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1 UVOD 

1.1 Predstavitev zavoda 

Dom upokojencev Podbrdo 

Sedež Podbrdo 33, 5243 Podbrdo 

Telefon 05 3801 840 

E-naslov info@dompodbrdo.si 

Spletni naslov www.dompodbrdo.si 

Osnovna dejavnost Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo 
starejših in invalidnih oseb 

Vodstvo Ines Krajnik, univ. dipl. soc. del. 

Enote zavoda Enota Podbrdo 

 Enota Tolmin 

 Enota Petrovo Brdo 

Šifra dejavnosti 87.300 

Davčna številka 90097114 

Matična številka 5050804 

Podračun 01100-6030268970 
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1.2 Izhodišča za pripravo finančnega načrta 

Izhodišča za pripravo finančnega načrta temeljijo na do priprave le-tega znanih podatkih na področju 

stroškov ter prihodkov. Podatki o pričakovanih stroških, predvsem stroških dela, so v veliki meri lahko 

tudi neustrezno ocenjeni, saj v času priprave finančnega načrta niso bili poznani dogovori med 

reprezentativnimi sindikati ter delodajalci, o obsegu dogovorjenih sprememb na področju stroškov 

dela. Le-ti pa v strukturi vseh odhodkov predstavljajo 69,3% vseh načrtovanih odhodkov. Gibanje 

ostalih stroškov, tako stroškov materiala, storitev in amortizacije pa je predvideno v obsegu, ki bi moral 

v celoti zadoščati za izvedbo načrtovanih aktivnosti.  

Stroški dela so se po uveljavitvi aneksa št. 1 h Kolektivni Pogodbi za javni sektor (v nadaljevanju KP) na 

letni ravni povečali za 180.000 EUR, pri čemer niso še upoštevane spremembe v višini vplačil za 

dodatno pokojninski zavarovanje (KDPZ). V načrtovanih stroških dela je upoštevan nekoliko nižji 

strošek regresa za letni dopust glede na leto 2017, saj bo za vse zaposlene v celoti izplačan v višini 

minimalne plače, skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih. 

Navedene spremembe na ravni stroškov dela, so povzročile skokovito rast le-teh v strukturi vseh 

stroškov in sicer iz 61,90%, kolikor so znašali v letu 2017, na predvidenih 69,30% v letu 2018. 

V okviru investicijskega vzdrževanje bomo v letu 2018 zaključili z rekonstrukcijo trakta B v enoti Tolmin, 

izvedeni bosta obe načrtovani fazi v celoti. Z deli bomo zaključili skladno s terminskim načrtom, 

predvidoma do meseca decembra 2018. Poleg navedene investicije bomo v enoti Petrovo Brdo 

vzpostavili sistem hlajenja skupnih prostorov, oddelčnih prostorov, prostorov delovne terapije ter 

jedilnic in hodnikov. Pričetek investicije načrtujemo v prvih pomladanskih mesecih, po zaključenem 

javnem razpisu za izbor izvajalca. V enoti Podbrdo pa bomo zaradi dotrajanosti zamenjali glavno 

dvigalo. Pričetka del ne načrtujemo pred jesenskimi meseci, saj je dinamiko izvajanja investicije 

potrebno prilagoditi glede na razpoložljive finančne ter kadrovske vire. Tudi za navedeno investicijo je 

pred pričetkom del potrebno uspešno zaključiti javni razpis za izbor izvajalca. 

Izvedbo navedenih investiciji in investicijsko vzdrževalnih del bomo financirali z ostankom poslovnega 

izida iz preteklih let, tekočo amortizacijo, sredstvi tekočega poslovanja ter iz dolžniških virov. Za najem 

dolžniških virov smo izvedli postopek povpraševanja na komercialnih bankah in zakladnici. Na podlagi 

prejetih ponudb smo izbrali najugodnejšega ponudnika, s katerim je v pripravi pogodba o financiranju. 

Z namenom optimizacije stroškov financiranja smo izbrali t.i. revolving kredit, ki omogoča večkratno 

vračilo prostih denarnih sredstev ter črpanje sredstev do maksimalne odobrene višine v znesku 

1.000.000 EUR. Odobrena višina sredstev presega predvidene potrebe po dolžniških virih, vendar je 

glede na tip pogodbe smiselno zaprositi za višji znesek, saj je morebitna kasnejša zadolžitev bistveno 

dražja. Med ključne razloge, zaradi katerih bo potrebno naložbe financirati tudi z dolžniškimi viri, so 

spremembe na področju rasti stroškov dela v letu 2017 ter negotovost glede gibanja le-teh v letu 2018, 

negotovost glede oblikovanja cene storitve zdravstvene nege za leto 2018, negotovost glede možne 

uskladitve cene storitve oskrbe glede na že uresničene ter še pričakovane spremembe na stroških dela. 

Maksimalna doba vračanja navedenega dolžniškega vira je skladno s pogodbo opredeljena do 

31.03.2020, vendar pričakujemo, da se bomo uspeli razdolžiti pred dospetjem navedene pogodbe.  

V decembru leta 2017 je EKO sklad objavil javni razpis »Javni poziv – nepovratne finančne vzpodbude  

za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v lasti javnega 

sektorja«, na katerega bomo oddali prijavo. V okviru navedenega razpisa bomo kandidirali na pet 
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različnih ukrepov, ki jih izvajamo v okviru prenove trakta B v enoti Tolmin, obenem pa bomo proučili 

možnosti prijave ukrepov tudi v enoti Petrovo Brdo. Okvirna ocena nepovratnih sredstev, ki bi jih lahko 

pridobili iz navedenega razpisa, znaša vsaj 30.000 EUR, pri čemer bomo poleg nepovratnih sredstev 

proučili možnost kandidiranja za ugodnejša posojila, ki jih je v okviru objavljenega razpisa ravno tako 

mogoče pridobiti. Z navedenimi aktivnostmi, predvsem pa z morebitno uspešno kandidaturo, bomo 

pripomogli k zmanjšanju stroškov financiranja, obenem pa prispevali k skrajšanju dobe vračanja 

dolžniških virov. 

V letu 2018 bomo ohranjali obstoječe število zaposlenih na vseh programih, saj se kadrovski normativ 

ni spreminjal niti za področje zdravstvene nege niti za področje oskrbe. Manjša odstopanja v izračunu 

števila zaposlenih, ki so nastala kot posledica pomembnega znižanja števila storitev zdravstvene nege 

in oskrbe v enoti Tolmin, ne bomo realizirali. Na področju zdravstvene nege, kljub bistveno nižji 

priznani ceni, upoštevamo celoten kadrovski normativ. Stroški dela, ki niso priznani v ceni storitve 

zdravstvene nege, pa so pokriti iz prihodkov oskrbe. Zaradi navedenega se nam je razpoložljiv obseg 

prostih denarnih sredstev, ustvarjenih na mesečni ravni, zmanjšal za skoraj polovico od načrtovanega 

oz. uresničenega v obdobju januar-junij 2017. Glede na že izvedene optimizacijske procese na področju 

materialnih stroškov ter v pretežnem delu na področju stroškov storitev, veliko možnosti za nadaljnjo 

racionalizacijo stroškov materiala in storitev nimamo več. Opredeljeno povečanje stroškov dela, ki niso 

ustrezno pokriti s ceno storitve, tako bremeni amortizacijo oz. zmanjšuje investicijski potencial in 

odmika časovnico izvedbe večjih in zahtevnejših investicij. 

V enoti Podbrdo in enoti Tolmin bomo leta 2018 izvajali program pripravništva. Poleg navedenega 

programa bomo izvajali tudi program javnih del. V letu 2018 smo na navedeni program uspešno 

kandidirali, vendar smo v enoti Podbrdo morali odstopiti od programa, saj nismo uspeli zaposliti 

ustreznega kandidata. Izvajanje navedenega programa pa je v letu 2018 prineslo tudi spremembe na 

področju financiranja le tega, spremenila se je shema financiranja. Republiški Zavod za zaposlovanje 

financira zgolj še 45% priznanih stroškov, razliko vključno z vsemi nepriznanimi stroški zaposlitve pa 

nosi delodajalec. Poleg ostalih programov bomo v letu 2018 izvajali tudi program izvajanja obvezne 

prakse dijakov in študentov v enoti Tolmin in Podbrdo. 

Na prihodkovni strani so v finančnem načrtu upoštevani prihodki, ki bodo nastali kot posledica 

trenutno veljavne cene in pričakovanega obsega storitev tako na področju zdravstvene nege kot na 

področju oskrbe. V finančni načrt niso vključeni bodoči prihodki, ki bodo nastali zaradi morebitne 

spremembe na ceni oskrbe s predvideno uveljavitvijo v mesecu marcu 2018. Navedena informacija o 

uskladitvi je s strani resornega ministrstva potrjena, ni pa znana vrednost spremenjenih kalkulativnih 

elementov, ki vplivajo na oblikovanje cene storitve. 

Pričakovani obseg prihodkov, ob nespremenjenih cenah storitev, bo tako za 1% nižji glede na 

uresničenega v letu 2017. Poleg nižje cene storitev zdravstvene nege na navedeno v največji meri vpliva 

tudi sprememba v številu storitev v enoti Tolmin. Zaradi izvajanja investicije se je obseg prihodkov v 

navedeni enoti glede na preteklo leto znižal za 6,5 %. Poleg števila storitev oskrbe, se je sorazmerno 

zmanjšalo tudi število storitev zdravstvene nege. Ker metodologija za oblikovanje cene zdravstvene 

nege temelji na realizaciji preteklega leta, je pričakovati, da bomo v letu 2019 zaradi navedenih 

razlogov oblikovali nižjo ceno storitve, kot bi jo v primeru polne zasedenosti objekta v enoti Tolmin. 

V okviru načrtovanih prihodkov je upoštevana cena storitve za zdravstveno nego kot velja od 

01.01.2018 dalje. Le-ta je na enoti za varstvo oseb s posebnimi potrebami za 7% nižja od cene, ki bi 
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morala biti izvajalcu storitev priznana skladno z določili pogodbe, na splošni enoti pa za 6% oz. za 0,78 

EUR na enoto storitve.  

Z uveljavitvijo aneksa št. 1 h KP so z mesecem julijem 2017 stopili v veljavo novi plačni razredi, v katere 

so bili razporejeni zaposleni, skladno z navedenim aneksom. Kot posledica te spremembe, so se 

povečali stroški dela, tako na dejavnosti oskrbe kot na dejavnosti zdravstvene nege. Povečanje stroškov 

dela na področju oskrbe smo delno uskladili s spremembo cene storitve z veljavnostjo od 01.12.2017, 

na področju zdravstvene nege pa nam navedene uskladitve ZZZS ni priznal, nasprotno, ceno storitve je 

celo nekoliko znižal. Kljub pozivom s strani izvajalcev kot Skupnosti socialnih zavodov po uskladitvi cene 

z navedenimi spremembami na področju stroškov dela, do spremembe ni prišlo niti v letu 2017 niti v 

prvih mesecih leta 2018. Glede na navedeno smo se odločili, da skladno z določili pogodbe, sklenjene 

med Domom upokojencev Podbrdo in ZZZS, za poplačilo navedenih terjatev, uporabimo ustrezna 

pravna sredstva. Višina terjatve do ZZZS iz naslova opravljanja storitev zdravstvene nege v splošnih 

enotah znaša 40.162 EUR, v posebni enoti za 17.060 EUR brez zamudnih obresti. Navedeni znesek ni 

vključen v finančnem načrtu za leto 2018, saj je izvršljivost uspele tožbe lahko problematična. V 

primeru uspešne realizacije tožbe bodo ta sredstva predstavljala izredne prihodke. 

V enoti Tolmin je stanovanjski sklad RS zgradil lastno kotlovnico za ogrevanje varovanih stanovanj. S 

tem  je odpadla potreba po ogrevanju le-teh iz kotlovnice doma upokojencev, posledično v letu 2018 

in dalje ne bomo več ustvarjali prihodkov od prodaje energije v navedeni enoti. 

1.3 Opredelitev letnih ciljev 

V letu 2018 bodo naše aktivnosti usmerjene predvsem v zaključek investicije v enoti Tolmin, ki smo jo 

pričeli v letu 2017. Investicija je bila razdeljena v dve fazi. V prvi fazi smo načrtovali celovito 

rekonstrukcijo v treh etažah trakta B, v drugi fazi pa tudi delno prenovo z vzpostavitvijo sistema 

konvektorskega hlajenja in ogrevanja v etaži 2B in mansardi. Tekom izvajanja del smo načrtovana dela 

združili z deli, povezanimi z vzpostavitvijo IPTV sistema v sobah uporabnikov. S tem smo smiselno 

zmanjšali obseg potrebnih del, njihovo časovno izvedbo ter obenem dela tudi nekoliko pocenili. Do 

časa priprave finančnega načrta je izvedena slaba tretjina predvidenih del. Dela, ki so že zaključena, se 

nanašajo predvsem na rušitve obstoječih prostorov, sten ter tlakov in na izvedbo prebojev med 

etažami za potrebe inštalcij. V fazi izvedbe teh del smo sicer naleteli na različna neskladja med 

razpoložljivo PGD dokumentacijo iz leta 1978 in dejanskim stanjem. Ta neskladja so bila v pretežnem 

delu odpravljena z ustreznimi spremembami in prilagoditvami izvedbe del.  

Dela kljub navedenim neskladjem in odmikom potekajo znotraj potrjenega terminskega načrta, tako 

da večjih odstopanj tudi kasneje ni pričakovati. Načrtujemo, da bomo v začetku leta 2019 uporabnike 

že lahko preselili v nove prostore, obenem pa bomo lahko zagotovili polno zasedenost oddelkov. 

Vzporedno z zaključevanjem investicije bo potekala tudi izvedba zaključne faze avtomatizacije sistema 

ogrevanja, hlajenja ter prezračevanja. V okviru navedenih del bo vzpostavljen sistem samodejnega 

krmiljenja vseh treh sistemov glede na vnaprej nastavljene parametre, ki se bodo znali prilagajati 

okoljskim pogojem (zunanja temperatura, želena temperatura prostora, pretok zraka, odprtosti okna 

ipd.). Izgradnja navedenega sistema je bila sicer zahtevna, poleg virov za izvedbo zahteva tudi visoko 

usposobljenost upravljalca naprav, saj mora le-ta poznati celoten koncept delovanja sistema. Samo v 

tem primeru je mogoče dosegati optimalne prihranke rabe energije ter uporabniku ponuditi 

kakovostne bivalne pogoje.  
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V enoti Podbrdo smo v letu 2017 sklenili pogodbe za odkup prostorov Pošte Slovenije, NKBM ter 

Telekoma Slovenije. V celoti je realizirana zgolj pogodba s Pošto Slovenije, medtem ko je pogodba z 

NKBM ter Telekomom v fazi overjanja podpisov. Veljavnost pogodbe je bila zavarovana s plačilom are. 

Po prejetih overjenih pogodbah bo realizirano plačilo ostanka kupnine ter izveden postopek vpisa 

lastništva v zemljiško knjigo. V letu 2018 bomo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije na ravni 

PGD za izgradnjo novih poslovnih prostorov na navedenih lokacijah, obenem pa bomo na podlagi že 

pripravljene IDZ dokumentacije obstoječih prostorov pritličja Doma upokojencev Podbrdo pripravili PZI 

dokumentacijo preureditve v bivalne prostore. Vzporedno z navedenim bomo na podlagi potrjene IDZ 

dokumentacije pripravili PZI dokumentacijo preoblikovanja prostorov obstoječe ambulante. Ta 

dokumentacija bo predstavljala izhodišče, na podlagi katerega bomo lažje načrtovali potreben obseg 

virov za izvedbo načrtovanih investicijskih aktivnosti, ob tem pa bo izvedbo lažje časovno umeščati v 

program dela. Ob pripravi dokumentacije bo potrebno upoštevati tudi bodoče spremembe, ki bodo 

nastale kot posledica rekonstrukcije regionalne ceste skozi naselje Podbrdo ter izgradnje fekalnega in 

meteornega dela kanalizacije. Sodelovanje z odgovornim projektantom, ki pripravlja PZI 

dokumentacijo za rekonstrukcijo regionalne ceste skozi Podbrdo, poteka že v času njenega 

načrtovanja. 

V enoti Petrovo Brdo bomo v letu 2018 pridobili PGD in PZI dokumentacijo za izgradnjo nadomestnega 

skladiščnega prostora, obenem pa bomo v navedenem sklopu obdelali rešitev, s katero bomo 

spremenili lokacijo delavnice hišnika. S tem bomo pridobili dodaten prostor za preživljanje prostega 

časa uporabnikov v pritličju objekta, v katerem bodo nameščeni samopostrežni avtomati, TV 

sprejemnik ter prostor za računalniški kotiček. S to spremembo bomo uporabnike preselili iz prostorov 

avle v naveden prostor, s čimer bomo zmanjšali težave s prekomernim prezračevanjem objekta zaradi 

stalne odprtosti vhodnih vrat. Izgradnja objekta za vzpostavitev bivanjske skupnosti, tudi v letu 2018 

kljub pravnomočnem gradbenemu dovoljenju ne bo realizirana. Izgradnja objekta bo umeščena v 

terminski načrt po presoji in pregledu prioritet, predvidoma koncem leta 2018 ali v začetku leta 2019. 

Poleg navedenih aktivnosti bomo predvidoma v letu 2018 zaključili proces prenove in posodobitve 

poslovnih procesov ter vključitve le-teh v informacijski sistem. Skladno z navedenimi cilji bomo 

zaključili povezovanje podatkov iz različnih informacijskih sistemov v enoten poročilni sistem, ki bo 

temeljil na prilagojenih kazalnikih, na podlagi katerih bo mogoče interaktivno ter na različnih nivojih 

spremljati poslovanje ter sprejemati ukrepe za izboljšanje. V okviru navedenih aktivnosti bomo prešli 

na zajem, obdelavo in dolgoročno hrambo tudi na pretežnem delu poslovne dokumentacije, ki še ni 

vključena v proces certificirane dolgoročne hrambe. Z navedenim pristopom bomo še dodatno 

zmanjšali papirno poslovanje. 
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2 ENOTE ZAVODA 

2.1 Predstavitev enote Podbrdo 

Dom upokojencev Podbrdo, enota Podbrdo je namenjen institucionalnemu varstvu starejših nad 65 

let. Storitve, ki jih dom zagotavlja, obsegajo osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno nego. 

Stanovalci lahko bivajo v sobah z različnim standardom. Sobe so opremljene, stanovalci pa lahko zaradi 

domačnosti sobo dopolnijo po svojem okusu. Dom sprejme 138 stanovalcev, ki so lahko nastanjeni na 

bivalnem ali negovalnem oddelku. Poleg triposteljnih in štiriposteljnih ponujamo tudi enoposteljne in 

dvoposteljne sobe. Standardni bivalni pogoji predstavljajo 62% vseh bivalnih pogojev. 

 

2.1.1 Dolgoročni cilji v enoti Podbrdo 

Dolgoročni cilji v enoti Podbrdo so prednostno usmerjeni v doseganje bivalnih pogojev, opredeljenih v 

Pravilniku o standardih in normativih za izvajalce institucionalnega varstva ter Pravilniku o minimalnih 

tehničnih pogojih za izvajalce socialno-varstvenih storitev (Ur.l. RS 67/2006), ki zahteva vzpostavitev 

standardnih bivalnih pogojev do leta 2021. Aktivnosti so usmerjene v doseganje navedenih pogojev, 

vendar jih kljub intenzivnim vlaganjem v zadnjih osmih letih ne bo mogoče doseči. Tako bo v enoti 

Podbrdo v celoti pripravljena projektna dokumentacija, na podlagi katere bo mogoče izvesti prenovo, 

ki bo omogočala realizacijo zahtevanega. Projektna dokumentacija bo pripravljena do faze PZI, kar bo 

omogočalo pripravo javnega razpisa za izbor izvajalca ob  zagotovljenih finančnih virih. Izvedba del pa 

je v pretežni meri odvisna od razpoložljivih finančnih virov ter od izvedbenih prioritet tudi na ravni 

Enota 
Podbrdo

62 % 
standardnih 

bivalnih 
pogojev

54
zaposlenih

1.842.770
€ prihodkov

3,17 %
stroškov za 

energijo

137.657
storitev
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zavoda. Kljub vsemu največjo omejitev predstavljajo viri, potrebni za izvedbo. Zgolj iz sredstev 

amortizacije ni moč pokrivati načrtovanih investicij, dolžniških virov pa ni mogoče vključevati v ceno 

storitve. Navedena politika ustanovitelja na področju cen je tako v neskladju z zahtevami iz navedenih 

podzakonskih aktov, ki opredeljujejo bivalne pogoje in ciljne roke za njihovo uresničitev ter s tem 

onemogoča izvajalcem, da bi aktivneje pristopili k uresničevanje opredeljenih ciljev. 

V letu 2018 načrtujemo zamenjavo obstoječega dvigala. Zamenjava je nujno potrebna, saj je obstoječe 

iztrošeno in potrebno celovite prenove, ki ekonomsko ni upravičena. V dolgoročnih načrtih je bila 

zamenjava obstoječega dvigala predvidena v času izvedbe rekonstrukcije pritlične etaže, vendar je 

zaradi pogostosti in obsega okvar, navedeno zamenjavo potrebno izvesti nekoliko prej. Glede na 

opisano situacijo nismo imeli pripravljene ustrezne projektne dokumentacije, na podlagi katere je 

mogoče pripraviti javni razpis za izbor izvajalca, niti nismo imeli predvidenih ustreznih finančnih virov. 

Kljub temu je zamenjava vključena v finančni načrt za leto 2018, vendar ne pričakujemo izvedbe pred 

jesenjo 2018, do navedenega termina pa bo pripravljena tudi potrebna oz. manjkajoča dokumentacija. 

2.1.2 Kratkoročni cilji 

Program oskrbe 

Že v letu 2016, še intenzivneje pa v letu 2017, je naraščalo povpraševanje po storitvah institucionalnega 

varstva v enoti Podbrdo. Tako je bila enota v Podbrdu v letu 2017 polno zasedena, kar se odraža tudi 

na številu opravljenih storitev, tako na zdravstveni nego kot na oskrbi. Iz storitev oskrbe izhaja, da smo 

imeli v letu 2017 v povprečju 136 uporabnikov, pri čemer je bilo 56% vseh uporabnikov razvrščenih v 

kategorijo oskrbe III/A in le 14% v oskrbo II. Glede na splošni trend gospodarske rasti v državi, plačilne 

sposobnosti uporabnikov ter oblikovani ceni, ki je dostopna, pričakujemo nadaljevanje trenda iz leta 

2017. V zadnjem letu se povečuje tudi število uporabnikov z najzahtevnejšo oskrbo III/B. Uporabniki z 

navedenimi potrebami prihajajo praviloma neposredno po odpustu iz bolnišnic. Prihodek od storitev 

oskrbe je za leto 2018 načrtovan glede na trenutno veljavno ceno storitve. V primeru spremembe le-

te s 01.03.2018, bo ta sprememba vključena v finančni načrt (rebalans načrta po potrebi). 

Program zdravstvene nege 

Tako kot pri oskrbi se je tudi na programu zdravstvene nege obseg storitev glede na preteklo leto zvišal 

za 4,4%. Enak obsega storitev pričakujemo tudi v letu 2018, pri čemer načrtujemo povečanje števila 

uporabnikov, ki bodo vključeni v program storitev zdravstvene nege. V letu 2017 je bilo v povprečju v 

program zdravstvene nege od vseh 136 uporabnikov vključeno zgolj 115 uporabnikov. Pri ostalih so se 

storitve zdravstvene nege najbrž tudi izvajale, vendar ZZZS glede na pogostost opravljanja  zanje ni 

zagotovil plačila oz. jih ni vključil v izračun povprečne cene storitve kot izračun kadra. Podobna situacija 

je prisotna tudi pri storitvah, ki so opravljene pri uporabnikih, ki so zavarovani na podlagi 

mednarodnega sporazuma s tujo državo. Oboje neposredno vpliva tako na povprečno ceno storitve 

zdravstvene nege, kot na pripadajoč kadrovski normativ. 

Že v letu 2016 je ZZZS znižal ceno storitve zdravstvene nege za 3%, skladno z določili aneksa k pogodbi 

med ZZZS in izvajalci. V letu 2017 pa ZZZS po uveljavitvi Aneksa št. 1 h KP za javni sektor ni uskladil cene 

storitve skladno z navedeno spremembo. Zaradi opredeljenega ravnanja smo evidentirali izpad 

sredstev v višini 20.000 EUR, zgolj za obdobje julij-december 2017. Kljub navedenemu izpadu nismo 
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spreminjali števila zaposlenih, financiranih iz storitev zdravstvene nege, stroške smo pokrivali iz tekoče 

amortizacije.  

2.1.3 Upravljanje z energijo 

Večjih ukrepov, povezanih z investicijskimi vlaganji na področju učinkovite rabe energije, v enoti 

Podbrdo v letu 2018 ne načrtujemo. V letu 2017 smo oblikovali novo merilno mesto – energetika, ki 

omogoča natančnejše spremljanje rabe energije za potrebe ogrevanja objekta v zimskem ter za 

potrebe ohlajevanja objekta v poletnem času. Naveden pristop nam bo omogočil optimizacijo ciljnih 

vrednosti rabe energije, iskanje razlogov za odstopanje rezultatov od ciljnih vrednosti ter natančnejše 

načrtovanje rabe energije v bodoče.  

V pralnici bomo z integracijo novih merilnih podatkov izboljšali nadzor nad količino opranega perila po 

vrstah perila, pri čemer bomo ravno tako preverjali odstopanja od ciljnih vrednosti. Navedena 

odstopanja imajo pomemben vpliv na porabo pralnih sredstev, porabo električne energije in plina, v 

končnem pa na konično moč objekta ter ceno pranja, preračunano na kilogram opranega perila. 

V kuhinji v enoti Podbrdo pridobivamo merilne podatke na posameznem pomivalnem stroju, prav tako 

imamo v CSRE-ju podatke o številu pomivanj na posameznem pomivalnem stroju. Po podrobnejši 

analizi tako pridobljenih podatkov ter na podlagi pridobljenih ponudb, iz katerih bo razvidna 

predvidena raba električne energije, se bomo v letu 2018 odločali o nakupu oz. zamenjavi obstoječega 

in dotrajanega stroja z novim. 

V letu 2018 želimo doseči ciljne vrednosti rabe energije po posameznih merilnih mestih: 

- raba skupne energije v kuhinji ne bo presegla vrednosti 0,65 kWh/obrok, 

- raba skupne energiji v pralnici ne bo presegla vrednosti 1,40 kWh/kg opranega perila, 

- raba električne energije na oddelku ne bo presegla vrednosti 2,90 kWh/oskrbni dan, 

- količina opranega perila ne bo presegla vrednosti 1,20 kg/oskrbni dan. 

Oblikovanje enotnih ciljnih vrednosti rabe energije za merilno mesto kuhinje v vseh treh enotah služi 

lažji primerjavi učinkovitosti ravnanja zaposlenih pri procesu priprave obrokov. Glede na to, da so 

materialni stroški, povezani s pripravljenimi obroki na ravni posameznih enot medsebojno primerljivi, 

so morebitna odstopanja v skupnih stroških, ki nastanejo za pripravo posameznega obroka, različni 

zgolj zaradi ravnanj zaposlenih v procesu dela. 

V pralnici bomo z poostrenim doslednim nadzorom nad obsegom količine opranega fekalnega perila 

sledili cilju, to je zmanjšanju obsega le-tega na raven, ko bo količina opranega fekalnega perila v 

strukturi vsega opranega perila predstavljala 20 – 22% vsega perila, kar je tudi povprečje pri ostalih 

izvajalcih, ki izvajajo navedeni nadzor. Odstotek fekalnega perila je še vedno previsok, sledenje 

zastavljenemu cilju otežuje pogosto menjavanje kadra v pralnici, ki ni dovolj seznanjen s pravilnim 

potekom dela ter z novimi praksami in smernicami. Dodatno se bo opozarjalo na pravilno delovanje s 

sušilnimi stroji, z namenom sledenja cilju nižje rabe UNP na kilogram opranega perila. 

Navedeni cilji bodo doseženi ob predpostavki, da bomo imeli polno zasedene postelje, v nasprotnem 

primeru bodo dosežene vrednosti višje od ciljnih. Za doseganje navedenih ciljev je pomembno tudi 

tekoče spremljanje izvajanja ukrepov, povezanih z rabo energije. 
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Učinkovitost ogrevanja bomo merili v porabljeni toploti na enoto površine, pri čemer se je potrebno 

zavedati, da ta kazalnik ne upošteva klimatskih pogojev, ki pa se po posameznih lokacijah precej 

razlikujejo. 

V enoti Podbrdo se je skupna površina objekta zaradi dograditve nove jedilnice v mansardi povečala za 

56m2. Izvedena je bila toplotna sanacija strehe in ovoja stavbe. Tako pričakujemo, da bomo v letu 2018 

dosegli rabo toplote/enoto površine v višini 100,00 kWh/m2. 

Topla sanitarna voda se v poletnih mesecih ne pripravlja več s toplotno črpalko, saj ta način ni prinesel 

želenih rezultatov. Za pripravo tople sanitarne vode se aktivira manjši kotel na biomaso v kotlovnici. 

Prihodki 

Celotni prihodki se bodo v letu 2018 povišali za 2% glede na leto 2017, glavnina povečanja odpade na 

prihodke od oskrbnin, pri katerih načrtujemo 3,5% povečanje glede na leto 2017. Načrtovani prihodki 

na zdravstveni negi so za 0,5% višji od uresničenih v letu 2017. 

Načrtovani prihodki od programov javnih del in pripravništva bodo za 48% nižji od uresničenih v letu 

2017. 

Načrtovani prihodki od izvajanja tržnih dejavnosti bodo v letu 2018 enaki uresničenim v letu 2017. 

Odhodki 

V letu 2018 načrtujemo v skupnem za 5,7% višje odhodke glede na uresničene v letu 2017.  

Pri tem bodo načrtovani stroški materiala za 3,8% nižji od uresničenih v letu 2017. Največjo spremembo 

načrtujemo na področju stroškov rabe energije za ogrevanje. V letu 2017 je bil v Podbrdo vzpostavljen 

nadzor nad odprtostjo oken v 3. nadstropju, zaradi česar pričakujemo boljši nadzor nad 

prezračevanjem prostorov. Uveden nadzor samodejno preprečuje ogrevanje bivalnih prostorov ob 

odprtem oknu in s tem pomembno prispeva k racionalnejši rabi energije. Nižje stroške načrtujemo tudi 

pri rabi vode, v letu 2017 je raba nekoliko presegla letne ciljne vrednosti, ki jih bomo z ustreznim 

izvajanjem politike učinkovite rabe energije v letu 2018 pričakovano izboljšali. 

V letu 2017 smo pregledali obseg naročene strokovne literature ter časopisov ter se odločili za odjavo 

literature, ki je bila ocenjena kot nepotrebna oz. kot nezanimiva, posledično načrtujemo za 20% nižje 

stroške strokovne literature in časopisov. Na področju papirnate galanterije in drugih pripomočkov, ki 

jih potrebujemo v kuhinjah in pralnicah, smo z uvedbo centralnega sistema naročanja ter vključitvijo v 

sistem vodenja zalog, optimirali nadzor nad porabo obravnavanih artiklov. Iz tega naslova pričakujemo 

do 2% nižje stroške, glede na uresničene v letu 2017. 

V pralnici smo s povezavo dozirnih naprav v informacijski sistem na pralnih strojih vzpostavili učinkovit 

nadzor nad programi pranja ter porabljenimi pralnimi sredstvi in s tem pripomogli k zmanjšanju njihove 

rabe. Iz tega naslova pričakujemo zmanjšanje omenjenih stroškov za 1% tudi v letu 2018, glede na leto 

2017. 

Pri stroških živil pričakujemo enak obseg stroškov kot lansko leto. V času priprave finančnega načrta je 

v objavi javni razpis za dobavo živil v letu 2018, kjer pa ne pričujemo pomembnejših odstopanj 

ponujenih cen glede na leto 2017. 
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V letu 2018 pričakujemo nadaljevanje rasti stroškov, povezanih z zagotavljanjem zdravstvene nege, 

razkužil, dezinfekcijskih sredstev ter osebne varovane opreme.  

Načrtovani stroški storitev bodo v letu 2018 za 3,4% višji glede na uresničene v letu 2017. Del tega 

povečanja odpade na višje stroške povezane z telekomunikacijskimi storitvami. 

V letu 2017 smo sklenili pogodbo s Telekomom Slovenije ter tako prešli iz bakrenega na optično 

omrežje. Ta sprememba je bila nujno potrebna za zagotavljanje ustrezne pretočnosti podatkovnega in 

govornega prometa med centralnim informacijskim sistemom v enoti Podbrdo in ostalima dvema 

enotama. Poleg navedenega smo v letu 2017 sklenili pogodbo o najemu varnostne informacijske 

rešitve, ki nam omogoča shranjevaje ključnih poslovnih podatkov na varno oddaljeno lokacijo. 

Navedena rešitev je bila nujno potrebna, saj je zaradi pogostih ter množičnih vdorov v omrežja, 

tveganje, da se podoben udor zgodi tudi pri nas, eksponentno naraščalo. Morebitna škoda praviloma 

večkrat presega stroške, ki jih navedena rešitev prinaša. Poleg omenjenih rešitev, ki povečujejo stroške 

telekomunikacijskih storitev, je potrebno navesti še najem informacijske rešitve Office 365, ki je 

nadomestila dotrajan ter tehnološko zastarel strežnik za prevzemanje in pošiljanje e-pošte. Ta ni bil 

več kompatibilen s posodobitvami in je zato predstavljal ozko grlo. Zamenjava strežnika bi bila 

dolgoročno nesmiselna ter dražja od najema opisane rešitve.  

V letu 2018 pričakujemo tudi pomembnejšo rast stroškov za študentsko delo ter stroškov, ki so 

povezani s plačilom za opravljeno delo na podlagi podjemne pogodbe. Obseg študentskega dela se je 

v letu 2017 glede na predvidevanja iz finančnega načrta močno povišal, razloge gre iskati v visoki 

fluktuaciji zaposlenih ter velikem obsegu bolniških odsotnosti. Navedeno odsotnost zaposlenih smo 

pokrivali s študentskim delom v obsegu, kot je bilo mogoče. V letu 2018 sicer ne pričakujemo tako 

visoke fluktuacije zaposlenih, obenem pa tudi ne tako visokega deleža absentizma glede na preteklo 

leto, vendar bo potrebno porabiti zaostali letni dopust in morebitne viške ur, ki so nastali zaradi 

navedene situacije. Poleg tega se bodo stroški povečali tudi zaradi plačil zunanjim izvajalcem na podlagi 

pogodb o začasnem delu upokojencev ter podjemne pogodbe. Delo na podlagi pogodbe o začasnem 

delu upokojencev se izvaja v pralnici, za čas koriščenja letnega dopusta perica, opravljalo pa se je tudi 

v kuhinji, za čas iskanja manjkajočega zaposlenega. V letu 2017 se je upokojil zunanji izvajalec, s katerim 

smo imeli sklenjeno pogodbo o izvajanju elektroinštalacijskih, informacijskih in drugih del v vseh treh 

objektih zavoda. Ker vseh opredeljenih vsebin ni bilo mogoče v celoti prenesti na novega izvajalca, smo 

z omenjenim izvajalcem sklenili podjemno pogodbo za opredeljena dela. 

Stroški amortizacije bodo v letu 2018 ostali na ravni iz leta 2017. 

Stroški dela bodo v letu 2018 narasli za 8,25% glede na uresničene v letu 2017. Glavnina povečanja 

odpade na izvajanje Aneksa št. 1 h KP, s katerim so bili zaposleni razporejeni v višje plačne razrede. Del 

rasti pa odpade tudi na predvideno izplačilo nadurnega dela opravljenega v letu 2017. Navedeno 

izplačilo je potrebo realizirati, saj predstavlja terjatev zaposlenih do delodajalca, ki bi v primeru 

inšpekcijskega nadzora morala biti izplačana skladno z izdano odločbo. Za navedeno terjatev je tako 

smiselno oblikovati sredstva v finančnem načrtu, terjatev poplačati ter se izogniti morebitnim 

kasnejšim zahtevam po izplačilu skupaj z pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Strošek regresa v letu 

2018 bo predvidoma nižji za 6%, glede na uresničenega v letu 2017, saj je višina izplačila predvidena v 

višini minimalne plače. V predvidenih stroških dela niso vštete morebitne uskladitve, ki bodo dosežene 

v okviru socialnega dialoga. 
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Poslovni izid 

V enoti Podbrdo v letu 2018 pričakujemo presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 90.743 EUR. Za 

izvedbo investicije v Tolminu bodo porabljena tudi sredstva, ustvarjena na stroškovnem mestu enote 

Podbrdo. Glede na problematiko oblikovanja cene storitve zdravstvene nege, bo poslovni izid na 

stroškovnem nosilcu zdravstvo negativen oz. bo dosežen presežek odhodkov nad prihodki. Predvidoma 

bo znašal 39.585 EUR, kar presega pričakovane prihodke, ki bi nastali v primeru korekcije cene skladno 

s spremembami v plačnih razredih, nastalih zaradi uveljavitve Aneksa št. 1 k KP. Razlika med polno 

ceno storitve in usklajeno (skladno z aneksom) izvira iz leta 2016, ko je ZZZS enostransko znižal ceno 

storitve za 3%, ne glede na dejansko rast stroškov dela. 

2.1.4 Kadrovska politika v enoti Podbrdo 

V letu 2018 ne pričakujemo nobene upokojitve.  

V enoti Podbrdo trenutno izvajamo program pripravništva za tri zdravstvene tehnike. Program 

pripravništva izvajamo pri zaposlenih, ki trenutno delajo na sorodnih delovnih mestih, po uspešnem 

zaključku programa pa bodo lahko zasedli zahtevnejša delovna mesta. 

Za program javnih del v letu 2018 žal nismo uspeli zaposliti ustreznega kandidata, zato smo od 

programa odstopili. 

2.1.5 Investicijska vzdrževanja v enoti Podbrdo 

V letu 2018 načrtujemo v enoti Podbrdo naslednja investicijska vzdrževanja: 

- menjava dvigala; 

- izvedba inštalacij za razvod IPTV; 

- zamenjava pomivalnega stroja v kuhinji; 

- preureditev termo bloka v kuhinji skladno s potrebami. 

 

2.1.6 Program tržnih aktivnosti 

V letu 2018 pričakujemo enak obseg prihodkov, glede na uresničene v letu 2017. Povečano 

povpraševanje pričakujemo po razvozu kosil, medtem ko bo obseg prodane energije ostal na ravni iz 

leta 2017. Drugih aktivnosti, v zvezi s prodajo blaga in storitev, ne načrtujemo. V primeru, da se bo na 

trgu pojavila priložnost, bomo proučili možnosti ter v primeru le-teh tudi kandidirali. 

Program dela pogodbene pošte ostaja v letu 2018 predvidoma nespremenjen, kljub povpraševanju 

strank po storitvah, povezanih z izvajanjem univerzalne poštne storitve, kot z storitvami plačilnega 

prometa oz. dvigov in pologov na poštnem okencu. Spremembe na navedenem programu je težko 

zagotoviti, saj je v ozadju potrebno ustrezno prilagoditi celoten informacijski sistem.  
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2.2 Predstavitev enote Tolmin 

V enoti Tolmin prevladujejo standardni bivalni pogoji. Od vseh ležišč je namreč 35% standardnih 

enoposteljnih sob in 26% standardnih dvoposteljnih sob. Kar 28% od vseh ležišč je nadstandardnih - 

sobe z lastnimi sanitarijami in kopalnico. V enoti Tolmin manjkajo skupni prostori, teh je glede na 

Pravilnik bistveno premalo. 

 

2.2.1 Dolgoročni cilji v enoti Tolmin 

Dolgoročni cilji sledijo smernicam vzpostavitve standardnih bivalnih pogojev, podanih v Pravilniku o 

minimalnih tehničnih pogojih za izvajalce socialno-varstvenih storitev (Ur.l RS 67/2006). V sklopu 

dolgoročnih ciljev so opredeljeni tudi cilji, ki se nanašajo na uresničevanje zavez podanih v Direktivi o 

energetski učinkovitosti 2012-2027 na ravni EU ter Resoluciji o nacionalnem energetskem programu 

do leta 2030.  

V letu 2018 bomo zaključili rekonstrukcijo – prenovo trakta B v treh etažah. Nadaljnje aktivnosti v enoti 

Tolmin bodo usmerjene v pripravo projektne dokumentacije za prenovo treh etaž trakta A. V okviru 

priprave navedene dokumentacije bomo na ravni zavoda opredelili tudi predvidene prioritete ter 

smiselno umestili izvedbo opredeljene prenove v časovne okvire. Po zaključku navedenih prenov bo v 

enoti Tolmin ostalo neobdelano zgolj še podstrešje trakta A, ki trenutno služi kot skladišče, v bodoče 

pa bo potrebno tudi to etažo sanirati vsaj iz vidika energetske sanacije, saj zaradi neustrezne izvedbe 

skozi strop proti neogrevanemu podstrešju izgubljamo veliko energije. 

Enota 
Tolmin

93 % 
standardnih 

bivalnih 
pogojev

59
zaposlenih

1.765.634 
€ prihodkov

3,74 %
stroškov za 

energijo

164.037

storitev
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Po preselitvi uporabnikov iz prostorov sanitete bo potrebno razmisliti o možnostih uporabe teh 

prostorov za druge namene, ne zgolj za skladišče (dnevni prostor za varovanje oseb z demenco, v 

kombinaciji z obstoječim dnevnim prostorom, dnevno varstvo…). 

2.2.2 Kratkoročni cilji 

V letu 2018 načrtujemo zaključek del prenove trakta B ter ponovno selitev uporabnikov v navedene 

prostore. Kljub zaključenim gradbeno obrtniškim delom pričakujemo, da bo potrebno za vzpostavitev 

vsakodnevnega življenja na oddelkih, vložiti še nekaj energije in časa v optimizacijo delovanja vgrajenih 

naprav in sistemov. Na prenovljenih oddelkih bodo vgrajeni napredni sistemi, ki bodo krmiljeni preko 

nadzornega sistema, na njihovo delovaje uporabniki neposredno ne bodo mogli vplivati, temveč bo 

ustrezne nastavitve in prilagoditve izvajal hišnik.  

Vzporedno z zaključevanjem del trakta B bomo v traktu A izvedli ustrezno kabelsko inštalacijo in 

razvode za postavitev sistema IPTV, samo postavitev sistema načrtujemo v zadnji polovici leta 2018 ali 

v pričetku leta 2019. Po zaključeni selitvi uporabnikov iz skupnih prostorov trakta E v bivalne, bomo 

skupne prostore opremili s predvideno opremo (skupni prostor trakta E ter sejna soba). S tem bomo 

uporabnikom, nameščenim v etaži P1, omogočili uporabo skupnega prostora, ki ga v sami etaži trakta 

B ni. Obenem pa bomo za zaposlene pridobili prostor, kjer bo mogoče izvesti skupna srečanja, 

razgovore in druge aktivnosti. 

Program oskrbe 

V letu 2018 načrtujemo nekoliko manjši obseg storitev, zaradi načrtovanih investicijskih aktivnosti ter 

potreb po razselitvi uporabnikov v skupne bivale prostore. Zaradi navedene selitve bodo uporabniki 

plačevali nižje stroške oskrbe, saj bodi bivali v podstandardnih bivalnih pogojih. Tako načrtujemo upad 

števila storitev iz naslova doplačil za bivalne pogoje ter verjetno tudi drugih doplačil za izvedene 

storitve po naročilu uporabnika. Iz tega naslova bomo v letu 2018 realizirali za 6,05% nižje prihodke 

glede na preteklo leto, vendar nadaljnjega zmanjševanja v letu 2018 ne pričakujemo. V enoti Tolmin je 

bilo v letu 2017 realiziranih 42,5% vseh storitev na oskrbi III/A ter 2,2% vseh storitev na oskrbi III/B, 

obenem pa 8,8% vseh storitev na oskrbi IV. V letu 2018 ne pričakujemo pomembnejše spremembe v 

strukturi storitev. 

Program zdravstvene nege 

V enoti Tolmin načrtujemo nižji obseg storitev zdravstvene nege. Razlogi so enaki kot pri oskrbi. Iz 

števila opravljenih storitev v letu 2017 izhaja, da je bilo v zdravstveno nego vključenih 122 uporabnikov, 

nižjega števila uporabnikov ne načrtujemo niti v letu 2018. Glede na nižje število realiziranih storitev 

zdravstvene nege v letu 2017, bo cena storitve zdravstvene nege ustrezno prilagojena navedenemu 

obsegu, ne glede na dejansko število opravljenih storitev v letu 2018. Ker se cena zdravstvene storitve 

oblikuje enotno za splošni zavod, bo ta sprememba vplivala tudi na ceno storitve v Podbrdu. 

2.2.3 Upravljanje z energijo 

V enoti Tolmin bomo v letu 2018 izvajali organizacijske spremembe ter nadaljevali z ozaveščanjem 

zaposlenih in naših uporabnikov o pomembnosti odgovornega in racionalnega ravnanja z energijo in 

vodo.  
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V letu 2017 smo oblikovali novo merilno mesto – energetika, ki omogoča natančnejše spremljanje rabe 

energije za potrebe ogrevanja objekta v zimskem ter za potrebe ohlajevanja objekta v poletnem času. 

Naveden pristop nam bo omogočil optimizacijo ciljnih vrednosti rabe energije, iskanje razlogov za 

odstopanje rezultatov od ciljnih vrednosti ter natančnejše načrtovanje rabe energije v bodoče.  

V kuhinji je predvidena integracija obeh strojev v informacijski sistem za ciljno spremljanje energije. 

Glede na rast rabe energije bo izvedena natančna analiza, s katero bomo odkrili vzroke povišanja ter 

pripravili ukrepe, s katerimi bomo rabo energije v kuhinji Tolmin zopet približali ciljni vrednosti. 

Za temeljitejše spremljanje rabe energije bomo v letu 2018 določili in dodatno izobrazili odgovorne 

osebe, po posameznih merilnih mestih. 

V letu 2018 želimo doseči ciljne vrednosti rabe energije po posameznih merilnih mestih: 

- raba skupne energije v kuhinji ne bo presegla vrednosti 0,65 kWh/obrok, 

- raba skupne energiji v pralnici ne bo presegla vrednosti 1,20 kWh/kg opranega perila, 

- raba električne energije na oddelku ne bo presegla vrednosti 2,60 kWh/oskrbni dan, 

- količina opranega perila ne bo presegla vrednosti 1,20 kg/oskrbni dan. 

Oblikovanje enotnih ciljnih vrednosti rabe energije za merilno mesto kuhinje v vseh treh enotah služi 

lažji primerjavi učinkovitosti ravnanja zaposlenih pri procesu priprave obrokov. Glede na to, da so 

materialni stroški povezani s pripravljenimi obroki na ravni posameznih enot medsebojno primerljivi, 

so morebitna odstopanja v skupnih stroških, ki nastanejo za pripravo posameznega obroka različni zgolj 

zaradi ravnanj zaposlenih v procesu dela. 

Navedeni cilji bodo doseženi ob predpostavki, da bomo imeli stalno zasedene postelje, v nasprotnem 

primeru bodo dosežene vrednosti višje od ciljnih. Za doseganje navedenih ciljev je pomembno tudi 

tekoče spremljanje izvajanja ukrepov, povezanih z rabo energije. 

Učinkovitost ogrevanja bomo merili v porabljeni toploti na enoto površine, pri čemer se je potrebno 

zavedati, da ta kazalnik ne upošteva klimatskih pogojev, ki pa se po posameznih lokacijah precej 

razlikuje. V enoti Tolmin so le podatki o porabljeni toploti po zagonu kotlovnice na biomaso bistveno 

spremenili, zato bomo preverili pravilnost delovanja posameznih kalorimetrov. 

V enoti Tolmin tako pričakujemo, da bomo v letu 2018 dosegli rabo toplote/enoto površine 

100kWh/m2. 

Po uspešno zaključeni integraciji merilnikov v nadzorni sistem ter informacijski sistem za ciljno 

spremljanje rabe energije bo potrebno pregledati ciljne vrednosti že oblikovanih kazalnikov, preveriti 

ustreznost le-teh, po potrebi oblikovati nove ter obenem redefinirati ciljne vrednosti. Z navedenimi 

spremembami bo potrebno seznaniti odgovorne osebe, ki bodo zadolžene za uresničevanje rabe na 

ravni kazalnika. Vzpostaviti bo potrebno pogostejše in učinkovitejše sodelovanje med posameznimi 

vodji ter omogočiti boljši pretok informacij glede izvedenih ukrepov in rezultatov le-teh, saj bo bomo 

le tako uspešno nadaljevali z zmanjševanjem rabe energije 
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2.2.4 Analiza prihodkov in odhodkov v enoti Tolmin 

Prihodki 

Načrtovani prihodki v letu 2018 bodo v enoti Tolmin za 7% nižji glede na uresničene v letu 2017, 

prihodki od oskrbnin bodo nižji za 6,25% od uresničenih v letu 2017. Prihodki od zdravstvene nege 

bodo znašali 576.441 EUR, kar je 6,25% manj od uresničenih v letu 2017. Prihodki od storitev patronaže 

in nege v varovanih stanovanjih so v skupnem zanemarljivi ter težko napovedljivi. Program nege in 

patronaže sicer izvajamo v varovanih stanovanjih, vendar je obseg storitev nizek in v največji meri 

odvisen od trenutnih potreb uporabnikov, pogosto pa navedeni uporabniki te storitve koristijo preko 

drugega izvajalca - Zdravstvenega doma Tolmin. 

Izvajanja programa pripravništva v letu 2018 v enoti Tolmin ne načrtujemo, v primeru, da se pojavijo 

ustrezni kandidati pa bomo k izvajanju programa pristopili. Izvajali bomo program javnih del ter 

program obvezne delovne prakse. Prihodki iz teh programov bodo predvidoma nižji za 55%, glede na 

leto 2017. 

Prihodki od izvajanja prodaje blaga in storitev na trgu bodo v letu 2018 nižji za 11%. Največjo 

spremembo predstavlja izguba prihodkov od prodaje energije varovanim stanovanjem. Ostale 

aktivnosti v okviru tržne dejavnosti ostajajo nespremenjene. Nekoliko se povečuje obseg 

povpraševanja po pranju perila, vendar nam omejitev na tem programu predstavljajo omenjene 

zmogljivosti pralnice. 

Drugih, finančnih in prevrednotovalnih prihodkov v letu 2018 ne načrtujemo. 

Odhodki 

Celotno odhodki v letu 2018 bodo predvidoma znašali 1.976.718 EUR in bodo za 10% nižji glede na 

uresničene v letu 2017.  

Stroški materiala bodo glede na preteklo leto nižji za 4%, pri čemer največjo spremembo načrtujemo 

pri stroških materiala za vzdrževanje ter stroških za energijo. Rast stroškov predvidevamo pri stroških 

za izvajanje storitev zdravstvene nege, razkužil, dezinfekcijskih sredstev ter osebne varovalne opreme. 

Ostali stroški materiala bodo realizirani v enakem obsegu kot v preteklem letu. 

V letu 2017 smo pregledali obseg naročene strokovne literature ter časopisov ter se odločili za odjavo 

literature, ki je bila ocenjena kot nepotrebna oz. kot nezanimiva, posledično načrtujemo za 20% nižje 

stroške strokovne literature in časopisov. Na področju papirnate galanterije in drugih pripomočkov, ki 

jih potrebujemo v kuhinjah in pralnicah, smo z uvedbo centralnega sistema naročanja ter vključitvijo v 

sistem vodenja zalog, optimirali nadzor nad porabo obravnavanih artiklov. Iz tega naslova pričakujemo 

do 2% nižje stroške, glede na uresničene v letu 2017 

Stroški storitev bodo v letu 2018 znašali 140.043 EUR, pri čemer bodo stroški povezani s 

telekomunikacijskimi storitvami enaki kot v enoti Podbrdo. Stroške izobraževanj načrtujemo v enakem 

obsegu kot preteklo leto, predvidoma pa bodo višji stroški, povezani z izvajanjem zdravstvenih 

pregledov zaposlenih. Strošek študentskega dela bo v letu 2018 ostal na ravni iz leta 2017, povečali pa 

se bodo stroški podjemnih pogodb, razlogi so opisani v enoti Podbrdo.  
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Planirani strošek amortizacije bo za 3,6% višji glede na uresničenega v letu 2017, dejanski strošek je v 

veliki meri odvisen od prevzema - zaključka del trakta B. 

Stroški dela bodo v letu 2018 višji za 9,1% glede na uresničene v letu 2017, navedena sprememba je 

posledica uveljavitev Aneksa št. 1 h KP ter drugačne strukture zaposlenih kot v enoti Podbrdo – več je 

starejših zaposlenih, ki so dosegli večje število napredovanj in posledično so bili razporejeni v višje 

plačne razrede. Izplačilo regresa bo izvedeno kot v enoti Podbrdo in sicer v višini minimalne plače. 

Obseg odpravnin je načrtovan skladno s številom zaposlenih, za katere je znano, da bodo letos 

upokojeni. Strošek dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja je upoštevan v obsegu, kot je 

predviden z veljavnimi dogovori na področju stroškov dela. 

Stroški financiranja bodo v letu 2018 bodo znašali predvidoma 5.415 EUR ob predpostavki, da bomo 

sredstva koristili skladno s predvidenim terminskim načrtom ter obsegom koriščenja. 

Poslovni izid 

V letu 2018 pričakujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 211.084 EUR. Presežek odhodkov 

nad prihodki je posledica neustrezne cene storitve zdravstvene nege, kjer je na letni ravni predviden 

primanjkljaj prihodkov glede na ceno, ki bi morala pokrivati vse stroške, povezane z uskladitvijo aneksa 

h kolektivni pogodbi v višini 19.500 EUR. Drugi razlog za naveden primanjkljaj pa je izvajanje 

investicijsko vzdrževalnih del (stroški drobnega inventarja neposredno bremenijo poslovanje). Ob 

navedenem pa ne gre zanemariti tudi nižje pričakovanih prihodkov, ustvarjenih na storitvah oskrbe 

zaradi nižje zasedenosti.  

2.2.5 Kadrovska politika 

V letu 2018 ne načrtujemo dodatnih rednih zaposlitev. Na programu javnih del smo uspeli zaposliti 

ustreznega kandidata, tako da bo program v leto 2018 v celoti izveden. Program delovne prakse bomo 

izvajali skladno s pogodbo s srednjo zdravstveno šolo v Novi Gorici. Načrtovane upokojitve zaposlenih 

bomo nadomeščali z novimi, pri čemer pa ne načrtujemo dodatnih zaposlitev. Le-te namreč glede na 

obseg storitev v letu 2018 v minimalnem obsegu presegajo število zaposlenih, ki izhaja iz kadrovskega 

normativa. 

Izvajanje programa varovanih stanovanj v letu 2018 je predvideno v podobnem obsegu kot v preteklem 

letu. Glede na trenutno situacijo se povečuje obseg povpraševanj po nudenju prehrane, občasno tudi 

čiščenja ter izvajanju manjših popravil, ki jih izvaja hišnik. Povpraševanje po storitvah patronaže in nege 

je na nizki ravni. 

2.2.6 Investicijsko vzdrževanje 

V letu 2018 načrtujemo naslednja investicijsko vzdrževalna dela: 

- investicijsko vzdrževalna dela, ki bodo potekala vzporedno z gradnjo trakta B; 

- vzpostavitev kabelskega razvoda za vzpostavitev IPTV; 

- oprema trakta E. 

 

 



Finančni načrt 2018 ○ Uvod ○ Enote zavoda ○ Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja ○ Metodologija ○ Priloge 

 
 

  
20 

 
  

2.2.7 Program tržnih aktivnosti 

Z izgradnjo kotlovnice s strani Stanovanjskega sklada RS, za potrebe ogrevanja varovanih stanovanj, 

smo prenehali s prodajo energije iz lastne kotlovnice. S tem se je obseg tržnih aktivnosti glede na 

pretekla leta pomembno zmanjšal. Tako je izvajanje dejavnosti pranja za zunanje naročnike, poleg 

priprave toplih obrokov, postalo ključni del aktivnosti na področju tržne dejavnosti. Obseg 

povpraševanja po storitvah pranja nekoliko narašča, vendar zmogljivosti obstoječe pralnice ne 

omogočajo pretirane širitve obsega storitev. 

Pretežen del aktivnosti, povezanih s tržno dejavnostjo, se bo nanašal na:  

- prodajo prehrane zaposlenim in zunanjim abonentom; 

- prodajo prehrane uporabnikom programa pomoči na domu; 

- prodajo toplih in hladnih napitkov; 

- pranje perila za zunanje naročnike – hotel Dvorec iz Tolmina. 
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2.3 Predstavitev enote Petrovo Brdo 

Enota Petrovo Brdo je enota za varstvo odraslih oseb s posebnimi potrebami. Sprejme 95 uporabnikov. 

V enoti Petrovo Brdo nimamo vzpostavljenih standardnih bivalnih pogojev, ker še vedno prevladujejo 

štiri in triposteljne sobe. Primanjkuje skupnih prostorov, sanitarije pa so po večini skupne. 

 

2.3.1 Dolgoročni cilji v enoti Petrovo Brdo 

V enoti Petrovo Brdo je uresničevanje dolgoročnih ciljev v veliki meri povezano z možnostjo pridobitve 

ustreznih virov, ki pa ne morejo bremeniti zgolj Doma upokojencev Podbrdo. Časovnica vzpostavitve 

standardnih bivalnih pogojev v navedenem objektu je tako poleg opisanega odvisna tudi od usmeritev 

razvoja institucionalnega varstva oseb s posebnimi potrebami, ki v danem trenutku še ne omogočajo 

oblikovanja jasne strategije razvoja. Iz trenutnih usmeritev ni povsem jasno ali bo razvoj navedenih 

oblik varstva potekal v obliki gospodinjskih - bivanjskih skupnosti ali v obliki vzpostavljanja standardnih 

bivalnih pogojev znotraj obstoječih enot ali pa bo razvita nova oblika bivanja. 

V letu 2018 bomo pridobili projektno dokumentacijo na ravni PGD in PZI za izgradnjo dodatnega 

skladiščnega prostora na severni strani objekta. S tem bomo omogočili reorganizacijo obstoječih 

prostorov, predvsem prostora delavnice hišnika ter prostora bivše pralnice. Za izvedbo bo potrebo 

pridobiti gradbeno dovoljenje, za katerega pričakujemo, da ga bomo dobili v letu 2018, izvedba pa bo 

sledila v letu 2019. 

Enota 
Petrovo 

Brdo

21 % 
standardnih 

bivalnih 
pogojev

52
zaposlenih

1.797.221
€ prihodkov

3,10 %
stroškov za 

energijo

45.233
storitev
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2.3.2 Kratkoročni cilji 

V letu 2018 bomo izvedli integracijo informacijskega sistema za zajem in beleženje podatkov o 

opravljenih storitvah v sobi uporabnika tudi v enoti Petrovo Brdo. Z izvedbo in zaključkom navedene 

investicije bomo rešitev uvedli v vseh treh enotah zavoda, s čimer bomo poenotili sistem vnosa 

storitev, obenem pa izboljšali pregled nad potrebami uporabnikov. Pričetek izvedbe je predviden v 

mesecu februarju, zaključek pa do konca meseca marca 2018. Uvedba rešitve bo tako omogočila tudi 

zaključevanje del, povezanih z zajemom in integracijo podatkov iz različnih informacijskih sistemov v 

enoten poročilni sistem. 

Program oskrbe 

V letu 2018 ne pričakujemo sprememb na področju izvajanja programa oskrbe, niti po obsegu niti po 

strukturi storitev. Fluktuacija uporabnikov v navedeni enoti je nizka, največja odstopanja med 

pričakovanim in uresničenim planom storitev nastaja predvsem zaradi daljših in nepričakovanih 

hospitalizacij. Povpraševanje po storitvah je konstantno, morebitni odhod posameznega uporabnika je 

mogoče dokaj hitro nadomestiti. Prošnje za sprejem v zavod oddajajo vedno mlajši uporabniki, pri 

katerih pa gre praviloma za kombinacije različnih težav, zaradi česar je njihovo vodenje vedno bolj 

zahtevno. Navedeno potrjuje tudi struktura storitev, saj je dobra tretjina uporabnikov bila v letu 2017 

razporejena v kategorijo oskrbe, v kateri so razporejeni uporabniki s kombinacijami različnih psihičnih, 

vedenjskih ter telesnih motenj. 

Program zdravstvene nege 

Podobno kot na storitvah oskrbe so tudi na storitvah zdravstvene nege uporabniki v pretežni meri 

razporejeni v kategorijo zdravstvene nege III, ki najbolje odraža njihove potrebe. V strukturi 

uporabnikov je v navedeno kategorijo razporejenih 81% vseh uporabnikov. Tako kot na splošnih 

enotah pa je v letu 2017 tudi v navedeni enoti prišlo do neusklajevanja cene storitve s spremembami 

na področju stroškov dela, ki so nastali kot posledica uveljavitvi Aneksa št. 1 h KP. Naveden obseg 

izpada sredstev v obdobju od julija do decembra 2017 tako znaša 17.060 EUR, za katerega je vložena 

tožba proti ZZZS. Kljub omenjenemu izpadu sredstev sprememb v številu in strukturi zaposlenih, 

financiranih iz storitev zdravstvene nege, nismo izvajali.  

2.3.3 Upravljanje z energijo 

V enoti Petrovo Brdo bomo v letu 2018 izvajali organizacijske spremembe ter nadaljevali z 

ozaveščanjem zaposlenih in naših uporabnikov o pomembnosti odgovornega in racionalnega ravnanja 

z energijo in vodo. 

Za temeljitejše spremljanje rabe energije bomo v letu 2018 določili in dodatno izobrazili odgovorne 

osebe po posameznih merilnih mestih. 

Na obravnavani lokaciji se že vrsto let srečujemo s problematiko nenamernega razhlajevanja objekta, 

predvsem v času ogrevalne sezone. Problematika se nanaša na ustvarjanje prepiha skozi vse etaže 

objekta ob pogosto odprtih vhodnih vratih ter vetrolovu. Kljub različnim ukrepom za omejevanje te 

problematike, do sedaj nismo bili uspešni. Tako se nam kot edina dolgoročna vzdržna možnost kaže 

drugačna postavitev vetrolova. Ker pa glede na prostorske možnosti le-tega znotraj objekta ne moremo 

prestavljati, je potrebno poiskati rešitev na samem vhodu oz. tik pred vhodom v objekt. Poleg 
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navedenega ukrepa bomo v sistem ciljnega spremljanja rabe energije integrirali tudi oba pomivalnega 

stroja v kuhinji. 

Z vzpostavitvijo konvektorskega sistema hlajenja bomo vplivali tudi na bodočo rabo energije, predvsem 

električne energije. Za optimizacijo delovanja navedene naprave bo sistem povezan v nadzorni sistem, 

ki bo omogočal interaktivno spremljanje učinkovitosti delovanja, vendar bo za uresničevanje ciljnih 

vrednosti rabe energije ključnega pomena sodelovanje tako zaposlenih kot uporabnikov. Uspešnost 

zmanjševanja stroškov ogrevanja v zimskem času je v največji meri povezana z ozaveščenostjo 

zaposlenih o pravilnem prezračevanju prostorov. Opisana problematika se bo po vzpostavitvi sistema 

izražala tudi v poletnem času, ko bo sistem v fazi delovanja. 

V letu 2018 želimo doseči ciljne vrednosti rabe energije po posameznih merilnih mestih: 

- raba skupne energije v kuhinji ne bo presegla vrednosti 0,65 kWh/obrok, 

- raba skupne energiji v pralnici ne bo presegla vrednosti 1,40 kWh/kg opranega perila, 

- raba električne energije na oddelku ne bo presegla vrednosti 2,00kWh/oskrbni dan, 

- količina opranega perila ne bo presegla vrednosti 1,20 kg/oskrbni dan. 

Oblikovanje enotnih ciljnih vrednosti rabe energije za merilno mesto kuhinje v vseh treh enotah služi 

laži primerjavi učinkovitosti ravnanja zaposlenih pri procesu priprave obrokov. Glede na to, da so 

materialni stroški povezani s pripravljenimi obroki na ravni posameznih enot medsebojno primerljivi, 

so morebitna odstopanja v skupnih stroških, ki nastanejo za pripravo posameznega obroka različni zgolj 

zaradi ravnanj zaposlenih v procesu dela. 

Navedeni cilji bodo doseženi ob predpostavki, da bomo imeli stalno zasedene postelje, v nasprotnem 

primeru bodo dosežene vrednosti višje od ciljnih. Za doseganje navedenih ciljev je pomembno tudi 

tekoče spremljanje izvajanja ukrepov, povezanih z rabo energije. 

Učinkovitost ogrevanja bomo merili v porabljeni toploti na enoto površine, pri čemer se je potrebno 

zavedati, da ta kazalnik ne upošteva klimatskih pogojev, ki pa se po posameznih lokacijah precej 

razlikuje. 

V enoti Petrovo Brdo tako pričakujemo, da bomo v letu 2018 dosegli rabo toplote/enoto površine 170 

kWh/m2. Za doseganje večjih prihrankov bi bilo potrebno izvesti toplotno sanacijo strehe in ovoja 

stavbe. 

2.3.4 Analiza prihodkov in odhodkov v enoti Petrovo Brdo 

Prihodki 

Predviden obseg prihodkov bo v letu 2018 za 2,4% višji glede na uresničenega iz preteklega leta. 

Prihodki od oskrbni bodo za 3,5% višji glede na leto 2017, medtem ko bodo prihodki od zdravstva ostali 

znotraj uresničenih v letu 2017. 

Finančnih prihodkov, drugih prihodkov in prevrednotovalnih prihodkov ne pričakujemo. 
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Odhodki 

V letu 2018 načrtujemo za 1.623.440 EUR odhodkov in bodo za 5% višji glede na uresničene v letu 

2017. Pri tem načrtujemo, da bodo stroški materiala za 2,3% nižji, glede na uresničene v letu 2017.  

Tudi v enoti Petrovo Brdo pričakujemo rast stroškov materiala, povezanega z izvajanjem zdravstvene 

nege (zaščitna sredstva za zaposlene, razkužila, dezinfekcijska sredstva). Navedena rast je prisotna že 

nekaj zadnjih let, na kar stalno opozarjamo, vendar večjih sprememb do sedaj ni bilo zaznati. 

Pričakujemo tudi nekoliko večjo rast stroškov električne energije zaradi izgradnje konvektorskega 

sistema hlajenja, medtem ko za ostale stroške energije pričakujemo nekoliko nižje vrednosti, glede na 

preteklo leto. 

Na področju papirnate galanterije in drugih pripomočkov, ki jih potrebujemo v kuhinjah in pralnicah, 

smo z uvedbo centralnega sistema naročanja ter vključitvijo v sistem vodenja zalog, optimirali nadzor 

nad porabo obravnavanih artiklov. Iz tega naslova pričakujemo do 2% nižje stroške, glede na 

uresničene v letu 2017. 

Stroški storitev bodo v letu 2018 za 4% nižji glede na uresničene v letu 2017, pri čemer bodo stroški, 

povezani z informacijsko infrastrukturo ter dostopom do telekomunikacij, rastli skladno s pričakovanji 

v enoti Podbrdo in Tolmin. Stroški investicijskega vzdrževanja bodo v letu 2018 nižji za 40%. V navedeni 

enoti bomo izvajanje vseh aktivnosti, ki ne bodo nujno potrebna, odložili do zaključka investicije v enoti 

Tolmin, oz. do poplačila dolžniških virov. Obseg stroškov študentska dela bo predvidoma minimalno 

višji glede na leto 2017. Predviden obseg študentskega dela bo uresničen predvidoma od meseca julija 

do septembra 2018. Delo po pogodbi o začasnem delu upokojencev bo zaključeno predvidoma v 

mesecu maju, saj se bo na delo vrnila delavka, ki je na podlagi pogodbe nadomeščana. 

Stroški amortizacije bodo predvidoma višji za 15% glede na uresničene v letu 2017. Rast navedenega 

stroška izhaja iz nakupa opreme po sobah uporabnikov, načrtujemo dokupiti 19 garderobnih omar ter 

jih namestiti oz. zamenjati za obstoječe že dotrajane omare. Navedeni nakup bo izvede v zadnji polovici 

leta 2018, oz. bo prilagojen glede na razpoložljive finančne vire. 

V letu 2018 bodo stroški dela, glede na uresničene iz preteklega leta, višji za 7,2%. Pričakovano 

povečanje je posledica uresničitve Aneksa št. 1 h KP v 2017, rast stroškov pa je nekoliko višja kot v 

ostalih dveh enotah, predvsem zaradi višjih dodatkov na pogoje dela. Regres za letni dopust je 

upoštevan v višini, skladno s kolektivno pogodbo in zakonom o delavnih razmerjih. Pri drugih stroških 

dela je predvidena ena odpravnina za upokojitev, stroški KDPZ pa so predvideni skladno z višino 

mesečnih izplačil in števila zaposlenih. 

Drugih stroškov, finančnih odhodkov in prevrednotovalnih odhodkov v letu 2018 ne načrtujemo. 

Poslovni izid 

V enoti Petrovo Brdo pričakujemo v letu 2018 presežek prihodkov nad odhodki 173.800 EUR. Obseg 

investicijskega vzdrževanja v enoti Petrovo Brdo je nižji kot pa znaša delež prihodkov, namenjen 

investicijskemu vzdrževanju in amortizaciji v strukturi cene. Tako ustvarjeni prihodki se prenašajo med 

enotami glede na sprejete investicijske programe, v letu 2018 se tako glavnina ustvarjenega prihodka 

iz naslova investicijskega vzdrževanja ter amortizacije prenaša v enoto Tolmin. 
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Opredeljena politika financiranja investicij je edina možna in smiselna, saj le tako lahko zagotavljamo 

ustrezno višino virov za izvedbo investicij, katerih prioriteta je usklajena na ravni zavoda. 

2.3.5 Kadrovska politika 

V letu 2018 pričakujemo eno upokojitev. V enoti Petrovo Brdo programov delovne prakse, javnih del 

in pripravništva ne izvajamo. 

2.3.6 Investicijska vzdrževanja 

V letu 2018 načrtujemo naslednja investicijsko vzdrževalna dela ter nakup opreme: 

- Vzpostavitev sistem hlajenja skupnih prostorov; 

- beljenje prostorov; 

- zamenjava omar; 

- zamenjava kavnega avtomata. 

 

2.3.7 Program tržnih aktivnosti 

V letu 2018 bomo ohranili obstoječi obseg dejavnosti (prodaja toplih in hladnih napitkov ter prodaja 

obrokov zunanjim abonentov). Načrtujemo tudi nakup novega kavnega avtomata, saj je obstoječi 

pogosto v okvari. 
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3 NASTANEK NEDOPUSTNIH IN 

NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU 

PROGRAMA DELA 

V letu 2018 pričakujemo morebitne težave v poslovanju, ki bodo nastale kot posledica navedenih 

dejstev: 

- Tveganja, povezana z okoljsko zakonodajo: v enoti Podbrdo nimamo zgrajenega priključka fekalne 

kanalizacije na sistem zbiranja in odvajanja fekalnih vod. Glede na okoljsko zakonodajo bo le-to 

potrebno urediti, pri čemer pa Dom upokojencev Podbrdo navedene težave ne more reševati 

samostojno, temveč je to potrebno reševati skupaj z lokalno skupnostjo ter Direkcijo za ceste RS. 

Le v tem primeru je mogoče izvesti izgradnjo navedene kanalizacije tako, da se ob njej poveča 

dostopnost tudi na regionalno cesto, s čimer povečamo prometno varnost tudi za naše 

uporabnike. V letu 2017 se je pričela izdelava projektne dokumentacije, ki predvideva rešitve 

povezane s priklopom objekta na javno fekalno kanalizacijo, v proces priprave le-te smo se aktivno 

vključili.  

- Tveganje glede poravnave obveznosti do zaposlenih iz naslova povečanega obsega del. 

- Tveganje, povezano z zagotavljanjem kadrov. 

- Tveganje, povezna s pridobivanjem ustreznih finančnih virov. 

- Problematika zniževanja cene storitve zdravstvene nege. 

- Upadanje povpraševanja po storitvah institucionalnega varstva oseb starejših od 65 let ter oseb s 

posebnimi potrebami. 

- Morebitne podražitve in drugi zapleti pri izvedbi investicije v enoti Tolmin. 

- Pomembne spremembe na trgu dobaviteljev, predvsem živil. 

 

Izvajanje finančnega načrta 2018 je predvideno ob upoštevanju navedenih tveganj, pri čemer pa  

prekomerno uresničevanje enega od navedenih tveganj ali kombinacije različnih tveganj vodi v 

potrebo po prilagoditvi – uskladitvi finančnega načrta s spremembami. 
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4 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI 

POSLOVANJA 

4.1 Finančni kazalniki  

Kazalniki, ki odražajo spremembe v bilanci stanja in izkazu uspeha. 

4.1.1 Koeficient gospodarnosti poslovanja 

Koeficient kaže delež poslovnih prihodkov glede na poslovne odhodke, kaže odzivnost odmikanja 

prihodkov od odhodkov; večje odmikanje pomeni boljšo gospodarnost. 

Kazalnik sam po sebi ne daje informaciji o spremembah kategoriji v izkazu uspeha, ki so povzročile 

odmike na prihodkovni ali odhodkovni strani. 

V letu 2018 bo koeficient gospodarnosti znašal 1,01. 

4.1.2 Delež stroškov dela v poslovnih prihodkih 

Kazalnik vsebinsko ni drugačen od prejšnjega, le bolj podrobno izkazuje »vsebino« dela podjetja. 

Razmerja med podjetji, kjer gre za enostavna dela in visokotehnološko razvitimi podjetji, ostajajo 

nespremenjena. 

Iz vrednosti kazalnika ni mogoče neposredno sklepati o spremembah kategoriji v izkazu uspeha, ki so 

botrovale uresničeni vrednosti kazalnika. 

V letu 2018 bo delež stroškov dela v poslovnih prihodkih znašal od 69 do 70%. 
 

Temeljna slabost prvega kazalnika se kaže predvsem v tem, da temelji na dobičku. Doseganje le-tega 

ni prednostni cilj delovanja izvajalcev institucionalnega varstva starejših nad 65 let in varstva odraslih 

oseb s posebnimi potrebami. Presojanje uspešnosti poslovanja navedenih izvajalcev s pomočjo 

kazalnikov, ki temeljijo na doseganju dobička, nikakor ne daje popolne in pravilne informacije o 

uspešnosti poslovanja, saj obravnava le en vidik, ki se izraža v višini ustvarjenega dobička, ne obravnava 

pa drugih področji poslovanja. 

Povezovanje navedenih kazalnikov z nefinančnimi omogoča celovitejšo presojo o uspešnosti 

poslovanja, saj so v obravnavo vključeni tudi drugi vidiki poslovanja izvajalca, obenem pa je mogoče s 

pomočjo nefinančnih kazalnikov pojasniti razloge za spremembe v kategorijah izkaza uspeha, kar 

omogoča oblikovanje celovite informacije o razlogih, ki so privedli do spremembe navedenih kategoriji 

ter njihovo vrednotenje. 

S pomočjo takšne informacije je mogoče soditi o ustreznosti dosežene vrednosti kazalnikov izpeljanih 

iz računovodskih informaciji, saj so le-te dopolnjene tudi z informacijami o doseganju ciljev na drugih 

področjih poslovanja, opisanih z nefinančnimi kazalniki. 
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4.2 Kazalniki, ki opredeljujejo sestavo sredstev 

4.2.1 Delež osnovnih sredstev v sredstvih 

Pri osnovnih sredstvih je potrebno upoštevati vsa neopredmetena dolgoročna sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva. Upoštevati je potrebno neodpisano vrednost osnovnih sredstev, ki 

predstavlja razliko med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti osnovnih sredstev.  

Poslovodstvo mora vedeti, kolikšen delež sredstev predstavljajo na dolgi rok nelikvidna sredstva, kot 

so npr. zemlja, poslopja itd. Pri branju tega kazalnika je težko soditi o kvaliteti, primernosti udeležbe 

neodpisane vrednosti osnovnih sredstvih v vseh sredstvih. Na njegovo vrednost v veliki meri vpliva 

računovodska politika amortiziranja osnovnih sredstev. 

V letu 2018 bo delež osnovnih sredstev v sredstvih znašal od 78% do 79%.  

4.2.2 Delež obratnih sredstev v sredstvih 

Pri pojasnjevanju izrazne moči tega kazalnika je potrebno posebej paziti na to, da se njegove vrednosti 

zelo spreminjajo, saj se velikost zalog ali terjatev lahko v kratkem času zelo spremenijo, kar vpliva na 

vrednost kazalnika. Potrebno je omeniti, da je lahko vrednost kazalnika na začetku poslovnega obdobja 

popolnoma drugačna kot na koncu poslovnega obdobja, četudi obratna sredstva realno ostanejo 

enaka, to pa zato, ker so enake zmogljivosti na začetku obdobja izražene z dosti večjo neodpisano 

vrednostjo in se s tem pojavlja večja vrednost sredstev. 

Delež obratnih sredstev v sredstvih kaže na sposobnost izvajalcev glede ravnanja z obratnim kapitalom. 

Razlike med izvajalci so pomembne. Pri obravnavi kazalnika, je potrebno le-tega dodatno opisati s 

kazalniki, ki kažejo hitrosti obračanja zalog, terjatev ter obveznosti, kar omogoča prepoznavanje 

morebitnih slabosti. 

Zaradi navedenega smo uvedli sistem spremljanja vrednosti kazalnika na mesečni ravni, analitično po 

stroškovnih mestih, pri tem pa določili osebe, ki so odgovorne za odstopanja vrednosti kazalnikov od 

pričakovanih. 

V letu 2018 bo delež obratnih sredstev v sredstvih znašal od 21% do 22%. 

4.2.3 Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev  

Kazalnik pove stopnjo odpisanosti osnovnih sredstev. Osvetljuje starost opredmetenih osnovnih 

sredstev in omogoča predvidevanje večjih naložb v bližnji prihodnosti. Na podlagi analize kazalnika 

lahko sklepamo o uporabljeni metodi amortiziranja. 

Izvajalci institucionalnega varstva starejših nad 65 let in varstva odraslih oseb s posebnimi potrebami 

morajo v skladu s Pravilnikom o računovodstvu uporabljati enotne amortizacijske stopnje pri 

amortiziranju osnovnih sredstev. 

Izvajalci, pri katerih je stopnja odpisanosti osnovnih sredstev visoka, razpolagajo z iztrošenimi 

osnovnimi sredstvi. Takšno stanje ima lahko pomemben vpliv tudi na druga področja poslovanja, 

predvsem na zadovoljstvo uporabnikov ter zaposlenih. 

Iztrošena osnovna sredstva vplivajo na kvaliteto bivanja, obenem tudi na kvaliteto opravljenih storitev, 

uporabniki so zato v večji meri odvisni od tuje pomoči, saj ne razpolagajo s sodobnimi sredstvi, ki bi jim 
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pomagala zadovoljevati osnovne življenjske potrebe. Iztrošena osnovna sredstva vplivajo tudi na 

delovne pogoje ter z njimi povezano zadovoljstvo zaposlenih. 

Presoja o ustreznosti obravnavanega kazalnika ni mogoča neposredno, za celovito oceno je potrebno 

pridobiti še informacije iz kazalnikov, ki izhajajo iz procesov ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov in 

zaposlenih. 

Obravnavo kazalnikov, ki opredeljujejo sestavo sredstev ni moč vrednotiti neposredno, temveč je 

informacijo o sestavi sredstev potrebno obravnavati skupaj z informacijami, ki izhajajo iz kazalnikov o 

usklajenosti politik zavoda s politikami ustanovitelja glede razvoja institucionalnega varstva. V kolikor 

izvajalec sledi danim usmeritvam ustanovitelja, ima v sredstvih visok delež osnovnih sredstev, ki je 

posledica dobre opremljenosti. Pri tem ne gre zanemariti vpliva opremljenosti izvajalca na zadovoljstvo 

uporabnikov ter zaposlenih. 

Visoke stopnje odpisanosti osnovnih sredstev, nizki deleži osnovnih sredstev v sredstvih ne govorijo o 

usklajenosti politike zavoda s politiko ustanovitelja glede razvoja institucionalnega varstva. 

Vrednost kazalnika bo v letu 2018 znašala od 55% do 56%. 

4.3 Kazalniki, ki opredeljujejo sestavo obratnih sredstev 

4.3.1 Koeficient obračanja terjatev 

Ta kazalnik meri, kolikokrat se v povprečju obrnejo terjatve do kupcev v določenem časovnem obdobju 

pod pogojem, da bi se vsi prejemki gibali preko terjatev. Tako kot za ostale kazalnike obračanja tudi za 

tega velja, da višja kot je njegova vrednost, hitreje se terjatve obrnejo. 

Izvajalci institucionalnega varstva starejših nad 65 let in varstva odraslih oseb s posebnimi potrebami 

imajo zagotovljene tri vire za plačilo opravljenih storitev. Ti so: 

- uporabnik storitve oz. njegovi svojci, 

- proračun lokalne skupnosti, 

- blagajna zavoda za zdravstveno zavarovanja Slovenije. 

Roki plačil opravljenih storitev so odvisni od vrste plačnika, vendar niso daljši od 30 dni. Iz navedenega 

je mogoče sklepati, da je koeficient obračanja terjatev odvisen predvsem od sposobnosti izvajalca 

izterjati zapadle neplačane terjatve. 

Ta koeficient bo v letu 2018 znaša med 8,6 in 8,8; povprečni dnevi vezave terjatev bodo med 41 do 42 

dni. 

4.3.2 Koeficient obračanja zalog 

Kazalnik pove, kolikokrat se zaloge v določenem obdobju (enem letu) spremenijo v denar ali v terjatve 

do kupcev. Ocenjuje kako kvalitetno poslovodstvo upravlja s sredstvi v obliki zalog. Povečanje zalog 

izraža potrebo po povečanju prodaje proizvodov, akumulacija zaloge pa je lahko posledica zmanjšanje 

prodaje oziroma neuspešnega poslovanja. 

Pri izvajalcih institucionalnega varstva starejših nad 65 let in varstva odraslih oseb s posebnimi 

potrebami se preko sistema zalog povečini vodijo: 
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- živila potrebna za pripravo obrokov, 

- čistilna sredstva, 

- pralna sredstva, 

- zaloge ekstra lahkega kurilnega olja občasne za potrebe ogrevanja in priprave tople sanitarne vode 

(ELKO), 

- sanitetni in medicinski material potreben za opravljanje zdravstvene nege, vrečke za odpadke, 

papirna galanterija 

Za celovitejšo obravnavo izvajalca pa je potrebno v proces obravnave vključiti še informacije o plačilni 

sposobnosti ter o deležu obratnih sredstev v sredstvih. 

Ta koeficient bo v letu 2018 znašal med  15 do 16; zaloge se bodo obrnili v 23 do 24 dneh. 

4.4 Kazalniki, ki opredeljujejo učinkovitost 

4.4.1 Mesečni strošek plače na zaposlenega 

Strošek dela je eden pomembnejših stroškov, ki jih imajo podjetja. Višina stroška plače na zaposlenega 

tako posredno kaže zahtevnost dela, s katerim se podjetje ukvarja. 

Za interpretacijo kazalnika je le-tega potrebno dopolniti z informacijami, ki opisujejo kadrovanje. Pri 

tem so pomembne informacije o številu zaposlenih, njihovi izobrazbeni strukturi, doseženih plačnih 

razredih ter drugimi informacijami, ki vplivajo na višino stroška dela. 

Tako pripravljene informacije omogočajo primerjavo med izvajalci, vendar presoja o uspešnosti 

poslovanja ni možna, saj je obravnavan le en vidik poslovanja. Za presojo o ustreznosti kazalnika je 

potrebno v obravnavo vključiti še druge informacije, predvsem informacije, ki izhajajo iz procesov 

ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov. 

Mesečni strošek plače na zaposlenega bo v 2018 znašal 1.874 EUR. 
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5 METODOLOGIJA RAZPOREJANJA 

POSREDNIH STROŠKOV 

Na podlagi navedene metodologije razporejamo splošne stroške po stroškovnih nosilcih.  

Neposredne prihodke ter neposredne stroške smo razporejali neposredno na dejavnost, ki je 

povzročila njihov nastanek. Posredne prihodke smo razporejali neposredno na oskrbo. Posredne 

stroške smo razporejali po zgoraj navedenih koeficientih. Osnovno izhodišče za razporejanje navedenih 

stroškov so deleži prihodkov, priznani v ceni storitve. Celotni prihodki od storitev zdravstvene nege 

pokrivajo le 1% stroškov amortizacije ter do 14% stroškov materiala in storitev. Ves ostali del prihodkov 

je namenjen pokrivanju stroškov dela. 

CELOTNA DEJAVNOST SOCIALA ZDRAVSTVO TRŽNA DEJAVNOST SKUPAJ 

Neposredni prihodki 100 100 100   

Posredni prihodki 100       

Neposredni stroški 100 100 100   

Posredni stroški         

Stroški materiala 0,84 0,10 0,06 1,000 

Stroški storitev 0,70 0,30 0,00 1,000 

Stroški amortizacije 0,98 0,01 0,01 1,000 

Stroški dela         

Drugi stroški 0,68 0,32 0,00 1,000 

Finančni stroški 1,00 0,00 0,00 1,000 

Izredni stroški 1,00 0,00 0,00 1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podbrdo, 31.01.2018  
  

Odgovorni računovodja: Odgovorna oseba: 
  

Srečko Trojer, vodja FRS Ines Krajnik, direktorica 
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6 PRILOGE 

6.1 PRILOGA 1: Dejavnost doma upokojencev Podbrdo 

Osnovno dejavnost: 

Q 86.210 Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost 

Q 86.220 Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost 

Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti (FT, DT) 

Q 87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego 

Q 87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in 

    zasvojenih oseb 

Q 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb 

Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe 

Q 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve 

Dodatno – gospodarsko dejavnost 

C 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 

D 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo 

G 47.110 Trgovina na drobno v ne specializiranih prodajalnah, pretežno z živili 

G 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah (DT) 

G 47.890 Trgovina na drobno, na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 

I 55.201 Počitniški domovi in letovišča 

I 56.101 Restavracije in gostilne 

I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati 

I 56.103 Slaščičarne in kavarne 

I 56.104 Začasni gostinski obrati 

I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi 

I 56.290 Druga oskrba z jedmi 

I 56.300 Strežba pijač 

J 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev 
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J 58.190 Drugo založništvo 

J 63.120 Obratovanje spletnih portalov 

L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 

M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje 

M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 

M 74.300 Prevajanje in tolmačenje 

N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup 

N 81.210 Splošno čiščenje stavb 

N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti 

N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

O 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne 

 socialne varnosti 

R 90.030 Umetniško ustvarjanje 

R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 

S 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov 

S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic 

S 96.021 Frizerska dejavnost 

S 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost 

S 96.030 Pogrebna dejavnost 

S 96.040 Dejavnosti za nego telesa 

S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene 
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6.2 PRILOGA 2: Zakonske in druge pravne podlage 

Osnovna in socialna oskrba 

Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS št. 54/1992, 56/1992, 42/1994, 1/1999, 41/1999, 60/1999, 

36/2000, 54/2000, 26/2001, 110/2002, 2/2004, 7/2004, 36/2004, 69/2005, 21/2006, 105/2006, 

114/2006, 3/2007, 23/2007, 41/2007, 122/2007, 61/2010, 62/2010, 57/2012, 39/2016) 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Ur. l. RS št. 39/2013) 

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS št. 52/1995, 2/1998, 61/1998, 

19/1999, 28/1999, 127/2003, 125/2004, 120/2005, 90/2008, 45/2010, 28/2011, 104/2011, 111/2013, 

102/2015) 

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS št. 87/2006, 127/2006, 

8/2007, 51/2008, 5/2009, 6/2012) 

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS št. 67/2006) 

Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur. l. RS št. 38/2004, 

23/2006, 42/2007, 4/2014) 

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. L. št. 62/2010, 40/2011, 40/2012, 46/2014, 57/2015, 

90/2015) 

Zdravstvena nega in rehabilitacija 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS št. 9/1992, 13/1993, 9/1996, 

29/1998, 77/1998, 6/1999, 56/1999, 99/2001, 42/2002, 60/2002, 11/2003, 126/2003, 20/2004, 

62/2005, 76/2005, 100/2005, 21/2006, 38/2006, 72/2006, 114/2006, 91/2007, 71/2008, 76/2008, 

118/2008, 74/2010, 62/2010, 87/2011, 40/2012) 

Splošni dogovor za pogodbeno leto 

Področni dogovor za pogodbeno leto 

Pogodba o izvajanju storitev zdravstvene nege, sklenjena med Zavodom za zdravstveno zavarovanje 

ter izvajalcem storitev za pogodbeno leto 

Poslovanje, računovodstvo in finance 

Zakon o zavodih (Ur. l. RS št. 12/1991, 45/1994, 8/1996, 31/2000, 36/2000, 127/2006) 

Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/1999, 30/2002, 114/2006) 

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Ur. l. RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16) 

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

(Ur. l. RS št. 45/2005, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010, 100/2015) 
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Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS št. 

134/2003, 34/2004, 13/2005, 114/2006, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010, 97/2012, 

100/2015) 

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Ur. l. RS št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010, 60/2010, 

104/2010, 104/2011, 86/2016) 

Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002, 110/2002, 

127/2006, 14/2007, 109/2008, 49/2009, 38/2010, 107/2010, 11/2011, 110/2011, 104/2012, 82/2013, 

101/2013, 38/2014, 95/2014, 55/2015, 96/2015, 80/2016) 

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Ur. l. RS št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) 

Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Ur. l. RS št. 106/2013, 94/2014) 

Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in 

občin (Ur. l. RS št. 3/2013) 

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Ur. l. RS št. 80/2016) 

Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Ur. 

l. RS št. 108/2013) 

Slovenski računovodski standardi (Ur. l. RS št. 118, 10/2006, 112/2006, 90/2010, 9/2006, 20/2006, 

70/2006, 75/2006, 3/2007, 12/2008, 1/2010, 80/2011, 2/2012, 64/2012, 94/2014, 95/2015, 98/2015, 

56/2016, 74/2016) 

Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS št. 

72/2002) 

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS št. 40/2012, 55/2012, 96/2012, 104/2012, 105/2012, 

95/2014, 24/2015, 102/2015, 63/2016) 

Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS 91/2015) 

Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Ur. l. 

46/2014) 

Delo in zaposlovanje 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS št. 21/2013, 78/2013, 47/2015,52/2016 ),  

Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS št. 56/2002, 110/2002, 2/2004, 10/2004, 23/2005, 35/2005, 

62/2005, 75/2005, 113/2005, 21/2006, 23/2006, 32/2006, 62/2006, 131/2006, 11/2007, 33/2007, 

63/2007, 65/2008, 69/2008, 74/2009, 40/2012, 63/2013) 

Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Ur. l. RS št. 

53/2008, 89/2008, 98/2009, 94/2010, 40/2012, 104/2012, 46/2013, 95/2014, 90/2015, 88/2016) 
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Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Ur. l. RS št. 85/2010) 

Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. l. RS št. 96/2008, 97/2009, 

41/2012) 

Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS št. 11/2008, 12/2015) 

Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS št. 57/2008, 86/2008, 3/2009, 16/2009, 23/2009, 33/2009, 

48/2009, 91/2009, 8/2010, 31/2010, 83/2010, 89/2010, 59/2011, 6/2012, 40/2012, 22/2013, 46/2013, 

100/2013, 45/2014, 95/2014, 91/2015, 39/2016) 

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS št. 40/2012, 1/2013, 

46/2013, 95/2014, 91/2015, 4/2016, 49/2016, 51/2016, 88/2016, 3/2017) 

Pravilnik o pripravništvu na področju socialnega varstva (Ur. l. RS št. 128/2004, 39/2016) 

Pravilnik o strokovnem izpitu na področju socialnega varstva (Ur. l. RS št. 120/2004, 39/2016) 

Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive 

(Ur. l. RS št. 107/2000, 31/2001, 88/2001) 

Pogodbe o izvajanju javnega dela, sklenjene z Zavodom RS za zaposlovanje in občino (naročnik) 

Zakon o urejanju trga dela –ZUTD (Ur. l. RS 80/2010, 40/2012, 21/2013, 63/2013, 100/2013, 32/2014, 

47/2015, 90/2015) 
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6.3 PRILOGA 3: Število načrtovanih storitev 

STORITEV 
ŠTEVILO STORITEV 
REALIZACIJA 2017 

ŠTEVILO STORITEV PLAN 
2018 

INDEKS 
PLAN/REALIZACIA 

Osnovna oskrba 49.784 49.910 100 

Dodatek I 7.018 7.026 100 

Dodatek II 28.173 28.311 101 

Dodatek III 541 538 100 

Oskrba IV 0 0 100 

STORITVE OSKRBE 85.516 85.785 100 

Doplačila bivalni pogoji 16.793 16.650 100 

Druga doplačila - dodatne storitve po 
naročilu uporabnika 

30.443 30.512 100 

Dietna prehrana 4.724 4.710 100 

DODATNE STORITVE 51.960 51.872 100 

SKUPAJ 137.476 137.657 100 

Tabela 1: Število načrtovanih storitev oskrbe, enota Podbrdo 

 

 

PODBRDO 
NEGA 1 
REALIZACIJA 

2017 

NEGA 2 
REALIZACIJA 

2017 

NEGA 3 
REALIZACIJA 

2017 

SKUPAJ 
ZA 

MESEC 

NEGA 1 
PLAN 
2018 

NEGA 2 
PLAN 
2018 

NEGA 3 
PLAN 
2018 

SKUPAJ 
ZA 

MESEC 

PLAN / 
REALIZACIJA 

Januar 1.131 11 2.516 3.658 1.037 11 2.501 3.549 100 

Februar 937 9 2.247 3.193 937 9 2.247 3.193 100 

Marec 953 18 2.540 3.511 973 18 2.540 3.531 100 

April 944 61 2.407 3.412 954 61 2.407 3.422 100 

Maj 1.078 17 2.447 3.542 1.078 17 2.417 3.512 100 

Junij 1.025 15 2.370 3.410 1.025 15 2.370 3.410 100 

Julij 1.135 1 2.496 3.632 1.068 1 2.496 3.565 100 

Avgust 1.073 32 2.508 3.613 1.073 32 2.481 3.586 100 

September 1.051 13 2.414 3.478 1.071 13 2.414 3.498 100 

Oktober 1.131 20 2.481 3.632 1.131 20 2.382 3.533 100 

November 1.134 9 2.395 3.538 1.134 9 2.395 3.538 100 

December 1.181 19 2.455 3.655 1.181 19 2.351 3.551 100 

Skupaj: 12.773 225 29.282 42.310 12.662 225 29.007 41.924 100 

Tabela 2: Načrtovano število storitev zdravstvene nege, enota Podbrdo 
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Tabela 3: Število načrtovanih storitev oskrbe, enota Tolmin 

 

 

TOLMIN 
NEGA 1 
REALIZACIJA 

2017 

NEGA 2 
REALIZACIJA 

2017 

NEGA 3 
REALIZACIJA 

2017 

SKUPAJ 
ZA 

MESEC 

NEGA 1 
PLAN 
2018 

NEGA 2 
PLAN 

2018 

NEGA 3 
PLAN 
2018 

SKUPAJ 
ZA 

MESEC 

PLAN/ 
REALIZACIJA 

Januar 1.045 168 2.580 3.793 1.412 79 2.048 3.539 93 

Februar 1.150 144 2.239 3.533 1.415 79 2.031 3.525 99 

Marec 1.526 219 2.271 4.016 1.416 80 2.008 3.504 89 

April 1.604 106 2.182 3.892 1.348 77 2.005 3.430 88 

Maj 1.607 160 2.223 3.990 1.399 79 2.046 3.524 89 

Junij 1.542 132 2.087 3.761 1.362 78 2.005 3.445 90 

Julij 1.558 116 2.142 3.816 1.422 80 2.002 3.504 91 

Avgust 1.525 119 2.135 3.779 1.441 79 2.002 3.522 92 

September 1.475 100 1.989 3.564 1.380 80 2.002 3.462 97 

Oktober 1.447 83 2.026 3.556 1.440 83 2.026 3.549 98 

November 1.327 80 2.002 3.409 1.381 78 2.002 3.461 100 

December 1.254 79 2.141 3.474 1.358 79 2.141 3.578 102 

Skupaj: 17.060 1.506 26.017 44.583 16.774 951 24.318 42.043 96 

Tabela 4: Načrtovano število storitev zdravstvene nege, enota Tolmin 

  

STORITEV 
ŠTEVILO STORITEV 
REALIZACIJA 2017 

ŠTEVILO STORITEV 
PLAN 2018 

INDEKS 
PLAN/REALIZACIJA 

Osnovna oskrba 42.924 40.348 94 

Dodatek I 5.532 5.200 94 

Dodatek II 18.283 17.186 94 

Dodatek III 949 892 94 

Oskrba IV 3.790 3.562 94 

STORITVE OSKRBE 71.478 67.188 94 

Doplačila bivalni pogoji 65.274 61.357 94 

Druga doplačila - dodatne storitve po naročilu 
uporabnika 

26.819 25.209 94 

Dietna prehrana 10.940 10.283 94 

DODATNE STORITVE 103.033 96.849 94 

SKUPAJ 174.511 164.037 94 



Finančni načrt 2018 ○ Uvod ○ Enote zavoda ○ Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja ○ Metodologija ○ Priloge 

 
  

  
44 

 
  

 

Tabela 5: Število načrtovanih storitev oskrbe, enota Petrovo Brdo 

 

 

PETROVO 
BRDO 

NEGA 1 
REALIZACIJA 

2017 

NEGA 2 
REALIZACIJA 

2017 

NEGA 3 
REALIZACIJA 

2017 

SKUPAJ 
ZA 

MESEC 

NEGA 1 
PLAN 
2018 

NEGA 2 
PLAN 
2018 

NEGA 3 
PLAN 
2018 

SKUPAJ 
ZA 

MESEC 

PLAN/ 
REALIZACIJA 

Januar 405 153 2.344 2.902 401 158 2.348 2.907 100 

Februar 320 156 2.133 2.609 328 158 2.138 2.624 100 

Marec 399 158 2.351 2.908 402 161 2.358 2.921 100 

April 389 151 2.233 2.773 390 153 2.238 2.781 100 

Maj 383 158 2.325 2.866 384 159 2.311 2.854 100 

Junij 361 171 2.275 2.807 362 173 2.276 2.811 100 

Julij 375 174 2.315 2.864 375 174 2.315 2.864 100 

Avgust 371 190 2.353 2.914 376 168 2.364 2.908 100 

September 364 145 2.331 2.840 376 144 2.338 2.858 100 

Oktober 446 95 2.381 2.922 452 98 2.481 2.031 100 

November 410 116 2.310 2.836 412 116 2.315 2.843 100 

December 415 129 2.370 2.914 413 129 2.362 2.904 100 

Skupaj: 4.638 1.796 27.721 34.155 4.671 1.791 27.844 34.306 100 

Tabela 6: Načrtovano število storitev zdravstvene nege, enota Petrovo Brdo 

  

STORITEV  
ŠTEVILO STORITEV 
REALIZACIJA 2017 

ŠTEVILO STORITEV 
PLAN 2018 

INDEKS 
PLAN/REALIZACIJA 

C - 1 7.051 7.079 100 

C - 2 11.921 11.992 100 

C - 3 2.276 2.270 100 

C - 4 307 298 100 

C - 5 10.771 10.777 100 

C - 6 2.392 2.401 100 

SKUPAJ storitev 34.718 34.817 100 

Doplačila bivalni pogoji 3.467 3.452 100 

Druga doplačila - dodatne storitve po naročilu 
uporabnika 

1.394 1.398 100 

Dietna prehrana 5.560 5.566 100 

SKUPAJ doplačila 10.421 10.416 100 

SKUPAJ 45.139 45.233 100 
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6.4 PRILOGA 4: Kadrovski načrt 

ZAVOD:

KADROVSKI NAČRT

Vir financiranja
Število zaposlenih na dan 

1. januarja 2018

Dovoljeno oz. ocenjeno 

število zaposlenih na dan 

1. januarja 2019

1. Državni proračun

2. Proračun občin

3. ZZZS in ZPIZ 69,00 71,00

4.
Druga javna sredstva za opravljanje javne službe 

(npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu

6.
Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in 

sredstva prejetih donacij
89,00 89,00

7.
Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s 

sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna

8.

Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in 

specializante, zdravstvene delavce pripravnike, 

zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev 

raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za 

projekte in programe, namenjenih za 

internacionalizacijo in kakovst v izobraževanju in 

znanosti (namenska sredstva)

4,00 0,00

9. Sredstva iz sistema javnih del 1,00 2,00

10.

Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za 

odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. 

februarjem 2014 (UL RS, št. 17/14)
Skupno število vseh zaposlenih 

(od 1. do 10. točke)
163,00 162,00

Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 69,00 71,00

Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 

in 10
94,00 91,00

IZJAVA

Izpolnil: Danila Kemperle

Tel. št.: 05/3801842

Odgovorna oseba:Ines Krajnik Podpis:

Datum: 25.1.2018 Žig:

DOM UPOKOJENCEV PODBRDO

Izjavljam, da so zaposlitve predvidene v sprejetem kadrovskem načrtu, ki je pripravljen v skladu s 3. členim Uredbe o 

načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja 

za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16) in v skladu z 63. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 

2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16).

Izjavljam, da zagotovljena sredstva za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu zadostujejo za pokritje vseh 

ocenjenih obveznosti iz tega naslova do konca tekočega leta in sicer za vse zaposlene (trenutno število zaposlenih 

z upoštevanjem tudi morebiti že znanih odhodov). 



Finančni načrt 2018 ○ Uvod ○ Enote zavoda ○ Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja ○ Metodologija ○ Priloge 

 
  

  
46 

 
  

6.5 PRILOGA 5: Finančni podatki 

FINANČNI NAČRT DOLOČENIH 

UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

     

od 1. januarja do 31. decembra 2018 

     

     

    

(v evrih, brez 
centov) 

ČLENITEV  
KONTOV 

NAZIV KONTA 
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 

2018-plan 2017-real. 

1 2 3 4 5 

  
I. SKUPAJ PRIHODKI                                                                                           
(402+431) 

401 5.380.515 5.444.607 

  
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE                                                   
(403+420) 

402 5.271.260 5.332.568 

  
A. Prihodki iz sredstev javnih financ                                                                    
(404+407+410+413+418+419) 

403 0 0 

  
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna                                                        
(405+406) 

404 0 0 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405     

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo 406     

  
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov                                       
(408+409) 

407 0 0 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408     

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409     

  
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja                                      
(411+412) 

410 0 0 

del 7402 
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 
tekočo porabo 

411 
    

del 7402 
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 
investicije 

412     

  
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij                                                        
(414+415+416+417) 

413 0 0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414     

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415     

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416     

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencija za investicije 417     

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418     

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

419 
    

  
B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe                                            
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) 

420 5.271.260 5.332.568 

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

421 
5.231.672 5.292.142 

del 7102 Prejete obresti 422   13 

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

423     
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del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 39.588 40.413 

72 Kapitalski prihodki 425     

730 Prejete donacije iz domačih virov 426     

731 Prejete donacije iz tujine 427     

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428     

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429     

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430     

  
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU                                                                  
(432+433+434+435+436) 

431 109.255 112.039 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 103.866 106.650 

del 7102 Prejete obresti 433     

del 7103 
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od 
premoženja 

434 
5.389 5.389 

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

435     

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanje javne službe 436     

  
II. SKUPAJ ODHODKI                                                                                               
(438+481) 

437 6.347.102 5.511.995 

  
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE                                                     
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 

438 6.287.750 5.451.817 

  
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 
(440+441+442+443+444+445+446) 

439 3.210.526 2.993.949 

del 4000 Plače in dodatki 440 2.760.134 2.532.233 

del 4001 Regres za letni dopust 441 136.779 145.510 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 218.214 219.415 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 56.254 58.613 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 601 462 

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445     

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 38.544 37.716 

  
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost                                                     
(448+449+450+451+452) 

447 525.624 436.608 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 251.273 230.526 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 202.010 185.330 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 2.428 2.228 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 2.885 2.647 

del 4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 

452 67.028 15.877 

  
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe                  
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 

453 1.278.887 1.353.892 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 522.255 550.700 

del 4021 Posebni material in storitve 455 76.858 78.764 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacuje 456 249.585 252.283 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 8.725 8.728 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 4.999 5.023 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 215.021 245.970 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 13.190 13.190 

del 4027 Kazni in odškodnine 461     

del 4028 Davek na izplačane plače 462     

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 188.254 199.234 

403 D. Plačila domačih obresti 464     
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404 E. Plačila tujih obresti 465     

410 F. Subvencije 466     

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467     

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468     

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469     

  
J. Investicijski odhodki                                                                                  
(471+472+473+474+475+476+477+478+479+480) 

470 1.272.713 667.368 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471     

4201 Nakup prevoznih sredstev 472     

4202 Nakup opreme 473 178.254 76.854 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 158.773 114.784 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 925.412 466.973 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 4.020 3.030 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477     

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 6.254 5.727 

4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor, investicijski inženiring 

479     

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480     

  
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV 
NA TRGU                                                                                                                            
(482+483+484) 

481 59.352 60.178 

del 400 
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu 

482 2.098 2.162 

del 401 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu 

483     

del 402 
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 

484 57.254 58.016 

  
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                                                                                
(401-437) 

485     

  
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                                                                                                                   
(437-401) 

486 966.587 67.388 

     

Izpolnil:  Srečko Trojer  Podpis:  

Tel. št.:  05 380 18 42    

     

Odgovor
na oseba: Ines Krajnik  Podpis:  

Datum:  31.1.2018  Žig:  
 

  



Finančni načrt 2018 ○ Uvod ○ Enote zavoda ○ Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja ○ Metodologija ○ Priloge 

 
  

  
49 

 
  

FINANČNI NAČRT - DOLOČENIH    

UPORABNIKOV    

        

od 1. januarja do 31. decembra 2018    

        

   (v evrih, brez centov)   
ČLENITEV 
PODSKUP

IN 
NAZIV PODSKUPINE KONTOV 

Ozna
ka za 
AOP 

ZNESEK INDEKS STRUKTURA 
KONTOV LETO 2018-

finančni 
plan 

LETO 2017-
realizacija 

2018/ 
2017 

2018 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA                             
(861+862-863+864) 

860 
5.405.534 5.461.615 99,0 100% 100% 

760 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 861 5.395.359 5.451.441 99 99,8% 99,8% 

  
Povečanje vrednosti zalog proizvodnje in 
nedokončane proizvodnje 

862 
    #DEL/0! 0,0% 0,0% 

  
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodnje in 
nedokončane proizvodnje 

863 
    #DEL/0! 0,0% 0,0% 

761 Prihodki od prodaje blaga in materiala 864 10.175 10.174 100 0,2% 0,2% 

762 B) FINANČNI PRIHODKI  865 0 13 0 0,0% 0,0% 

763 C) DRUGI PRIHODKI                                                                                    866 93 1.700 5 0,0% 0,0% 

  
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 

867 
0 0 

#DEL/
0! 0,0% 0,0% 

del 764 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 868     #DEL/0! 0,0% 0,0% 

del 764 Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki 869     #DEL/0! 0,0% 0,0% 

  
D) CELOTNI PRIHODKI                                                                                
(860+865+866+867) 

870 5.405.627 5.463.328 99 100% 100% 

  
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV                                           
(872+873+874) 

871 1.197.204 1.564.385 77 
22,4

% 
28,9% 

del 466 
Nabavna vrednost prodanega materiala in 
blaga 

872 
    #DEL/0! 0,0% 0,0% 

460 Stroški materiala 873 766.716 794.871 96 14,3% 14,7% 

461 Stroški storitev 874 430.488 769.514 56 8,0% 14,2% 

  
F) STROŠKI DELA                                                                                       
(876+877+878) 

875 3.711.619 3.419.343 109 
69,3

% 
63,2% 

del 464 Plače in nadomestila plač 876 3.148.324 2.948.321 107 58,8% 54,5% 

del 464 Prispevki za socialno varnost delodajalcev 877 454.173 418.456 109 8,5% 7,7% 

del 464 Drugi stroški dela 878 109.122 52.566 208 2,0% 1,0% 

462 G) AMORTIZACIJA 879 433.573 416.579 104 8,1% 7,7% 

463 H) REZERVACIJE 880     #DEL/0! 0,0% 0,0% 

465 J) DRUGI STROŠKI 881 4.376 9.730 45 0,1% 0,2% 

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 5.415 233 2.324 0,1% 0,0% 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 0 0 #DEL/0! 0,0% 0,0% 

  
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI                                                                                   
(886+887) 

884 0 0 #DEL/0! 0,0% 0,0% 
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del 469 Odhodki od prodaje osnovnih sredstev 885     #DEL/0! 0,0% 0,0% 

del 469 Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 886     #DEL/0! 0,0% 0,0% 

  
N) CELOTNI ODHODKI                                                                                     
(871+875+879+880+881+882+883+884+885) 

887 5.352.187 5.410.270 99 100% 100% 

  
O) PRESEŽEK PRIHODKOV                                                                         
(870-888) 

888 53.440 53.058 101 1,0% 1,0% 

  
P) PRESEŽEK ODHODKOV                                                                      
(888-870) 

889 0 0 #DEL/0! 0,0% 0,0% 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890           

del 80 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka                               
(888-890) 

891 53.440 53.058 101 1,0% 1,0% 

del 80 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka                    
(889+890) oz. (890-888)  

892 0 0 #DEL/0! 0,0% 0,0% 

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 
pokritju odhodkov obračunskega obdobja 

893     #DEL/0!     

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

894 165 165 100     

  Število mesecev poslovanja 895 12 12 100     

        
Izpolnil
:  Srečko Trojer  Podpis:     

Tel. št.:  05 380 18 42       

        
Odgovo
rna 
oseba: Ines Krajnik  Podpis:     

Datum:  31.1.2018  Žig:     
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Načrt  investicijsko vzdrževalnih del v letu 2018
Zavod: DOM UPOKOJENCEV PODBRDO

Viri sredstev za investicijsko vzdrževanje v letu 2018 v EUR, brez centov:

NAMEN:

CELOTNA VREDNOST 

INVESTICIJSKO 

VZDRŽEVALNIH DEL V 

LETU 2018

iz presežka iz 

preteklih let na 

osnovi soglasja 

MDDSZ

PLANIRANI 

ODHODKI ZA 

INVESTICIJSKO 

VZDRŽEVALNA 

DELA V LETU 

2018

iz rednih 

prihodkov 

tekočega leta

iz namenskih 

sredstev 

donatorja

namenski 

dolgoročno 

odloženi prihodki 

(podskupina 920)

kratkoročno 

odloženi 

prihodki za inv. 

vzdrž. dela 

(podskupina 

291)

kredit

VNAPREJ 

VRAČUNANI 

ODHODKI V 

LETU 2018

(podskupina 

290)

DRUGE 

DOLGOROČNE 

REZERVACIJE 

(podskupina 

935)

DRUGO:

(navedite kaj)

Opravljena bodo naslednja investicijsko vzdrževalna 

dela:
1=2+3+10+11+12 2 3=4+5+…+9 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SKUPAJ: 119.876 0 119.876 119.876 0 0 0 0 0 0 0 0

1
beljenje . Tolmin

7.500 7.500 7.500

2 vzdrževanje računalnikov SSD 4.950 4.950 4.950

3 ureditev termobloka v kuhinji Podbrdo 7.500 7.500 7.500

4 ureditev avtomatizacije naprav za krmiljenje ogrevanja, hlajenja in prezračevanje -enota Tolmin18.750 18.750 18.750

5
vzpostavitev povezav med različnimin podatkovnimi viri 

v enotni poročilnio sistem
16.500 16.500 16.500

6 beljenje enota PB pozaključku grad. Obr. Del (hlajenje) 8.500 8.500 8.500

7
projektna dokumentacija v zvezi z izgradnjo 

nadomestnega skladišča
4.500 4.500 4.500

8
prilagoditev opreme v vseh etažah trakta C v enoti 

Tolmin
8.800 8.800 8.800

9
vzpostavitev kabelskih razvodov za napajanje perifernih 

enot v enoti Tolmin- Trakt A (nurse Tab in IPTV)
11.800 11.800 11.800

10 zamenjava tlaka v šivalnici enote Tolmin 2.800 2.800 2.800

11 ostala investicijko vzdrževalna dela 28.276 28.276 28.276

12 0 0

13 0 0

14 0 0

15 0 0

16 0 0

17 0 0

POJASNILA: 

Izpolnil: Srečko Trojer Podpis:

Tel. št.: 05 380 18 42

Odgovorna oseba: Ines Krajnik Podpis:

Datum: 31.1.2018 Žig:
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Zavod: DOM UPOKOJENCEV PODBRDO

1 2 3 4

NAMENI:

SKUPAJ  VIRI SREDSTEV ZA 

INVESTICIJSKA VLAGANJA V 

LETU 2017

obračunana 

amortizacija v 

breme stroškov za 

leto 2017 (del 

podskupine 462) ali 

neporabljena 

amortizacija iz 

preteklih let (del 

podskupine 980)  

sredstva poslovnega 

izida na osnovi 

soglasja MDDSZ 

(del podskupine 985, ki se 

prenaša na 980)

prejete 

donacije 

(podskupina 

922)                         

iz sredstev  za 

invalide           

(del skupine 92)

Razpoložljivi viri sredstev na dan 31.12.2017 784.556,00 784.556

  +  predvidena povečanja virov v letu 2017 486.631,00 433.573 53.058

  - predvideno odplačilo kredita/leasinga 0

SKUPAJ PREDVIDENI RAZPOLOŽLJIVI VIRI V LETU 2018 1.271.187,00 433.573 837.614 0 0

razlika med predvidenimi razpoložljivimi viri in                      

predvidenimi vlaganji v letu 2018
-957.094,00 0 0 0 0

izvedli smo naslednja vlaganja v neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva:

vrednost nabavljenih neopred. 

sredstev in opredmetenih OS

SKUPAJ: 2.228.281 433.573 837.614 0 0

A
INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE 

(obnove, adaptacije, nakupi,…)
1.921.725 127.017 837.614 0 0

1 izvedba konverterskega hlajenja na objektu PB 54.750 30.403 24.347

2 zamenjava bolniškega dvigala 71.175 71.175

3 sestrski klicni sistem Petrovo Brdo 16.425 16.425

4 investicija TRAKTA B 1.779.375 9.014 813.267

B
RAČUNALNIŠKA OPREMA 

(računalniki, licence, monitorji, tiskalniki, strežniki…)
22.692 22.692 0 0 0

1 računalniki PC 4.392 4.392

2 nurse tab PB 18.300 18.300

3 0

C NAKUPI PISARNIŠKEGA POHIŠTVA IN OPREME 0 0 0 0 0

1 0

2 0

3 0

Č NAKUPI POHIŠTVA IN OPREME ZA OSKRBOVANCE 255.560 255.560 0 0 0

1 oprema nadstopja trakta B (vključno z bol. posteljami in omaricami) 236.010 236.010

2 omare Petrovo brdo (19 kosov) 11.010 11.010

3 kavni avtomat Petrovo brdo 8.540 8.540

4 0

5 0

D
PREVOZNA SREDSTVA 

(avtomobili, kolesa,…)
0 0 0 0 0

1 0

2 0

3 0

E DRUGA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA 28.304 28.304 0 0 0

1 nakup šivalnega stroja OVERLOOK-T 1.464 1.464

2 likalna miza v pralnici T 610 610

3 odpirač za konzerve T 1.830 1.830

4 zamenjava pomivalnega stroja P 24.400 24.400

5 0

POJASNILA: 

Izpolnil: Srečko Trojer Podpis:

Tel. št.: 05 380 18 42

Odgovorna oseba: Ines Krajnik Podpis:

Datum: 31.1.2018 Žig:

Viri sredstev za investicijska vlaganja v letu 2018
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v EUR, brez centov

5 6 7 8 9 10 11 12 13

prejeta sredstva 

v upravljanje s 

strani MDDSZ v 

letu 2016

(del podskupine 

980)

prejeta sredstva 

v upravljanje s 

strani občine 

(del podskupine 

980)

prejeta denarna 

sredstva za 

investicijska 

vlaganja s strani 

občine 

del podskupine 

980)

iz prejete 

kupnine od 

prodaje 

osnovnih 

sredstev 

(del podskupine 

980)

iz prejete 

zavarovalnine za 

osnovna 

sredstva

(del podskupine 

980)

kredit

(skupina 96)

finančni lizing 

(skupina 97)

DRUGO:

(navedite)

DRUGO:

(navedite)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -957.094 0 0 0

0 0 0 0 0 957.094 0 0 0

0 0 0 0 0 957.094 0 0 0

957.094

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2018  
   

Dom upokojencev Podbrdo  
   

  v EUR, brez centov 

SREDSTVA POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET IZKAZANA V BILANCI 
STANJA NA DAN 31.12.2017 
KONTO 985 (AOP 058) oz. KONTO 986 (AOP 059) 

837.614 

   

NAČRT PORABE POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET: 837.614 

1. ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA 837.614 

A 
INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE  
(obnove, adaptacije, nakupi,…) 

837.614 

B 
RAČUNALNIŠKA OPREMA                                                                                                
(računalniki, monitorji, strežniki, licence, tiskalniki, …) 

0 

C 
PISARNIŠKO POHIŠTVO IN OPREMA                                                                              
(omare, stoli, fotokopirni stroj, fax, telefoni, ….) 

0 

Č 
POHIŠTVO IN OPREMA ZA OSKRBOVANCE                                                                
(omare, postelje, …) 

0 

D 
PREVOZNA SREDSTVA                                                                                                      
(avtomobili, kombiji, …) 

0 

E DRUGA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA 0 

2. ZA KRITJE ODHODKOV TEKOČEGA LETA 0 

A ZA JAVNO SLUŽBO 0 

B ZA TRŽNO DEJAVNOST 0 

3. ZA ODPLAČILO KREDITA/LEASINGA   

4.     

5.     

6.     

   

NERAZPOREJENA SREDSTVA POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET 0 

   

   
Izpolnil:  Srečko Trojer Podpis: 

Tel. št.:  05 3801 842  

   
Odgovorna oseba: Ines Krajnik Podpis: 

Datum:  31.1.2018 Žig: 

 


