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EVA /

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

ZADEVA: Soglasje k Spremembam Statuta Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova 
Gorica – 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 Statuta Splošne bolnišnice »dr. Franca 
Derganca« Nova Gorica. 

                                                                                         Dr. Božo Predalič
                                                                                    GENERALNI SEKRETAR

Priloge:
 predlog Sprememb Statuta Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica,
 obrazložitev,
 predlog Sklepa Vlade RS, 
 mnenje Službe Vlade RS za zakonodajo, 
 mnenje Ministrstva za javno upravo,
 mnenje Ministrstva za finance.

Prejemniki:
 Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri 

Gorici,
 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. Tina Bregant, 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 zavoda Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica je na redni seji 29. 1. 2020
sprejel Spremembe Statuta Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (v nadaljevanju: 
Statut). V predlogu sprememb in dopolnitev Statuta je predvidena uskladitev Statuta z Odlokom o 
spremembah Odloka o preoblikovanju Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica v 
javni zdravstveni zavod, št. 01403-11/2019/4 z dne 28. 5. 2019. 
Skladno s prvim odstavkom 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 –
ZPDZC in 127/06 – ZJZP) daje namreč ustanovitelj soglasje k statutu. S predlogom sprememb 
Statuta, ki je v obravnavi že od decembra 2019, pa se prenaša vsebina zadnjega akta o ustanovitvi, 
usklajenost akta o ustanovitvi in statuta pa bo pripomogla k učinkovitejšemu in bolj usklajenemu 
delovanju 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  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 (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 in 
10/14) 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
                                                                                                        Tomaž Gantar

                                              MINISTER



PRILOGA 3 (jedro gradiva):

PRILOGA 1: PREDLOG SPREMEMB STATUTA SPLOŠNE BOLNIŠNICE »DR. FRANCA 
DERGANCA« NOVA GORICA

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 in 1/19 – odl. US) in Odloka o preoblikovanju Splošne bolnišnice »dr. Franc Derganc« 
Nova Gorica v javni zdravstveni zavod (št. št. 511-02/92-6/1-8 z dne 29. 12. 1992 ter spremembe in 
dopolnitve št. 022-03/97-6 z dne 20. 3. 1997, št. 022-03/97-12 z dne 8. 5. 1997, št. 510-11/2002-1 z 
dne 12. 3. 2002, št. 01403-12/2007/12 z dne 10. 4. 2007, št. 01403-26/2009/4 z dne 13. 1. 2009, št. 
01403-102/2009/4 z dne 21. 7. 2009, št. 01403-44/2013/4 z dne 17. 12. 2013, št. 01403-23/2015/7 z 
dne 13. 10. 2015 in 01403-11/2019/4 z dne 28. 5. 2019) je svet Splošne bolnišnice »dr. Franca 
Derganca« Nova Gorica na redni seji 29. 1. 2020 sprejel

SPREMEMBE STATUTA 
SPLOŠNE BOLNIŠNICE »DR. FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA

1. člen

V Statutu Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (št. 130-4/2002-16 z dne 8. 5. 2007
ter spremembe in dopolnitve št. 130-4/2002-27 z dne 12. 3. 2009, št. 130-4/2002-31 z dne 21. 4. 
2009, št. 130-4/2002-32 z dne 21. 4. 2009, št. 130-4/2002-53 z dne 4. 5. 2010, št. 130-4/2002-80 z 
dne 6. 10. 2015, št. 130-4/2002-127 z dne 23. 11. 2016, št. 130-4/2002-137 z dne 1. 6. 2017 in št. 
130-4/2002-139 z dne 7. 2. 2018) se v 15. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»Dejavnost se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in
17/08) razvršča v:
D 35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah,
D 35.119 Druga proizvodnja električne energije,
D 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo,
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,
H 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu,
I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati,
I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi,
I 56.290 Druga oskrba z jedmi,
M 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije,
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora,
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
P 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
Q 86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost,
Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti,
S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.«.



2. člen

V 23. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi: 

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

3. člen

V 26.a členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi: 

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

Prehodna in končna določba

4. člen

Splošni akti zavoda se uskladijo s temi spremembami najpozneje v 60 dneh od uveljavitve teh 
sprememb.

5. člen

Te spremembe začnejo veljati, ko da nanje soglasje ustanovitelj. 

Te spremembe se objavijo na oglasnih deskah zavoda. 

Predsednica sveta zavoda
           mag. Kristina Kuhanec Tratar

Prejmejo:
 Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter 

pri Gorici,
 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 Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica je na redni seji 29. 1. 2020
sprejel Spremembe Statuta Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica (v nadaljevanju: 
Statut).

V predlogu sprememb Statuta se sprememba drugega odstavka 15. člena Statuta nanaša na 
razširitev dejavnosti zavoda. 

Spremembi prve alineje prvega odstavka 23. člena in prve alineje prvega odstavka 26.a člena se 
nanašata na spremembo zapisa izobrazbenega pogoja za imenovanje direktorja zavoda in 
strokovnega direktorja zavoda. S predlaganimi spremembami Statuta se uskladi vsebina Statuta z 
Odlokom o spremembah Odloka o preoblikovanju Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova 
Gorica v javni zdravstveni zavod, št. 01403-11/2019/4 z dne 28. 5. 2019. 



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 Statuta Splošne bolnišnice »dr. Franca 
Derganca« Nova Gorica. 

                                                     Dr. Božo Predalič
                                                                                       GENERALNI SEKRETAR

PREJMEJO:
 Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri 

Gorici, 
 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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