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EVA /

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

ZADEVA: Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice dr. 
Jožeta Potrča Ptuj v javni zdravstveni zavod – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 
– ZJZP) ter tretjega odstavka 2. člena in petega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 23/05 � uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 
77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US) je Vlada Republike 
Slovenije na ... seji dne ... sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju
Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj v javni zdravstveni zavod.

                                                                                             Stojan Tramte
                                                                                    GENERALNI SEKRETAR

Priloge:
- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča 
Ptuj v javni zdravstveni zavod,
- obrazložitev,
- predlog Sklepa Vlade RS, 
- mnenje Službe Vlade RS za zakonodajo, 
- mnenje Ministrstva za javno upravo,
- mnenje Ministrstva za finance,
- Mnenje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Prejemniki:
- Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj,   
- Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si,    
- Služba Vlade RS za zakonodajo, gp.svz@gov.si,    
- Ministrstvo za javno upravo, gp.mju@gov.si,     



- Ministrstvo za finance, gp.mf@gov.si,
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gp.mddsz@gov.si.
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:
Mojca Grabar, vodja Službe za sistemsko pravno urejanje
dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar
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:
/
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:
/
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Nima finančnih posledic.
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
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Na podlagi določbe sedmega odstavka 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije se pri pripravi 
sklepa javnosti ne povabi k sodelovanju.  
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                                                                Aleš ŠABEDER
                                                                                                    MINISTER



PRILOGA 3 (jedro gradiva):

PRILOGA 1: SKLEP O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O PREOBLIKOVANJU 
SPLOŠNE BOLNIŠNICE DR. JOŽETA POTRČA PTUJ V JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 –
ZJZP) ter tretjega odstavka 2. člena in petega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 
77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US) je Vlada Republike 
Slovenije na ... seji dne ... sprejela naslednji

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča 

Ptuj v javni zdravstveni zavod

1. člen

V Sklepu o preoblikovanju Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj v javni zdravstveni zavod (št. 511-
02/93-13/1-8 z dne 11. 2. 1993 ter spremembe in dopolnitve št. 022-03/97-32 z dne 29. 5. 1997, št. 
01403-40/2005/4 z dne 27. 9. 2005, št. 01403-63/2007/4 z dne 9. 1. 2008, št. 01403-12/2009/4 z dne 
13. 1. 2009, št. 01403-33/2012/4 z dne 4. 12. 2012, št. 01403-13/2014/6 z dne 6. 5. 2014 in št. 01403-
30/2018/4 z dne 16. 10. 2018) se v 4. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»Dejavnost se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 
17/08) razvršča v:
G 47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki;  
H 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu;
I 55.209 Druge nastanitve za krajši čas;
I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati;
I 56.103 Slaščičarne in kavarne;
I 56.290 Druga oskrba z jedmi;
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin;
M 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije;
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije;
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike;
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; 
Q  86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost;
Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost;
Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti;
Q 87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego;
S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.«.

2. člen

V 5. členu se tretja alineja spremeni tako, da se glasi: 

»� strokovni direktor zavoda,«. 

3. člen

V 10. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 



»Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat na podlagi javnega razpisa, če izpolnjuje naslednje 
pogoje: 

� ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, 
ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z 
zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven;

� ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja vodenja in upravljanja.«.

4. člen

Naslov »3. Strokovni vodja zavoda« se spremeni tako, da se glasi:

»3. Strokovni direktor zavoda«.

5. člen

Besedilo 10.a člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Strokovni direktor zavoda vodi strokovno delo v zavodu in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
Odgovoren je tudi za uresničevanje strokovnega razvoja zavoda v skladu s sprejetimi poslovnimi 
interesi in zmožnostmi zavoda ter za strokovno povezovanje z drugimi javnimi zdravstvenimi zavodi. 

Strokovnega direktorja zavoda imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa. Pred imenovanjem 
oziroma razrešitvijo strokovnega direktorja zavoda mora svet zavoda pridobiti mnenje strokovnega 
sveta zavoda in direktorja zavoda. Mandat strokovnega direktorja zavoda je vezan na mandat 
direktorja zavoda in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.

Strokovni direktor zavoda delo opravlja s polovičnim delovnim časom.«.

6. člen

V 10.b členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»Za strokovnega direktorja zavoda je na podlagi javnega razpisa lahko imenovan kandidat, ki 
izpolnjuje naslednje pogoje: 

� ima najmanj medicinsko izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, 
oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge 
stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven;

� ima opravljeno specializacijo s področja dejavnosti zavoda;
� ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja dela zavoda;
� ima tri leta organizacijskih in vodstvenih izkušenj s strokovnega področja dejavnosti zavoda.«.

7. člen

Svet zavoda uskladi statut s tem sklepom v 30 dneh od uveljavitve tega sklepa.

8. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju.

Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR

Št.
Ljubljana,



Prejmejo:
- Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj,   
- Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si,        
- Služba Vlade RS za zakonodajo, gp.svz@gov.si,      
- Ministrstvo za javno upravo, gp.mju@gov.si,      
- Ministrstvo za finance, gp.mf@gov.si,
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gp.mddsz@gov.si.



PRILOGA 2: OBRAZLOŽITEV

V predlogu sprememb in dopolnitev Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj 
v javni zdravstveni zavod (v nadaljevanju: Sklep) se sprememba v 4. členu nanaša na dopolnitev 
dejavnosti zavoda, in sicer se dodajo dejavnosti »I 55.209 Druge nastanitve za krajši čas«, »I 56.103 
Slaščičarne in kavarne«, »I 56.209 Druga oskrba z jedmi«, »L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih 
in najetih nepremičnin« in »Q 87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego«.

V okviru dejavnosti »87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego« bi v bolnišnici nudili 
namestitev pacientom, ki zaključijo podaljšano bolnišnično zdravljenje in so primerni za premestitev v 
socialnovarstveni zavod, vendar pa je čakalna doba za sprejem socialnovarstveni zavod dolga, 
pacienta pa ne morejo prevzeti niti svojci. V tovrstnih primerih bi v dogovoru s svojci storitve 
bolnišničnih oskrbnih dni v primerih čakanja na institucionalno varstvo izvajali v bolnišnici kot 
samoplačniške storitve. S predlogom sprememb in dopolnitev Sklepa se razširja tudi nabor 
registriranih dejavnosti s področja priprave hrane. V bolnišnični kuhinji poleg prehrane za paciente 
pripravljajo prehrano za zaposlene in druge zainteresirane, po predhodnem naročilu pa pripravljajo 
tudi slaščice, zato je s predlogom sprememb in dopolnitev Sklepa predlagana registracija dejavnosti »I 
56.290 Druga oskrba z jedmi« in »I 56.103 Slaščičarne in kavarne«. V okviru dejavnosti »I 55.209 
Druge nastanitve za krajši čas« pa bo bolnišnica izvajala samoplačniške nadstandardne namestitve v 
bolnišnici ali sobivanje svojca ob bolniku, kadar to ni pravica iz zdravstvenega zavarovanja. 

V 5. členu se spremeni poimenovanje »strokovni vodja zavoda« v »strokovni direktor zavoda«. V 
prvem odstavku 10. člena pa se preoblikuje zapis pogojev za imenovanje direktorja zavoda. 

S predlogom sprememb in dopolnitev Sklepa se skladno z uvedbo organa strokovnega direktorja 
zavoda spremeni tudi zapis podpoglavja »3. Strokovni vodja zavoda«. 

Dopolnitev in sprememba 10.a člena se nanaša na postopek imenovanja strokovnega direktorja 
zavoda. 

Sprememba v prvem odstavku 10.b člena se nanaša na preoblikovanje zapisa pogojev za imenovanje 
strokovnega direktorja zavoda. 



PRILOGA 3: PREDLOG SKLEPA VLADE RS

Številka:
V Ljubljani, dne.....

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 –
ZJZP) ter tretjega odstavka 2. člena in petega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 
77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US) je Vlada Republike 
Slovenije na ... seji dne ... sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju 
Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj v javni zdravstveni zavod.

                                                     Stojan Tramte
                                                                                    GENERALNI SEKRETAR

PREJMEJO:
- Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj,   
- Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si,    
- Služba Vlade RS za zakonodajo, gp.svz@gov.si,     
- Ministrstvo za javno upravo, gp.mju@gov.si,     
- Ministrstvo za finance, gp.mf@gov.si,
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gp.mddsz@gov.si.
   



PRILOGA 4: MNENJE SLUŽBE VLADE RS ZA ZAKONODAJO

PRILOGA 5: MNENJE MINISTRSTVA ZA FINANCE

PRILOGA 6: MNENJE MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO

PRILOGA 7: MNENJE MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE 
MOŽNOSTI
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