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EVA /

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

ZADEVA: Soglasje k Spremembam in dopolnitvi Statuta Univerzitetnega kliničnega centra
Ljubljana – 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 dopolnitvi Statuta Univerzitetnega 
kliničnega centra Ljubljana.

                                                        Mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                             V. D. GENERALNEGA SEKRETARJA

Priloge:
 predlog Sprememb in dopolnitve Statuta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana,
 obrazložitev,
 predlog Sklepa Vlade RS, 
 mnenje Službe Vlade RS za zakonodajo, 
 mnenje Ministrstva za javno upravo,
 mnenje Ministrstva za finance.

Prejemniki:
 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 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 Pravne službe,
 mag. Marija Magajne, 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:
Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je na 47. redni seji, ki je potekala 27. 1. 2021, 
sprejel Spremembe in dopolnitev Statuta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (v nadaljnjem 
besedilu: Statut). V predlogu sprememb in dopolnitve Statuta so predvidene spremembe petega 
odstavka 7. člena, devetega odstavka 13. člena in petega odstavka 20. člena. 

V petem odstavku 7. člena se v skladu z Odlokom o spremembi Odloka o preoblikovanju javnega 
zdravstvenega zavoda Klinični center v javni zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center (Uradni 
list RS, št. 201/20) spremeni navedba dejavnosti. V devetem odstavku 13. člena Statuta se zaradi 
prenovljene organizacije oddelkov srčne kirurgije doda besedilo »Služba za kardiologijo,«. V 20. 
členu se v petem odstavku zaradi notranje uskladitve besedila člena nadomesti beseda »prvega« z 
besedo »drugega«. 

V skladu s prvim odstavkom 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 –
ZPDZC in 127/06 – ZJZP) daje ustanovitelj soglasje k statutu zavoda. 
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  unije in 

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 (Uradni list 



RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 10/14 
in 164/20) 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
                                                                                Mag. Marija Magajne
                                                                                  državna sekretarka



PRILOGA 3 (jedro gradiva):

PRILOGA 1: PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITVE STATUTA UNIVERZITETNEGA
KLINIČNEGA CENTRA LJUBLJANA

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, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE) in Odloka 
o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Klinični center v javni zdravstveni zavod Univerzitetni 
klinični center (Uradni list RS, št. 138/06, 27/07, 52/15 in 201/20) je svet Univerzitetnega kliničnega 
centra Ljubljana na 47. redni seji 27. 1. 2021 sprejel 

SPREMEMBE IN DOPOLNITEV STATUTA
UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA LJUBLJANA

1. člen

V Statutu Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana z dne 5. 4. 2007 in 30. 7. 2007 ter spremembe in 
dopolnitve z dne 17. 12. 2009 in 17. 5. 2010, 7. 6. 2011, 11. 10. 2011, 25. 9. 2012, 23. 7. 2015, 31. 5. 
2017, 14. 2. 2018, 4. 9. 2019, 9. 10. 2019 in 14. do 15. 9. 2020, se v 7. členu peti odstavek spremeni 
tako, da se glasi: 

»Dejavnost iz tega člena se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št.
69/07 in 17/08) razvršča v:
C 18.130 Priprava za tisk in objavo
C 21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov
C 32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
C 33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
C 33.140 Popravila električnih naprav
D 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
G 46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in 
materiali
G 47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
G 47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi 
pripomočki
G 47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
I 55.201 Počitniški domovi in letovišča
I 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
I 55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
I 56.290 Druga oskrba z jedmi
I 56.300 Strežba pijač
J 58.110 Izdajanje knjig
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190 Drugo založništvo
J 62.010 Računalniško programiranje
J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
L 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora



N 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem ali zakup
N 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N 81.210 Splošno čiščenje stavb
N 82. 190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov in srečanj
P 85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
P 85.421 Višješolsko izobraževanje
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q 86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.230 Zobozdravstvena dejavnost
Q 86.901 Alternativne oblike zdravljenja
Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
Q 87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
R 91.011 Dejavnost knjižnic
S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
S 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost.«.

2. člen

V 13. členu se v devetem odstavku za besedilom »Klinični oddelek intenzivne terapije otrok« doda 
besedilo »Služba za kardiologijo,«.

3. člen

V 20. členu se v petem odstavku beseda »prvega« nadomesti z besedo »drugega«. 

Končna določba

4. člen

Te spremembe in dopolnitev začnejo veljati naslednji dan, ko da nanje soglasje ustanovitelj in se 
objavijo na spletni strani UKC. 

Predsednik sveta UKC Ljubljana 
           Jože Golobič, l.r. 

Št. 011-0001/2021/0001
Datum: 01. 02. 2021



Prejmejo:
 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 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

Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je na 47. redni seji, ki je potekala 27. 1. 2021, sprejel
Spremembe in dopolnitev Statuta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: 
Statut).

V predlogu sprememb in dopolnitve se peti odstavek 7. člena spremeni tako, da se uskladi z Odlokom 
o spremembi Odloka o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Klinični center v javni 
zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center (Uradni list RS, št. 201/20).

Zaradi preoblikovanja organizacije srčne kirurgije se v devetem odstavku 13. člena doda besedilo 
»Služba za kardiologijo«.

V petem odstavku 20. člena se zaradi uskladitve sklicev znotraj člena beseda »prvega« nadomesti z 
besedo »drugega«, saj se peti odstavek 20. člena sklicuje na Pravilnik o volitvah iz drugega odstavka 
20. člena.



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 dopolnitvi Statuta Univerzitetnega
kliničnega centra Ljubljana.

Dr. Božo Predalič
      GENERALNI SEKRETAR

PREJMEJO:
 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 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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