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Številka: 0140-6/2015/3
Ljubljana, 10.10.2017

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Sklep o spremembah Sklepa o preoblikovanju Zavoda za duševno in živčno bolne 
Hrastovec – Trate v javni socialno varstveni zavod - predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 8. in  20. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 
127/06-ZJZP) ter 57.a člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16,
52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17) je Vlada Republike Slovenije na …… seji dne 
…………..  sprejela naslednji

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o spremembah Sklepa o preoblikovanju Zavoda za 
duševno in živčno bolne Hrastovec – Trate v javni socialno varstveni zavod.

mag. Lilijana KOZLOVIČ
GENERALNA SEKRETARKA

Prejmejo:
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 

Ljubljana,
- Socialno varstveni zavod Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v 

Slovenskih goricah.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Tanja Amon, generalna direktorica,
- Bernardka Rošer, podsekretarka
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Spremembe sklepa o preoblikovanju Zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec – Trate v javni 



socialno varstveni zavod se nanašajo na spremembo gospodarske dejavnosti. Zavod želi 
doregistrirati dejavnosti zavoda z dvema novima dejavnostma: trgovino na drobno na stojnicah in 
tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki ter trgovino na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim 
blagom.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih

NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
/

II. Finančne posledice za državni proračun
Gradivo nima finančnih učinkov na državni proračun.



II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
/

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
/

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

/

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Kratka obrazložitev
Gradivo nima finančnih učinkov za državni proračun.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
− pristojnosti občin,
− delovanje občin,
− financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Pri imenovanju predstavnikov ustanovitelja mnenje lokalne skupnosti ni potrebno.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

Pri pripravi gradiva sodelovanje javnosti ni potrebna. 
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Dr. Anja Kopač Mrak
MINISTRICA

Priloge:
- Sklep Vlade RS – predlog,
- Sprememba Sklepa o preoblikovanju Zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec –

Trate v javni socialno varstveni zavod – obrazložitev,
- Sklep Sveta Zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec – Trate v javni socialno 

varstveni zavod z dne 24.9.2015



Številka: 
Datum: 

Na podlagi 8. in  20. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-
ZJZP) ter 57.a člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 –
ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17) je Vlada Republike Slovenije na …… seji dne …………..  
sprejela naslednji

S K L E P

o spremembah Sklepa o preoblikovanju Zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec – Trate v javni 
socialno varstveni zavod 

1. člen
V Sklepu o preoblikovanju Zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec – Trate v javni socialno 
varstveni zavod št. 022-03/93-13/1-8 z dne 27.5.1993, št. 564-02/99-1 z dne 6.4.2000, št. 01403-
13/05/5 z dne 29.3.2005 in št. 01403-113/2009/4 z dne 25.8.2009, se v 2. točki 3. člena za besedilom 
»G 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah« doda besedilo, ki se glasi:

»G 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom.«

2.člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.

mag. Lilijana KOZLOVIČ
GENERALNA SEKRETARKA

Prejmejo:
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 

Ljubljana,
- Socialno varstveni zavod Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v 

Slovenskih goricah.



SPREMEMBA SKLEPA O PREOBLIKOVANJU ZAVODA ZA DUŠEVNO IN ŽIVČNO BOLNE 
HRASTOVEC – TRATE V JAVNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD

Obrazložitev predloga

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP) v 20. členu določa, 
da zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja. 

Na podlagi Sklepa o preoblikovanju Zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec – Trate v javni 
socialno varstveni zavod št. 022-03/93-13/1-8 z dne 27.5.1993, Slepa o spremembah in dopolnitvah 
Sklepa o preoblikovanju Zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate v javni socialno 
varstveni zavod št. 01403-13/2005/4 z dne 29.3.2005 ter Sklepa o spremembah Sklepa o 
preoblikovanju Zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate v javni socialno varstveni zavod
št. 01403-113/2009/4 z dne 25.8.2009, se v zavodu opravljajo naslednje dejavnosti:

Kot osnovna dejavnost: 

- Q 
86.210

Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

- Q 
86.220

Specialistična zunajbolnišnična 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

Kot dodatna – gospodarska dejavnost:

- C 
10.710

Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

- G 
47.110

Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili

- G 
47.789

Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah (DT)

- 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 Začasni gostinski obrati



56.104
- 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

- J 
58.190

Drugo založništvo

- J 
63.120

Obratovanje spletnih portalov

- K 
68.200

Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

- K 
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, kulture 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«



Svet Socialno varstvenega zavoda Hrastovec je dne 24.9.2015 sprejel Sklep št- 43/2015, da se 
zaprosi za soglasje za razširitev zgoraj navedenih dejavnosti z dejavnostma G 47.810 (trgovina na 
drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki) in G 47.890 (Trgovina na drobno 
na stojnicah in tržnicah z drugim blagom).
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