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EVA /

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

ZADEVA: Odlok o prenehanju 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) je Vlada Republike Slovenije na ... seji dne ... sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela Odlok o prenehanju javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni 
inštitut za otroške srčne bolezni. 

                                                                                         Stojan Tramte
                                                                                    GENERALNI SEKRETAR

Priloge:
- Odlok o prenehanju javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni,
- obrazložitev,
- predlog Odloka 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:
Samo Fakin, minister, 
mag. Pia Vračko, 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 ma la  in  s redn ja  pod jetja 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
 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:
S sprejetjem Odloka o prenehanju javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za otroške 
srčne bolezni ni ocenjenih finančnih posledic za državni proračun. Višina finančnih posledic bo
ocenjena ob pripravi vladnega gradiva za sklep o redni likvidaciji zavoda. V integralni proračun bodo 
v letu 2019 vrnjena neporabljena sredstva Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni, trenutno 
je vračilo ocenjeno v višini 1,5 milijonov eurov.
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
                                                                                                    Samo Fakin

                                          MINISTER



PRILOGA 3 (jedro gradiva):

PRILOGA 1: ODLOK O PRENEHANJU 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) je Vlada Republike Slovenije na ... seji dne ... sprejela naslednji

ODLOK 
o prenehanju javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni

1. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha javni zdravstveni zavod Nacionalni inštitut za otroške srčne 
bolezni, Bohoričeva ulica 20, 1000 Ljubljana, matična številka: 8158517000, davčna številka:
35914050 (v nadaljnjem besedilu: zavod). 

2. člen

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka za zaposlene in za organe zavoda nastopijo posledice v skladu z 
Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in Zakonom o 
delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 
15/17 – odl. US). 

(2) Mandat vršilca dolžnosti direktorja zavoda in organov zavoda preneha z dnem uveljavitve tega 
odloka. 

3. člen

Sredstva, ki so na računu zavoda na dan uveljavitve tega odloka, se po plačilu obveznosti prenesejo 
na integralni državni proračun, in sicer na račun št. 01100-6300109972, s sklicem 11 27111-95133-
20184. Premično premoženje zavoda se prenese na Ministrstvo za zdravje. 

4. člen

Ime zavoda, določeno v 4. členu Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni 
inštitut za otroške srčne bolezni, št. 01403-44/2017 z dne 21. 12. 2017, se spremeni tako, da se glasi: 

»Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni – v likvidaciji«.

5. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda
Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni, št. 01403-44/2017 z dne 21. 12. 2017, Sklep o spremembi 
Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni, št. 
01403-44/2017/9 z dne 26. 2. 2018, Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega 
zavoda Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni, št. 01403-44/2017/14 z dne 5. 4. 2018, in vsi na 
podlagi navedenih sklepov izdani interni akti zavoda.



6. člen

Vlada Republike Slovenije najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka sprejme sklep o začetku 
redne likvidacije zavoda. 

7. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejetju.

Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR

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

Z odlokom o prenehanju javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni (v 
nadaljevanju: NIOSB) se 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; v nadaljevanju: ZZ) predlaga prenehanje
navedenega javnega zdravstvenega zavoda.

Namen 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).

Z likvidacijo NIOSB bo program izvajanja obravnave otrok s prirojenimi srčnimi napakami prevzel 
Univerzitetni klinični center Ljubljana (v nadaljevanju: UKC Ljubljana). Na seji sveta zavoda 19. 12. 
2018 je vodstvo UKC Ljubljana članom sveta zavoda predlagalo ponovno ustanovitev Centra za 
obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami UKCL (v nadaljevanju: Center). Program 
Centra bi vodil in usklajeval vodja, v programu pa bi sodelovali pediatri kardiologi, pediatri intenzivisti, 
kardiologi, interventni kardiologi, radiologi, kongenitalni srčni kirurgi, anesteziologi, instrumentarke, 
perfuzionisti in koordinatorji obravnave bolnikov. Vsi strokovni sodelavci, ki bi na ta način sodelovali pri 
obravnavi pacientov s prirojeno srčno napako, bi bili zaposleni v svojih osnovnih delovnih enotah. 
Tehnična oprema in prostori za delovanje Centra bi bili zagotovljeni v okviru organizacijskih enot 
Kliničnega inštituta za radiologijo, Kirurške klinike, Pediatrične klinike, Interne klinike in Ginekološke 
klinike. V okviru Centra bi zagotovili celodnevno dostopnost kardiokirurga za potrebe urgentnih 
kirurških stanj otrok in odraslih s prirojeno srčno napako. 

Skladno z Akcijskim načrtom Nacionalnega programa obravnave otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi 
napakami za obdobje 2016–2021 (v nadaljevanju: Akcijski načrt) bo UKC Ljubljana tudi v prihodnje z 
namenom zagotavljanja kakovostne obravnave otrok s prirojenimi srčnimi napakami sodeloval z 
mednarodno uveljavljenim Otroškim srčnim centrom MOTOL iz Prage (Češka) in v izjemnih primerih, 
ko primarna partnerska ustanova ne more obravnavati pacienta, tudi z drugimi mednarodno priznanimi 
centri iz Massa, Dunaja, Münchna in Tel Aviva. 

Pojasnjujemo, da na Kirurški kliniki UKC Ljubljana v letu 2019 načrtujejo od 80 do 100 operacij 
pacientov s prirojeno srčno napako, od tega bo 80 odstotkov posegov opravil UKC Ljubljana, 20 
odstotkov pa tuji centri za obravnavo pacientov s prirojenimi srčnimi napakami. V sklopu Kirurške 
klinike UKC Ljubljana že deluje tudi oddelek za intenzivno terapijo otrok, v okviru katerega je 14 
postelj, skupaj pa na oddelku dela 20 zdravnikov, v obliki stalne ekipe specialistov, ekipe 
specializantov na kroženju in ene sobne zdravnice. V sklopu zagotavljanja dežurstev sodeluje ekipa 
šestih specialistov. V prihodnje pa oddelek načrtuje pridobitev še nadaljnjih dveh zunanjih specialistov. 
Že danes oddelek izvaja izobraževanja za zdravnike in medicinske sestre ter različne tečaje in šole. 

V okviru Službe za kardiologijo na Pediatrični Kliniki UKC Ljubljana (v nadaljevanju: Pediatrična 
klinika) na bolnišničnem oddelku zagotavljajo 24-urno obravnavo, sprejemajo otroke in mladostnike iz 
Sprejemne ambulante Pediatrične klinike, paciente naročene na preiskave in paciente iz drugih 
bolnišnic za nadaljnjo diagnostiko in zdravljenje. Ambulantno dejavnost izvajajo z zunanjimi sodelavci. 
Ustanovili so tudi ambulanto za mladostnike. Paciente z zapletenimi motnjami ritma obravnavajo na 
Aritmološkem konziliju UKC Ljubljana, paciente s srčnim popuščanjem pa na Transplantacijskem 
konziliju Kliničnega oddelka za kardiologijo Interne klinike. Obenem poteka tudi izobraževanje 
specializantov pediatrije in družinske medicine. Prihodi kardiovaskularnih kirurgov iz klinike Motol 
(Praga) potekajo v skladu z razporedom, objavljenim maja 2018. Delo na področju zdravstvene nege
po zagotovilih UKC Ljubljana poteka nemoteno. Na Pediatrični kliniki je uveden tudi elektronski naslov 
info.otroskakardio@kclj.si, na katerega lahko starši otrok s prirojeno srčno napako pošiljajo svoja 
vprašanja, pobude in pritožbe. Čakalne dobe za preglede in hospitalizacijo so znotraj dovoljenjih. 
Strokovno vodstvo Pediatrične klinike in UKC Ljubljana je tedensko pisno seznanjeno z dogajanjem 
na Službi za kardiologijo Pediatrične klinike. Hkrati se izvaja izobraževanje specializantov pediatrije in 



družinske medicine. Služba za kardiologijo Pediatrične klinike bo v prihodnje potrebovala dodaten 
kader, dodatna izobraževanja in dodatno opremo. Na področju opreme bo Služba pridobila opremo, ki 
zagotavlja sodobnejše slikovno preiskovalne metode (MR in CT). 

Pisna zagotovila in pojasnila vodstva UKC Ljubljana z dne 8. 1. 2019 kažejo, da ima javni zdravstveni 
zavod UKC Ljubljana vzpostavljen dobro delujoč program obravnave otrok s prirojenimi srčnimi 
napakami in da uspešno izvajajo številne aktivnosti v smeri dodatnega izboljšanja organizacije 
zdravstvene obravnave, kadrovskih zmogljivosti, izobraževanja, strokovnosti, komunikacije s starši 
otrok s prirojenimi srčnimi napakami in reševanja pritožb pacientov. Čakalne dobe za preglede in 
hospitalizacijo so znotraj dovoljenih, prav tako pa je program zastavljen tako, da zagotavlja 24-urno 
zdravstveno obravnavo pacientov. Ob dobro vzpostavljenem programu ter razmeroma majhnem 
številu pacientov, ni smiselno, da bi enako dejavnost izvajal še ločeni javni zdravstveni zavod, kot je 
NIOSB. 

Glede na navedeno predlagamo sprejetje Odloka o prenehanju javnega zdravstvenega zavoda 
Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni.



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)  je Vlada Republike Slovenije na ... seji dne ... sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela Odlok o prenehanju javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni 
inštitut za otroške srčne bolezni. 

                                                     Stojan Tramte
                                                                                      GENERALNI SEKRETAR

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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