeru izdajanja nujnih napotnic ter 
nedelovanje on line sistema. 

- eNaročanje - zdravstveni dom Izola ne izvaja dejavnosti, na katero se pacient lahko naroči 
z napotnico. • '1 

Tabela 2: Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2018: 

1. Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se zeli naročiti sam) 
dana možnost, da ga na podlagi eNapotnice, ki ste jo izdali v eni od vaših 
ambulant, elektronsko naročite \ na nadaljnjo obravnavo na podlagi te 
napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno). Za 
ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven ambulante za 
več ambulant, če ima pacient do nje dostop. vij C um U ul ur u, K trni* y    — —7 ;—; 7 7 

2. Delež izdanih ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem 
letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v 
Centralni register podatkov o pacientih.    _  

Delež 
0% 

0**%- 

•Zdravniki zaposleni v ZD Izola si skupnega mnenja, da potrebujejo pacienti čas za poglobljeno in 
informirano izbiro izvajalca za nadaljnje zdravljenje. Tud, z vidika etičnost, m pr,me, no. da 
bolnika naročajo na nadaljnjo obravnavo. 

** nimamo specialističnih ambulant, kjer bi bolnikom izdajali izvide. 
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4.4. POSLOVNI IZID 

Letno poročilo 2018 

Tabela 3: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov 

CELOTNI PRI) IODKI 
CELOTNI ODHODKI 
POSLOVNI IZID 
Davek od dohodka pravnih oseb 
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM 
DAVKA OD DOHODKA 
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEZKU 

V TFI OTNEM PRIHODKU 

LETO 2017 

4.258.005 
4.408.600 

-150.595 

-150.595 

3,537 

FN 2018 

4.611.612 
4.604.379 

7.233 

7.233 

LETO 2018 

4.755.676 
5.027.632 

-271.956 

-271.956 

0,156 .5.718 

INDEKS 
Real. 2018/ 
Real. 2017 

111,69 
114,04 

INDEKS 
Real. 2018 / 

FN 2017 
103,12 
109.19 

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu v obrazcu 2 - Izkaz 
prihodkov in odhodkov 2018 - ZD. 

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH 
POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 

vhtu 20j8 ie biio nekaj organizacijskih in kadrovskih sprememb, vendar brez pomembnih posledic 

na realizacijo programa dela. V šolski ambulanti smo beležili eno daljšo bolniško odsotnost, katero 
smo nadomestili z našimi zdravniki. V zobni ambulanti smo beležili odsotnost zaradi porodniškega 
'dopusta Slednjo smo nadomestili z pogodbeno izvajalko tako. daje delo teklo nemoteno. Se vedno 
tZl nt"Z dalfiih odsotnosti v rezalni s,um. kjer skušamo z optmtzactjo delouruh 
nmcesov in s spremenjenim procesom usposabljanja čim hitreje uvajati nov kadei ^ ... 
Vietu 2018 smo v želji da bi razbremenili zdravnike družinske medicine, poleg ločenega izvajanja 
^nujne medicinske ^noči za otroke in mladostnike, uspeli zaposliti zdravnika za izvajanje NMP v 
obsegu 0 60 delovnega časa. Pri izvajanju NMP so nam pomagali tudi zunanji izvajala Občasno 
tZedno javljajo težave zaradi sočasnega izvajanja rednega ambulantnega dela in izvajanja 
‘ambulantne in terenske nujne medicinske pomoči. Poleg tega nam 
sredstva za izvajanje dnevne službe NMP s katerimi mamo v ambulanti stalno prisotnega 
'zdravstvenega tehnika od 7:00 - 20:00 ter določene dneve tudi ^^^niZijo 
storitve nujne medicinske pomoči in ni hkrati razporejen v redno ambulanto. S tako organizacijo^ 
smo vsekakor pomembno zmanjšali obremenjenost naših zdravnikov od sočasnega dela na 
deloviščih. 

6 IZVAJANJE SLUŽBE NMP , , , , 
Zdravstveni dom Izola ima na podlagi pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev 
sklenjeno z ZZZS-jem. priznane programe 0.73 DS3b. dispečersko službo m nujne reseva 
prevoze. 

6.1. Usposabljanje zdravstvenih delavcev za delo v ambulanti ANMP 2018 

V letu 2018 smo v skladu z zahtevami pravilnika o zagotavljanju nujne medicinske pomoči 
napotovali zaposlene na izobraževanja iz vsebin, ki so potrebne za izvajanje zunajbolmsmcne 
službe nujne medicinske pomoči. Velik poudarek je bil na pridobivanju vsebin s področja 
prepoznavanja in oskrbe življenjsko ogroženega pacienta. 

V delo ambulantnega tehnika se vedno vključujejo zaposlen, zdravsMn, uMbaKSSth so se 
tudi letos intenzivno izobraževali iz vsebin iz področja NMP kol tudi pristopih k pridobitvi A 
zdravstveni reševalec. Zaposleni so se usposabljali na sledečih izobraževanjih: 
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Profil 

Zdravnik 

Zdravnik 

MS/ZT 

MS/ZT 

MS/ZT 

MS/ZT 

MS/ZT 

Vsebina 

Urgentna Stanja; Zdr. zdravnikov dnd. Medicine 

Ukrepanje služb NMP ob kemijšldh~nešrečah 

Ukrepanje služb NMP ob kemijskih nesrečah 

Udeleženih Kotizacija 

/ 

Prepoznava življ. ogrož pnrienta in reanimacija 

Temeljni postopki oživljanja in uporaba AED 

Porod na terena 

MS/ZT 

MS/ZT 

MS/ZT 

MS/ZT 

MS/ZT 

MS/ZT 

Oskrba vitalno ogroženega otroka 

Oskrba vitalno ogroženega pacienta 

Varna vožnja za voznike intervencijskih vozil 

80,00 
160,00 

V Ul nu .v,— ..  ^       — 1 - 

Interpretacija EKG za^V^dbolnišnič^rTokolju; za EERprqjekt_ 

fjjhTpot in umTventilacija v predboolnišničnem okolju; za EER prqjekt_ 

Temeljni postopki oživljanja in uporaba AED; za KER piffekf 

MS/ŽT 

Oskrba poškodovanca na terena 

Preverjanje za pridobitev N P K 

SKUPAJ 

18 

480,00 

480,00 

720,00 

260,00 

475,00 

380,00 

1920,00 

360,00 

896,00 

6.211,00 

, 7 -i! ra rc ki nataka v vrostorih urgentnega centra Izola (UL1). /Sekaj zaposiemn 

Z7JZfS,nXe X— ceruru RSSl M 

vseh timov NMP na slovenski obali 24/7/365. 

^mcioZm NP7) poklic zdravstveni reševalec je s 
kandidati izvede 3 intenzivna edukacijska srečanja v obliki demonstracij m reševanja scenarij . 

Ob mesku za izobraževanje je potrebno še prišteti strošek plačane odsotnosti zaposlenega, strošek 
prevoza, pri daljših odsotnostih namestitev ter strošek za plačilo nadomeščanja zaposlenega. 

6.2. Oprema AN M P 

v 201S nismo imeli večjih nabav za potrebe ambulante za NMP. S strani zaposlenih je bila lila noZa pTnabav monitorja z defibraiorjem. kar smo zagotovil, z ^"vanjo 12 
Zlega mila z defibraiorjem ,n zunanjim srčnim vzpodbujena,cem. s,cer v dolactj, RSSI. k, 

pa je bil v rezervi. 

6.2.1. Oprema za nujna reševalna vozila 

Poleg opreme za nujna reševalna vozila in stroškov vzdrževanja, kar prikazujeta dve tabeli mžje v 
lem poglavju smo v letu 20IS realizirali nabavo enega (1) nenujnega reševalnega vozila. 

Tabela spodai navala vrednost vozila za katerega je po izboru na razpisu bilo podpisana pogodba 
za ^nabavo Jnujneja reševalnega vozila s premontalo opreme v navedenih vrednosl, prevzem J , 
pogodbi maja 2018. 
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VOZILA 

Nenujno reševalno vozilo 

Skupaj   

VREDNOST v € 

BREZ DDV 

58155.93 

58155.93 

Z DDV 

70950.23 

70950.23 

Oprema (inventar) in redni stroški (naročnine), potrošni material, popravila in servisi med in 
tehnične opreme (vozila v smislu rednega vzdrževanja; servisi, popravila gume, ... niso navedena) 

OPREMA 

Servisi in rezervni delo za opremo: Corpuls, VVeinmann in Stryker (dobavitelj Meditra) 

Servisi in rezervni delo za opremo: ZOLL (dobavitelj AMS Meding) 

Popravila modrih luči in siren ter zvočnikov na reš. vozilih in VVZ 

Sledenje (mesečno 416 oz 50.026z DDV) 

Skupaj 

VREDNOST v € 

BREZ DDV 

1192.00 

4.948,27 

622.95 

10824.00 

17587.22 

Z DDV 

1454.24 

6036.89 

760.00 

13205.28 

21.456,41 

6.2.2. Ostalo 

Zaposleni so iz lastnih sredstev in sredstev sponzorjev opremili dva kolesa za potrebe patruljiranja 
na prireditvah in območju občine Izola. Vrednost koles z investicijo je ocenjena na 27006. Testno 
obdobje patruljiranja reševalcev na kolesih je potekalo od 15. 08. do 31. 09. 2018. Vtem času so 
kolesarji izvedli tudi nekaj intervencij po napotitvi zdravstvenega dispečerja. ZD Izola je za projekt 
zagotovil opremo in potrošni material. 

6.3. Delovna obleka ANMP in obutev 

VANMP dela in naloge izvajajo zdravniki, ki niso razpisani na delo na enoti Reševalna služba. Ker 
gre za zaščitno opremo za potrebe dela na terenu so za navedene bila nabavljena oblačila in 
obutev, ki so zajeta v spodaj navedenih količinah nabave oblačil in obutve za RSSI. 

6.3.1. Delovna zaščitna oblačila RSSI 

Obseg in vrednost nabave osebne varovalne opreme za zaposlene, ki opravljajo nenujnih reševalne 
prevoze kot nujene reševalne prevoze in NMP - delo na terenu. V tabeli navedeni postavki sta bili 
izvedeni kot naročilo (podpis pogodbe) v letu 2017, dobava in plačilo računov pa v 2018. 

OPREMA 

Majice (dolgi, kratki rokav), jopice in tisk (naročilo dec. 2017. dobava januar 2018) 

Zaščitne hlače navadne in zimske (pogodba december 2017, dobava marec 2018) 

Skupaj 

VREDNOST v € 

BREZ DDV 

3482.90 

9779.92 

13262.82 

Z DDV 

4249.14 

11931.50 

16.180.64 
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Tabela 4: Enota NMP- DS3b (v kolikor imate več tipov enot, navedite tabelo za vsako enoto 
posebej) in dežurna služba ločeno, v kolikor gre za ločeno dejavnost: 

DEŽURNA SLUŽBA 3B 

PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za 
NMP ■    

Prihodki od NIZ,občin in donacij 

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP 

REALIZACIJA prih. in 
odh. v kumulativnem 
obračunskem 
obdobju od 1.1. do 
31.12. 2017   

271.075,00 

56.700,00 

POGODBENA 
sredstva za NMP za 
kumulativno 
obračunsko obdobje 
od 1.1. do 31.12. 
2018    

320.228,00 

420.155,00 

- Strošek dela 143.073,00 

- Materialni stroški 

Od tega stroški za laboratorij 

■ Stroški storitev 

Od tega za stroške podjemnih pogodb 

Od tega stroški za laboratorij 

- Amortizacija 

- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo 

Drugi stroški (opis)   

PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK 
ODHODKOV (-)    

Dispečerska služba 

17.927,00 

238.379,00 

135.304,00 

17.657,00 

320.228,00 

290.320,00 

23.649,00 

REALIZACIJA prih. in 
odh. v kumulativnem 
obračunskem 
obdobju od 1.1. do 
31. 12. 2018   

320.564,00 

55.741,00 

443.086,00 

164.877,00 

19.935,00 

5.599,00 

3.119,00 

-92.380,00 

PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za 
NMP 

REALIZACIJA prih. in 
odh. v kumulativnem 
obračunskem 
obdobju od 1.1. do 
31.12.2017   

137.406,00 

Prihodki od MZ,občin in donacij 

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP 

Strošek dela 

- Materialni stroški 

Od tega stroški za laboratorij 

Stroški storitev 

Od tega za stroške podjemnih pogodb 

Od tega stroški za laboratorij 

- Amortizacija 

201.195,00 

660,00 

0,00 
POGODBENA 
sredstva za NMP za 
kumulativno 
obračunsko obdobje 
od 1.1. do 31.12. 
2018 

144.739,00 

144.739,00 

228.492,00 

153.419,00 

16.705,00 

13.077,00 

-66.781,00 

REALIZACIJA prih. in 
odh. v kumulativnem 
obračunskem 
obdobju od 1.1. do 
31. 12. 2018  

144.743,00 

182.421,00 

2.509,00 

9.878,00 

1.205,00 

5.080,00 

- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo 

Drugi stroški (opis)  

PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK 
ODHODKOV (-)   

1.307,00 

-63.789,00 

130.736,00 

11.087,00 

2.011,00 

905,00 

213.023,00 

192.892,00 

2.203,00 

8.399,00 

784,00 

4.576,00 

0,00 

4.953,00 

-68.280,00 
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Mobilna enota nujnega 
reševalnega vozila 

PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za 
NMP . .     

Prihodki od MZ,občin in donacij 

REALIZACIJA prih. in 
odh. v kumulativnem 
obračunskem 
obdobju od 1.1. do 
31. 12. 2017 

599.602,00 

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP 

Strošek dela 

- Materialni stroški 

Od tega stroški za laboratorij 

- Stroški storitev 

558.954,00 

POGODBENA 
sredstva za NWIP za 
kumulativno 
obračunsko obdobje 
od 1.1. do 31.12. 
2018 

631.032,00 

REALIZACIJA prih. in 
odh. v kumulativnem 
obračunskem 
obdobju od 1.1. do 
31. 12. 2018  

631.034,00 

631.032,00 

341.983,00 

76.793,00 

67.265,00 

Od tega za stroške podjemnih pogodb 

Od tega stroški za laboratorij 

- Amortizacija 

- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo 

Drugi stroški (opis) 

PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK 
ODHODKOV {-) 

5.676,00 

65.872,00 

7.041,00 

40.648,00 

552.870,00 

43.613,00 

612.627,00 

375.253,00 

86.115,00 

60.174,00 

32.965,00 

1.584,00 

0,00 

62.726,00 

28.359,00 

18.407,00 

Enote NMP skupaj 

PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za 
NMP :  

Prihodki od MZ,občin in donacij 

ODHODKI, ki se nanašajo na NMP 

Strošek dela 

- Materialni stroški 

Od tega stroški za laboratorij 

- Stroški storitev 

Od tega za stroške podjemnih pogodb 

Od tega stroški za laboratorij 

REALIZACIJA prih. in 
odh. v kumulativnem 
obračunskem 
obdobju od 1.1. do 
31.12. 2017 

, 1.008.083,00 

56.700,00 

1.180.304,00 

667.477,00 

97.229,00 

0,00 

POGODBENA 
sredstva za NMP za 
kumulativno 
obračunsko obdobje 
od 1. 1. do 31.12. 
2018 

1.095.999,00 

0,00 

1.095.999,00 

973.926,00 

78.349,00 

REALIZACIJA prih. in 
odh. v kumulativnem 
obračunskem 
obdobju od 1.1. do 
31.12. 2018  

1.096.341,00 

55.741,00 

1.268.736,00 

733.022,00 

0,00 

315.522,00 

142.185,00 

- Amortizacija 

- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo 

Drugi stroški (opis) 

PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK 
ODHODKOV (-)   

0,00 

88.609,00 

11.467,00 

0,00 

-115.521,00 

0,00 

0,00 

0,00 

40.575,00 

3.149,00 

0,00 

0,00 

108.253,00 

0,00 

297.065,00 

154.203,00 

0,00 

84.007,00 

46.389,00 

0,00 

-116.654,00 

Podhejavnost nujne medicinske pomoči se beležijo dejavnost dežurne službe ter dejavnost mobilnih 
enot, nenujni reševalni prevozi se ne beležijo v to poročilo. 
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7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

leto 2018 ie bilo za ZD Izola uspešno zlasti na organizacijskem in razvojnem nivoju.Uspeli smo 

dejavnosti za 20 % s pokritjem v prihodkih s strani ZZZS-ja. Dejavnosti. 
Vzpostavili smo integriran, sodoben center za krepitev zdravja in uspeli zagotoviti zaposlitev vse 
potrebnih profilov ( diplomiranega dietetika* diplomiranega psihologa diplomiranega kineziologa, 
/iaatno diplomirano medicinsko sestro v patronaži in zdravstveni vzgoji). ■ 
‘zaradi pridobljenih novih programov, za katere si za dobro naših uporabnikov vsako leto 
prizadevamo, se nakazuje prostorska stiska. Prostorsko stisko smo nekako uspeh omiliti - 
izvajanjem določenih preventivnih aktivnosti v Medgeneracijskem centru. 

Kljub zelo težkim finančnim razmeram, ki jih je povzročilo spremenjeno financiranje s strani ZZZS 
smo v letu 2018 vlagali v tehnično-tehnološki razvoj, saj le-ta omogoča pteziv j 
okrnjenimi finančnimi sredstvi. 

Posodabljanje opreme, izboljševanje organizacije dela in dvigovanje ravni strokovnega znanja vseh 
zapoTnih so postaii stalnica. ~ V zavodu nenehno skrbimo za povečanje učinkovitosti in 
"ekonomičnosti dela, vendarle se vse skozi zavedamo, daje osrednja skrb namenjena pacien , 
uporabnikom naših storitev. 

Z uresničitvijo zastavljenih ciljev bomo deloma uspeli zmanjšati razkorak med potreba 
zahtevami v opremljenosti zavoda:- 

Vse ostale racionalizacije bi zahtevale zmanjševanje obsega zdravstvenih programov, kar bi imelo 
za posledice slabšo dostopnost do storitev, kar pa ne želimo. 

8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 

Tekoče poslovanje ZD v Im 201S Izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 271.956 EUR. 

Razlogov za navedeni slabši poslovni rezal,a, v je,u 2018 je več. omeni,i pa velja najmanj 
naslednje: 

> povišanje stroškov dela, ki so posledica različnih zakonskih sprememb, ki niso bile vključene 
oziroma priznane v prihodkih oziroma v cenah zdravstvenih storitev, 

> pfnZ cene zdravljenih s,ori,ev. k, so se sicer povišale v len, 2018 za 5 % vendar je bdo 
to povišanje bistveno prenizko glede na povišanje stroškov dela in materialnih stroškov, 

> izplačilo regresa, kije imelo višjo zakonsko višino, ■- ?m7 t? 
> vpliv modela financiranja splošnih ambulant in otroško-solskega dispanzerja po 2017Jz 

vzpostavitvijo novih ambulant zavodi prejemajo manj sredstev, kot so priznam kalkulativm 
stroški cene. ZD Izola je z vzpostavitvijo nove ambulante družinske medicine tako prejel 
107.314, 01 eur na letni ravni), 
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> Povečanje vrednosti premije KAD, 
> finančne posledice nadzora s strani FUKSA 

Stroški dela so se v letu 2018 povišali za 13,67%v primerjavi z letom 2017, kar znaša 386.353 eur 
razlogov, brez pokri,Ja , prihodkih Cm atmatmOi Mnur * »J«” 

2018 bila L redno prenizka za 4.95%, kar je neizogibno vodno v nezmožnost pozitivnega 
poslovanja v letu 2018.. 

8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA 

Tabela 6: Finančni kazalniki poslovanja 

KAZALNIK 

1. Kazalnik gospodarnosti 

2. Delež amortizacije v celotnem prihodku 

3. Stopnja odpisanosti opreme 

4 Delež terjatev v celotnem prihodku 

LETO 2017 

0,9658 

0,0574 

0,6846 

0,0663 

LETO 2018 

0,9459 

0,0532 

0,7396 

0,0701 

5. Kazalnik zadolženosti 

6. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti ;z 
gibljivimi sredstvi 

7. Prihodkovnost sredstev 

0,1424 

1,1261 

0,8630 

0,2073 

0,7795 

0,9337 

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887) 
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku - (amortizacija AOP 87 ce otm P1^ o 1 

3 Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema m d g 

4 “'Ue terja,ev AOP 0.2 ndnus (AOP 0.3 in 0.4) / 

5. (TVj. viri AOP 034+047+048+054+055) / Občosti do virov 

ToTmie^vhe^jamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitve dolgoročno 
razmejene prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadoLenos 
izrazi delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednost, kazalnika 
se veča stopnja zadolženosti. _ , ,Arvn , Ann nori / A OP 0341 

6 Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi - ( (AOP 012+AOP 023)/ j 
Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz., če imamo kratkoročnih obveznosti 
bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima se večjo 
vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje (nekaj let - s tem plačilni roki v najvecji 
meri izgubijo vpliv na dejansko likvidnost). Pri gibljivih sredstvih je potrebno upoštevati tudi 
da imamo kvalitetne terjatve in kvalitetne materiale v zalogah. V ko ik^™Zvad°tudi 
situacija lahko še bistveno slabša. Za kvalitetno oceno pa je potrebno upoštevati tudi 

7. PrihodkoTnS sredstev - (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po 

Tazrtrikm^mpove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto prihodka in predstavlja 
zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, 
zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja. 
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9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je oddana na Ajpes, kopija izjave je v prilogi. 

REVIZIJE 

Notranje revizije izvajamo z zunanjimi izvajalci. V preteklem letu nam je občina Izola posredovala 
obvestilo o napovedani reviziji poslovanja ZD Izola v letu 2017. 
Predmet revizije je bilo : 

✓ Oddajanje premoženja v najem ter poraba sredstev najemnin 
Z Obračunavanje in poraba sredstev amortizacije '■ 
Z Verodostojnost izkazanega poslovnega izida 

Revizija ni pokazala pomembnih odstopanj. 

INŠPEKCIJSKI NADZORI 

V letu 2018 smo imeli opravljen inšpekcijski nadzor ZIRS-a ( Zdravstveni inšpektorat RS). Namen 
nadzora je bilo preverjanje spoštovanja zakonodaje, ki ureja področja: 

Z Ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri opravlanju zdravstvene dejavnosti, 
Z Zagotavljanja minimalno sanitarnih zdravstvenih pogojev, 
Z zdravstvena ustreznost pitne vode, 
Z nalezljivih bolezni 
Z spoštovanja ZpacP < 

Ugotovljenih nepravilnosti in neskladij iz teh področij ni bilo. 

Poudarek je bil na preverjanju implementacije Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih 
seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Na tem področju je bila potrebna dopolnitev. 
Težave smo imeli predvsem z vzpostavitvijo direktnega poročanja o čakalnih dobah na portal NIJZ 
ter določene težave z nepopolno podporo s strani informacijskega sistema. 
Znotraj nadzora so bile pregledane tudi ustreznost zdravniških licenc in izdana soglasja za delo. 

Imeli smo tudi redni inšpekcijski nadzor Inšpektorata za delo- Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti. Tudi v tem primeru ni bilo ugotovljenih neskladij. Potrebna je bila 
dopolnitev ocene tveganja, kar smo tudi odpravili. 

POHVALE IN PRITOŽBE 
: / < 

V letu 2018 smo po 60.členu ZPacP obravnavali 2 pritožbi zaradi domnevno neustrezne 
zdravstvene obravnave pacienta. Eno pritožbo smo uspešno zaključili, ena pritožba pa b je vložena 
pri komisiji RS za varstvo pacientovih pravic. 

Dve pritožbi sla se nanašali na neustrezno dolgo čakanje za prevoz z reševalnim vozilom iz 
bolnišnice domov. 
Ena pritožba se je nanašala na organizacijo dela v ambulanti družinske medicine. 
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10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI 
DOSEŽENI 

Zastavljeni cilji niso bili doseženi na tistih področjih, na katere nismo imeli vpliva (širitev mreže m 
podroju patronažne službe in na področju nujnih reševalnih prevozov, ki je odvisna od 
mreže ki jo določata MZ in plačnik ZZZS). , . , 
Ravna tako ni bil realiziran plan nabave v celoti, predvsem zaradi oteženih pogojev poslovanja. 
Nabavljena je bila vsa nujno potrebna oprema za nemoteno delovanje zavoda. 

11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA 

Zdravstveni dom Izola v lokalnem okolju načrtuje, vzpodbuja in izvaja številne aktivnosti 
preventivnih programov in delavnic; Z vzpostavitvijo integriranega centra za krepitev zdravja smo 
pričeli razvijati skupnostni pristop v preventivnih programih s katerimi smo zeleh doseči 
zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. Z izvedbo te nadgradnje smo P0™™*™ 
prispevali k boljši informiranosti, motiviranosti in posledično vključenosti populacije v preven 
programe ter k dostopnejšim in ustreznejšim preventivnim obravnavam. 

Zdravstveno vzgojni programi so namenjeni prebivalcem občine Lola s ciljem spreminjanja 
življenskega sloga in s tem izboljšanja kvalitete življenja. 

Zavod je v letu 2018 v svojih prostorih na lokaciji Prešernova ulica 2, omogočil občanom Izole 
dostop do specialističnih ambulant, in sicer: 
Psihiarija, ki jo izvajata Zavod Celjenje in Psihiatrična bolnišnica Idrija, 
Urologija - dejavnost s koncesijo 
Kardiologija - dejavnost s koncesijo. 

■ ; 

12.DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN 
KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH 
VLAGANJIH 

12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA 

Na dan 31.12.2018 je bilo v ZD Izola zaposlenih 122,35 delavcev iz ur. Število predstavlja 
zaposlene za nedoločen čas glede na delež zaposlitve. Zaposleni za določen čas zaradi začasno 
odsotnih javnih uslužbencev niso vključeni. 

V Zdravstvenem domu Izola je s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
Zdravstvenega doma Izola vključno z direktorjem zavoda sistemiziranih 62 delovnih mest. 

Od tega ie po stanju 31.12.2018 zasedenih 49 delovnih mest, oziroma zaposlenih 128 delavcev 
vključno z direktorjem, od tega so štirje pripravniki. V letu 2018 smo delavce na daljši °dso nos i 
(bolniške nad 30 dni, porodniški dopust, starševski dopust m ostale odsotnosti) v kolikor je bilo le 
možno pokrivali z obstoječim kadrom, oziroma smo zaposlili delavce za določen čas, zaradi 
normalnega poteka delovnega procesa. Odhodov zaposlenih iz zavoda, katerih nismo mog 
predvideti! so bili ustrezno nadomeščeni tako, daje kadrovska struktura ustrezala standardom za 
delo. Najtežje je bilo nadomeščati zdravniške odsotnosti. 
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V zavodu je zaposlenih šest višjih zdravnikov specialistov, dva višja zdravnika brez specializacije z 
licenco oi tega en zobozdravnik, štirje zdravnikt specialisti ter en zdravmk brez spectaltzacje z 
licenco[ oziroma zobozdravnik. Večji del zaposlenih predstavljajo tehniki zdravstvene nege,1 mamo 
jih 55 zaposleni so predvsem na reševalni postaji. Delež zdravstvenih tehnikov se je 
odtenek spremenil. Delež diplomiranih sester ali zdravstveni kov se je v letu 2018 zvišal za 2 1 
odstotka, kar predstavlja 23,04 odstotka vseh zaposlenih v zavodu, kjer zasedajo delovna mes 
pomočnika direktorja za zdravstveno nego, patronažne službe, vodje reševalne postaje DM 
reševalnem vozilu in DMS v referenčnih ambulantah. Opažamo, da narašča potreba po zdravn 
specialistih, predvsem potreba na področju družinske medicine in pediatrije. 

12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike 

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018 - ZD 

Na dan 31 12. 2018 je zaposlen en zdravmk specializant, ki je specializacijo pričel dne 
01.08.2018. Pripravniki so na dan 31. 12. 2018 bili štirje in na dan 31.12.2017 jih je bilo pet. 

V letu 2018 smo na reševalni postaji zaposlovali predvsem zaradi daljših bolniških odsotnosti in 
porodniških dopustov. Delovno"razmerje je namreč prekinilo 6 zaposlenih^ ^n— 
deficit pri diplomiranem kadru, kjer zavod prispeva pri šolanju zaposlenih. Na drugih področji 
dela smo uspeli realizirati zaposlitev zgolj 0,6 zdravnika specialista družinske medene zarad 
kadrovskega primanjkljaja na trgu dela in več ne uspešnih razpisov. V deležih smo zaposlili dva 
psihologa, prerazporedili fizioterapevta za ZVC ter zaposlili fizioterapevta za ambulantno 
fizioterapijo. Za obdobje EU projekta smo realizirali zaposlitve 2,5 treh diplomiranih medicinski 
sester, 0,5 dietetika, 0,5 pediatra in 0,5 diplomiranega kineziologa ter farmacevta specialista. 

ZD Izola je v letu 2018 aktivno pričel s EU projektom poimenovanim "Nadgradnja in razvoj 
preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih 
skupnostih v zahodni kohezijski regiji", katerega namen je omogočiti enako dostopnost do celovitih 
preventivnih programov, predvsem visokokakovostnih preventivnih zdravstvenih storitev 
vključevanje in obravnavo ranljivih skupin prebivalcev ter zmanjševanje neenakosti v zdravju z 
namenom odkrivanja dejavnikov tveganja ter seznanitev, učenje in podporo pri spreminjanji 
življenjskih navad povezanih z zdravjem. S tem ZD Izola uresničuje vse cilje Svetovne zdravstvene 
organizacije, zapisane v dokumentu »Zdravje 2020«, ki ostajajo zavezani primarnemu 
zdravstvenemu varstvu in lahko odgovorijo na potrebe današnjega časa. V ta namen smo v ZD Izola 
kljub zahtevnim kadrovskim izzivom uspeli pridobiti zelo deficitaren kader na trgu dela m hkrati 
dovolj kompetenten kader, ki je Uspel zagotavljati nemoteno uresničevanje zastavljenih ciljev Z^^ 
tovrsten razvoj so bile potrebne pomembne spremembe za realizacijo zaposlitev pediatrov m sicer 
financiranje v deležu kot sledi 0,'20 dveh pediatrov in 0,10 enega pediatra, oziroma skupaj 0,50 
pediatra. Vir financiranja je Republika Slovenija un Evropska Unija iz Evropskega socialnega 
sklada. 1 

V letu 2018 ni bila realizirana zaposlitev vsaj 1,0 zdravnika specialista, zatadi pomanjkanja 
tovrstnega kadra na trgu dela in več neuspešnih razpisov. V svoj kolektiv smo uspeh privabiti 
oziroma realizirati 0,6 zaposlitve zdravnika specialista družinske medicine. 

12.1.2. Ostale oblike dela 
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Pogodbeno zaposlujemo zunanje sodelavce za opravljanje 24 urnega zdravstvenega varstva v 
Centrali urgentni službi Izola ter NMP, za nadomeščanje kadra zaradi bolniških 
odsotnostih, ki se ne financirajo iz lastnih sredstev, kot to določa Zakon. 

Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi so predvidene za izvajanje samoplačniških storitev. 

V letu 2018 ni bila realizirana zaposlitev zdravnika s področja medicine dela prometa m športa ker 
se neobjavljena prosta delovna mesta ni mhče prijavil. Specialka ,z medicine dela, prometa in 
šnorta namreč ni financirana s strani ZZZS, vendar je potreba po tovrstnih specialistih zelo velika^ 
Za obiavZnie mz^sov specializacije je pristojna Zdravniška zbornica Slovenije, zato je realizacija 
fe zaporihve odvTna od razpisanih mest za .0 specializacijo. Vir financiranja so sredstva od prodaje 
blaga in storitev na trgu. 

12.J»3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva51 

Izobraževani e je v letu 2018 potekalo po zastavljenih smernicah začrtanih v preteklem obdobju. 
Stalno spremljanje sprememb narekuje nenehno prilagajanje izobraževalnih vsebin novim potrebam 
nlteh"ii dela v zavodu, zato je program izobraževanja vsebinsko drugačen od prejšnjega - 
poleg stalnih vsebin skušamo vključevati tudi nove vsebine. 

V preteklem letu smo na tem podredju sledili planu izobraževanja za leto 2018 
ponovno poudariti, da smo v planu lahko navedi, samo okvtrne vsebine, glede na to, da 
leta nikoli ne razpolagamo s programi izobraževanj za tekoče leto. 

V letu 2018 smo uspešno realizirali zastavljen cilj zaposlitve petih pripravnikov m enega 
specializanta. 

12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem 

Zavod ima sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci za opravljanje radunovodskih in 
storitev, storitev varovanja stavbe in dtstiin.ee za delovne obleke ter pravne službe, v 
dejavnostih nimamo lastnih zaposlenih. 

12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2018 

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018 - ZD 

Za investicije in nabavo osnovnih sredstev smo v letu 2018 namenili 149.840 eur, od tega smo 
nabavili za potrebe projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih 
primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnosti, osnovna sredstva v v,s,m 12.2,S. Projekt je 
sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada. 

12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2018 

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2018 - ZD 

V letu 2018 smo izvedli vzdrževalna dela v višini J80.M7 eur. Vzdrževalna dela so navedena v 
prilogi Obrazec 5. 
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RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBU.JE NASLEDNJE PRILOGE: 

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 
58/10, 104/10, 104/11 in 86/16):): 

a) Bilanca stanja (priloga 1) 
b) Stanje in gibanje neopredrnetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

(priloga 1/A) 
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B) 
d) Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov (priloga 3) 
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

(priloga 3/A) 
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-l) 
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2) 
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 

3/B) 
Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJPES s kopijo potrdila o oddaji. 

; ! i ' ' ' • : 

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov: 
Obrazec 1: Delovni program 2018 - ZD 

- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 - ZD 
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018 - ZD 

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018 - ZD 
Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2018 - ZD 

1 ’ ; • 

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 
1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja 
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76) 
2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46) 
2.3. Analiza poslovnega izida 

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih 
uporabnikov po načelu denarnega toka 
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih 
uporabnikov 
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 
vrstah dejavnosti 

3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2018 in preteklih let 
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2018. 
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1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K 
BILANCI STANJA 

a.) Bilanca stanja - priloga 1 

1.1. SREDSTVA 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

Konti skupine 00 in 01 - Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve (AOP 002 in 003) 

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja: 

v EUR, brez centov 

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev so je v 
letu 2018 povečala za 35.421 EUR sedanja vrednost znaša 44.296 EUR. 

Konti skupine 02 in 03 - Nepremičnine (AOP 004 in 005) 
v EUR, brez centov 

Nabavna vrednost nepremičnin je v letu 2018 ostala ista in znaša 2.996.645 EUR. Odpisana 
vrednost nepremičnin znaša 1.105.119 EUR, medtem ko sedanja vrednost znaša 1.891.526 
EUR. 

30 



Letno poročilo   , 2018 

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine: 

- Zgradba Zdravstveni dom Izola - Oktobrske revolucije 11, Izola. Stanje 31.12.2018 znaša 
1.957.138 EUR. . ™10 - 

- Zgradba Reševalna postaja - Industrijska cesta 8b, Izola. Stanje 3l.l2.20l8 znaša 
1.039.507 EUR. 

Konti skupine 04 in 05 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 

v EUR, brez centov 

konto 
040 

041 

042 

043 

045 

046 

047 

049 

04 

05 

053 

04-05 

Naziv konta 

Oprema 

Drobni inventar 

Biološka sredstva 

Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti 

Druga opredmetena osnovna sredstva 

Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os 

Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo 

Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe 

Skupaj AOP 006 

2018 

1.939.314 

3.831 

63 

1.943.208 

Popravek vrednosti opreme AOP 007 

Popravek vrednosti 
sredstva v tuji lasti 

vlagahj v opredmetena osnovna 

Sedanja vrednost opreme 

1.437.200 

506.008 

2017 

1.807.320 

3.831 

63 

1.817.798 

1.244.407 

Indeks 
107 

100 

100 

106 

573.391 

115 

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev seje v letu 2018 povečala 
za 143.255 EUR in znaša 1.943.208. Odpisana vrednost znaša 1.437.200 EUR, sedanja 
vrednost znaša 506.008 EUR. 

Konti skupine 06 - Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008) 

Dolgoročnih finančnih naložb nimamo. 

Konti skupine 07 - Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009) 

Dolgoročnih danih posojil in depozitov nimamo. 

Konti skupine 08 - Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 

Dolgoročnih terjatev iz poslovanja nimamo. 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

Konti skupine 10 - Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013) 

Denarna sredstva v blagajni znašajo na dan 31. 12. 2018 211 EUR. 
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Konti skupine 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014) 

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2018 75..824 EUR. 

Konti skupine 12 - Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) j 

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 201.514 EUR. Stanje terjatev predstavlja 4,23 % 
celotnega prihodka, in se poravnavajo v skladu z pogodbenimi roki, oziroma v skladu s 
plačilnimi pogoji zavoda. i • 

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda. 

Kratkoročne terjatve po partnerjih (pet večjih): : 
- Vzajemna d.v.z. : 48.183,81 eur 
- Adriatic Slovenica d.d. : 30.840,96 eur 
- Triglav ZZ d.d. : 10.461,59 eur 
* Komunala Izola d.o.o. : 35.698,97 eur 
* Paramedic, medicinske storitve d.o.o. : 14.427,00 eur 

Konti skupine 13 - Dani predujmi in varščine (AOP 016) 

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31. 12. 2018 2.186 EUR. V celoti predstavljajo 
varščino, ki je bila nakazana Občini Izola za najete poslovne prostore na lokaciji Prešernova 
ulica v Izoli. 

Konti skupine 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 
017) 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2018 znašajo 
83.162 EUR. j 1 

Kratkoročne terjatve po partnerjih (pet večjih): 
- ZZZS : 57.483,07 eur 
- Ministrstvo za zdravje : 15.142,68 eur 
- SB Izola: 1.916,72 eur 
i Univerza na Primorskem : 1.445,60 eur 
- SE Dante Alighieri Isola - OŠ Dante Alighieri Izola : 1.532,73 eur 

Večina izkazanih terjatev je bila poravnana v januarju 2018. 
= - i ’ 5 

Konti skupine 15 - Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) 

Kratkoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2018 ni bilo. 

Konti skupine 16 - Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019) 

Kratkoročnih terjatve iz financiranja na dan 31. 12. 2018 ni bilo. 
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Konti skupine 17 - Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) 

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2018 16.786 .EUR in so naslednje 

konto 

175 

17 

v EUR, brez centov 

170 

174 

179 

Naziv konta 
Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 

Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 

Ostale kratkoročne terjatve 

Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev 

SKUPAJ 

2018 

16.786 

16.786 

2017 

31.621 

31.621 

Indeks 

53 

53 

Konti skupine 19 - Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) 

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2018 29.866 EUR in so naslednje: 

v EUR, brez centov 
2018 

12.404 

17.482 

16.786 

2017 

1.333 

1.333 

Indeks konto 
190 

191 

192 

Naziv konta 
Kratkoročno odloženi odhodki 

Prehodno nezaračunani prihodki 

Vrednotnice 

199 

19 

Druge aktivne časovne razmejitve 

SKUPAJ 

C) ZALOGE 

Stanje zalog na dan 31. 12. 2018 znaša 50.966 EUR in so naslednje: 
Zaloge zajema zdravstveni in pisarniški material ter drobni inventar. Količinska enota zaloge 
materiala in drobnega inventarja je vrednotena po nakupnih cenah. Ob koncu obračunskega 
obdobja se zaloge na osnovi popisa ovrednotijo po zadnjih dokumentiranih nakupnih cenah. 
Zalogaje bila popisana po stanju na dan 31.12.2018. 

v EUR, brez centov 
Konto 

30 

31 

32 

34-36 

37 

Naziv konta 

Obračuna nabave materiala 

Zaloge materiala 

Zaloge drobnega inventarja in embalaže 

Proizvodi-obračun nabave'blaga-zaloge blaga 

Druge zaloge namenjene prodaji 

2018 

39.293 

11.673 

2017 

32.460 

4.758 

Indeks 

121 

245 

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Konti skupine 20 - Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035) 

Kratkoročnih obveznosti za prejete predujme in varščine na dan 31.12.2018 ni bilo. 
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Konti skupine 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2018 252.519 EUR in se nanašajo 
na: 

— obveznost za izplačilo plač za mesec december 2018. Obveznost do zaposlenih je bila v 
celoti poravnana janutuja 2019, 

Konti skupine 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2018 176.724 EUR. 
Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 30 do 60 dni. 

Konti skupine 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2018 70.872 EUR in se 
nanašajo na naslednje obveznosti: 

konto 
230 

231 

231 

234 

235 

23 

v EUR, brez centov 
Naziv konta 

Kratkoročne obveznosti za dajatve 

Obveznosti za DDV 

Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih 
plačilnih instrumentov 
Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 

Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih 

SKUPAJ 

2018 

55.365 

15.507 

70.872 

2017 

44.123 

8.563 

52.686 

Indeks 

125 

181 

170 

Konti skupine 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
(AOP 039) 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2018 
64.339 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti: 

v EUR, brez centov 

Konti skupine 25 - Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040) 

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 26.328 EUR. 
Od tega znašajo kratkoročne obveznosti za odplačila obrokov dolgoročnih posojil 26.328 EUR 
(prenesene obveznosti iz skupin 96 in 97). 
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Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2018 po kreditodajalcih in namenih je naslednje: 

v EUR, brez centov 

Zap.št Kreditodajalec 

UNICREDIT BANKA 

UNICREUIT BANKA 

Namen 

NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA 

NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA 

Znesek 

16.332 

9.996 

Konti skupine 26 - Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041) 

Kratkoročnih obveznosti iz financiranja na dan 31. 12. 2018 ni bilo. 

Konti skupine 29 - Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) 

Pasivnih časovnih razmejitev na dan 31. 12. 2018 ni bilo. 

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

Konti skupine 92 - dolgoročne pasivne časovne razmejite 

Na kontih podskupine 922 - prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov 
amortizacije 

v EUR, brez centov 
~~ STANJE OZ. SPREMEMBA 

Stanje na.dan 31. 12. 2017    
+ PR E IRTA SREDSTVA ZA NABAVO OS  
- ZMANJŠANJE ZA AMORTIZACIJO   

stanje na dan 31.12. 2018   — 

Donacije v znesku 11.013 EUR se nanašajo na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva 

Znesek L 
708 EUR 

12.278 EUR 
1.972 EUR 

11.013 EUR 

Konti skupine 96 - Dolgoročne finančne obveznosti 

STANJE OZ. SPREMEMBA 
stanje na dan 3;1. 12.2017 
prenos ni' na kratkoročne tinančne obveznosti 

stanje na dan 31. 12. 2018 

v EUR, brez centov 
Znesek  

88.109 EUR 
-26.328 EUR 

61.781 EUR 

Izkazujemo stanje na kontu podskupine 960 in 961 - dolgoročni krediti, 61.781 EUR 
(del dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2018 znašajo 26.328 EUR, so izkazane 
v bilanci stanja na kontih podskupine 250, kot kratkoročne obveznosti do financerjev). 

Navedena stanja dolgoročnih obveznosti so izkazana le v obrazcu »Izkaz bilance stanja«, 
medtem ko so dolgoročne obveznosti v poslovnih knjigah izkazane v celoti na kontih podskupine 
960. ■ 
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Konti podskupine 980 - Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 
sredstva 

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 
31. 12.2018 2.510.745 EUR. : 

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja. 

v EUR, brez centov 
STANJE OZ. SPREMEMBA 

stanje na dan 31. 12. 2017 

prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja 
prejela sredstva v upravljanje s strani občine 
prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev 's strani ustanovitelja 

+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev 
- prenos poslovnega izida iz preteklih 

- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki sc nadomešča v breme obveznosti do virov 
sredstev (konto 4629)   ■'   -      

Znesek 
2.697.250 EUR 

EUR 
EUR 
EUR 
EUR 

-150.595 EUR 

-35.910 EUR 

stanje na dan 31. 12. 2018 2.510.745 EUR 

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 
190.824 EUR nižji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja: 

(v kolikor so izkazana stanja na kontih podskupine 922, ki se nanašajo na donacije za osnovna 
sredstva, in stanja na kontih podskupine 960, 961, 970, 971, če so dolgoročne obveznosti bile 
najete za pridobitev neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, je potrebno 
pri virih le-te upoštevati tako, da se stanje na kontih podskupine 980 in kontih podskupine 922, 
960, 961, 970, in 971 sešteje, prišteje še stanje na kontih kratkoročnih obveznosti, ki izhajajo iz 
navedenih stanj kreditov za poravnavo obveznosti v naslednjem letu ter nato primerja s stanjem 
sredstev v upravljanju). 

j 1 • . . 

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki 

Zdravstveni dom Izola je v letu 2018 izkazal presežek odhodkov nad prihodki, ki je podrobneje 
pojasnjen v izkazu prihodkov in odhodkov ter v poslovnem delu potočila. 
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2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
DOLOČENIH UPORABNIKOV 

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 - ZD 

2.1. ANALIZA PRIHODKOV 

Celotni prihodki doseženi v letu 2018 so znašali 4.755.676 EUR in so bili za 11,69 % višji od 
doseženih v letu 2017 in 3,12% višji od načrtovanih. Prihodki od poslovanja predstavljajo 
99 %, prihodki od financiranja 0,00 %, izredni prihodki 1 % in prevrednotovalni prihodki 
0,00 % glede na celotne prihodke za leto 2018. 

2.2. ANALIZA ODHODKOV 

Celotni odhodki doseženi v letu 2018 so znašali 5.027.632 EUR in so bili za 14,04 % višji od 
doseženih v letu 2017 in 9,19 % višji od načrtovanih. 

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji: 

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2018 znašali 
1.375.971 EUR in so bili za 6 % višji od doseženih v letu 2017 in za 11,1 % višji od načrtovanih. 
Delež v celotnih odhodkih znaša 27 %. 

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2018 znašali 448.186 EUR 
in so bili za 16,26 % višji od doseženih v letu 2017 in za 11,91 % višji od načrtovanih. Delež 
glede na celotne odhodke zavoda znaša 8 %. 

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu V letu 2018 znašali 927.785 EUR in 
so bili za 2,01 % višji od doseženih v letu 2017 in za 11,63 % višji od načrtovanih. Delež glede 
na celotne odhodke zavoda znaša 18%. 

Izplačila stroškov dela po pogodbah o delu izhajajo iz dela, ki se opravlja v službi 24 urnega 
zdravstvenega varstva v Centralni urgentni službi Obala in za nadomeščanje kadra zaradi 
bolniških in ostalih Odsotnosti, ki se ne financirajo iz lastnih sredstev kot to določa ZUJF. 

2.) STROŠKI DELA so v letu 2018 znašali 3.210.907 EUR in so bili za 43,68 % višji od 
doseženih v letu 2017 in za 3,67 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 63 %. 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2018 je znašalo 108 zaposlenih, in se 
je v primerjavi z letom 2017 povečalo za 9 zaposlenih. 

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki - AOP 879) so v letu 2018 znašali 
253.121 EUR in so bili za 3,64 % višji od doseženih v letu 2017 in za 2,06 % nižji od 
načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 5 %. 

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 290.160 EUR: 
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- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 253.121 EUR (končni rezultat 
skupine 462), 

- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 
znaša 35.911 EUR (podskupina 980) in 

- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 1.972 EUR (podskupina 
922). 

4. ) REZERVACIJE v letu 2018 niso bile obračunane. 

5. ) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2018 obračunani v znesku 36.159 EUR za 
članarine, upravne takse, izdatki za varstvo človekovega okolja. 

6. ) FINANČNI ODHODKI so v letu 2018 znašali 4.202 EUR. 

7. ) DRUGI ODHODKI so v letu 2018 znašali 147.167 EUR. 

8. ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2018 znašali 105 EUR in so 
nastali zaradi odpisa terjatev iz preteklih let, uskladitev stanj na kontih osnovnih sredstev v 
pridobivanju, stanje terjatev do ZZZS-ja. 

2.3. POSLOVNI IZID ■ ‘ 

Zavod kot razliko med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki brez upoštevanja davka od 
dohodka pravnih oseb izkazuje presežek odhodkov nad prihodki - negativen poslovni izid v 
višini 271.958 EUR. Vzroki za negativen posloven izzid so: Negativen poslovni izid je rezultat 
obdavčenja Fursa storitev zdravnikov, ki so pri nas poslovali preko pravnih oseb in s.p. jev v 
višini 146.932 eur , ter povečanja plač skladno z zakonskimi zahtevami, brez kritja v 
financiranju. 
• povišanje stroškov dela, ki so posledica različnih zakonskih sprememb, ki nišo bile 

vključene oziroma priznane v prihodkih oziroma v cenah zdravstvenih storitev s strani 
ZZZS-ja, 

• prenizke cene zdravstvenih storitev, ki so se sicer povišale v letu 2018 za 5 %, vendar je bilo 
to povišanje bistveno prenizko glede na povišanje stroškov dela in materialnih stroškov, 

• izplačilo regresa, ki je imelo višjo zakonsko višino, 
• vpliv modela financiranja splošnih ambulant in otroško-šolskega dispanzerja po letu 2017 (z 

vzpostavitvijo novih ambulant zavodi prejemajo manj sredstev, kot so priznani kalkulativni 
stroški cene. ZD Izola je z vzpostavitvijo nove ambulante družinske medicine tako prejel 
manj sredstev na letni ravni), 

• Povečanje vrednosti premije KAD, 
• finančne posledice nadzora s strani FURSA - 146,932 eur ( obdavčenje storitev, ki so bile 

opravljene preko pravnih oseb in s.p.-jev) 
■ ■ i 

Davek od dohodkov pravnih oseb zaradi negativne davčne osnove v letu 2018 ni bil obračunan. 

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 
načelu denarnega toka 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih 
prihodkov in odhodkov in izkazuje razliko med prilivi in odlivi v tekočem obračunskem 
obdobju. 
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Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2018 znaša 155.786 EUR 

2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

Finančnih terjatev in naložb nimamo. 

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 

V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov je izkazano neto odplačilo dolga 26.328 
EUR in se v celoti nanaša na najeto posojilo za nakup osnovnih sredstev. 
Izkaz računa financiranja kot rezultat presežka odhodkov nad prihodki po denarnem toku ter neto 
zadolževanja sredstev na računih izkazuje zmanjšanje sredstev na računih v višini 182.114 EUR. 

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 
dejavnosti 

Kot sodilo za delitev stroškov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti smo upoštevali 
dejanske stroške za enoto MDPŠ, ostale stroške pa smo razdelili 3,9 % delež prihodkov 
doseženih na trgu v celotnih prihodkih. 

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša -286.242 EUR, iz naslova izvajanja tržne 
dejavnosti pa 14.286 EUR. 

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti 
(storitev): 

a) najemnine 
b) samoplačniki 
c) medicina dela 

V letu 2018 ni bilo izplačil delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 

3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU 
S SKLEPI SVETA ZAVODA 

Svet zavoda je sprejel sklepe da zavod pokrije izgubo iz leta 2017 v breme sredstev v 
upravljanju po sklepu sveta zavod št. 30-SZ/2018 z dne 30.3.2018 

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA 
PRIHODKOV V LETU 2018 

4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi Zakona o javnih 
financah 
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Izračunan presežek po denarnem toku, v skladu z ZIPRS1718, znaša: - 182.114 EUR za leto 
2018. Ker je izračunan presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka ne 
evidentiramo na skupini kontov 985 ničesar. 

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU 

Po načelu nastanka poslovnega dogodka , zavod ugotavlja presežek odhodkov nad prihodki v 
višini 271.956 eur. 
4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2018 

Predlog pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki bo posredovan Svetu zavoda na osnovi 
finančnega načrta zavoda za tekoče poslovno leto. 

Z" 
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Agencija Republike Slovenije 
za javnopravne evidence in storitve 

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA 

Matična številka: 

Šifra proračunskega uporabnika: 

Ime uporabnika: 

Sedež (ulica, hišna številka in kraj): 

Odgovorna oseba za sestavljanje bilance: 

Telefonska številka: 

Elektronski naslov: 

5748569000 

92070 

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA 

Ulica oktobrske revolucije 11, Izola, 6310 Izola-lsola 

SVETLANA MILAŠINOVIČ 

030 292 875 

svetlana.milasinovic@zd-izola.si 

POTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA 

Potrjujemo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in druge podatke za leto 2018, ^ 
predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom lupen . 

obrazec koda 

Osnovni podatki       

Bilanca stanja _     

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

C39097214B04C2438F05D49C318594B2 

AF6F78E5CFFE510CD56F265CF532BC7E 

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

4F9CF248737B02F1450DB38B3734518 

16B4B8D89A393ABC6442D2D107ABDBD4 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

D632790E4BEC67F793C4FC59247D8ED3 

1FCE548 9C970C52AD5CE427 5498F0F89 

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov 

VSI PODATKI 

40B75 69AB2AE241687E862D3778394C _ 

8932B89EF533C3F038FE788E0E7793FC 

E70FDBBD2C9C6FB2929FE3D6C06AE66F 

E-podpisano: 28.02.2019 11:50 

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA 



Agencija Republike Slovenije 
za javnopravne evidence in storitve 

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2018 - 31.12.2018 

Osnovni podatki 

Vrsta: 

Šifra prorač. upor. 

Šifra dejavnosti 

Matična številka 

Ime poslovnega subjekta 

Sedež (ulica, hišna številka in kraj) 

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance 

Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s 
predložitvijo bilance 

Elektronski naslov kontaktne osebe 

Elektronski naslov uporabnika portala 

Vodja poslovnega subjekta 

Kraj 

Proračunski uporabnik - določeni 

92070 

86.210 

5748569000 

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA 

Ulica oktobrske revolucije 11, Izola, 6310 Izola-lsola 

SVETLANA MILAŠINOVIČ 

030 292 875 

Svetlana.milasinovic@zd-izola.si 

svetlana.milasinovic@siol.net 

EVGENIJ KOMLJANEC 

IZOLA 

Obdobje poročanja 

od 

do 

1.1.2018 

31.12.2018 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Ime uporabnika 
ZDRAVSTVENI DOM IZOLA 

Sedež uporabnika: 
Ulica oktobrske revolucije 11, Izola, 6310 Izola-lsola 

Šifra proračunskega uporabnika: 
92070 

Podskupina prorač. uporabnika: 
3.2. 

Matična številka: 
5748569000 

Bilanca stanja 
na dan 31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV SKUPINE 
KONTOV 

NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno leto 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN 
SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

001 2.441.830 2.566.896 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

002 135.850 100.429 

01 POPRAVEK VREDNOSTI 
NEOPREDMETENIH SREDSTEV 

003 91.554 88.349 

02 NEPREMIČNINE 004 2.996.645 2.996.645 

03 POPRAVEK VREDNOSTI 
NEPREMIČNIN 

005 1.105.119 1.015.220 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 

006 1.943.208 1.817.798 

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN 
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 
SREDSTEV 

007 1.437.200 1.244.407 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN 
DEPOZITI 

009 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ 
POSLOVANJA 

010 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V 
UPRAVLJANJE 

011 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; 
RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

012 409.569 515.197 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN 
TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 

013 211 100 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN 
DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 

014 75.824 255.809 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO 
KUPCEV 

015 201.514 121.073 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 2.186 2.186 

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO 
UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

017 83.162 103.075 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ 
FINANCIRANJA 

019 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 16.786 31.621 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 29.886 1.333 
C) ZALOGE 023 50.966 37.218 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Bilanca stanja 
na dan 31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV SKUPINE 
KONTOV 

NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno leto 

31 ZALOGE MATERIALA 025 39.293 32.460 
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN 

EMBALAŽE 
026 11.673 4.758 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN 
STORITVE 

027 

34 PROIZVODI 028 

35 

36 

OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 

ZALOGE BLAGA 030 

37 DRUGE ZALOGE 031 0 

L AKTIVA SKUPAJ 032 2.902.365 3.119.311 
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE 

EVIDENCE 
033 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN 
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

034 

0 

590.782 

114.437 

483.839 

20 

21 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA 
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 

035 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
ZAPOSLENIH 

036 252.519 230.913 

22 

23 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
DOBAVITELJEV 

037 

DRUGE KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 

038 

176.724 

70.872 

140.339 

52.686 

24 

25 

26 

28 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
FINANCERJEV 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 
FINANCIRANJA 

NEPLAČANI PRIHODKI 

039 

040 

041 

042 

64.339 

26.328 

33.573 

26.328 

29 

90 

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE 
OBVEZNOSTI 

SPLOŠNI SKLAD 

043 

044 

045 

0 

2.311.583 

0 

2.635.472 

91 

92 

93 

940 

REZERVNI SKLAD 046 

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

047 

DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA 
V JAVNIH SKLADIH 

049 

0 

11.013 708 

9410 

9411 

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH 
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, 
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

050 

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH 
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA 
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE 
NALOŽBE 

051 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Bilanca stanja 
na dan 31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV SKUPINE 
KONTOV 

NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno leto 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 

052 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD 
PRIHODKI 

053 

96 DOLGOROČNE FINANČNE 
OBVEZNOSTI 

054 61.781 88.109 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA 
SREDSTVA IN OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 

056 2.510.745 2.697.250 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE 
FINANČNE NALOŽBE 

057 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 

058 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD 
PRIHODKI 

059 271.956 150.595 

L PASIVA SKUPAJ 060 2.902.365 3.119.311 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE 
EVIDENCE 

061 114.437 

Kraj in datum oddaje 

IZOLA, 28.02.2019 

Oseba, odgovorna Odgovorna oseba 
za sestavitev bilance 

SVETLANA MILAŠINOVIČ EVGENIJ KOMLJANEC 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Ime uporabnika 
ZDRAVSTVENI DOM IZOLA 

Sedež uporabnika: 
Ulica oktobrske revolucije 11, Izola, 6310 Izola-lsola 

Šifra proračunskega uporabnika: 
92070 

Podskupina prorač. uporabnika: 
3.2. 

Matična številka: 
5748569000 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
od 01.01.2018-31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno leto 

I. SKUPAJ PRIHODKI 401 4.764.168 4.251.755 

del 7400 

del 7400 

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 
SLUŽBE 

402 

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 403 

a. Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna 

404 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
za tekočo porabo 

405 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
za investicije 

406 

4.344.708 

3.356.782 

6.027 

82 

5.945 

3.763.904 

2.922.139 

0 

b. Prejeta sredstva iz občinskih 
proračunov 

407 109.485 72.341 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
za tekočo porabo   

408 109.485 72.341 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
za investicije 

409 

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega 
zavarovanja 

410 3.153.423 2.849.798 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega 
zavarovanja za tekočo porabo 

411 3.153.423 2.849.798 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega 
zavarovanja za investicije 

412 

d. Prejeta sredstva izjavnih skladov in 
agencij 

413 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za 
tekočo porabo 

414 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za 
investicije 

415 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za 
tekočo porabo 

416 

del 7404 Prejeta sredstva izjavnih agencij za 
investicije 

417 

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz 
naslova tujih donacij 

418 

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

419 87.847 

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti 
javne službe 

420 987.926 841.765 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz 
naslova izvajanja javne službe 

421 971.886 833.292 

del 7102 Prejete obresti 422 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
od 01.01.2018-31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno leto 

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in 
dividend ter presežkov prihodkov nad 
odhodki 

423 

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja 
javne službe 

424 10.641 6.872 

72 Kapitalski prihodki 425 5.010 1.350 

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 389 251 

731 Prejete donacije iz tujine 427 

732 Donacije za odpravo posledic naravnih 
nesreč 

428 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna 
Evropske unije 

429 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 

430 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU 

431 419.460 487.851 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na 
trgu 

432 388.972 462.015 

del 7102 Prejete obresti 

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi 
prihodki od premoženja 

433 0 0 

del 7103 434 30.488 25.836 

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in 
dividend ter presežkov prihodkov nad 
odhodki 

435 

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz 
izvajanja javne službe 

436 

II. SKUPAJ ODHODKI 437 4.919.954 4.331.565 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 
SLUŽBE 

438 4.919.954 3.855.271 

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 439 2.755.633 2.132.822 

del 4000 Plače in dodatki 440 2.289.387 1.779.073 

del 4001 Regres za letni dopust 441 89.605 73.540 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 181.180 148.101 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 71.397 28.584 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 111.770 70.772 

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 12.294 32.752 

B. Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 

447 439.522 326.912 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 

448 217.566 160.033 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 174.325 141.678 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 1.475 1.136 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 2.458 1.893 

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 

452 43.698 22.172 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
od 01.01.2018-31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV KONTOV 

del 4020 

del 4021 

del 4022 

del 4023 

del 4024 

del 4025 

del 4026 

del 4027 

del 4028 

del 4029 

403 

404 

410 

411 

412 

413 

4200 

4201 

4202 

NAZIV KONTA 

C. Izdatki za blago in storitve za 
izvajanje javne službe  

Pisarniški in splošni material in storitve 

Posebni material in storitve 

Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije 

Prevozni stroški in storitve 

Izdatki za službena potovanja 

Tekoče vzdrževanje 

Poslovne najemnine in zakupnine 

Kazni in odškodnine 

Davek na izplačane plače 

Drugi operativni odhodki 

D. Plačila domačih obresti 

E. Plačila tujih obresti 

F. Subvencije 

G. Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom  

H. Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 

I. Drugi tekoči domači transferji 

J. Investicijski odhodki 

Nakup zgradb in prostorov 

Nakup prevoznih sredstev 

Nakup opreme 

Oznaka 
za 

AOP 

453 

454 

455 

456 

457 

458 

459 

460 

461 

462 

463 

464 

465 

466 

467 

468 

469 

470 

471 

472 

Znesek 

Tekoče leto 

473 

1.490.840 

156.209 

471.690 

100.744 

192.368 

14.221 

70.028 

7.452 

150 

477.978 

3.812 

0 

230.147 

Predhodno leto 

0 

90.261 

66.951 

1.215.001 

171.595 

485,122 

83.643 

156.373 

9.678 

61.739 

2.309 

0 

244.542 

1.761 

0 

178.775 

0 

116.332 

54.683 

4203 

4204 

4205 

Nakup drugih osnovnih sredstev 474 

Novogradnja, rekonstrukcija in 
adaptacije   

475 

Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 

5.723 

42.628 

23.808 

2.042 

5.718 

4206 

4207 

4208 

Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 

Nakup nematerialnega premoženja 478 

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

479 

0 

776 

4209 

del 400 

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih 
zalog 

480 

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE 
BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

481 

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

482 

476.294 

276.442 

del 401 

del 402 

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

483 

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

484 

42.372 

157.480 

lll/l PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 

485 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
od 01.01.2018-31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno leto 

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD 
PRIHODKI 

486 155.786 79.810 

Kraj in datum oddaje 

IZOLA, 28.02.2019 

Oseba, odgovorna Odgovorna oseba 
za sestavitev bilance 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Ime uporabnika Šifra proračunskega uporabnika: 
ZDRAVSTVENI DOM IZOLA 92070 

Sedež uporabnika: Podskupina prorač. uporabnika: 
Ulica oktobrske revolucije 11, Izola, 6310 Izola-lsola 3.2. 

Matična številka: 
5748569000 

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 
od 01.01.2018-31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno leto 

750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 

500 70.000 70.000 

7500 Prejeta vračila danih posojil od 
posameznikov in zasebnikov 

501 

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih 
skladov 

502 

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih 
podjetij in družb, ki so v lasti države ali 
občin 

503 

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih 
institucij 

504 

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih 
podjetij 

505 

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 70.000 70.000 

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0 

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu 
proračunu 

508 

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih 
agencij 

509 

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 

440 V. DANA POSOJILA 512 70.000 70.000 

4400 Dana posojila posameznikom in 
zasebnikom 

513 0 0 

4401 Dana posojila javnim skladom 514 

4402 Dana posojila javnim podjetjem in 
družbam, ki so v lasti države ali občin 

515 

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 

4405 Dana posojila občinam 518 70.000 70.000 

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 

VI/1 PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA 

524 

VI/2 DANA MINUS PREJETA 
POSOJILA 

525 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Kraj in datum oddaje 

IZOLA, 28.02.2019 

Oseba, odgovorna 
za sestavitev bilance 

SVETLANA MILAŠINOVIČ 

Odgovorna oseba 

EVGENIJ KOMLJANEC 
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Agencija RS za javnopravne evidence In storitve 

Ime uporabnika 
ZDRAVSTVENI DOM IZOLA 

Sedež uporabnika: 
Ulica oktobrske revolucije 11, Izola, 6310 Izola-lsola 

Šifra proračunskega uporabnika: 
92070 

Podskupina prorač. uporabnika: 
3.2. 

Matična številka: 
5748569000 

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 
od 01.01.2018-31.12.2018 

v EUR (brez centov) 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Kraj in datum oddaje 

IZOLA, 28.02.2019 

Oseba, odgovorna 
za sestavitev bilance 

SVETLANA MILAŠINOVIČ 

Odgovorna oseba 

EVGENIJ KOMLJANEC 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Ime uporabnika 
ZDRAVSTVENI DOM IZOLA 

Sedež uporabnika: . , , , 
Ulica oktobrske revolucije 11, Izola, 6310 Izola-lsola 

Šifra proračunskega uporabnika: 
92070 

Podskupina prorač. uporabnika: 
3.2. 

Matična številka: 
5748569000 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
od 01.01.2018-31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV PODSKUPIN 
KONTOV 

760 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV 

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

Oznaka 
za 

AOP 

660 

PRIHODKI OD PRODAJE 
PROIZVODOV IN STORITEV 

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

661 

662 

Znesek 

Prihodki in odhodki 
za izvajanje javne 

službe 

4.353.431 

4.353.431 

663 

Prihodki in odhodki 
od prodaje blaga in 

storitev na trgu 

385.919 

385.919 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
MATERIALA 

664 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 15.224 

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 

667 1.060 

0 

42 

0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 

668 1.060 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI PRIHODKI 

669 

D) CELOTNI PRIHODKI 670 4.369.715 385.961 

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV 

671 1.239.179 136.792 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 
MATERIALA IN BLAGA 

672 

460 STROŠKI MATERIALA 

461 STROŠKI STORITEV 

673 

674 

423.675 24.511 

815.504 112.281 

F) STROŠKI DELA 675 3.006.986 203.921 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 2.308.578 151.410 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV   

677 374.555 24.731 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 323.853 27.780 

462 G) AMORTIZACIJA 

463 H) REZERVACIJE 

679 

680 

236.264 16.857 

0 

465 J) DRUGI STROŠKI 681 34.091 2.068 

467 K) FINANČNI ODHODKI 

468 L) DRUGI ODHODKI 

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 

682 3.868 334 

683 135.464 11.703 

684 

685 

105 

105 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
od 01.01.2018-31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV PODSKUPIN 
KONTOV 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

Prihodki in odhodki 
za izvajanje javne 

službe 

Prihodki in odhodki 
od prodaje blaga in 

storitev na trgu 

0 del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI ODHODKI 

686 0 

N) CELOTNI ODHODKI 687 4.655.957 371.675 

O) PRESEŽEK PRIHODKOV 688 14.286 

P) PRESEŽEK ODHODKOV 689 286.242 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 

del 80 Presežek prihodkov obračunskega 
obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 

691 14.286 

del 80 Presežek odhodkov obračunskega 
obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 

692 286.242 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, 
namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja 

693 

Kraj in datum oddaje Oseba, odgovorna Odgovorna oseba 
za sestavitev bilance 

IZOLA, 28.02.2019 SVETLANA MILAŠINOVIČ EVGENIJ KOMLJANEC 

Pripravljeno: 01.03.2019 13:51 MD5: D632790E48EC67F793C4FC59247D8ED3 Stran 14 od 20 



Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Šifra proračunskega uporabnika: 
92070 

Podskupina prorač. uporabnika: 
3.2. 

Matična številka: 
5748569000 

Ime uporabnika 
ZDRAVSTVENI DOM IZOLA 

Sedež uporabnika: 
Ulica oktobrske revolucije 11, Izola, 6310 Izola-lsola 
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Agencija RS za javnopravne evidence In storitve 

Ime uporabnika 
ZDRAVSTVENI DOM IZOLA 

Sedež uporabnika: 
Ulica oktobrske revolucije 11, Izola, 6310 Izola-lsola 

Šifra proračunskega uporabnika: 
920/U 

Podskupina prorač. uporabnika: 
3.2. 

Matična številka: 
5748569000 

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 
VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL 

I. Dolgoročne finančne naložbe 

A. Naložbe v delnice 

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 

2. Naložbe v delnice v finančne Institucije 

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 

4. Naložbe v delnice v tujini 

B. Naložbe v deleže 

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 

2. Naložbe v deleže v finančne institucije 

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo 
obliko d.o.o. 

6. Naložbe v deleže v tujini 

C. Nsrfožbe v plemenite kovine, drage kamne, 
umetniška dela h podobno  

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 

2. Premoženje, preneseno v last drugim 
pravnim osebam javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji last)   

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v 
tu pni    

II. Dolgoročno dana posojila in depoziti 

A. Dolgoročno dana posojla 

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 

2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 

3, Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 

Oznak 
a za 
AOP 

802 

803 

Znesek naložb In 
danih posojil 
(1.1.) 

popravkov 
naložb in dan« 
posojil (1.1.) 

Znesek 
povečanja 
naložb in danih 
posojil 

Znesek povečanj 
popravkov 
naložb in danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
naložb In danih 
poso|l 

Znesek 
zmanjšanja 
popravkov 
naložb in danih 
Posojil   

Znesek naložb in 
danih posojil 
(31.12) 

Znesek 
popravkov 
naložb in danih 
posojil (31.12.) 

10(4+6-8) 

Knjigovodska 
vrednost naložb 

danih posojil 
(31 .IZ) 

11 (9-10) 

Znesek 
odpisanih naložb 
in danih posojil 

Pripravljeno: 01.03.2019 13:51 



Agencija RS za javnopravne evidence in storiive 

Kraj in datum oddaje 

IZOLA, 28.02.2019 

Pripravljeno: 01.03.2019 13:51 

Oseba, odgovorna 
za sestavitev bilance 

SVETLANA MILAŠINOVIČ 

Odgovorna oseba 

EVGENIJ KOMLJANEC 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Ime uporabnika 
ZDRAVSTVENI DOM IZOLA 

UHraoktobreke revolucije 11, Izola, 6310 Izola-lsola 

Šifra proračunskega uporabnika; 
92070 

Podskupina prorač. uporabnika: 
3.2. 

Matična številka: 
5748569000 

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov 
od 01.01.2018-31.12.2018 

ČLENITEV PODSKUPIN 
KONTOV 

760 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV 

Al PRIHODKI OD POSLOVANJA 

PRIHODKI OD PRODAJE 
PROIZVODOV IN STORITEV 

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

Oznaka 
za 

AOP 

860 

861 

862 

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE  

761 

762 

763 

del 764 

del 764 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
MATERIALA   

B) FINANČNI PRIHODKI 

C) DRUGI PRIHODKI 

863 

864 

865 

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI  . 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV   

DRUGI PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI PRIHODKI  

D) CELOTNI PRIHODKI   

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV    

del 466 

460 

461 

del 464 

del 464 

del 464 

462 

463 

465 

467 

468 

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 
MATERIALA IN BLAGA  

STROŠKI MATERIALA 

866 

867 

868 

869 

870 

871 

872 

STROŠKI STORITEV 

F) STROŠKI DELA 

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 

873 

874 

875 

876 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV  

DRUGI STROŠKI DELA 

G) AMORTIZACIJA 

H) REZERVACIJE 

J) DRUGI STROŠKI 

K) FINANČNI ODHODKI 

del 469 

L) DRUGI ODHODKI 

877 

878 

879 

880 

881 

882 

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI  

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV   

883 

884 

885 

Pripravljeno: 01.03.2019 13:51 

v EUR (brez centov) 

Znesek 

Tekoče leto 

4.739.350 

4.739.350 

0 

15.266 

1.060 

1.060 

Predhodno leto 

4.241.586 

4.241.586 

13.582 

2.837 

2.626 

211 

4.755.676 

1.375.971 

448.186 

4.258.005 

1.295.021 

385.495 

927.785 

3.210.907 

2.459.988 

399.286 

351.633 

253.121 

36.159 

4.202 

147.167 

105 

909.526 

2.824.554 

2.149.494 

350.791 

324.269 

244.241 

0 

14.257 

1.759 

2.653 

105 

26.115 

185 
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov 
od 01.01.2018-31.12.2018 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV PODSKUPIN 
KONTOV 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka 
za 

AOP 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno leto 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI ODHODKI 

886 25.930 

N) CELOTNI ODHODKI 887 5.027.632 4.408.600 

O) PRESEŽEK PRIHODKOV 888 0 

P) PRESEŽEK ODHODKOV 889 271.956 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 

150.595 

0 

del 80 Presežek prihodkov obračunskega 
obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 

891 0 

del 80 Presežek odhodkov obračunskega 
obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 

892 271.956 150.595 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, 
namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja 

893 

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

894 108 99 

Število mesecev poslovanja 895 12 12 

Kraj in datum oddaje 

IZOLA, 28.02.2019 

Oseba, odgovorna 
za sestavitev bilance 

SVETLANA MILAŠINOVIČ 

Odgovorna oseba 

EVGENIJ KOMLJANEC 

Pripravljeno: 01.03.2019 13:51 MD5: 8932B89EF533C3F038FE788E0E7793FC Stran 20 od 20 



A),» = g 
Agencija Republike Slovenije 

za javnopravne evidence in storitve 

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA 

Matična številka: 

Šifra proračunskega uporabnika: 

Ime uporabnika: 

Sedež (ulica, hišna številka in kraj): 

Odgovorna oseba za sestavljanje bilance: 

Telefonska številka: 

5748569000 

92070 

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA 

Ulica oktobrske revolucije 11, Izola, 6310 Izola-lsola 

SVETLANA MILAŠINOVIČ 

030 292 875 

POTRDILO O ODDAJI IZJAVE O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH 
FINANC 

Potrjujemo podatke iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, predložene za leto 2018, 
vnesene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "lupen". 

obrazec koda 

Izjava o oceni notranjega nadzora Javnih financ 596B70D3CCEF9D804226445A5AOA9831 

E-podpisano: 28.02.2019 13:12 

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA 



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA 

Ulica oktobrske revolucije 11, Izola, 6310 Izola-lsola 

Šifra: 92070 

Matična številka: 5748569000 

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja 

v skladu s 100, členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje 

proračuna. 

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in 

posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna 

tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno. 

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na ZDRAVSTVENI DOM IZOLA. 

Oceno podajam na podlagi: 

■ ocene notranje revizijske službe za področja: 

POROČILO O OPRAVLJENI REDNI NOTRANJI REVIZIJI POSLOVANJA - INŠTITUT ZA JAVNO FINANČNO PRAVO - pregled oddajanja premoženja v najem 

ter poraba sredstev najemnin: obračunavanje in porabljena sredstva amortizacije: verodostojnost izkazanega poslovnega rezultata ter morebitni še 

neporabljeni viri za investicije . Ugotovitve: Ugotovili smo, da je imel zavod v letu 2017 na revidiranem področju vzpostavljen ustrezen in učinkovit sistem 

notranjih kontrol, ki pa ni bil v celoti zanesljiv. Glede na ugotovitve smo zavodu podali več priporočil, z upoštevanjem katerih se bodo tveganja za napake 

na revidiranem področju občutno znižala. Z revizijo so bile ugotovljene pomembne pomanjkljivosti, ki pa bistveno ne vplivajo na gospodarno in/ali 

zakonito porabo sredstev. Iz tega razloga zavodu ni potrebno pripravljati odzivnega poročila. 

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: 

UPRAVA. RSSI, NMP. DISPANZERSKE DEJAVNOSTI 

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: 

ZDRAVSTVENI INŠEKTORAT RS. NADZOR ZZZS, INŠPEKTORAT ZA DELO, KPK, INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC. MONISTRSTVO ZA NOTRANJE 

ZADEVE PUKP, FURS 

V / Na ZDRAVSTVENI DOM IZOLA je vzpostavijen(o): 

1. primerno kontrolno okolje 

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti); 

a) na celotnem poslovanju. 

b) na pretežnem delu poslovanja, • 

c) na posameznih področjih poslovanja. 

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi. 

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 



2. upravljanje s tveganji 

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev 

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih področjih poslovanja, 

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi 

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih področjih poslovanja, 

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo 

raven 

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, £ 

c) na posameznih področjih poslovanja, 

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja 

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, ^ 

c) na posameznih področjih poslovanja, 

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 



5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo 

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih področjih poslovanja, 

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih 

financ 

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) z lastno notranjerevizijsko službo, 

b) s skupno notranjerevizijsko službo, 

c) z zunanjim Izvajalcem notranjega revidiranja, • 

Naziv In sedež zunanjega Izvajalca notranjega revidiranja: 

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio 
evrov: 

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 

INŠTITUT ZA JAVNO FINANČNO PRAVO 

3469018000 

• DA 

NE 

04.05.2018 

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. 

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave): 

FINANČNO KONSOLIDACIJO, DELO PREKO POLNEGA DELOVNEGA ČASA ZA IZVAJANJE NMP - dežurne službe DOSTOPNOST ZDRAVSTVENIH 

STORITEV, IZBOLJŠANJE PREVENTIVNIH PROGRAMOV 

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 

pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje): 

IZBOUŠANJE KADROVSKE SLUŽBE IN RAČUNOVODSTVA. UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika 

EVGENIJ KOMLJANEC 

Datum podpisa predstojnika: 

28.02.2019 

Datum oddaje: 

28.02.2019 



Naziv ZD: 
Obrazec 1 - Delovni program 2016 -ZD 

086.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 
Realizacija za obdobje od 1. 

Ido 31.12. 2017 

Obseg dejavnosti do ZZZS 

Finančni načrt za obdobje od 1. 
1. do 31.12. 2018 

Obseg dejavnosti do ZZZS 

Realizacija za obdobje od 
1.1. do 31.12.2018 

Indeks 

Real. 2018/ Real. 2018 
Real. 2017 FN 2018 

302 001 Spložne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-iev) 
- od tega: preventiva (prvi pregled): 

114.666 

- od tega: preventiva (ponovni pregled): 
2.124 

127.104 

- 302 002 SploSna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu filevilo K-ievI 
302 003 Centri za prepreč.in zdravil, odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov) 
302 004 Antikoogulantna ambulanta /Število točlp 

_ _-_306 007 Dispanzer za ženske (število K-iev) 
- od tega preventiva /samo 0153) 

- 327 009 Olrožki in šolski dispanzer - kurativa (število K-iev) —- --- — "■■■ - rvumuva laicviuj r\-|cy; 
- 327 011 Otrožki in žotski dispanzer - preventiva /število K-iev) 
- 327 014 Razvojne ambulante (Število obravnav oz. obiskov) 
. no«;   ^  i. "~7' J.... '• 

»v. i iMmai ne i JICVIIU mjuvi idy   

.346 025 Zdravstvena vzgoja /število predavani, delavnic, svetovani ali efektivnih ur) 
- delavnica "Zdrava prehrana" (it. delavnic ali efektivnih url  
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja /žt. delavnici 
- jodiv svetovanje za opužčanlo kajoiija fžt. delavnic') 

- jod' svetovanje za tveganje pitja alkohola (St. delavnic ali efektivnih url 
- delavnica "Življenski slog" /žt. delavnic ali efektivnih ur) 
- delavnica "Dejavniki tveganja" /žt. delavnic ali efektivnih ur)  
- Sola za starše /št. delavnic ali efektivnih ur) 

podpora pri spoprijemanju z depresijo (SL delavnici 
mju s tesnobo (Sl. delavnic) 

spoprijemarie s stresom /št. delavnic) 
- tehnike sproščanla /žt. delavnic) 
- posodobljena delavnica "Zdravo huižanie" (žt. delavnic) 
- delavnica 'Ali sem lit?' (žt. delavnic)  

delavnica ‘Gibam se’ (št. delavnic) 
- 301 258 Medicina dela (število točk) 

150,00 
160.00 

82,12 
113,92 

100,00 
100,00 

Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 
506 027 Delovna terapiia/Stevilo točk) 

Obseg delavnosti do Z Obseg dejavnosti do 777R Obseg dejavnosti do ZZZS 

- 507 028 Fizioterapija (žtevilo uteži) 
- 509 035 Logopedija (Število točk) 1.575 

- 510 029 Patronažna služba (število primerov) 
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število ločk) 
- 512 033 Klinična psihologija /število točk) 
-512 031 I programa DORA (število primerov) 
- 544 034 Nega na domu (število primerov) 

220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 

#Di::uo! 
113,20 

#DEL/0! 

- 203 206 Dermatologija 
Število točk Število točk Število točk 

204 205 Rehabilitacija 
- 204 207 Fiziatrija 
- 206 209 Ginekologija 
- 206 263 Porodništvo 
- 206 210 Obravnava bolezni doik 
- 209 215 Intemistika 
- 209 240 Alergoloaiia 
-210 219 Onkologija 
- 211 220 Kardiologija in vaskulama mediana 
- 218 227 Nevrologija 
- 220 229 Okulistika 
- 222 231 Ortopedija 
- 223 232 Otorinolaringologija 
- 224 242 Pedopsihiatriia 
- 225 234 Otroška nevrologija 
- 227 237 Pediatrija 
- 227 259 Spec, amb. obravnava invalidne mladine 
- 229 239 Pulmologija  
- 230 241 Psihiatrija 
-231 211 Izvajanje mamografije 
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ 

. - 231 247 Izvajanje rentgena - RTG 
- 232 249 Revmatolooiia 
- 234 251 Splošna kirurgija 
- 237 254 Travmatologija 
- 239 257 Urologija 
- 242 233 Oralna kirurgija 
- 249 216 Diabetclooiia 
- 249 265 Endokrinologija 
- 249 217 Tireologiia  

066.230 ZOBOŽDRAVSTVENA DEJAVNOST 

ffDEL/OI 
#OEL/Q! 

#D£L/0l 
#DEL/0! 

- 404 101,404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle 
§tevil< lo točk 

j404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino 
404 105,404 106 Zobozdravstvena delavnost za žtudente 

50.233 

-401 110 Ortodontiia 
- 402 111 Pedontolooija 
-403 112 Paradontolooiia 
_405 113 Stomatološko-protetična dejavnost 
406 114 Paradontologija/zobne bolezni In endodontiia 
442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija 

- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št predavanj, delavnic, svetovani ali efektivnih ur) 
086.909 Reievainl prevozi (Sl 3) 1 "" ‘ -   —i — »—i 

- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km) 
- 513 151 Sanitetni prevozi ra/z dialize (km) molijo 
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km) 

Št km 

Število točk 
39.572 
30.457 

število točk" 
161,52 
121,74 

#DEL/0! 

#DEL/0! 
#DEL/0i 

»DEL/O! 

#DELV0! 

Opombe: 

Izpolnil: MAJA PRAČEK 

Tel, žt.: 05 663 50 52 

Podpis odgovorne osebe: EVGENI dent. med., spec. 

1 



Naziv ZD: Obrazec 3 • Spremljanje kadrov 2018, I. del -ZD 



Naziv ZD: Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018 - II. del - ZD 

Vir financiranja zaposlenih 
Realizirano število 
zaposlenih na dan 

1. 1.2018 

Dovoljeno število 
zaposlenih na dan 

1.1. 2019 - izdano soglasje 
občine 

Realizirano število 
zaposlenih na dan 1. 

1.2019 

Real. 1.1. 2019/ 
Real. 1.1. 2018 

Real. 1.1. 2019/ 
Dovoljeno po FN 

1.1. 2019 

1. Državni proračun #DEU0! #DEL/0! 

2. Proračun občin 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 

3. ZZZS in ZPIZ 95,00 96,00 96,00 1,05 0,00 

4, Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, 
pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek) 

#DEL/0! #DEL/0! 

5. Sredstva od prodaje.blaga in storitev na trgu 2,00 3,00 3,00 50,00 0,00 

6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih 
donacij 

#DEL/0! #DEL/0l 

7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi 
sofinanciranja iz državnega proračuna 

6,00 4,70 #DEU0! -21,67 

8. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene 
delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva 
raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in 
programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in 
znanosti (namenska sredstva) 

10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 

9. Sredstva iz sistema javnih del #CEU0! #DEL/0! 

10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo 
posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS. št. 
17/14)   

#CEL/0! #DEL/0! 

11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) 110,00 118,00 116,70 6,09 •1,10 

12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 98,00 99,00 99,00 1,02 0,00 

13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10 12,00 19,00 17,70 47,50 45,84 



Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM IZOLA Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 - ZD 

Konto 
Zap. 
št 

Besedilo 
Realizacija za obdobje 

od 
1.1. do 31.12. 2017 

Finančni načrt za 
obdobje od 

1.1. do 31.12. 2018 

Realizacija za obdobje 
od 1.1. do 31.12. 2018 

Indeksi 

Real. 2018/ 
Real. 2017 

Real. 2018 / 
FN 2018 

760 
Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 
+ 3 + 4 + 5 +6) 

4.241.585 4.591.612 

Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi 
z ZZZS) 

2.569.005 2.699.816 

Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, 
sekundarijev in specializacij 

123.464 98.800 

Prihodki iz dodatnega prostovoljnega 
zavarovanja 

952.733 1.000.926 

Prihodki od doplačil do polne cene 
zdravstvenih storitev, od nadstandardnih 
storitev, od samoplačnikov, od ostalih 
plačnikov in od konvencij  

189.038 196.000 

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 407.345 596.070 

762 Finančni prihodki 

761, 
763, 764 

Prihodki od prodaje blaga in materiala, 
drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki 

16.420 20.000 

4.739.350 

2.938.751 

94.276 

988.878 

525.298 

16.326 

111,74 

114,39 

76,36 

103,79 

101.64 

128,96 

#DEL/0! 

99,43 

103,22 

108,85 

95,42 

98,8 

98.03 

88,13 

#DEL/0! 

81,63 

76 
460 

PRIHODKI (1+7 + 8) 4.258.005 4.611.612 4.755.676 111,69 103,12 

10 Stroški materiala (11 + 23) 385.494 400.500 448.186 116,26 111,91 

11 
PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI 
MATERIAL (12 + 13 + 19)  

135.000 

12 ZDRAVILA 
MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 rip 18) 
Razkužila 

164.557 

#DEL/0! 

#DEL/0! 

121,89 

#DEU0! 
#DFI /0! 
#DEU0! 

15 Obvezilni in sanitetni material 
16 RTG material 
17 
18 

Medicinski potrošni material 
Zobozdravstveni material 

19 
OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 
22) 

124.990 135.000 

20 
21 

Laboratorijski testi in reagenti 

22 
Laboratorijski material 
Drugi zdravstveni material 124.990 135.000 

164.557 

164.557 

#DEU0! 
#DEU0l 
#DEL/0! 
#DEL/0! 

131,66 

#DEL/0! 
#DEL/0! 

131,66 

#DEU0! 
#DEL/0! 
#DEU0! 
#DEL/0! 

121,89 

#DEL/0! 
#DEL/0! 

121,89 

23 
PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL 
(od 24 do 27) 

260.504 265.500 

24 
Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, 
pogonska c 

25 Voda 
a goriva) 

154.541 158.000 

8.357 8.500 

26 Pisarniški material 23.336 24.000 

27 Ostali nezdravstveni material 74.270 75.000 

283.629 

165.267 

7.374 
23.427 
87.561 

108,88 

106,94 

88,24 
100,39 

117,9 

104,6 

86,75 
97,61 

116,75 

28 
29 

Stroški storitev (29 + 32) 

30 
ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31) 

909.525 
569.120 

831.110 
500.500 

Laboratorijske storitve 92.708 95.500 

927.785 
578.447 
107.929 

102,01 
101,64 
116,42 

111,63 
115,57 
113,01 

31 Ostale zdravstvene storitve 476.412 405.000 

32 NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35) 340.405 330.610 

Storitve vzdrževanja 95.891 160.110 

470.518 

349.338 

129.493 

98,76 

102,62 

135,04 

116,18 

105,66 

80,88 

34 

35 

Strokovno izobraževanje delavcev, 
specializacije in strokovno izpopolnjevanje 

33.326 15.500 

Ostale nezdravstvene storitve 211.188 155.000 

18.863 

200.982 

56,6 

95,17 

121,7 

462 
464 

36 Amortizacija 244.241 258.441 253.121 103,64 97,94 

37 Stroški dela (od 38 do 40) 2.824.554 3.097.328 3.210.907 113,68 103,67 

38 Plače zaposlenih 2.149.494 2.400.800 

39 Dajatve na plače 350.791 386.528 
2.459.988 

399.286 
114,44 
113,82 

102,47 
103,3 

113,43 40 
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 
in drugi stroški deia 

324.269 310.000 351.633 108,44 

467 41 Finančni odhodki 1.759 2.000 4.202 238,89 210,1 

465, 
466, 
468, 469 

42 
Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi 
odhodki In prevrednotovalni poslovni 
odhodki 

43.026 15.000 183.431 426,33 1222,87 

46 43 ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42) 4.408.599 4.604.379 5.027.632 114,04 109,19 

44 
PRESEŽEK PRIHODKOV {+) ali PRESEŽEK 
ODHODKOV (-) (9 - 43) 

-150.594 7.233 -271.956 

Davek od dohodka pravnih oseb #DEL/0! #DEL/0! 

Presežek prihodkov ali odhodkov 
obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka (44 - 45)  

-150.594 7.233 -271.956 



Naziv ZD: ZDRAVSTVENI POM IZOLA Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018 - ZD 

VRSTE INVESTICIJ ’ 
Realizacija za obdobje 

od 1.1. do 31.12. 2017 

Finančni načrt za obdobje 

od 1. 1. do 31.12. 2018 

Realizacija za obdobje 
od 1.1. do 31.12. 2018 

Real. 2018/ 

Real. 2017 

Real. 2018/ 
FN 2018 

NEOPREPMETENA SREDSTVA 57.100 

Programska oprema (licence, rač. programi) 20.100 

Ostalo 37.000 
#DEL/0! 
#DEL/0! 

22,13 

0,00 
34,15 

0,00 
NEPREMIČNINE 350.000 #DEU0l 

Zemljišča 
Zgradbe 350.000 

OPREMA (A + B) 199.641 677.047 137.206 

#DEL/0! 
#DEL/0! 

68,73 

#DEL/0! 
0,00 

20,27 

Medicinska oprema 42.955 184.077 5,359 12,48 2,91 

#DEU0! 
Ultrazvok 
Drugo 184.077 5.359 

#DEL/0! 

12,48 2,91 

Nemedicinska oprema 156.686 492.070 131.847 84,15 Zb, / fa 

Informacijska tehnologija 16.747 
Drugo 139.939 448.810 

12.389 
119.458 

73,98 
85,36 
75,05 

28,05 
26,62 
13,82 

INVESTICIJE SKUPAJ (! + H + Hi) 199.641 1.084.147 149.840 

VIRI FINANCIRANJA 

NEOPREPMETENA SREDSTVA 

Realizacija za obdobje 

od 1.1. do 31.12. 2017 

Finančni načrt za obdobje 

odi. 1. do 31.12. 2018 

Realizacija za obdobje 

od 1.1. do 31.12. 2018 

12.634 

Real. 2018/ 

Real. 2017 

#DEL/0! 

#DEL/0! 

Real. 2018/ 

FN 2018 

22,13 

0,00 
Amortizacija 
lastni viri (del presežka) 
Sredstva ustanovitelja 
Leasing 
Posojila 
Donacije 
Drugo 
NEPREMIČNINE 
Amortizacija 
Lastni viri (del presežka) 
Sredstva ustanovitelja 
Leasing 
Posojila 
Donacije 
Drugo 
NABAVA OPREME (A + B) 199.642 

12.500 
350.000 

677.047 

#DEL/0! 
#DEL/0! 

# D El/0! 
#DEL/0! 

#DEL/0! 

#DEL/0! 

#DEL/0! 
68,73 

#DEL/01 
#DEL/01 

101,07 
0,00 

#DEL/0! 
#DEL/0! 
#DEL/01 
#DEL/0f 

#DEL/0! 

20,27 

Medicinska oprema 12,48 2,91 

Amortizacija 
Lastni viri (del presežka) 
Sredstva ustanovitelja 
Leasing 
Posojila 
Donacije 
Drugo 
Nemedicinska oprema 

42.955 

156.687 

29.857 
492.970 

12,48 
#DEL/0! 
#DEL/0! 
#DEL/0! 
#DEL/0! 
#DEL/0! 

84,15 

3.47 
#DEL/0! 
#DEL/0! 
#DEL/0! 

Amortizacija 
Lastni viri (del presežka) 
Sredstva ustanovitelja 
Leasing 
Posojila 
Donacije 
Drugo 

14.700 

49.963 

492.170 119.569 221,00 

0,00 

0,00 
#DEL/0! 
#DEL/0! 

#DEL/0! 
#DEL/0! 

0,00 

VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ <1 + H + lli) 

Amortizacija 
Lastni viri (del presežka) 
Sredstva ustanovitelja 
Leasing 
Posojila 
Donacije 
Drugo 

199.642 

97,058 
37.921 
14.700, 

1.084.147 

690.990 
149.840 
124,928 

 0 
12.278 
12.634 

75,05 

128,71 
0,00 

13,82 

#DEL/0l 
#DEL/0! 
#DEL/0! 

0,00 
#DEL/0! 

AMORTIZACIJA 
Realizacija za obdobje 

od 1. 1. do 31.12. 2017 

Finančni načrt za obdobje 

od 1.1. do 31.12. 2018 

Realizacija za obdobje 

od 1. 1. do 31.12. 2018 

indeks 
Real. 2018/ 

Real. 2017 

Real. 2018/ 

FN 2018 

Priznana amortizacija v ceni storitev 244.241 258.441 253.121 103,64 

Obračunana amortizacija 290.160 109,80 83,94 

Razlika med priznano in obračunano amortizacijo -87.249 -37.039 185,08 

Porabljena amortizacija 97.058 690.990 124.928 128,71 
42,45 
18,08 

Opombe: 

izpolnii: SVETLANA MILAŠiNOVIČ 

Tel, št.: 05 663 50 28 



Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM IZOLA Obrazec S - Poročilo o vzdrževalnih delih 2018 - ZD 
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