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EVA /

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

ZADEVA: Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni 
inštitut za otroške srčne bolezni – 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 in 64/17) je Vlada Republike Slovenije na ... 
seji dne ... sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega 
zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni.

                                                                                         Mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                    GENERALNA SEKRETARKA

Priloge:
- Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi 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,

Prejemniki:
- Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni, Bohoričeva ulica 20, 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.



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. Ana Medved, 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 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

                                                                                                Milojka Kolar Celarc
                                          MINISTRICA



PRILOGA 3 (jedro gradiva):

PRILOGA 1: SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O USTANOVITVI JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA
ZAVODA NACIONALNI INŠTITUT ZA OTROŠKE SRČNE BOLEZNI

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 in 64/17) je Vlada Republike Slovenije na ... 
seji dne ... sprejela naslednji

SKLEP 
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za otroške 

srčne bolezni

1. člen

V Sklepu o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni, št. 
01403-44/2017 z dne 21. 12. 2017, se v 5. členu dejavnost »P 85.5 Drugo izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje« spremeni tako, da se glasi:

»P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje«.

2. člen

Svet zavoda najpozneje v 60 dneh od njegovega konstituiranja uskladi statut s tem sklepom.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju.

                                                                                             Mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                       GENERALNA SEKRETARKA

Številka:
Ljubljana:                                            

Prejmejo:
- Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni, Bohoričeva ulica 20, 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.    



PRILOGA 2: OBRAZLOŽITEV

V predlogu spremembe Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za 
otroške srčne bolezni (v nadaljnjem besedilu: Sklep) se sprememba v 1. členu nanaša na spremembo
dejavnosti zavoda, in sicer dejavnost »P 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje«
se nadomesti z dejavnostjo »P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje«.

S predlagano spremembo se konkretneje določi oziroma opredeli dejavnost v skladu z Uredbo o 
standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08). 



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 in 64/17) je Vlada Republike Slovenije na ... 
seji dne ... sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega 
zavoda Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni.

                                                     Mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                       GENERALNA SEKRETARKA

PREJMEJO:
- Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni, Bohoričeva ulica 20, 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.    



PRILOGA 4: MNENJE SLUŽBE VLADE RS ZA ZAKONODAJO

PRILOGA 5: MNENJE MINISTRSTVA ZA FINANCE

PRILOGA 6: MNENJE MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO
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