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EVA /

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

ZADEVA: Soglasje k Spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zdravstvenega zavoda 
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 46. 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 dala soglasje k Spremembam in dopolnitvam Statuta javnega 
zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj. 

                                                                                         Stojan Tramte
                                                                                    GENERALNI SEKRETAR

Priloge:
- predlog Sprememb in dopolnitev Statuta javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ginekologijo 
in porodništvo Kranj,
- obrazložitev,
- predlog Sklepa Vlade RS, 
- mnenje Službe Vlade RS za zakonodajo, 
- mnenje Ministrstva za javno upravo,
- mnenje Ministrstva za finance.

Prejemniki:
- Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva cesta 38 A, 4000 Kranj,
- 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. 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 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
                                                                                                    Aleš Šabeder

                                          MINISTER



PRILOGA 3 (jedro gradiva):

PRILOGA 1: PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA 
ZAVODA BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ

Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP), 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) in Sklepa o preoblikovanju Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj v javni 
zdravstveni zavod (št. 022-03/93-3/2-8 z dne 11. 3. 1993 ter spremembe in dopolnitve, št. 022-03/97-
28 z dne 29. 5. 1997, št. 510-21/2001-1 z dne 4. 11. 2003, št. 01403-62/2006/4 z dne 4. 4. 2006, št. 
01403-62/2009/4 z dne 14. 4. 2009 in št. 01403-17/2018/4 z dne 10. 4. 2018) je svet Bolnišnice za 
ginekologijo in porodništvo Kranj na 9. redni seji dne 18. 12. 2018 sprejel 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA
JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA

BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ

1. člen

V Statutu javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, št. 02-
225/03 z dne 8. 1. 2004, ter spremembe in dopolnitve, št. 02-140/06 z dne 11. 5. 2006, št. 06-163/09 
z dne 9. 7. 2009, št. 06-336/10 z dne 16. 11. 2010 in št. 06-336/10 z dne 16. 11. 2010, se besedilo 1. 
člena spremeni tako, da se glasi:

»Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj je javni zdravstveni zavod, ki opravlja specialistično 
ambulantne in specialistično bolnišnične dejavnosti na področju ženskih bolezni in porodništva. 

Ustanovitelj javnega zdravstvenega zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in 
obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.«.

2. člen

V 8. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»Zavod na podlagi dovoljenja Ministrstva za zdravje izvaja praktični pouk za dijake srednjih 
zdravstvenih šol, študente zdravstvenih in medicinskih fakultet, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev 
pa v zavodu potekajo tudi pripravništvo zdravstvenih delavcev in specializacije.«.

3. člen

Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Direktor zavoda vodi zavod. Vodje oddelkov oziroma enot vodijo oddelke oziroma enote, direktor 
zavoda ima za pomoč pri vodenju zavoda namestnika in pomočnika direktorja za področje 
zdravstvene nege.«.

4. člen

V 13. členu se v prvem odstavku za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:



»– STROKOVNI DIREKTOR ZAVODA,«.

Dosedanja tretja alineja postane četrta alineja.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Zavod ima strokovno posvetovalni organ:

� STROKOVNI KOLEGIJ ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE.«.

5. člen

V 15. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»Glede na delovno mesto, ki ga zasedajo, ne morejo biti izvoljeni v svet zavoda direktor zavoda, 
strokovni direktor zavoda, namestnik direktorja zavoda in pomočnik direktorja za področje zdravstvene 
nege.«.

6. člen

Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Za direktorja zavoda je na podlagi javnega razpisa lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje:

� ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, 
ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z 
zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,

� ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja vodenja in upravljanja.«.

7. člen

Za 25. členom se dodajo novi 2.a podpoglavje in členi 25.a, 25.b in 25.c, ki se glasijo:

»2.a STROKOVNI DIREKTOR ZAVODA

25.a člen

Strokovni direktor zavoda vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 

Strokovnega direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem mnenju strokovnega
sveta zavoda.

Mandat strokovnega direktorja zavoda traja štiri leta in je po poteku te dobe lahko ponovno imenovan.

25.b člen

Za strokovnega direktorja zavoda je na podlagi javnega razpisa lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje:

� ima najmanj izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, 
oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge 
stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,

� ima najmanj pet let delovnih izkušenj kot zdravnik specialist s področja dejavnosti zavoda.



25.c člen

Strokovni direktor zavoda opravlja naslednje naloge:
� vodi, koordinira in nadzira strokovno delo zavoda;
� vodi delo strokovnega sveta zavoda;
� tekoče obvešča svet zavoda o strokovnem delu zavoda;
� nadzira izpolnjevanje standardov kakovosti strokovno medicinskega dela;
� skrbi za strokovno povezovanje z drugimi zdravstvenimi ustanovami, univerzami in inštituti;
� nadzira in ureja vse oblike strokovnega nadzora v zavodu;
� poda mnenje direktorju zavoda o kandidatih za vodje medicinskih oddelkov in služb;
� odloča o drugih zadevah s področja strokovnega dela, za katerega ga zadolži direktor zavoda, 

svet zavoda ali strokovni svet zavoda.«.

8. člen

Besedilo 26. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Strokovni svet zavoda ima sedem članov. Sestavljajo ga strokovni direktor zavoda in šest članov, ki 
jih med vodji oddelkov in drugimi strokovnimi delavci imenuje strokovni direktor zavoda. Člani 
strokovnega sveta zavoda se imenujejo za mandatno dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani. 

Strokovni svet zavoda vodi strokovni direktor zavoda, lahko pa tudi drug član strokovnega sveta 
zavoda, ki ga za to pooblasti strokovni direktor zavoda. Na sejo strokovnega sveta zavoda se obvezno 
vabi direktorja zavoda. 

Način delovanja strokovnega sveta zavoda se določi s poslovnikom, ki ga sprejme strokovni svet 
zavoda po predhodnem mnenju direktorja zavoda.«. 

9. člen

V 27. členu se tretja alineja spremeni tako, da se glasi: 

»� daje svetu zavoda, strokovnemu direktorju zavoda in direktorju zavoda mnenje glede organizacije 
in dela zavoda s strokovnega vidika,«.

10. člen

Naslov podpoglavja »4. SESTRSKI KOLEGIJ« se spremeni tako, da se glasi »4. STROKOVNI 
KOLEGIJ ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE«.

11. člen

Besedilo 28. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Strokovni kolegij za področje zdravstvene in babiške nege je strokovno posvetovalni organ 
pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege. Sestavljajo ga glavne oddelčne medicinske 
sestre oziroma zdravstveniki.«.

12. člen



V 29. členu se besedilo »sestrskega kolegija« nadomesti z besedilom »strokovnega kolegija za 
področje zdravstvene in babiške nege«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

Postopek imenovanja strokovnega direktorja zavoda se izvede še pred iztekom veljavnega mandata 
direktorja zavoda. Dosedanji direktor zavoda, ki je imenovan za mandatno obdobje, opravlja svoje 
naloge do izteka mandata.

14. člen

Spremenjeni 26. člen Statuta začne veljati trideseti dan po imenovanju strokovnega direktorja zavoda. 
Do uveljavitve spremenjenega 26. člena Statuta strokovni svet zavoda nadaljuje z delom v sedanji 
sestavi. Imenovanje novih članov strokovnega sveta zavoda se izvede najpozneje trideseti dan po 
imenovanju strokovnega direktorja zavoda. 

Z imenovanjem novih članov strokovnega sveta zavoda dosedanjim članom preneha mandat. 

Splošni akti zavoda se uskladijo s temi spremembami in dopolnitvami v treh mesecih od njihove 
uveljavitve. 

15. člen

Te spremembe in dopolnitve so sprejete, ko zanje glasuje večina članov sveta zavoda, veljati pa 
začnejo, ko da nanje soglasje ustanovitelj in so objavljene na običajen način.

Predsednica sveta zavoda
Alenka Bradač

Št. 06-163/19
Kranj, 6. februarja 2019

Prejmejo:
- Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj,
- 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

Svet zavoda Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj je na 9. redni seji sprejel Spremembe in 
dopolnitve Statuta javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj (v 
nadaljevanju: Statut). 

Sprememba 1. člena Statuta se nanaša na opredelitev področja dela javnega zdravstvenega zavoda. 

Sprememba prvega odstavka 8. člena se nanaša na udeležence praktičnega pouka, in sicer se določi 
da zavod izvaja praktični pouk za dijake srednjih zdravstvenih šol, študente zdravstvenih in 
medicinskih fakultet, ob izpolnjevanju pogojev pa poteka tudi pripravništvo zdravstvenih delavcev in 
specializacije. V veljavnem Statutu so navedeni le učenci srednjih medicinskih šol. 

Besedilo 12. člena je spremenjeno tako, da je določeno, ima direktor zavoda enega pomočnika 
(pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege) in ne več pomočnikov, kot je to izhajalo iz 
dosedanjega besedila.

Besedilo 13. člena se nanaša na nabor organov zavoda, in sicer se v prvem odstavku kot organ 
zavoda določi tudi strokovnega direktorja, v drugem odstavku pa se besedilo »sestrski kolegij«
nadomesti z besedilom »strokovni kolegij za področje zdravstvene in babiške nege«. 

Nadalje se v 15. členu v drugem odstavku opredeli osebe, ki »glede na delovno mesto, ki ga 
zasedajo«, in ne kot je bilo navedeno »glede na funkcijo, ki jo opravljajo«, ne morejo biti izvoljene v 
svet zavoda. 

V besedilu 24. člena je preoblikovan zapis pogojev za imenovanje direktorja zavoda, za 25. členom pa 
se dodajo novo 2.a podpoglavje in členi 25.a, 25.b in 25.c, ki skladno z aktom o ustanovitvi določajo 
odgovornosti, način imenovanja, pogoje za imenovanje in naloge strokovnega direktorja zavoda.

Sprememba 26. člena prinaša preoblikovanje zapisa besedila, vsebinsko pa je dodana določba, da se 
na sejo strokovnega sveta zavoda vabi tudi direktorja zavoda.

Sprememba tretje alineje 27. člena se nanaša na poenotenje uporabe nazivov organov zavoda, in 
sicer je namesto besedne zveze »direktor« uporabljena besedna zveza »direktor zavoda«.V 28. členu 
in 29. členu je besedilo spremenjeno tako, da se namesto besedne zveze »sestrski kolegij« uporabi 
izraz »strokovni kolegij za področje zdravstvene in babiške nege«.

Spremembe in dopolnitve Statuta je svet zavoda sprejel na podlagi Sklepa o preoblikovanju Bolnišnice 
za ginekologijo in porodništvo Kranj v javni zdravstveni zavod, št. 01403-17/2018/4 z dne 10. 4. 2018. 



PRILOGA 3: PREDLOG SKLEPA VLADE RS

Številka:
V Ljubljani, dne.....

Na podlagi 46. 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 dala soglasje k Spremembam in dopolnitvam Statuta javnega 
zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj. 

                                                     Stojan Tramte
                                                                                       GENERALNI SEKRETAR

PREJMEJO:
- Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj, 
- 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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