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I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE 
 

a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2021 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, 86/16 in 80/19): 

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021 
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za 

leto 2021 
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 

2021 
 

b) POSEBNI DEL z obveznimi  prilogami:  
‒ Obrazec 1: Delovni program 2021 
‒ Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021  
‒ Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021 
‒ Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021 
‒ Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2021 
‒ Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2021 
‒ Obrazec 7: Načrt IT 2021 
‒ Priloga – AJPES bilančni izkazi 

 
 
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 
 
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU  
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. Maja Kastelic Pleskovič, predsednica sveta 
2. Nevenka Zaviršek,  
3. Milena Vrenčur, 
4. Helena Ulčar Šumčič. 

Predstavnik občine Ivančna Gorica 
1. Janez Mežan 

Predstavnica delavcev zavoda 
1. Irena Štucin Gantar  

Predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
1.    Barbara Hrovatin 
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2. V.d. direktorja: Tanja Vidic 
V.d. direktorja 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. 

 
Organigram: Organizacijska shema v Centru za zdravljenje bolezni otrok 
 
 

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

1. Podaljšano bolnišnično zdravljenje za kronična in terminalna stanja v pediatriji, sem se vključuje 
tudi nevrološka rehabilitacija;  

2. Program zdravega načina življenja za preprečevanje debelosti in obvladovanje prekomerne telesne 
teže se poskuša razširiti tudi za druga bolezenska stanja, kjer je debelost dodaten simptom; 

3. Program strnjene razvojno nevrološke obravnave; 
4. Program za kronični bolečinski sindrom pri otroku; 
5. Program za bolnike s sindromom Prader Wili; 
6. Program mentalnega zdravja;  
7. Program Šole lulanja in Šole kakanja; 
8. Ostale kronične bolezni glede na potrebe pediatrične stroke; 
9. Spreminjanje strokovnega programa, dodajanje novega ter usklajevanje programov poteka preko 

Strokovnega sveta;  
10. Pri šolski dejavnosti je zaradi specifične problematike otrok (vedenjske in čustvene motnje, motnje 

pozornosti in koncentracije, avtistični sindromi) zagotoviti notranje osebe za izobraževalno delo z 
otroki. 
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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. Potrebna bo v naslednjih letih 
razdelitev podaljšanega bolnišničnega zdravljenja, kar je potrebno opredeliti tudi v pogodbi z ZZZS.  

2. Kadrovska politika: Zaradi doseganja strokovnega plana je potrebno usklajevanje sistemizacije 
delovnih mest in sicer zaradi zagotavljanja cilja, da imajo vsi zaposleni ustrezna znanja in ustrezne 
kompetence za delo.  

3. Politika kakovosti: Politika kakovosti v skladu z namenom bolnišnice temelji na etičnih vrednotah 
ter zahtevah in karakteristikah kakovosti v zdravstvu.  

4. Investicije: dokončna ureditev prostorov, ki ustrezajo standardom dejavnosti. 
5. Prodaja na trgu  obsega prodajo prostih kapacitet. 

 
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, 64/17, 1/19 – 
odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP), 

- 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, 47/15 – 
ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19), 

- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 
58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19), 

- Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2021, 
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 ter 2021 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, 60/10 – popr., 
104/10, 104/11, 86/16 in 80/19), 

- 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, 100/15, 84/16, 
75/17, 82/18 in 79/19), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni 
list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18), 

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

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

- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno 
dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020) 
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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 2021 
 
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2021 smo upoštevali naslednja izhodišča: 

‒ dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2021, 
‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, 

št. 174/20), 
‒ Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter 

izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20), 
‒ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 

spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021, 
‒ Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, 
‒ Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS, 
‒ Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno 

besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 
25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18). 
 

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021 
 
4.1. LETNI CILJI 
 

1. Uravnoteženo poslovanje in izvedba pogodbenega programa: 
a. število primerov: 570 primerov oz. plačilo po dejanski realizaciji, od tega 20 primerov PWS; 
b. število BOD za podaljšano bolnišnično zdravljenje: 3.723 dni; 
c. št. ambulantnih točk: 3.513 točk; 
d. sobivanje staršev: 1.177 dni oz. plačilo po dejanski realizaciji; 
e. 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. Kakovost zdravstvene prakse se izboljša z izobraževanji, analizo rezultatov in primerjavo s 

podobnimi oddelki in bolnišnicami. 
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. 
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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 
9001:2018 in evropskega standarda za kakovost v bolnišnicah EN 15224. 

7. Spremljanje kazalnikov kakovosti (17. člen Priloge BOL II/b Splošnega dogovora) - 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. 

 
4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI 
 
Kazalniki, ki jih spremljamo po Splošnem dogovoru, in sicer 17. členu Priloge BOL Kazalniki kakovosti so 
prikazani v spodnji tabeli. 
 
Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti  
 

    Realizacija 
2019 

Plan 2020 Realizacija 
2020 

Plan 2021 

67 Padci pacientov         

  1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici 0,68 0,10  0,00  0,00 

  2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici 0,23 0,00 0,00  0,00 

  3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami 0,23 0,00 0,00  0,00 

  Ostale poškodbe 0,91 0,00 0,00  0,00 

71 MRSA         

  
Število bolnikov, ki smo jim ob sprejemu odvzame nadzorne 
kužnine 6 10  5 10 

  Število vseh bolnikov, pri katerih bo bila ugotovljena MRSA  0 0 0  0 

  
Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v 
bolnišnico  

0 0  0 0 

  
Število bolnikov z MRSA, ki bi MRSA pridobili v teku 
hospitalizacije  

0 0  0 0 

65 Poškodbe z ostrimi predmeti 0 0  0 0 

  Higiena rok         

  Upoštevanje higiene rok na oddelku PBZ  68,21% 75,00% 81,90% 82,00% 

 
 
67. Kazalnik Padci: padcev je zelo malo, v prihodnje si jih ne želimo.  
71. Kazalnik  MRSA: ni bilo nobenega prenosa, kar želimo tudi v naprej. 
65. Kazalnik: Poškodba z ostrimi predmeti: želimo si, da poškodb ne bi bilo. 
Kazalnik Higiena rok: Opazovanje se izvaja samo na oddelku za podaljšano bolnišnično zdravljenje. 
Načrtujemo, da bo kazalnik boljši in bi prišli na več kot 82% uspešnost. 
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Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve 
 

Naziv klinične poti Datum zadnje 
posodobitve 

Klinična pot šola zdravega načina življenja 21.4.2020 
Klinična  pot šola zdravega načina življenja - otrok s spremstvom 21.4.2020 
Klinična  pot obnovitev šole zdravega načina  življenja 21.4.2020 
Klinična pot šola kakanja 21.4.2020 
Klinična pot šola lulanja 21.4.2020 
Klinična pot Prader Wili sindrom 21.4.2020 
Klinična pot razvojno nevrološka obravnava 21.4.2020 
Klinična pot ostale diagnoze 21.4.2020 

 
V letu 2021 načrtujemo izvesti  prenovo obstoječih kliničnih poti in uvesti novo »Kronični bolečinski 
sindrom pri otroku«. 
 
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC 
 
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF 
 
V CZBO notranji nadzor javnih financ zagotavljamo z zunanjimi izvajalci in z notranjimi revizijami. V 
letošnjem letu 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. 
 
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj 
 
V zavodu obstaja nekaj poslovnih tveganj, ki bi lahko ogrozila uresničevanje zastavljenih ciljev.  
 
Ključna tveganja so naslednja:  

1. tveganje: požarna in potresna varnost stavbe  
2. tveganje: skrb za nadaljevanje in izboljševanje dosežene kakovosti 
3. tveganje: uravnoteženo poslovanje 

 
Glede na navedena tveganja smo pripravili ukrepe za njihovo obvladovanje: 

1. Aktivnosti za čim prejšnjo izgradnjo nove stavbe.  
2. Redno spremljanje kazalnikov in nadzor kot je opredeljen v dokumentih.  
3. Ob skrbnem planiranju še redno spremljanje denarnega toka in realizacije storitev. 

 
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF 
 
Zaradi epidemioloških razmer v letu 2020 ni bilo možno izvesti notranje revizije z zunanjim izvajalcem. 
Glede na velikost ustanove smo zavezani na 3-letno notranje revidiranje, zato bomo v letu 2021 izvedli 
notranjo revizijo z zunanjim izvajalcem, če bodo razmere to dopuščale..  
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. 
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Tabela 3: Finančni kazalniki, s katerimi merimo poslovno učinkovitost 
 

KAZALNIK 
REALIZACIJA 

2020 
FINANČNI 

NAČRT 2021 
INDEKS 

FN21/RE20 

1. Kazalnik gospodarnosti 1,04 1,10 105,77 

2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS 3,26 3,35 102,76 

3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev 24,09 24,09 100,00 

4. Stopnja odpisanosti opreme 0,81 0,71 87,65 

5. Dnevi vezave zalog materiala 6,98 7,00 100,29 

6. Koeficient plačilne sposobnosti 1,93 1,00 51,81 

7. Koeficient zapadlih obveznosti 0,37 0,00 0,00 

8. Kazalnik zadolženosti 0,24 0,24 100,00 

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 1,14 1,14 100,00 

10. Prihodkovnost sredstev 0,86 0,86 100,00 

 
Komentar k izračunanim finančnim kazalcem poslovanja: 

1. Kazalnik gospodarnosti je razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki, kazalnik 1,10 kaže, 
da so prihodki na višjem 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 je znašal delež priznanih sredstev za amortizacijo v 
letu 2020 glede na celotne prihodke 3,35%.  

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

4. Kazalnik stopnja odpisanosti opreme kaže, da načrtujemo 0,71% vrednosti odpisane opreme glede na 
nabavno vrednost opreme.  

5. Kazalnik dnevi vezave zalog materiala izkazuje, da so v CZBO v povprečju zaloge vezane 7 dni, kar je v 
primerjavi s preteklim letom višje, vendar zadošča za normalno poslovanje.  

6. Koeficient plačilne sposobnosti je razmerje med povprečnim št. dejanskih dni za plačilo in povprečnim 
št. dogovorjenih dni za plačilo. Pove, da bodo v letu 2021 obveznosti plačane v dogovorjenem roku. 

7. Koeficient zapadlih obveznosti je razmerje med zneskom zapadlih neplačanih obveznosti na dan 
31.12.2021 in povprečnim mesečnim prometom do dobaviteljev. Izkazan kazalnik pove, da CZBO 
konec leta 2021 ne bo imel  zapadlih neporavnanih obveznosti. 

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 0,86 prihodkov pokriva nabavno vrednost osnovnih sredstev. 
 

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 
 
Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2021  
 
Tabela 4: Planirana struktura bolnišnične obravnave po dejavnostih  

Dejavnost Pediatrija 
FN 2020 REAL. 2020 FN 2021 Indeksi glede na št. 

Št.  Št.  Št.  FN 21/FN 20 FN 21/RE 20 

Primeri 570 573 570 105,75 100,00 

PBZ BOD 3.723 3.748 3.723 100,00 101,31 

 
Obseg dela v letu 2021 je glede na leto 2020 načrtovan v enakem obsegu. Pogodba z ZZZS za leto 2021 v 
času priprave finančnega načrta še ni podpisana. 
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Priloga - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti  
V CZBO ne izvajamo terciarne dejavnosti.  
 
7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE 
V CZBO vodimo elektronsko čakalno knjigo za naročanje na prvi pregled, čakalne dobe nimamo. 
 
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV  
 
8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
 
Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021, I. del  
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 
 
8.1.1. Načrtovani prihodki 
Načrtovani celotni prihodki za leto 2021 znašajo 2.750.587 EUR in bodo za 9,81% nižji od doseženih v letu 
2020 zaradi zmanjšanja sredstev iz naslova dodatkov za delo v epidemiji in nerealiziranega programa ter 
donacij. 
 
Načrtovani prihodki po vrstah so: 
- prihodki iz obveznega zavarovanja 2.673.216 EUR, kar pomeni 97,19% delež v celotnem prihodku; 
- prihodki iz naslova pripravništva v višini 27.013 EUR; 
- prihodki za zdravstvene storitve od samoplačnikov in iz konvencij v višini 125 EUR; 
- prihodki od doplačil PZZ v višini 650 EUR; 
- prihodki od prodaje na trgu (bazenske storitve, obroki) v višini 48.586 EUR, to je 1,77 % delež v celotnih 

prihodkih; 
- drugi prihodki v višini 958 EUR. 
 
Prihodki s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje so načrtovani na podlagi Prvih izhodišč za pripravo 
finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 
2020 (prejetih s strani Ministrstva za zdravje, dne 20.12.2019). 
 
Podrobneje so načrtovani  prihodki po vrstah navedeni v spodnji tabeli:  

Konto Naziv 
Realizacija 

2020 
Finančni načrt 

2021 

Indeks 
FN 21 / 
RE 20 

Struktura 
FN 2021 

1 2 3 4 5=4/3 6 
760 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 2.812.465,56 2.750.587,17 97,80 100,00 

7600 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 2.762.921,16 2.701.015,27 97,76 98,20 

7600 0 Prihodki od prodaje proizv. in storitev iz obveznega zavar. 2.683.162,12 2.673.215,97 99,63 97,19 
7600 000 Bolnišnična dejavnost - primeri 1.899.715,65 1.889.769,50 99,48 68,70 
7600 001 Podaljšano bolnišnično zdravljenje -PBZ 741.017,08 741.017,08 100,00 26,94 

  Sobivanje staršev 31.108,77 31.108,77 100,00 1,13 
7600 010 Specialistična ambulantna dejavnost 11.320,62 11.320,62 100,00 0,41 

  Prihodki od ZZZS za pripr., spec., ment., tolmače 27.012,90 27.012,90 100,00 0,98 
7600 4 Prihodki od samoplačnikov  125,00 125,00 100,00 0,00 

7600 420 Prihodki od samoplačnikov  125,00 125,00 100,00 0,00 
7600 6 Prihodki od konvencij  11,70 11,70 100,00 0,00 

7600 620 Specialistična ambulantna dejavnost - konvencije 11,70 11,70 100,00 0,00 
7600 6 Prihodki od doplačil PZZ 649,70 649,70 100,00 0,02 

  Prihodki od doplačil PZZ, ogrožene osebe 649,70 649,70 100,00 0,02 
7600 Drugi prihodki ZZZS, MZ 51.959,74 0,00 0,00 0,00 

  Dodatna sredstva ZZZS, nerealiziran program, bolnišnična  dej. 51.895,79       
  Dodatna sredstva ZZZS, nerealiziran program, ambulantna dej. 63,95       
  Prihodki od prodaje blaga in mat., drugi prih. 49.544,40 49.571,90 100,06 1,80 
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Konto Naziv 
Realizacija 

2020 
Finančni načrt 

2021 

Indeks 
FN 21 / 
RE 20 

Struktura 
FN 2021 

1 2 3 4 5=4/3 6 

7604 Prihodki od najemnin 958,56 985,56 102,82 0,04 

7604 000 Prihodki od najemnin za stanovanja 958,56 985,56 102,82 0,04 

7605 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 48.585,84 48.586,34 100,00 1,77 
7605 000 Prihodki od prodaje živil  33.215,87 33.215,87 100,00 1,21 
7605 100 Prihodki od bazenskih storitev  4.792,67 4.792,67 100,00 0,17 
7605 900 Drugi prihodki 10.577,30 10.577,80 100,00 0,38 

7608 Prihodki iz sredstev javnih financ 225.352,10 0,00     
7608 000 Prihodki iz sredstev JF zaradi COVID -19 po 39. členu KPJS 191.999,06       
7608 010 Prihodki iz sredstev JF zaradi COVID -19 po 71. členu ZIUZEOP 13.114,58       
7608 020 Prihodki iz sredstev JF zaradi COVID -19 po 56. členu ZIUPOPDVE 8.137,00       
7608 030 Prihodki iz sredstev JF zaradi COVID -19 po 87. členu ZIUPOPDVE 10.161,00       
7608 100 Prihodki iz naslova povračil stroškov  (COVID-19) OVO, brisi 1.940,46       

762 Finančni prihodki 0,00 0,00     
7629 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 0,00 0,00     

763 Izredni prihodki 11.969,02 0,00     
7630 Nenamenske donacije 11.965,25       
7639 Drugi izredni prihodki 3,77       

76 CELOTNI PRIHODKI 3.049.786,68 2.750.587,17 90,19 100,00 

 
8.1.2. Načrtovani odhodki 
 
Celotni načrtovani odhodki za leto 2021 znašajo 2.735.281 EUR in bodo za 6,51% nižji od doseženih v letu 
2020. 
Podrobneje so načrtovani  odhodki po vrstah navedeni v spodnji tabeli:  

Konto Naziv Realizacija 2020 
Finančni načrt 

2021 

Indeks 
FN 21 / 
RE 20 

Struktura 
FN 2021 

1 2 3 4 5=4/3 6 

460 Stroški materiala 284.598,51 276.883,14 97,29 10,12 
4600 Porabljena zdravila in zdravstveni material 81.003,79 81.003,79 100,00 2,96 

4600 000 Gotova zdravila 22.845,44 22.845,44 100,00 0,84 
4600 100 Lekarniško izdelani pripravki  36.614,77 36.614,77 100,00 1,34 
4600 200  Obvezilni in sanitetni material 1.975,16 1.975,16 100,00 0,07 
4600 400 Zdravstveni material in pripomočki 36,58 36,58 100,00 0,00 
4600 700 Laboratorijski material 7.127,67 7.127,67 100,00 0,26 
4600 800 Drugi zdravstveni material 12.404,17 12.404,17 100,00 0,45 

4601 Porabljeni nezdravstveni material 133.165,59 107.843,61 80,98 3,94 

4601 100 Živila 40.932,44 40.932,44 100,00 1,50 
4601 101 Specifična prehrana in prehranski dodatki 13.395,65 13.395,65 100,00 0,49 
4601 102 Pripomočki za higieno 16.852,07 16.852,00 100,00 0,62 
4601 200 Porabljen drug material 2.310,94 2.310,14 99,97 0,08 
4601 201 Delovna obleka in obutev 13.473,14 3.858,00 28,63 0,14 
4601 210 Porabljen pomožni material 2.276,84 2.276,84 100,00 0,08 
4601 300 Porabljen pisarniški material 3.664,71 3.664,71 100,00 0,13 
4601 400 Porabljena pralna in čistilna sred. in sr. za osebno nego 23.934,05 23.934,05 100,00 0,88 
4601 500 Porabljena voda 16.325,75 16.325,57 100,00 0,60 

4602 Material za popravila in vzdrževanje 1.836,26 1.836,26 100,00 0,07 

4605 Stroški porabljene energije 66.903,52 84.510,13 126,32 3,09 

4605 000 Porabljena električna energija 23.251,25 26.800,00 115,26 0,98 
4605 300 Porabljeno pogonsko gorivo za transportna sredstva 2.838,57 3.290,00 115,90 0,12 
4605 400 Porabljeno kurivo za ogrevanje 40.493,57 54.000,00 133,35 1,97 
4605 500 Porabljen plin 320,13 420,13 131,24 0,02 
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Konto Naziv Realizacija 2020 Finančni načrt 
2021 

Indeks 
FN 21 / 
RE 20 

Struktura 
FN 2021 

1 2 3 4 5=4/3 6 

4606 Stroški strokovne literature 1.689,35 1.689,35 100,00 0,06 

4606 000 Stroški za strokovno literaturo 209,45 209,45 100,00 0,01 
4606 100 Časopisi in pripomočki 1.479,90 1.479,90 100,00 0,05 

461 Stroški storitev 306.214,77 272.928,12 89,13 9,98 
4611 Poštne in telefonske stor., prevozne stor. 11.935,96 11.935,96 100,00 0,44 

4611 000 Poštne in telefonske storitve 11.858,48 11.858,48 100,00 0,43 
4611 700 Druge prevozne storitve 77,48 77,48 100,00 0,00 

4612 Storitve vzdrževanja 155.082,94 136.164,24 87,80 4,98 

4612 000 Stor. za sprotno vzdrž. medic. in nemedic. opreme 5.031,96 5.031,96 100,00 0,18 
4612 002 Stor. za sprotno vzdrž. račun. in rač. opreme 9.065,48 9.065,48 100,00 0,33 
4612 003 Stor. za sprotno vzdrž. kuhinjskih aparatov 1.554,72 2.840,00 182,67 0,10 
4612 004 Stor. za sprotno vzdrževanje druge opreme in objektov 55.923,98 35.720,00 63,87 1,31 
4612 005 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 83.506,80 83.506,80 100,00 3,05 

4613 Zavarovalne premije 14.625,96 10.265,07 70,18 0,38 

4613 000 Premije za zavarovanje materialnih naložb 9.460,89 5.100,00 53,91 0,19 
4613 100 Premije za zavarovanje delavcev 1.628,12 1.628,12 100,00 0,06 
4613 200 Premije za kolektivno nezgodno zavarovanje delavcev 3.536,95 3.536,95 100,00 0,13 

4616 Stroški storitev fiz. oseb, ki ne opravljajo dej. Skupaj  z  3.367,94 3.851,17 114,35 0,14 

4616 000 Sejnine 2.916,77 3.400,00 116,57 0,12 
4616 100 Avtorske pogodbe 451,17 451,17 100,00 0,02 

4617 Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev 173,14 250,00 144,39 0,01 

4617 000 Stroški plačilnega prometa 82,74 150,00 181,29 0,01 
4617 100 Stroški bančnih storitev 90,40 100,00 110,62 0,00 

4618 Povračila stroškov v zvezi z delom 1.133,05 3.185,00 281,10 0,12 

4618 000 Dnevnice za službena potovanja v državi 24,12 240,00 995,02 0,01 
4618 010 Nočnine med službenimi potovanji v državi 277,06 295,00 106,48 0,01 
4618 110 Povračila stroškov za prevoz z lastnimi pr. sr. 831,87 2.650,00 318,56 0,10 

4619 Druge storitve 119.895,78 107.276,68 89,47 3,92 

4619 000 Laboratorijske storitve 23.771,38 23.771,38 100,00 0,87 
4619 010 Ostale zdravstvene storitve (tudi prevozi staršev) 1.343,40 1.343,40 100,00 0,05 
4619 020 Komunalne storitve 13.977,11 15.100,00 108,03 0,55 

4619 030 Storitev pranja perila 19.443,87 20.780,00 106,87 0,76 
4619 100 Strokovno izobraževanje delavcev - šolnine 2.800,00 6.800,00 242,86 0,25 
4619 200 Specializacije v državi 18.995,60 37.991,20 200,00 1,39 
4619 300 Kotizacije 4.458,70 4.485,70 100,61 0,16 
4619 400 Stroški posvetov, revizij, arbitraže, odvetniki 4.094,08 4.094,08 100,00 0,15 
4619 500 Stroški za kakovost 7.052,12 7.052,12 100,00 0,26 
4619 800 Druge neproizvodne storitve 23.959,52 23.850,00 99,54 0,87 

462 Amortizacija 87.540,01 87.540,01 100,00 3,20 
4620 Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in DI 87.540,01 87.540,01 100,00 3,20 

4620 000 Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev 73.843,96 73.843,96 100,00 2,70 
4620 100 Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev 7.508,57 7.508,57 100,00 0,27 
4621 200 Amortizacija drobnega inventarja 6.187,48 6.187,48 100,00 0,23 

464 Stroški dela 2.239.155,60 2.089.509,34 93,32 76,39 
4640 Plače zaposlenih 1.838.773,08 1.692.951,26 92,07 61,89 

4640 000- 
4640 100 

Obračunane plače brez nadur 1.537.290,98 1.612.286,58 104,88 58,94 

4640 004 Obračunano bruto nadurno delo 2.798,42 2.850,00 101,84 0,10 
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Konto Naziv Realizacija 2020 Finančni načrt 
2021 

Indeks 
FN 21 / 
RE 20 

Struktura 
FN 2021 

1 2 3 4 5=4/3 6 
4640 005 Dodatek za delo v tveganih pogojih - 39. člen KPJS 165.373,80   0,00 0,00 

4640 006 
Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve - 71. 
člen ZIUZEOP 11.295,94   0,00 0,00 

4640 007 Poračun višja sila 373,06   0,00 0,00 
4640 008 Obr. nadom. za up. lastnih sr. zaposl.-delo od doma 203,00   0,00 0,00 
4640 009 Dod. za delo v riz.razm. B pl.sk. - 125. členu ZIUPOPDVE 3.501,76   0,00 0,00 
4640 010 Dod. -neposr.delo s pac.COVID-19;56. člen ZIUPOPDVE 7.008,58   0,00 0,00 
4640 011 Dod.  za nev.in pos. obrem. J pl.sk.-87. člen ZIUPOPDVE 8.752,33   0,00 0,00 
4640 101 Obračunana karantena 80% 1.342,70   0,00 0,00 
4640 103 Obračunana višja sila (varstvo otrok) 80% 2.914,57   0,00 0,00 
4640 200 Obračunan regres za letni dopust 69.915,68 69.915,68 100,00 2,56 
4640 201 Obračunane jubilejne nagrade 3.176,31 869,00 27,36 0,03 
4640 202 Obračunane odpravnine 23.439,77 5.644,00 24,08 0,21 
4640 203 Obračunana solidarnostna pomoč 1.386,18 1.386,00 99,99 0,05 

4641 Dajatve na plače 282.952,03 272.565,15 96,33 9,96 
4642 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 30.096,93 30.096,93 100,00 1,10 
4643 Drugi stroški dela 87.333,56 93.896,00 107,51 3,43 

4643 000 Stroški prevoza na delo in z njega 34.097,01 39.570,00 116,05 1,45 
4643 100 Stroški prehrane med delom 53.236,55 54.326,00 102,05 1,99 

465 Drugi stroški 6.670,15 6.998,05 104,92 0,26 
4650 Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida, članarine 6.670,15 6.998,05 104,92 0,26 

4650 000 Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 4.098,85 4.098,05 99,98 0,15 
4650 100 Prispevki in članarine strokovnim združenjem 2.571,30 2.900,00 112,78 0,11 

467 Finančni odhodki 1.422,60 1.422,60 100,00 0,05 
4670 Odhodki za obresti 206,12 206,12 100,00 0,01 

4670 000 Odhodki za obresti likv. kredita 206,12 206,12 100,00 0,01 

4679 Drugi finančni odhodki 1.216,48 1.216,48 100,00 0,04 

4679 000 Odhodki za zamudne obresti 1.215,52 1.215,52 100,00 0,04 

4679 001 Zamudne obresti, davčno nepriznane 0,96     0,00 

46 CELOTNI ODHODKI 2.925.601,64 2.735.281,26 93,49 100,00 

 
 
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev  
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 549.811 EUR in bodo 
za 6,94 % nižji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 20,10%.  

 
Načrtovani stroški dela 
Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 2.089.509, EUR in bodo za 6,68% nižji 
od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 76,39%. 
 
Zmanjšanje stroškov glede na leto 2020 je načrtovano zaradi predvidenega konca epidemije in posledično 
manjših dodatkov pri plačah ter manj predvidenih odpravnin pri upokojitvah. 

 
Izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog ni 
načrtovano, vendar se bo v obračunalo v primeru daljše odsotnosti.  
Za izplačilo redne delovne uspešnosti je načrtovano 25.256 EUR, izračunano na podlagi mase plač leta 2020. 
Sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2021 ne bomo izplačevali. 
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Načrtovani stroški amortizacije 
 

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 123.554 EUR: 
 
- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ,  je 0 EUR 
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 81.353 EUR,  
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 33.789 EUR in  
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 8.412 EUR. 

 
8.1.3. Načrtovan poslovni izid 
 
Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2021 izkazuje 
pozitiven poslovni izid v višini 15.306 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 108.879 EUR nižji od doseženega v 
letu 2020. 
 
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 
 
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih storitev: 
a) trženje prostih kapacitet bazena in bazenskih storitev ter 
b) prodaja hrane starejšim občanom.  
 
Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 15.306 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 1 
EUR. Pri izvajanju tržne dejavnosti so predvideni prihodki v skupnem znesku 40.591 EUR, predvideni 
odhodki znašajo 40.590 EUR in zajemajo stroške materiala, storitev in amortizacije. Načrtovan delež 
prodaje na trgu se je v letu 2020 prepolovil, zato tudi v letu 2021 načrtujemo manjši obseg tržne dejavnosti. 
Prav tako so se, ustrezno prometu, prilagodila sodila.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 
ZIPRS2122  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 
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 
ZIPRS2122. 
 
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti  
Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021, II. del  
 
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 
Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka  
 
V Načrtu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka se predvideva presežek prihodkov nad odhodki, 
kar je posledica plačilo poračuna zdravstvenih storitev v marcu 2021. Na odhodkovni strani predstavlja večji 
odliv poplačilo zapadlih obveznosti do dobaviteljev. 
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9. PLAN KADROV 
Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021 
 
9.1. ZAPOSLENOST 
 
Število zaposlenih v letu 2021 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2020 povečalo za 2 zaposlena. , 
načrtuje se zaposlitev 3 pripravnikov.  Načrtujemo nove zaposlitve zaradi upokojitve na delovnem mestu 
dietni kuhar, zaradi nove organizacije dela v ambulanti bomo zaposlili dve srednji medicinski sestri (ena v 
ambulanti in ena na oddelku). V upravno računovodski službi se načrtuje zaposlitev strokovnega sodelavca 
(v letu 2020 dve upokojitvi).  
V primeru daljših bolniških ali porodniških odsotnosti bomo nadomeščali odsotnosti skladno s potrebami. 
Sistemizacija delovnih mest je opravljena optimalno. Starostna struktura zaposlenih kaže na povprečno 
starost zaposlenih 41 let.  
Posledice neugodno razporejene starostne strukture so bolniške in porodniške odsotnosti, invalidnine, 
zaposlenih imamo 6 invalidov, s čimer presegamo potrebno kvoto. Za organizacijo nemotenega poteka dela 
je potrebno za določene profile nadomestiti izpad dela delovnih invalidov. Dve delavki  koristita krajši 
delovni čas zaradi starševskega varstva.  
 
Organizacija dela poteka v treh izmenah. V tretji, nočni izmeni dela samo negovalni kader. V letu 2020 se je 
spremenila organizacija dela za dipl. med. sestre in dipl. zdravstvenika, in sicer  v času vikenda in praznikov 
zagotavljajo celodnevno prisotnost. Izključno dopoldansko izmeno opravlja le administrativni kader. Preko 
noči se izvaja stanje pripravljenosti za zdravnike in diplomirane medicinske sestre, izven rednega delovnega 
časa in med vikendom pa tudi vzdrževalca. Efektivno delo oz. intervencija se obračunava v vrednosti 130% 
rednega dela.  
V letu 2021 se načrtuje sprememba organiziranosti dela v ambulanti tako, da bo v ambulanti stalna ekipa 
medicinskih sester, ki bo lahko lažje zagotavljala kontinuiteto in spremljanje čakalnih dob. 
V letu 2021 je predvidena ena upokojitev zaposlene in izplačilo odpravnine, izplačilo dveh solidarnostnih 
pomoči in izplačilo jubilejne nagrade trem zaposlenim.  
 
9.2. OSTALE OBLIKE DELA 
 
Podjemne pogodbe 
V letu 2021 ni predvideno pogodbeno delo, razen v primeru izrednih odsotnosti. Prav tako se ne načrtuje 
sklepanje podjemnih pogodb na zdravstvenem področju z lastnimi zaposlenimi. 
 
Študentsko delo 
V letu 2021 je predvideno študentsko delo v kuhinji  zaradi bolniških odsotnosti in upokojitve ter na 
področju zdravstvene nege v času letnih dopustov. 
 
9.3. 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. Pranje izvaja podjetje Salesianer Miettex Periteks 
d.o.o., letni strošek izvajanja te dejavnosti je načrtovan v višini 20.780 EUR. Sterilizacijo materiala izvaja 
Zdravstveni dom Ivančna Gorica, letni strošek izvajanja te dejavnosti je 200 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 23.771 EUR. Dolenjske lekarne, Novo mesto 
izvaja farmacevtske storitve priprave praškov, letni strošek je načrtovan v višini 22.845 EUR. 
Vzdrževanje računalniške opreme in deloma informacijskega sistema izvaja podjetje LaMas d.o.o., letni 
strošek je načrtovan v višini 9.065 EUR. 
 
Za nobeno od naštetih storitev,  ki so oddane zunanjim izvajalcem, CZBO nima lastnih zaposlenih. 
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9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA 
 
Plan izobraževanja se sprejema na Strokovnem svetu, kjer se predvideva za posamezno področje 
izobraževanja s področja dela CZBO, nekaj izobraževanj bodo organizirali strokovni delavci v CZBO, strošek 
izobraževanja pa bo v tem letu glede na preteklo leto ostal na enakem nivoju. Večji bodo stroški šolnin in 
specializacij. Dosledno pa se izvaja tudi poročanje o udeležbi na izobraževanju, kar se šteje v ure 
izobraževanja.  
 
Načrtuje se izvajanje pripravništva za logopeda, delovnega terapevta, fizioterapevta in prehranskega 
svetovalca (smo učna baza). 
 
Nadaljuje se strokovno izobraževanja za dipl. logopeda (pogoj za opravljanje specializacije iz logopedije) ter  
strokovno izobraževanje dipl. psihologa (Praktikum II - s področja vedenjske in kognitivne terapije). Srednja 
medicinska sestra nadaljuje s formalnim izobraževanjem na Fakulteti za zdravstvene vede Novo mesto, 
smer zdravstvena nega, načrtuje se izobraževanje dipl. med. sestre na področju managementa v zdravstvu.  
 
Stroški specializacije za specializanta otroške in mladostniške psihiatrije je breme naše bolnišnice.  
 
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021 
Priloga – Obrazec 7: Načrt IT 2021  
 
10.1. PLAN INVESTICIJ 
Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021  

  
Pri izdelavi plana nabave je upoštevana ugotovljena zastarelost in iztrošenost obstoječe opreme in 
uskladitev potreb s finančnimi zmožnostmi. V letu 2021 načrtujemo nabavo osnovnih sredstev v skupni 
višini 76.893 EUR,  vir financiranja za osnovna sredstva v višini 47.824 EUR je iz naslova amortizacije (lastna 
sredstva CZBO), za izdelavo novelacije IP za novogradnjo iz lastnih sredstev kot del presežka, osnovna 
sredstva v višini 12.855 EUR pa so vir evropska sredstva (nakup vozička za reanimacijo in 
termodezinfektorja). 
Nabave predstavljajo nakup infuzijske črpalke, hematološkega analizatorja, spirometra, specialnega vozila, 
naprave za fitnes – veslač in pometalnega stroja.  
 
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 
Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021 
 
Načrt vzdrževalnih del vsebuje predvsem tekoče vzdrževanje opreme, aparatur in stavb v skupnem znesku 
136.164 EUR.  
Največji delež stroškov predstavljajo stroški vzdrževanja licenčne programske opreme v višini 83.506 EUR, ki 
je zagotovljeno na podlagi sklenjenih pogodb s programskimi hišami:  

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

 
Stroški vzdrževanja medicinske in laboratorijske opreme so načrtovani v višini 5.032 EUR, stroški 
vzdrževanja kuhinjskih aparatur in opreme so načrtovani v višini 2.840 EUR ter računalnikov in računalniške 
opreme v višini 9.065 EUR. V stroške vzdrževanja druge opreme in objektov v višini 35.720 EUR so vključena 
servisna vzdrževanja in popravila, v letu 2021 se med drugim načrtujejo vzdrževalna dela na zunanji steni 
bazena in ureditev podpornega zidu na parkirišču za veznim hodnikom ter hkrati razširitev parkirišča. Zaradi 
začetka gradnje novega bolnišničnega objekta, ki se predvideva v prvi polovici leta 2021 potrebujemo 
parkirišča na drugi lokaciji. 
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10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA 
 
Glede na oceno poslovanja se v letu 2021 ne načrtuje zadolževanje, razen medletnega likvidnostnega 
kredita za potrebe izplačila dodatkov pri plačah in regresa. 
 
Na podlagi sklepa je bil Center za zdravljenje bolezni otrok dolžan pripraviti predlog trajnejše rešitve za 
zagotovitev vzdržnega poslovanja ob pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2020. Vzdržno 
poslovanje se je zagotovilo z realizacijo zdravstvenih storitev v načrtovanem obsegu in povečanjem cene za  
BOD za Podaljšano bolnišnično zdravljenje, ki je bilo vsa leta podcenjeno. Poslovanje se bo tekoče 
spremljalo na mesečnem nivoju, kakor tudi dnevno likvidnostno stanje. 
 
 
 
Datum: 25. 2. 2021 

Podpis odgovorne osebe: 
Tanja Vidic, mag. posl. in ekon. ved 

             v.d. direktorja   
 


