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Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odI. US, 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 in 14/13) je Vlada Republike
Slovenije dne 19. novembra 2013 sprejela

SKLEP

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Bolnišnice Topolšica v javni
zdravstveni zavod

1.

člen

V Sklepu o preoblikovanju Bolnišnice Topolšica v javni zdravstveni zavod (št. 022-03/93-3/15-8
z dne 16. 12. 1993 in spremembe in dopolnitve št. 022-03/97-27 z dne 29. 5. 1997, št. 02203/97-4 z dne 15.7.2003
in št. 01403-19/2009/4 z dne 13. 1. 2009) se besedilo prvega
odstavka 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ime javnega zdravstvenega

zavoda je Bolnišnica za pljučne bolezni Topolšica.«

Za prvim odstavkom se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»V mednarodnem

okolju zavod posluje z imenom Hospital for Pulmonary Diseases Topolšica.

Skrajšano ime bolnišnice je BPB Topolšica.«.

2.

člen

Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se' glasi:
»Zavod je specialna bolnišnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki
obsega specialistično bolnišnično dejavnost nego in rehabilitacijo ter specialistično ambulantno
dejavnost na področju pljučnih bolezni, alergij ter interne medicine in druge spremljajoče
specialistične bolnišnične dejavnosti.
V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka zavod v skladu z Uredbo o standardni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 16/08) opravlja naslednje dejavnosti:
C 10.710
C 10.720
C 13.920
G 47.730
156.210
156.290
M 72.190
N 81.290
N 81.300
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klasifikacijo

Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic
Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
Priložnostna priprava in dostava jedi
Druga oskrba z jedmi
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
Čiščenje cest in drugo čiščenje
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

P 85.600
Q
Q
Q
Q

86.100
86.220
86.909
87.100
S 96.010

Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Bolnišnična zdravstvena dejavnost
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Druge zdravstvene dejavnosti
Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.«.

3.

člen

Svet zavoda uskladi statut zavoda s tem sklepom v 90 dneh od uveljavitve tega sklepa.

4.

člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju.
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