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I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE 
 

a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2018 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 2018 
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za 

leto 2018 
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 

2018 
 

b) POSEBNI DEL z obveznimi  prilogami:  
 

‒ Obrazec 1: Delovni program 2018 
‒ Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018  
‒ Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018 
‒ Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018 
‒ Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2018 
‒ Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2018 
‒ Priloga - AJPES bilančni izkazi 

 
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 
 
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU  

 
Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-
ZUJF in 14/13) in Odloka o ustanovitvi je Center za zdravljenje bolezni otrok (v nadaljevanju: CZBO), s 
sedežem v Šentvidu pri Stični 44, specialna bolnišnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni 
ravni.  

 
Dejavnost zavoda se skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti razvršča v glavni dejavnosti:  

- 86.100  - Bolnišnična zdravstvena dejavnost in  
- 86.220  - Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost.  

 
Ostale spremljajoče dejavnosti skladno z veljavnim Aktom o ustanovitvi so: 

- 52.210 - Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu; 

- 55.209 - Druge nastanitve za krajši čas; 

- 56.290  - Druga oskrba z jedmi; 

- 68.200  - Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin; 

- 82.190 - Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti; 

- 82.300 - Organiziranje razstav, sejmov, srečanj; 

- 85.600  - Pomožne dejavnosti za izobraževanje; 

- 86.909 - Druge zdravstvene dejavnosti; 

- 87.900  - Drugo socialno varstvo z nastanitvijo; 

- 93.110  - Obratovanje športnih objektov; 

- 93.299 - Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas; 

- 96.010  - Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 

- 96.090 - Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200823&stevilka=831
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Zavod v okviru gospodarske dejavnosti upravlja in gospodari z zemljišči in nepremičninami, skrbi za 
vzdrževanje objektov zavoda, skrbi za nastanitev in prehrano bolnikov ter druge dejavnosti – prodajo 
prostih kapacitet na trgu. 

 
Ime: Center za zdravljenje bolezni otrok 
Sedež: Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični 
Matična številka: 5053650000 
Davčna številka: 59445475 
Šifra proračunskega uporabnika: 27707 
Številka transakcijskega računa: SI56 0110 0603 0277 021 
Telefon: 01 7887450 
Fax: 01 7887470 
Spletna stran: www.czbo.si 
E-pošta: center.zdravljenje.otrok@siol.net 
Ustanovitelj: Republika Slovenija 
Datum ustanovitve: 12.9.1996, kot pravni naslednik Zavoda za revmatične in srčne rekonvalescente za 
mladino »Dr. Marko Gerbec« 

 
ORGANI ZAVODA: 

1. Svet zavoda: 
Predstavniki ustanovitelja 

1. Tomaž Alič, predsednik,  
2. Maja Kastelic Pleskovič,  
3. Nevenka Zaviršek,  
4. Milena Vrenčur. 
 

Predstavnik občine Ivančna Gorica 
1. Janez Mežan 
 

Predstavnica delavcev zavoda 
1. Irena Štucin Gantar 
 

Predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
1. Barbara Hrovatin 

 
2. Direktorica: Magdalena Urbančič 

Direktorica predstavlja, organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda in je odgovorna za zakonitost 
dela, istočasno pa vodi strokovno delo zavoda in je odgovorna za strokovnost dela zavoda. 
 

3. Strokovni svet 
Strokovni svet je kolegijski organ sestavljen iz vseh služb zdravstvene enote in skrbi za strokovnost 
dela v CZBO in za vse, kar je povezano s tem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.czbo.si/
mailto:center.zdravljenje.otrok@siol.net
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Organigram: Organizacijska shema v Centru za zdravljenje bolezni otrok 
 

 
 
Zavod  ima iz svojih strateško razvojnih programov dolgoročno zastavljene cilje. 
 
Strokovna  zasnova razvoja zajema različna programe in poteka v več smereh glede na patologijo s katero 
prihajajo otroci: 

 
1. Nadaljevanje strnjene in celostne razvojno nevrološke obravnave otrok z motnjami v telesnem in 

duševnem razvoju. 

2. Podaljšano bolnišnično zdravljenje z rehabilitacijo za otroke po zaključeni akutni obravnavi v drugih 

bolnišnicah, oziroma pediatričnih oddelkih. Rehabilitacija v podaljšanem bolnišničnem zdravljenju 

vključuje terapevtske postopke za izboljšanje otrokovih fizičnih in kognitivnih sposobnosti in učenja 

samostojnosti.  

3. Obravnava dolgotrajno bolnih otrok z rehabilitacijo in zdravljenjem recidivnih stanj. 

4. Paliativna oskrba zajema predvsem nego v terminalni fazi življenja in je usmerjena na lajšanje bolečin in 

ustrezno podporo staršem in sorojencem.  

5. Program zdravega načina življenja: Program za obvladovanje teže, ki se razvija že desetletja v CZBO je 

usmerjen v reševanje teh težav. Usmerjen je na delo z otroci in starši oziroma z družino. Trend je v 

kompletni diagnostiki dejavnikov tveganja: sladkorna bolezen, povečan krvni tlak, zamaščenosti jeter, 

motnje spanja, težave lokomotornega sistema in druge. 

6. Program preprečevanja debelosti in obvladovanja prekomerne telesne teže se razširiti tudi za druga 

bolezenska stanja – prekomerna telesna teža pri otrocih z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 

7. Program šole kakanja: zajema predšolske in šolske otroke. Plan je sledenje novostim na tem področju. 

Naš cilj je doseči prepoznavnost med ostalimi izvajalci in postati vodilni na tem področju. 

8. Čustveno in vedenjska patologija na oddelkih se usmeri v pedopsihiatrično obravnavo otrok z 

poudarjeno komponento psihosocialne podpore otrokom in vključevanja teh otrok v domače okolje.  

9. Ostala patologija pa se obravnava skladno s patološkimi stanji opredeljenimi v statutu in z medicinsko 

doktrino. 
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10. Spreminjanje strokovnega programa, dodajanje novega ter usklajevanje programov mora potekati 

preko Strokovnega sveta.  

11. Šolska dejavnost: trenutno poteka šolska dejavnost z zunanjim izvajalcem. Eden izmed pomembnih 

ciljev je vzpostavitev notranjega izobraževalnega tima, ki ima sposobnost prilagajanja otrokovim 

potrebam.  

S temi usmeritvami se skuša doseči, da postane CZBO vodilna ustanova v Sloveniji pri preprečevanju 

prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Postanemo tudi učna baza za ostale zdravstvene kadre in 

si pridobimo tudi mednarodne izkušnje.  

 

Poslovni del zajema samo poslovanje in razvoj bolnišnice, investicije ter dodatne dejavnosti.  

1. Poslovanje bo načrtovano uravnoteženo, ker je trenutni obseg dela, pogodba z Zavodom za 

zdravstveno zavarovanje ter prodaja na trgu optimalno prilagojena.  

2. Kadrovska politika: Cilj je, da imajo vsi zaposleni ustrezna znanja, ustrezne kompetence in pravilen 

odnos do dela. Nujno je potrebno poskrbeti za ustrezno delovno vzdušje, zadovoljiti potrebe 

zaposlenih, primerno stimulacijo in upoštevati letne razgovore. Cilj je ustrezna osebnostna rast 

posameznega zaposlenega, potrditev njegovega dela in doseganje večje pripadnosti bolnišnici. Dodatne 

zaposlitve bodo po investiciji potrebne zaradi nove organizacije predvsem na področju negovalnega 

kadra. Ob tem se računa na zmanjšanje stroškov na drugih področjih predvsem na stroški hospitalnih 

okužb (primernost prostorov in opreme). 

3. Politika kakovosti: Politika kakovosti bo v skladu z namenom bolnišnice in bo temeljila na etičnih 

vrednotah, zahtevah in karakteristikah kakovosti v zdravstvu. Vključevala bo zavezanost za vodenje 

kliničnega procesa vključno z obvladovanjem kliničnih tveganj, zavezanost k izpolnjevanju zahtev 

uporabnikov in zavezanost k nenehnemu izboljševanju uspešnosti sistema vodenja kakovosti. Politika 

kakovosti  v CZBO sedaj in v bodoče temelji na vsakodnevnem delu zdravstvenih delavcev in drugih 

zaposlenih in vključuje naslednje postopke: ustrezno oblikovanje novih strokovnih in upravnih 

postopkov, nadzor učinkovitosti postopkov na osnovi zbiranja podatkov za kazalnike, analizo podatkov, 

vpeljavo in ohranjanje sprememb, ki vodijo k izboljšanju. Delo in poslanstvo mora biti usmerjeno k 

našim uporabnikom, s tem, da se ugotavlja njihove potrebe in se jim nudi ustrezna oskrba. Letno se bo 

opravljala potrditev z notranjimi in zunanjimi presojami ter vodstvenim pregledom. 

4. Investicije: nova bolnišnica, ki bo financirana s strani Ministrstva za zdravje. Nadzor nad izvedbo del bo 

financiral CZBO.  

5. Prodaja na trgu: zajema prodajo prostih kapacitet, ne predvideva se večje povečanje. 

6. Druge razvojne možnosti se kažejo predvsem v rehabilitacijskem smislu za mlajše odrasle osebe, ki so 

sicer vključeni v vzgojno varstvene ustanove in potrebujejo strnjeno celostno rehabilitacijo zaradi 

izboljšanja kognitivnih sposobnosti. 

 
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 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – 
ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17), 

- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – 
ZdZPZD in 40/17), 

- Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2018 

- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 ter 2018 z ZZZS. 
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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 in 
96/15 – ZIPRS1617), 

- 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), 

- 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 in 84/16), 

- 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 in 100/15), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih  sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
(Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15), 

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 
(Uradni list RS, 46/03), 

- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno 
dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010) 

 
c) Interni akti zavoda  

Interni akti Centra za zdravljenje bolezni otrok so razporejeni v več poglavij, ki zajemajo vse pravilnike in 
protokole izvajanja procesa zdravstvene dejavnosti ter podpornih dejavnosti, ki podpirajo osnovni 
proces ter upravljanje in vodenje: 

- Poglavje ustanovitveni in organizacijski akti 

- Poglavje kakovost 

- Poglavje administracija 

- Poglavje komunikacija in informatika 

- Poglavje kompetence in kadri 

- Poglavje vzdrževanje  

- Poglavje računovodstvo in zagotavljanje finančnih virov 

- Poglavje obravnava bolnika 

- Poglavje preprečevanje bolnišničnih okužb 

- Poglavje kuhinja  

 
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 
 
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2018 smo upoštevali naslednja izhodišča: 

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2018 (prva in končna), 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, 
št. 71/17), 

- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), 

- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019, 

- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, 

- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002115&stevilka=5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004126&stevilka=5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007120&stevilka=6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008124&stevilka=5629
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- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno 
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 
25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17). 

 
Pri pripravi finančnega načrta so upoštevana izhodišča Splošnega dogovora za leto 2018, in sicer linearno 
povišanje cen zdravstvenih storitev za 5% na letni ravni ter povišanje sredstev za informatizacijo. 

 
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018 
 
4.1. LETNI CILJI 

1. Uravnoteženo poslovanje in izvedba pogodbenega programa: 
a.  Letni cilji, ki so določeni v planu za leto 2018:  

- število primerov: 491 primerov oz. plačilo po dejanski realizaciji; 
- število BOD za podaljšano bolnišnično zdravljenje: 3.471 dni; 
- št. ambulantnih točk: 3.513 točk; 
- sobivanje staršev: 869 dni oz. plačilo po dejanski realizaciji; 
- prodaja na trgu.    

2. Izboljševanje zdravstvene prakse: letni cilji 
a. Na podlagi izdelanih smernic in kliničnih poti se zagotovi veljavne standarde zdravljenja, 

spremlja se vključenost bolnikov v te klinične poti; 
b. Analiza bolnikov, ki niso vključeni v klinične poti in možnosti za nove smernice ali klinične 

poti;   
c. Kakovost zdravstvene prakse se izboljša z usmerjenostjo dela v individualno obravnavo, 

skupinska obravnava upošteva manjše število udeležencev. Obe kategoriji se vodita 
primerjalno glede na predhodno leto, 

d. Poudarek na podaljšanem bolnišničnem zdravljenja z analizo zdravstvenih stanj, ki bi bila 
podlaga za sklepanje pogodbe z ZZZS, predvsem v smislu ločevanja podaljšanega 
bolnišničnega zdravljenja, intenzivne obravnave in paliative. 

3. Varnost bolnikov: 
a. Razvoj sistema poročanja in učenja:  
b. Spremljaje varnostnih zapletov; 
c. Izvajanje morbiditetnih in mortalitetnih konferenc; 
d. Izvajanje pogovorov o varnosti; 
e. Spremljanje in ugotavljanje tveganj za varnost pacientov. 

4. Spremljanje: 
a. Presoja lastne zdravstvene prakse, 
b. Notranje presoje. 

5. Povratne informacije uporabnikov: tekom celega leta se ob odpustu opravlja anketa o zadovoljstvu 
uporabnikov. 

6. Izvajanju aktivnosti za pridobitev in ohranitev akreditacijske listine in standardov kakovosti: 
Nadaljevali bomo z akreditacijo za kakovost bolnišnice AACI in nadaljevanjem ISO standarda 
9001:2015 in evropskega standarda za kakovost v bolnišnicah EN 15224. 

7. Spremljanje kazalnikov kakovosti (16. člen Priloge BOL II/b Splošnega dogovora za pogodbeno leto 
2016- Kazalniki kakovosti, klinične poti in kazalci poslovne učinkovitosti). 

8. Spremljanje in obvladovanju bolnišničnih okužb in smotrne rabe protimikrobnih zdravil. 
9. Upravljanje s tveganji. 
10. Presoje zadovoljstva zaposlenih: decembra se opravi anketiranje zaposlenih.  
11. Pregled vseh postopkov dela in uskladitev notranjih aktov. 
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4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC 
 
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF 
 
V CZBO notranji nadzor javnih financ zagotavljamo z zunanjimi izvajalci in z notranjimi revizijami. V prvi 
tretjini leta 2018 bomo revidirali interne akte zavoda, jih oblikovali po ustreznih področjih ter s tem 
zagotovili popolno obvladovanje dokumentov. Istočasno z obvladovanjem dokumentov poteka tudi revizija 
vseh delovnih postopkov, vključno z nego in terapijo. Tako bodo revidirana vsa tveganja in protokoli 
ukrepov. 

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj 
 
V zavodu obstaja nekaj poslovnih tveganj, ki bi lahko ogrozila uresničevanje zastavljenih ciljev.  
 
Ključna tveganja so naslednja:  

1. tveganje: skrb za nadaljevanje in izboljševanje dosežene kakovosti 
2. tveganje: Uravnoteženo poslovanje 
3. tveganje: preprečevanje neželenih dogodkov  
4. tveganje: nehotno nastajanje napak pri vnašanju podatkov v programsko opremo 

 
Glede na navedena tveganja smo pripravili ukrepe za njihovo obvladovanje: 

1. redno spremljanje kazalnikov in nadzor kot je opredeljen v dokumentih  
2. ob skrbnem planiranju še redno spremljanje denarnega toka in realizacije storitev. 
3. spremljanje poteka vseh delovnih aktivnostih.  
4. sprotno preverjanje dokumentov, ki nastajajo s pomočjo računalniških aplikacij. 

 
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF 
 
V letu 2017 je bila opravljena izvedla notranja revizija oz. sistem notranjih kontrol po vseh poslovnih 
funkcijah, predvsem sistem naročanja. Glede na velikost ustanove smo zavezani na 3-letno notranje 
revidiranje, zato v letu 2018 tega ne  bomo izvajali.  
 

5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE 
 
Fizični kazalci: 
Ureditev zunanjosti in notranjih prostorov po standardih kakovosti in varnosti za bolnike, obiskovalce in 
zaposlene. 

 
Tabela 1: Finančni kazalniki, s katerimi merimo poslovno učinkovitost 

 

KAZALNIK 
REALIZACIJA 

2017 
FINANČNI 

NAČRT 2018 
INDEKS 

FN18/RE17 

1. Kazalnik gospodarnosti 1,00 1,00 100,00 

2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS 4,19 4,19 100,00 

3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev 11,60 12,00 103,45 

4. Stopnja odpisanosti opreme 0,82 0,83 101,22 

5. Dnevi vezave zalog materiala 6,98 6,50 93,12 

6. Koeficient plačilne sposobnosti 1,66 1,50 90,36 

7. Koeficient zapadlih obveznosti 2,95 2,00 67,80 

8. Kazalnik zadolženosti 0,15 0,15 100,00 

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 0,61 0,65 106,56 

10. Prihodkovnost sredstev 0,58 0,58 100,00 
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Pojasnila podlag za izračun finančnih kazalnikov: 
1. Kazalnik gospodarnosti je razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki, indeks 1,00 kaže, da 

bodo prihodki na enakem nivoju kot odhodki. 
2. Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS je razmerje med amortizacijo, priznano s strani ZZZS 

in celotnimi prihodki iz pogodb z ZZZS in kaže, da bo znašal delež priznanih sredstev za amortizacijo v 
letu 2018 glede na celotne prihodke 4,19%.   

3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je razmerje med naložbami iz amortizacije in priznano 
amortizacijo v ceni storitev.  

4. Kazalnik stopnje odpisanosti opreme kaže, da bo 0,83% vrednosti opreme odpisane glede na nabavno 
vrednost opreme.  

5. Kazalnik dnevi vezave zalog materiala izkazuje, da bodo zaloge v CZBO v povprečju vezane 6,5 dni, kar 
izkazuje racionalno poslovanje z zalogami (pri izračunu kazalnika se upoštevajo samo stroški 
materiala, ki so predmet skladiščnega poslovanja). 

6. Koeficient plačilne sposobnosti je razmerje med povprečnim št. dejanskih dni za plačilo in povprečnim 
št. dogovorjenih dni za plačilo. Pove, da so bodo v letu 2018 obveznosti plačane v roku, z manjšimi 
zamudami. 

7. Koeficient zapadlih obveznosti je razmerje med zneskom zapadlih neplačanih obveznosti na dan 
31.12.2018 in povprečnim mesečnim prometom do dobaviteljev.  

8. Kazalnik zadolženosti izkazuje, pokrivanje tujih virov z obveznostmi do virov sredstev.  
9. Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi izkazuje predvideno slabšo pokritost.  
10. Kazalnik prihodkovnost sredstev je razmerje med prihodki iz poslovne dejavnosti in osnovnimi sredstvi 

po nabavni vrednosti ter pove, da 0,58 prihodkov pokriva nabavno vrednost osnovnih sredstev.  
 

 

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 
 
Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2018  

Tabela 2: Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu 
uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri in nacionalnim razpisom 

 

Dejavnost 
FN 2017 REAL. 2017 FN 2018 Indeksi glede na primere 

Št. primerov  Št. primerov  Št. primerov  FN 18/FN17 FN 18/RE 17 

Pediatrija 474 491 491 103,59 100,00 

 
Obseg dela v letu 2018 je glede na leto 2017 načrtovan v enakem obsegu. Pogodba z ZZZS za leto 2018 v 
času priprave finančnega načrta še ni podpisana. 
 
Priloga - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 
V CZBO ne izvajamo terciarne dejavnosti.  
 

7. ČAKALNE DOBE 
V CZBO vodimo elektronsko čakalno knjigo za naročanje na prvi pregled, čakalne dobe nimamo. 
 

8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP 
V CZBO ne izvajamo službe NMP.   
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9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV  
 
9.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
 
Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018  
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov  
 

9.1.1. Načrtovani prihodki 
 
Načrtovani celotni prihodki za leto 2018 znašajo 2.006.067 EUR in bodo za 1,94% višji od doseženih v letu 
2017.  
 
Tabela 3: Prihodki po analitičnih kontih 

v EUR 

Konto Naziv 
Realizacija     

2017 
Finančni načrt 

2018 

Indeks 
FN18/ 
RE17 

1 2 3 4 5=4/3 

760 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 1.930.335,61 1.995.307,00 103,37 

7600 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 1.849.539,80 1.914.099,00 103,49 

7600 0 

Prihodki od prodaje proizv. in storitev iz obveznega 
zavarovanja 1.824.847,38 1.885.747,00 103,34 

7600 000 Bolnišnična dejavnost - primeri 1.362.834,17 1.432.265,00 105,09 

7600 001 Podaljšano bolnišnično zdravljenje -PBZ 420.608,12 412.199,00 98,00 

  Sobivanje staršev 29.650,28 31.133,00 105,00 

  Ločeno zaračunljiv material 776,54 780,00 100,45 

7600 010 Specialistična ambulantna dejavnost 10.978,27 9.370,00 85,35 

  Prihodki od ZZZS za pripravništvo, specializacije 4.254,97 10.770,00 253,12 

7600 4 Prihodki od samoplačnikov  4.092,04 0,00 0,00 

7600 420 Prihodki od samoplačnikov  4.092,04 0,00 0,00 

7600 6 Prihodki od konvencij  14.781,31 17.582,00 118,95 

7600 600 Bolnišnična dejavnost - primeri - konvencije 11.123,64 17.502,00 157,34 

7600 601 PBZ - konvencije 3.502,38 0,00 0,00 

  Sobivanje staršev - konvencije 68,24 0,00 0,00 

7600 620 Specialistična ambulantna dejavnost - konvencije 87,05 80,00 91,90 

7600 6 Prihodki od doplačil PZZ 1.564,10 0,00 0,00 

  Prihodki od doplačil PZZ 1.564,10 0,00 0,00 

  Prihodki od prodaje blaga in mat., drugi prih. 80.795,81 81.208,00 100,51 

7604 Prihodki od najemnin 958,56 958,00 99,94 

7604 000 Prihodki od najemnin za stanovanja 958,56 958,00 99,94 

7605 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 79.837,25 80.250,00 100,52 

7605 000 Prihodki od prodaje živil  61.249,43 65.000,00 106,12 

7605 100 Prihodki od bazenskih storitev  13.933,60 13.000,00 93,30 

7605 900 Drugi prihodki 4.654,22 2.250,00 48,34 

762 Finančni prihodki 0,00 0,00   

763 Izredni prihodki 37.639,70 10.760,00 28,59 

7630 Nenamenske donacije 37.639,70 10.760,00 28,59 

76 CELOTNI PRIHODKI 1.967.975,31 2.006.067,00 101,94 
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Načrtovani prihodki po vrstah so: 
- prihodki iz obveznega zavarovanja 1.885.747 EUR, kar pomeni 94,00% delež v celotnem prihodku; 
- prihodki iz naslova pripravništva v višini 9.370 EUR; 
- prihodki za zdravstvene storitve od samoplačnikov in iz konvencij v višini 17.582 EUR; 
- prihodki od prodaje na trgu (bazenske storitve, obroki) v višini 80.250 EUR, kar pomeni 3,96% delež 

v celotnem prihodku; 
- drugi prihodki v višini 958 EUR in 
- izredni prihodki iz naslova donacij v višini 10.760 EUR. 
 

Prihodki s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje so načrtovani na podlagi Prvih in končnih izhodišč za 
pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za 
leto 2018 (prejetih s strani Ministrstva za zdravje, dne 27.12.2017 in 2.3.2018). 
 
9.1.2. Načrtovani odhodki 
 
Celotni načrtovani odhodki za leto 2018 znašajo 2.005.636 EUR in bodo za 1,98% višji od doseženih v letu 
2017. 
 
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev  
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 473.990  EUR in bodo 
za 6,33% nižji od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 23,39%. 

 
Načrtovani stroški dela 
Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 1.462.208 EUR in bodo za 6,54% višji 
od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 72,49%. 
Povečanje stroškov glede na leto 2017 je načrtovano zaradi: 

- napredovanj zaposlenih (1.12.2018), 
- nove lestvice letnega regresa,  
- dviga premij za dodatno pokojninsko zavarovanje, 
- dveh odpravnin ob upokojitvi. 

Sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2018 ne bomo izplačevali. 
Izplačilo delovne uspešnosti zdravnika iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih 
nalog je predviden za čas odsotnosti enega zdravnika.  
Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 
lahko v letu 2018 uporabniki proračuna porabijo največ 40% sredstev iz prihrankov, določenih v 22. d členu 
Zakona o sitemu plač v javnem sektorju (Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v 
javnem sektorju), kar za leto 2018 znaša 10.581 EUR (iz naslova refundirane bolniške odsotnosti v 2017 – 
26.452,23 EUR).  
 

Načrtovani stroški amortizacije 
 

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 118.500 EUR: 
 
- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ,  je 0 EUR 
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 76.428  EUR,  
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 40.072  EUR in  
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 2.000 EUR. 

 
 
 
 
 



13 

 

Tabela 4: Stroški materiala in storitev po analitičnih kontih 
                                                                                                                v EUR 

Konto Naziv 
Realizacija     

2017 
Finančni načrt 

2018 
Indeks FN18/ 

RE17 

1 2 3 4 5=4/3 

460 Stroški materiala 244.245,85 240.730,00 98,56 

4600 Porabljena zdravila in zdravstveni material 62.105,37 62.610,00 100,81 

4600 000 Gotova zdravila 9.031,44 9.300,00 102,97 

4600 100 Lekarniško izdelani pripravki  11.780,14 11.800,00 100,17 

4600 200  Obvezilni in sanitetni material 702,29 710,00 101,10 

4600 400 Zdravstveni material in pripomočki 27.161,48 27.200,00 100,14 

4600 700 Laboratorijski material 6.608,25 6.700,00 101,39 

4600 800 Drugi zdravstveni material 2.131,82 2.200,00 103,20 

4600 900 Lekarniške storitve 4.689,95 4.700,00 100,21 

4601 Porabljeni nezdravstveni material 112.595,32 113.750,00 101,03 

4601 100 Živila 50.388,51 51.300,00 101,81 

4601 101 Specifična prehrana in prehranski dodatki 13.274,12 13.200,00 99,44 

4601 102 Pripomočki za higieno 11.919,29 11.900,00 99,84 

4601 200 Porabljen drug material 741,06 750,00 101,21 

4601 201 Delovna obleka in obutev 2.728,11 2.800,00 102,64 

4601 210 Porabljen pomožni material 1.494,11 1.500,00 100,39 

4601 300 Porabljen pisarniški material 3.286,72 3.400,00 103,45 

4601 400 Porabljena pralna in čistilna sred. in sr. za osebno nego 14.256,60 14.300,00 100,30 

4601 500 Porabljena voda 14.506,80 14.600,00 100,64 

4602 Material za popravila in vzdrževanje 1.868,02 1.940,00 103,85 

4605 Stroški porabljene energije 65.152,86 59.900,00 91,94 

4605 000 Porabljena električna energija 20.316,24 21.100,00 103,86 

4605 300 Porabljeno pogonsko gorivo za transportna sredstva 2.099,96 2.100,00 100,00 

4605 400 Porabljeno kurivo za ogrevanje 41.438,77 35.400,00 85,43 

4605 500 Porabljen plin 1.297,89 1.300,00 100,16 

4606 Stroški strokovne literature 2.524,28 2.530,00 100,23 

4606 000 Stroški za strokovno literaturo 170,42 180,00 105,62 

4606 100 Časopisi in pripomočki 2.353,86 2.350,00 99,84 

461 Stroški storitev 261.792,07 212.260,00 81,08 

4611 Poštne in telefonske stor., prevozne stor. 12.317,43 12.330,00 100,10 

4611 000 Poštne in telefonske storitve 12.145,40 12.150,00 100,04 

4611 700 Druge prevozne storitve 172,03 180,00 104,63 

4612 Storitve vzdrževanja 104.920,01 88.110,00 83,98 

4612 000 Stor. za sprotno vzdrž. medic. in nemedic. opreme 3.997,56 2.900,00 72,54 

4612 002 Stor. za sprotno vzdrž. račun. in rač. opreme 5.230,42 4.500,00 86,04 

4612 003 Stor. za sprotno vzdrž. kuhinjskih aparatov 3.446,87 2.000,00 58,02 

4612 004 Stor. za sprotno vzdrževanje druge opreme in objektov 25.035,15 11.500,00 45,94 

4612 005 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 67.210,01 67.210,00 100,00 

4613 Zavarovalne premije 9.012,96 9.330,00 103,52 

4613 000 Premije za zavarovanje materialnih naložb 5.888,84 6.100,00 103,59 

4613 100 Premije za zavarovanje delavcev 1.431,36 1.480,00 103,40 

4613 200 Premije za kolektivno nezgodno zavarovanje delavcev 1.692,76 1.750,00 103,38 

4617 Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev 168,45 200,00 118,73 

4617 000 Stroški plačilnega prometa 94,60 120,00 126,85 

4617 100 Stroški bančnih storitev 73,85 80,00 108,33 

4618 Povračila stroškov v zvezi z delom 2.494,87 2.540,00 101,81 
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Konto Naziv 
Realizacija     

2017 
Finančni načrt 

2018 
Indeks FN18/ 

RE17 

1 2 3 4 5=4/3 

4618 000 Dnevnice za službena potovanja v državi 48,32 50,00 103,48 

4618 001 Dnevnice za službena potovanja v tujini 96,00 90,00 93,75 

4618 010 Nočnine med službenimi potovanji v državi 468,09 480,00 102,54 

4618 102 Nočnine med službenimi potovanji v tujini 19,20 20,00 104,17 

4618 110 Povračila stroškov za prevoz z lastnimi pr. sr. 1.863,26 1.900,00 101,97 

4619 Druge storitve 132.878,35 99.750,00 75,07 

4619 000 Laboratorijske storitve 18.930,94 19.000,00 100,36 

4619 010 Ostale zdravstvene storitve (tudi prevozi staršev) 746,50 750,00 100,47 

4619 020 Komunalne storitve 9.859,10 9.900,00 100,41 

4619 030 Storitev pranja perila 14.258,87 14.300,00 100,29 

4619 040 Čiščenje poslovnih prostorov 43.271,04 22.200,00 51,30 

4619 100 Strokovno izobraževanje delavcev - šolnine 1.400,00 0,00 0,00 

4619 200 Specializacije v državi 3.377,70 2.300,00 68,09 

4619 300 Kotizacije 9.006,52 9.000,00 99,93 

4619 400 Stroški posvetov, revizij, arbitraže, odvetniki 11.946,60 3.000,00 25,11 

4619 500 Stroški za kakovost 8.463,00 8.500,00 100,44 

4619 700 Pogodbe o delu in delovršne pogodbe 4.965,73 4.800,00 96,66 

4619 800 Druge neproizvodne storitve 6.652,35 6.000,00 90,19 

462 Amortizacija 76.428,59 76.428,00 100,00 

4620 Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in DI 76.428,59 76.428,00 100,00 

4620 000 Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev 70.824,03 70.824,00 100,00 

4620 100 Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev 5.076,17 5.076,00 100,00 

4620 200 Amortizacija drobnega inventarja 528,39 528,00 99,93 

464 Stroški dela 1.379.035,53 1.469.208,00 106,54 

4640 Plače zaposlenih 1.127.229,56 1.194.858,00 106,00 

4640 000 Obračunane plače brez nadur 1.075.289,14 1.129.010,00 105,00 

4640 004 Obračunano bruto nadurno delo 991,58 3.000,00 302,55 

4640 200 Obračunan regres za letni dopust 44.302,21 49.060,00 110,74 

4640 201 Obračunane jubilejne nagrade 866,27 1.386,00 160,00 

4640 202 Obračunane odpravnine 5.780,36 12.402,00 214,55 

4641 Dajatve na plače 173.957,09 181.700,00 104,45 

4642 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 9.591,43 23.650,00 246,57 

4643 Drugi stroški dela 68.257,45 69.000,00 101,09 

4643 000 Stroški prevoza na delo in z njega 27.922,50 28.000,00 100,28 

4643 100 Stroški prehrane med delom 40.334,95 41.000,00 101,65 

465 Drugi stroški 4.807,72 6.690,00 139,15 

4650 Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida, članarine 4.807,72 6.690,00 139,15 

4650 000 Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 2.049,35 4.100,00 200,06 

4650 100 Prispevki in članarine strokovnim združenjem 2.460,00 2.460,00 100,00 

4655 000 Nagrade dijakom in št. na praksi 170,77 0,00 0,00 

4656 100 Stroški prevoza dijaki in št. na praksi 127,60 130,00 101,88 

467 Finančni odhodki 299,83 310,00 103,39 

4670 Finančni odhodki 299,83 310,00 103,39 

4670 000 Odhodki za obresti 53,30 60,00 112,57 

4670 001 Odhodki za zamudne obresti 246,53 250,00 101,41 

468 Drugi odhodki, izravnava 56,71 10,00 17,63 

4689 000 Drugi odhodki, izravnava 42,81 10,00 23,36 

4689 002 Zamudne obresti-davčno nepriznan odhodek 13,90 0,00 0,00 

46 CELOTNI ODHODKI 1.966.666,30 2.005.636,00 101,98 
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9.1.3. Načrtovan poslovni izid 
 
Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2018 izkazuje 
uravnotežen poslovni izid v višini 431 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 878 EUR nižji od doseženega v letu 
2017. 
 
Tabela 5: Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2018 
 

  CELOTNI PRIHODKI CELOTNI ODHODKI 
POSLOVNI IZID (brez 

davka od dohodka 
pravnih oseb) 

  
Realizacija 

2017 
FN 2018 

Realizacija 
2017 

FN 2018 
Realizacija 

2017 
FN 2018 

CZBO 1.967.975 2.006.067 1.966.666 2.005.636 1.309 431 

SKUPAJ OE brez prih. iz ZIUFSZZ 1.967.975 2.006.067 1.966.666 2.005.636 1.309 431 

SKUPAJ OE vključno s prih. iz ZIUFSZZ 1.967.975 2.006.067 1.966.666 2.005.636 1.309 431 

 
9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 
 
V letu 2018 načrtujemo realizacijo prihodke po naslednjih vrstah dejavnosti: 
 

Vrsta prihodka 
Finančni 

načrt 2017 
Realizacija 

2017 
Finančni 

načrt 2018 

Indeks   
FN18 / 
FN17 

Indeks    
FN18 / 
RE17 

Struktura 
FN 2018 

bolnišnična obravnava  1.820.014 1.813.869 1.876.377 103,10 103,45 93,54 

ambulantna obravnava  9.516 10.978,27 9.370 98,47 85,35 0,47 

pripravništvo 4.255 4.255 10.770 253,11 253,11 0,54 

konvencije in samoplačniki                    8.194 18.873 17.582 214,57 93,16 0,88 

doplačila PZZ 1.110 1.564 0 0,00 0,00 0,00 

drugi prihodki od prod. bl. in storitev               5.471 958 958 17,51 100,00 0,05 

prodaja na trgu  85.000 79.837 80.250 94,41 100,52 4,00 

finančni prihodki 0 0 0     0,00 

donacije 0 37.640 10.760   28,59 0,54 

skupaj 1.933.560 1.967.975 2.006.067 103,75 101,94 100,00 

 
 
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih storitev: 
a) trženje prostih kapacitet bazena in bazenskih storitev in 
b) prodaja hrane starejšim občanom.  
 
Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost so bila upoštevana Navodila 
Ministrstva za zdravje (št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).  
Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v skladu z osmim 
odstavkom 60. člena ZIPRS1819  in v skladu z naslednjimi sodili:  

- poraba materiala za pripravo hrane za zunanje uporabnike, 
- sorazmerni delež drugih stroškov za pripravo hrane za zunanje uporabnike, 
- poraba vode, elektrike, kurilnega olja in drugih stroškov vzdrževanja bazenskega kompleksa.  

 
Za določitev cen storitev trženja so izdelane kalkulacije. Ostali drugi stroški, rezervacije, prevrednotovalni 
poslovni odhodki, finančni in drugi odhodki predstavljajo minimalen strošek, zato v kalkulacije niso 
vključeni. Glede na to, da CZBO ni izvajalec z izključnimi ali posebnimi pooblastili po Zakonu o preglednosti 
finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti, se ne zagotavlja ločenega evidentiranja 
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različnih dejavnosti. Plače zaposlenih se ne financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, 
ampak se je strošek plač izračunal glede na delež prihodkov od prodaje na trgu. Zaposleni opravljajo delo za 
prodajo na trgu v sklopu rednega dela, gre le za koriščenje prostih kapacitet znotraj rednega dela. CZBO 
zato ni obvezan uporabi sodil za zagotovitev ločenega računovodskega spremljanja dejavnosti po 
ZIPRS17/18 in ZPFOLERD-1. 

 
Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 133 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 298 
EUR. Pri izvajanju tržne dejavnosti so predvideni prihodki v skupnem znesku 81.208 EUR, predvideni 
odhodki znašajo 80.910 EUR in zajemajo: stroške materiala v višini 42.800 EUR, stroške storitev v višini 
29.900 EUR, druge stroške v višini 50 EUR in stroške amortizacije v višini 8.160 EUR. 
 
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti  
 
9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka  
 
10. PLAN KADROV 
Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018  
 
10.1. ZAPOSLENOST 
 
Število zaposlenih v letu 2018 bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2017 ostalo na istem nivoju, torej 
58 zaposlenih.  Od tega bo en delavec zaposlen specializanta klinične psihologije. 
Sistemizacija delovnih mest je opravljena optimalno. Starostna struktura zaposlenih prikazuje povprečno 
starost zaposlenih 42 let, zaradi tega prihaja tudi do povečane invalidnosti zaposlenih, tako imamo 
zaposlene za krajši delovni čas 5 invalide. Za organizacijo nemotenega poteka dela je potrebno za določene 
profile nadomestiti izpad dela delovnih invalidov.  
Organizacija dela poteka v treh izmenah. V tretji, nočni izmeni dela samo negovalni kader. Izključno 
dopoldansko izmeno opravlja le administrativni kader. Preko noči se izvaja stanje pripravljenosti za 
zdravnike in diplomirane medicinske sestre. Efektivno delo se obračunava kot redno delo.  
 
Načrtuje se stalna zaposlitev zdravnika specialista, stalna zaposlitev ene diplomirane medicinske sestre, 
treh srednjih medicinskih sester, ki so bile zaposlene za določen čas (upokojitve in zagotavljanje izvajanja 
nočnega dela) in enega fizioterapevta, ki je bil zaposlen za določen čas. Načrtuje se zaposlitev oz. izvajanje 
pripravništva s področja delovne terapije. Načrtuje se zaposlitev dveh čistilk iz razloga prevzema storitev 
izvajanja čiščenja nazaj na CZBO (pred tem je storitve 3 leta izvajal čistilni servis). Po analizi stroškov 
čiščenja se predvideva, da bi v primeru  ponovne vzpostavitve notranje službe za čiščenje bolnišničnih 
prostorov  znižali stroške za 28,00%. 
 
10.2. OSTALE OBLIKE DELA 

 
Podjemne pogodbe 
V letu 2018 ni predvideno pogodbeno delo. Prav tako se ne načrtuje sklepanje podjemnih pogodb na 
zdravstvenem področju z lastnimi zaposlenimi. 
 
Študentsko delo 
V letu 2018 je predvideno študentsko delo na področju zdravstvene nege v času letnih dopustov. 
 
Delo v splošno korist 
V CZBO se izvaja delo v splošno korist za osebe, napotene s strani Centrov za socialno delo. To se 
predvideva tudi v letu 2018, uporablja se na področjih pomožnih hišniških del in delo na vrtu.  Vsi stroški 
(prispevki, zdravniški pregled, prehrana in prevoz) so povrnjeni s strani Centra za socialno delo. 
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10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM 
 
V CZBO je delo organizirano tako, da je nekaj storitev oddanih zunanjim izvajalcem in sicer pranje, 
sterilizacija, laboratorijske in farmacevtske storitve ter čiščenje poslovnih prostorov. Pranje izvaja podjetje 
Salesianer Miettex Periteks d.o.o., letni strošek izvajanja te dejavnosti je načrtovan v višini 14.300 EUR. 
Sterilizacijo materiala izvaja Zdravstveni dom Ivančna Gorica, letni strošek izvajanja te dejavnosti je 150 
EUR.  
Laboratorijske storitve izvajajo referenčni laboratoriji UKC Ljubljana (Klinika za nuklearno medicino in 
Inštitut za klinično kemijo in biokemijo), Inštitut za mikrobiologijo, pripravo določenih zdravilnih raztopin 
pripravlja Lekarna UKC Ljubljana, načrtovan letni strošek je 19.000 EUR. Dolenjske lekarne, Novo mesto 
izvaja farmacevtske storitve priprave praškov, letni strošek je načrtovan v višini 11.800 EUR. 
 
Vzdrževanje računalniške opreme in deloma informacijskega sistema izvaja podjetje LaMas d.o.o., letni 
strošek je načrtovan v višini 4.500 EUR. Čiščenje bolnišničnih in poslovnih prostorov bo deloma izvajalo 
podjetje Cleaning d.o.o., načrtovan strošek je 12.500 EUR. 
 
Za nobeno od naštetih storitev,  ki so oddane zunanjim izvajalcem, CZBO nima lastnih zaposlenih. 
 

10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA 
 
Plan izobraževanja je bil sprejet na Strokovnem svetu, kjer se predvideva za vsakega zaposlenega eno 
izobraževanje s področja dela CZBO, organiziranje izobraževanja v CZBO. Dosledno pa se izvaja tudi 
poročanje o udeležbi na izobraževanju, kar se šteje v ure izobraževanja.  
 
Načrtuje se izobraževanja za fizioterapevta na respiratornem področju ter nadaljevanje in zaključek 
specializacije za klinično psihologinjo, načrtuje se tudi izvajanje pripravništva za delovnega terapevta.  
 
11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018 

 
11.1. PLAN INVESTICIJ 
 
Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018  

  
Pri izdelavi plana nabave je upoštevana ugotovljena zastarelost in iztrošenost obstoječe opreme in 
uskladitev potreb s finančnimi zmožnostmi. V letu 2018 načrtujemo nabavo osnovnih sredstev v skupni 
višini 39.317 EUR. 
Nabave predstavljajo nakup treh prenosnih računalnikov z licenco v višini 2.750 EUR, vir financiranja je iz 
naslova amortizacije (lastna sredstva CZBO). 
Za prejeto donacijo se v znesku  36.567 EUR načrtuje nakup ultrazvočnega aparata, aparata za funkcionalno 
diagnostiko I-STAT in bazensko dvigalo za premeščanje gibalno oviranih oseb. 
 
Za financiranje stroškov načrtovane investicije po DIIP - Novogradnja objekta "D" in rekonstrukcija objekta 
"A" Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični - za pripravo projektne dokumentacije za 
investicijo v Novi objekt CZBO Šentvid pri Stični  v višini 127.800 EUR se porablja neporabljen poslovni izid 
iz preteklega leta, za kar je Svet CZBO sprejel sklep dne 12.3.2018.  
Na podlagi sklepa Ministrstva za zdravje, št. 4110-12/2016-11, z dne 2.6.2017, je na podlagi 
Predinvesticijske zasnove kot najbolj optimalna rešitev izbrana varianta 2 - investicija, ki predstavlja 
novogradnjo prostostoječega bolnišničnega objekta v štirih etažah, z bruto etažno površino 3.079 m2, ki bo 
z veznim prehodom povezana s preostalimi obstoječimi objekti kompleksa CZBO Šentvid pri Stični.  
Ocenjena vrednost investicije znaša 3.537.993,90 EUR z DDV, od tega bo CZBO financiral 132.882,40 EUR.  
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V letu 2018 se v zvezi s to investicijo načrtuje plačilo izvajalcu projektne dokumentacije  glede na opravljeno 
fazo.  
 
11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 
 
Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018 
 
Načrt vzdrževalnih del vsebuje predvsem tekoče vzdrževanje opreme, aparatur in stavb v skupnem znesku 
88.110 EUR.  
Največji delež stroškov predstavljajo stroški vzdrževanja licenčne programske opreme v višini 67.210 EUR, ki 
je zagotovljeno na podlagi sklenjenih pogodb s programskima hišama:  

- SRC Infonet d.o.o. Kranj (program bolnišnične evidence), 
- Grad d.d., Ljubljana (računovodski programi). 

 
Stroški vzdrževanja medicinske in laboratorijske opreme so načrtovani v višini 2.900 EUR, stroški 
vzdrževanja kuhinjskih aparatur in opreme so načrtovani v višini 2.000 EUR, računalnikov in računalniške 
opreme v višini 4.500 EUR ter stroški vzdrževanja druge opreme in objektov v višini 11.500 EUR: pleskanje, 
servisna vzdrževanja in popravila. 
 
11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA 
 
V letu 2018 se po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih 
financah (Ur.l. RS, št. 112/2009) načrtuje zadolževanje v obliki najema likvidnostnega kredita v višini 50.000 
EUR za izplačilo regresa za letni dopust (predvideno črpanje 8.6.2018).  
 
Načrt razdolževanja likvidnostnega kredita je naslednji: 
 

datum opis  znesek stanje zadolženosti 

8.6.2018 črpanje likvidnostnega kredita 50.000 50.000 

31.7.2018 vračilo  likvidnostnega kredita 8.000 42.000 

31.8.2018 vračilo  likvidnostnega kredita 8.000 34.000 

28.9.2018 vračilo  likvidnostnega kredita 8.000 26.000 

31.10.2018 vračilo  likvidnostnega kredita 8.000 18.000 

30.11.2018 vračilo  likvidnostnega kredita 8.000 10.000 

31.12.2018 vračilo  likvidnostnega kredita 10.000 0 

 
 
Glede financiranja stroškov projektov novogradnje, komunalnega prispevka in nadzora gradnje, ki so 
predmet financiranja CZBO, so potrebni dogovori in usklajevanje z Ministrstvom za zdravje, tudi možnosti 
zadolževanja CZBO. Ocenjena vrednost naštetih stroškov je približno 400.000 EUR. 

 

 
Datum: 20.3.2018 
 

                Direktorica: 
Magdalena Urbančič, dr. med. 

spec. pediatrije 
                                                                                                                      
___________________________ 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009112&stevilka=5082

