
Predstavitev Območne enote Koper
Koper, 20.10.2022                                                 Damjana Jelačin Ivanovič



Območje OE Koper zajema 11 občin

• 8 občin Obalno – kraške regije: Ankaran, Koper, Izola, Piran, Sežana, 
Hrpelje-Kozina, Divača in Komen

• 3 občine sodijo v Primorsko-notranjsko regijo: Postojna, Pivka in Ilirska 
Bistrica  (poleg občin Cerknica, Bloke in Loška dolina).

2018 km2 površine =  9,95 % površine Slovenije
153.005 zavarovanih oseb = 7,26 % vseh zavarovanih oseb v Sloveniji
58.745 delovno aktivnih zav.oseb = 6,4 % vseh delovno aktivnih oseb v Sloveniji 

(največji delež starejših od 61 let)
Obalno-kraška regija ima najvišji delež tujih državljanov med prebivalci:  13,5% in 

največji selitveni prirast (22,7 na 1000 prebivalcev)



Demografske posebnosti območja

• Prebivalstvo starejše od slovenskega povprečja:
delež starejših od 65 let je za 7,38 % nad državnim povprečjem,
 delež populacije do 18 let nižji od slovenskega povprečja za 5,31 %

• Po deležu starejše populacije še posebej odstopajo izpostave Piran, Ilirska Bistrica in 
Izola. Najmlajši prebivalci prebivajo v izpostavi Postojna.

• Od 14 izpostav z deležem starejših od 75 let nad 10 % so 3 izpostave OE Koper



Nekaj osnovnih demografskih in ekonomskih kazalnikov   (SURS za leto 2020)



Bruto domači proizvod na prebivalca 2016-2020:  
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Zavarovanja po kategorijah v Sloveniji po stanju na dan 30.06.2022



Druge značilnosti, ki vplivajo na dodatne potrebe po zdravstvenih storitvah

Območje z največ registriranimi prihodi turistov 
2021 nad 900.000 = (22%)
2021nad 3 milijone prenočitev  (26%)

Univerzitetna regija – Univerza na Primorskem + Fakulteta za 
pomorstvo in promet (LJ.univerza) v šolskem letu 2021/2022 
obiskovalo 6.505 študentov.



Zdravstveno stanje - kazalniki po občinah za leto   2021



Državni presejalni program DORA, marec 2022



ZORA - Triletna pregledanost (%) v šestih drsečih triletnih obdobjih (01. 07.–30. 
06.) po ZDRAVSTEVNIH REGIJAH, starost 20–64 let, NIJZ stanje 1.1.2022



Program SVIT - Odzivnost vabljenih na ravni Slovenije in po zdravstvenih regijah v letu 
2021.



Kazalniki bolniškega staleža po statističnih regijah



Gibanje zdravstvenega absentizma v breme OZZ – stanje julij 2022



Realizacija odhodkov za zdravila in lekarniško dejavnost, MP in nadomestila odsotnosti v 
obdobju jan-avg ’22    (vir: SAP)



Zdravstvene zmogljivosti



Preskrba z medicinskimi pripomočki

• Za izdajo medicinskih pripomočkov ima OE Koper sklenjenih 
• 8 pogodb z lekarnami (2 javni + 6 zasebnih)
• 15 pogodb z optiki
• 7 pogodb  s specializiranimi prodajalnami

• med njimi 6 pogodb vključuje tudi izposojo. 



Dostopnost do zdravstvenih storitev na primarnem nivoju



Obravnave v ambulantah družinske medicine ter v otroških in šolskih 
dispanzerjih



Obravnave v ambulantah družinske medicine, otroških in šolskih dispanzerjih   
(brez ambulant v SVZ)



BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST



Realizacija v specialistični izvenbolnišnični
dejavnosti



ČAKALNE DOBE NAD DOPUSTNIMI V SPECIALISTIČNI 
ZUNAJBOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI

• Dermatologija
• Bolezni dojk
• Gastroenteorologija
• Revmatologija 
• Nevrologija 
• Presajanje diabetične retinopatije



ČAKALNE DOBE NAD DOPUSTNIMI ZA 
OPERATIVNE POSEGE

• Posegi in operacija nosu in obnosnih votlin
• Posegi in operacije v ustih, grlu in žrelu
• Operacija kolena
• Operacija hallux valgus
• Ortopedska operacija rame
• Operacija hrbtenice



Izzivi

Izboljšanje dostopnosti  
 izbira osebnega zdravnika (okrepitev primarne mreže) 
 zapolnitev vrzeli v mreži po prekinitvah koncesij
skrajšanje čakalnih dob 

Obvladovanje absentizma


