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

ZADEVA: Sprememba projekta v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2020-2023 – predlog 
za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE) je Vlada Republike Slovenije na 
________ seji dne__________ sprejela naslednji

SKLEP

V veljavni Načrt razvojnih programov 2020-2023 se skladno s prilogo uvrsti spremenjen projekt 2711-
18-0047 B Postojna - prenova bolnišnične lekarne.

                                                          dr. Božo Predalič
                                                                                                generalni sekretar 

Priloga:
 Tabela 1x (Obrazec 3).

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za zdravje,
- Ministrstvo za finance,
- Generalni sekretariat Vlade RS.

. 

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:
Tomaž Gantar, minister
doc. dr. Tina Bregant, državna sekretarka
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/NE



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

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/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

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

2711-18-0047 B Postojna - prenova bolnišnične lekarne

Investicija predvideva izvedbo gradbeno-obrtniških in instalacijskih del (dozidavo) in nabavo opreme 
ter vgradnjo osebnega in bolnišničnega dvigala za ureditev lekarne v Bolnišnici za ženske bolezni in 
Porodništvo Postojna (v nadaljnjem besedilu: Bolnišnica Postojna). Bolnišnična lekarna se nahaja v 
mansardnem delu stavbe, zgrajene leta 1987 in obsega skupno površino 79,52 m2. S sklepom o 
potrditvi investicijskega programa, št. 4110-35/2016/181 z dne 5. 6. 2020 je bila potrjena nova 
ocenjena vrednost investicije v višini 883.624,93 EUR, od česar zagotovi Ministrstvo za zdravje 
846.314,18 EUR, 37.310,75 EUR pa Bolnišnica Postojna.



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 

proračunskeg
a uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

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

Ministrstvo za 
zdravje

2711-18-0047 
B Postojna -

prenova bolnišnične 
lekarne

875
Proračunski 

sklad po ZIJZ
0 EUR 0 EUR

SKUPAJ 0 EUR 0 EUR
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskeg
a uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

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

Ministrstvo za 
zdravje

2711-17-0021
Ureditev prostorov 
bolnišničnih lekarn 
(evidenčni projekt)

875 
Proračunski 

sklad po ZIJZ
122.000,00 EUR 724.314,18 EUR

SKUPAJ 122.000,00 EUR 724.314,18 EUR
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

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma 

projektih sprejetih proračunov.



II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se 
navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

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

DA/NE

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

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

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



Gradivo je narave, ki ne zahteva presoje javnosti.
/
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

                                                                                                      Tomaž Gantar
                                           MINISTER



III. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

2711-18-0047 B Postojna - prenova bolnišnične lekarne

Investicija predvideva izvedbo gradbeno-obrtniških in instalacijskih del (dozidavo) in nabavo opreme
ter vgradnjo osebnega in bolnišničnega dvigala za ureditev lekarne v Bolnišnici Postojna. Obstoječi 
objekt Bolnišnice Postojna je bil zgrajen leta 1987. Objekt obsega 3 etaže: pritličje, nadstropje in 2. 
nadstropje oziroma mansardo, ki je delno v uporabi. Bolnišnična lekarna se nahaja v mansardnem 
delu v skupni površini 79,52 m2. Prostori obstoječe lekarne so premajhni in ne zagotavljajo ločevanja 
čistih in nečistih poti, oprema je dotrajana, delovne površine ne ustrezajo novim higienskim 
standardom.

Za dostavo zdravil in drugega blaga v bolnišnično lekarno v mansardi ni ločenega vhoda in dostopa. 
Obstoječi dostop in vnos zdravil ter drugega blaga do sprejema lekarne je problematičen, saj do 
mansarde vodi samo eno stopnišče in bolnišnično dvigalo. Ti dve vertikalni komunikaciji hkrati 
uporabljajo zdravstveno osebje, obiskovalci in poslovni partnerji. Prostori za skladiščenje zdravil niso 
ustrezni. Zaradi prostorske stiske se za skladiščenje uporablja tudi prostor, kjer so nameščeni 
bolnišnični strežniki ter prostor, kjer ni ustrezne višine.

Namen investicije je zagotoviti prostorskim in opremskim pogojem za opravljanje bolnišnične 
lekarniške dejavnosti in temu posledična verifikacija bolnišnične lekarne v Bolnišnici Postojna.

Glavni cilj investicije je ureditev bolnišnične lekarne skladno s Pravilnikom o pogojih za izvajanje 
lekarniške dejavnosti, Pravilnikom o izvajanju storitev lekarniške dejavnosti v bolnišnični lekarni in 
Pravilnikom o pogojih za izvajanje radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti, kar bo omogočilo 
verifikacijo bolnišnične lekarne in opravljanje dela v skladu z dobro lekarniško prakso in dobro 
proizvodno prakso.

Izvedba investicije bo dosegla predvsem kratkoročne in dolgoročne cilje, in sicer:
- ohranjati oziroma povečevati obseg lekarniškega dela,
- omogočiti zahtevano strokovno raven in ekonomsko učinkovitost dela,
- omogočati varno delo,
- shranjevanje zdravil in medicinskih pripomočkov v skladu z navodili proizvajalca, veljavne 

farmakopije ter v skladu z načeli dobre skladiščne in dobre lekarniške prakse,
- lažji nadzor nad posameznimi delovnimi postopki,
- možnost vodenja evidenc in arhiviranja dokumentacije na način, ki ga zahtevajo pogoji za 

verifikacijo bolnišnične lekarne,
- zagotoviti varne pogoje za paciente z vidika upravljanja z zdravili in normalno delo osebja 

bolnišnice.

Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah znaša 883.624,93 EUR z DDV. Ocena vrednosti je 
narejena na podlagi PZI: Bolnišnica Postojna – Prenova bolnišnične lekarne, ki jo je izdelalo podjetje 
MISEL d.o.o., septembra 2019. 

investicijski stroški vrednost DDV skupaj z DDV

projektna in investicijska dokumentacija 17.250,00 3.795,00 21.045,00
GOI dela 611.152,07 134.453,46 745.605,53
oprema 58.102,00 12.782,44 70.884,44
komunalni prispevek 16.265,75 0,00 16.265,75
projektantski in gradbeni nadzor 24.446,08 5.378,14 29.824,22

skupaj 727.215,90 156.409,03 883.624,93



Viri financiranja investicije:
- Ministrstvo za zdravje: 846.314,18 EUR za GOI dela, opremo in nadzor in
- Bolnišnica Postojna: 37.310,75 EUR za projektno in investicijsko dokumentacijo in komunalni 

prispevek.

Ocenjena vrednost je višja od prvotne vrednosti v višini 340.746,00 EUR, predvidene v dokumentu 
identifikacije investicijskega projekta (DIIP), saj je bilo v fazi analize realnega stanja ugotovljeno, da v 
DIIP ni bila vključena potrebna oprema za verifikacijo lekarne, prav tako pa je bila podcenjena 
vrednost vključenih del.

Iz časovnega plana investicije izhaja, da se investicija zaključi marca 2021.

Za predmetno investicijo je že odprt projekt 2711-18-0047 B Postojna – prenova bolnišnične lekarne, 
ki pa je bil začasno prekinjen do ureditve stvarno pravnih razmerij. Dne 24. 1. 2020 je bila, s soglasjem 
Ministrstva za zdravje, med občino Postojna, občino Pivka in Bolnišnico za ženske bolezni in 
porodništvo Postojna podpisana Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice v korist Republike Slovenije.

Investicijski program je bil 5. 6. 2020 potrjen s sklepom, št. 4110-35/2016/181.
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