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EVA /

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

ZADEVA: Sklep o začetku likvidacije javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za 
otroške srčne bolezni – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 404. člena Zakona o gospodarskih družbah  (Uradni list 
RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 
55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS) in Odloka o prenehanju javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni 
inštitut za otroške srčne bolezni, št. 01403-5/2019/4 z dne 28. 2. 2019, je Vlada Republike Slovenije 
na ... seji dne ... sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o začetku likvidacije javnega zdravstvenega zavoda 
Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni. 

                                                                                         Stojan Tramte
                                                                                    GENERALNI SEKRETAR

Priloge:
- Sklep o začetku likvidacije javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za otroške srčne 
bolezni, 
- obrazložitev,
- predlog sklepa Vlade RS, 
- mnenje Službe Vlade RS za zakonodajo, 
- mnenje Ministrstva za javno upravo,
- mnenje Ministrstva za finance,
- mnenje Ministrstva za pravosodje,
- mnenje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Prejemniki:
- Marko Zaman s.p., upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti, Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana,
- 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 pravosodje, gp.mf@gov.si,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, gp.mgrt@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:
Aleš Šabeder, minister za zdravje,
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 DA

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

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 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
 razvojne dokumente Evropske unije in 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 

+ 1.475.736,46

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
Na dan 15. 5. 2019 NIOSB razpolaga z denarnimi sredstvi 1.532.536,46 eura. Postopek likvidacije 
bo predvidoma trajal do julija 2020. Ocenjujemo, da bodo stroški v letu 2019 znašali 28.975,00 eura
(npr. stroški dela likvidacijskega upravitelja, stroške dela obstoječih zaposlenih, plačilo storitev in 
drugih materialnih izdatkov). Predvidevamo, da bodo stroški likvidacije v letu 2020 iz navedenih 
naslovov znašali 27.825,00 eura. Po koncu postopka likvidacije in plačilu obveznosti bodo v 
proračun Republike Slovenije vrnjena preostala sredstva. Ocenjujemo, da bo v proračun vrnjenih 
skupno 1.475.736,46 eura.
II. Finančne posledice za 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:
/
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 sedmega odstavka 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14) 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
                                                                                                   dr. Tomaž Pliberšek
                                                                                                 DRŽAVNI SEKRETAR



PRILOGA 3 (jedro gradiva):

PRILOGA 1: SKLEP O ZAČETKU LIKVIDACIJE JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA 
NACIONALNI INŠTITUT ZA OTROŠKE SRČNE BOLEZNI 

Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 404. člena Zakona o gospodarskih družbah  (Uradni list RS, št. 
65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 
in 22/19 – ZPosS) in Odloka o prenehanju javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za 
otroške srčne bolezni, št. 01403-5/2019/4 z dne 28. 2. 2019, je Vlada Republike Slovenije na ... seji 
dne ... sprejela naslednji

SKLEP 
o začetku likvidacije javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni

1. člen

Javni zdravstveni zavod Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni, Bohoričeva ulica 20, 1000 
Ljubljana, matična številka: 8158517000, davčna številka: 35914050 (v nadaljnjem besedilu: zavod), 
začne postopek likvidacije, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti zavoda, 
za katero je bil zavod ustanovljen. 

2. člen

(1) Za likvidacijskega upravitelja, ki bo vodil postopek likvidacije zavoda, se imenuje Marko Zaman, ki 
svoje naloge opravlja kot samostojni podjetnik z nazivom Marko Zaman s.p., upravitelj v postopkih 
zaradi insolventnosti, s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Trdinova ulica 4, Ljubljana (v 
nadaljnjem besedilu: likvidacijski upravitelj).

(2) Likvidacijski upravitelj izvede postopek likvidacije v skladu z določbami Zakona o gospodarskih 
družbah  (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 
44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS).

(3) Z likvidacijskim upraviteljem minister, pristojen za zdravje, sklene pogodbo o vodenju postopka 
likvidacije. V pogodbi o vodenju postopka likvidacije se določi višina plačila za delo likvidacijskega 
upravitelja in stroškov likvidacijskega upravitelja, ki bodo izplačani iz sredstev zavoda.

3. člen

S tem sklepom se likvidacijskega upravitelja pooblašča, da pri registrskem sodišču, na območju 
katerega je vpisan sedež zavoda, vloži predlog za vpis začetka postopka likvidacije. 

4. člen

Upniki se pozovejo, da v 30 dneh od objave poziva na spletni strani Agencije Republike Slovenije za 
javnopravne storitve – Ajpes prijavijo svoje terjatve do zavoda likvidacijskemu upravitelju. 

5. člen

(1) Sredstva, ki so na računu zavoda na dan zaključka likvidacije, se prenesejo na integralni državni 
proračun, in sicer na račun št. 01100-6300109972, s sklicem 11 27111-95133-20184. 



(2) Premično premoženje zavoda se prenese na Ministrstvo za zdravje.

6. člen

Po zaključku likvidacije se dokumentacija zavoda in dokumentacija, povezana z likvidacijskim 
postopkom, izročita v hrambo Ministrstvu za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.

7. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju. 

Stojan Tramte
    GENERALNI SEKRETAR

Št. ...............
Ljubljana, 

Prejmejo:
- Marko Zaman s.p., upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti, Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana,
- 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 pravosodje, gp.mp@gov.si,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, gp.mgrt@gov.si.     



PRILOGA 2: OBRAZLOŽITEV

S sklepom o začetku likvidacije javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za otroške srčne 
bolezni se predlaga začetek likvidacije javnega zdravstvenega zavoda, ki je prenehal v skladu z 
Odlokom o prenehanju javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni, št. 
01403-5/2019/4 z dne 28. 2. 2019 (v nadaljevanju: Odlok). Zavod je prenehal v skladu s tretjo alinejo 
prvega odstavka 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 
– ZJZP).

Namen ustanovitve NIOSB je bil zagotoviti optimalno zdravstveno obravnavo pacientov s prirojeno 
srčno napako ter otrok z drugimi obolenji srca in ožilja ter razvoj in nenehno izboljševanje celostne 
obravnave teh pacientov (Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za 
otroške srčne bolezni, št. 01403-44/2017/3 z dne 21. 12. 2017). S prenehanjem NIOSB bo program 
izvajanja obravnave otrok s prirojenimi srčnimi napakami prevzel Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Za likvidacijskega upravitelja, ki bo vodil postopek likvidacije zavoda, se imenuje Marko Zaman, ki 
svoje naloge opravlja kot samostojni podjetnik z nazivom Marko Zaman s.p., upravitelj v postopkih 
zaradi insolventnosti, s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Trdinova ulica 4, Ljubljana. S 
sklepom se likvidacijskega upravitelja pooblasti, da vloži predlog za začetek postopka likvidacije. 
Likvidacijski upravitelj mora izvesti likvidacijo v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 
82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS). Upniki se pozovejo, da v 30 dneh od objave poziva na spletnih 
straneh Agencije za javnopravne storitve – Ajpes likvidacijskemu upravitelju prijavijo terjatve. 

S sklepom se določi tudi, da se dokumentacija zavoda in dokumentacija likvidacijskega postopka po 
zaključku postopka likvidacije izročita v hrambo Ministrstvu za zdravje. 

Na dan 15. 5. 2019 NIOSB razpolaga z denarnimi sredstvi 1.532.536,46 eura. Postopek likvidacije bo 
predvidoma trajal do julija 2020. Ocenjujemo, da bodo stroški v letu 2019 znašali 28.975,00 eura (npr. 
stroški dela likvidacijskega upravitelja, stroške dela obstoječih zaposlenih,  plačilo storitev in drugih 
materialnih izdatkov). Predvidevamo, da bodo stroški likvidacije v letu 2020 iz navedenih naslovov 
znašali 27.825,00 eura. Po koncu postopka likvidacije in plačilu obveznosti bodo v proračun Republike 
Slovenije vrnjena preostala sredstva. Ocenjujemo, da bo v proračun vrnjenih skupno 1.475.736,46 
eura.

V skladu s 6. členom Odloka in zaradi začetka postopka likvidacije NIOSB predlagamo sprejetje 
predlaganega sklepa. 



PRILOGA 3: PREDLOG SKLEPA VLADE RS

Številka:
V Ljubljani, dne.....

Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 404. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 
65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 
in 22/19 – ZPosS) in Odloka o prenehanju javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za 
otroške srčne bolezni, št. 01403-5/2019/4 z dne 28. 2. 2019, je Vlada Republike Slovenije na ... seji 
dne ... sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o začetku likvidacije javnega zdravstvenega zavoda 
Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni. 

                                                             Stojan Tramte
                                                                                       GENERALNI SEKRETAR

PREJMEJO:
- Marko Zaman s.p., upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti, Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana,
- 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 pravosodje, gp.mp@gov.si,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, gp.mgrt@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 PRAVOSODJE

PRILOGA 8: MNENJE MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
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