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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. 

                                                                                         Dr. Božo Predalič
                                                                                    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. 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 Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj je na 19. seji, ki je potekala 28. 2. 2020, sprejel 
Spremembe in dopolnitve Statuta javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ginekologijo in 
porodništvo Kranj (v nadaljnjem besedilu: Statut). V predlogu sprememb in dopolnitev Statuta je 
predvideno preoblikovanje notranje organiziranosti zavoda in umestitev določb o delavcih s 
posebnimi pooblastili.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o interventnih ukrepih 
za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika 
Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17; v nadaljnjem besedilu: ZIUFSZZ) 30. 11. 2017 sprejela sklep št. 
17200-4/2017/2, s katerim je 1. decembra 2017 uvedla sanacijo v javnih zdravstvenih zavodih, 
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in 
terciarni ravni ter so na dan 31. 12. 2016 v bilanci stanja izkazali presežek odhodkov nad prihodki. V 
noveli sanacijskega programa zavoda, ki ga je Ministrstvo za zdravje potrdilo 17. 12. 2019, je ena 
izmed ključnih zavez tudi sprememba notranje organizacije zavoda.
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; v nadaljnjem besedilu: ZZ) daje ustanovitelj soglasje k statutu zavoda. S 
predlaganimi spremembami in dopolnitvami se v Statut vnašajo določbe o notranji organizaciji 
zavoda, kar vpliva tudi na njegovo učinkovito delovanje. 
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, z last i mala in srednja podjetja 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
 razvojne 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 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, 64/17, 1/19 – odl. US in 73/19) 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 s spremembami in 
dopolnitvami, 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 19. seji 28.02.2020 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. 06-
163/09 z dne 9. 7. 2009, s spremembami št. 06-336/10 z dne 16. 11. 2010 in št. 06-222/18 z dne 18. 
12. 2018, se v drugi alineji prvega odstavka 13. člena, v drugem stavku prvega odstavka 17. člena, v 
19. členu, v naslovu, označenem z »2.«, v prvem in drugem odstavku 22. člena, v prvem in drugem 
stavku 23. člena, v prvem in tretjem stavku 25. člena, v prvem, drugem in tretjem odstavku 31. člena in 
v 40. členu beseda »direktor« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »direktor zavoda« v ustreznem 
sklonu.

2. člen

V 8. členu se v drugem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi:

»Zavod opravlja tudi lekarniško in laboratorijsko dejavnost.«.

3. člen

10. člen se spremeni tako, da se glasi:

»10. člen

Zavod opravlja svojo dejavnost v okviru organizacijskih enot, ki so službe in enote. V zavodu so 
oblikovane naslednje službe oziroma enote:

− ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
1. Diagnostika in zdravljenje

 Služba za ginekologijo in porodništvo
 Služba za neonatologijo
 Služba za anesteziologijo
 Služba za radiologijo

2. Zdravstvena administracija
3. Služba zdravstvene in babiške nege
4. Lekarna
5. Laboratorijska dejavnost

− NEZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
1. Splošno kadrovska služba
2. Finančno-računovodska služba



3. Podporne službe
 Služba za investicije in vzdrževanje
 Služba za bolnišnično higieno
 Služba za javna naročila in nabavo
 Kuhinja

 SLUŽBA ZA INFORMATIKO

 SLUŽBA ZA KAKOVOST IN OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB.«.

4. člen

11. člen se spremeni tako, da se glasi:

»11. člen

Notranja organizacija in opisi delovnih področij organizacijskih enot se določijo v aktu, ki ga sprejme 
direktor zavoda.

Opisi delovnih mest se določijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme direktor zavoda.«.

5. člen

12. člen se spremeni tako, da se glasi:

»12. člen

Direktor zavoda vodi zavod. Vodje služb oziroma enot vodijo službe oziroma enote. Direktor zavoda 
ima za pomoč pri vodenju zavoda pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege.«.

6. člen

V 15. členu se v drugem odstavku za besedilom »strokovni direktor zavoda« črtata vejica in besedilo 
»namestnik direktorja zavoda«, v tretjem odstavku pa se beseda »direktor« nadomesti z besedilom 
»direktor zavoda«.

7. člen

V 20. členu se v drugi alineji beseda »direktor« nadomesti z besedilom »direktor zavoda«, v osmi 
alineji pa se beseda »direktorju« nadomesti z besedilom »direktorju zavoda«.

Za osmo alinejo se doda nova deveta alineja, ki se glasi:

»- daje soglasje k merilom in elementom za oblikovanje cen storitev, ki jih predlaga direktor zavoda, ki 
niso določene s pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,«.

Dosedanja deveta alineja postane deseta alineja.

8. člen

V 25.c členu se sedma alineja spremeni tako, da se glasi:

»- poda mnenje direktorju zavoda o kandidatih za vodje služb oziroma enot;«.

9. člen

Za 25.c členom se doda nov 25.d člen, ki se glasi:

»25.d člen



V primeru odsotnosti strokovnega direktorja ga v strokovnih zadevah nadomeščajo vodje služb 
oziroma enot po svojih strokovnih področjih.«.

10. člen

V 26. členu se v prvem odstavku v drugem stavku besedilo »oddelkov« nadomesti z besedilom »služb 
oziroma enot«.

11. člen

27. člen se spremeni tako, da se glasi:

»27. člen

Strokovni svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
 obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda;
 daje svetu zavoda, direktorju zavoda in strokovnemu direktorju zavoda mnenja in predloge 

glede organizacije in dela zavoda s strokovnega vidika;
 odloča o strokovnih zadevah, za katere ga pooblasti svet zavoda, direktor zavoda ali strokovni

direktor zavoda.«.

12. člen

V 28. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:

»Sestavljajo ga pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege in vodje timov znotraj službe 
zdravstvene in babiške nege.«

13. člen

29. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Predloge, stališča oziroma mnenja strokovnega kolegija za področje zdravstvene in babiške nege s 
področja dela negovalnega osebja posreduje pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege 
direktorju zavoda oziroma strokovnemu direktorju zavoda.«.

14. člen

Za 29. členom se dodata nova V.a naslov in 29.a člen, ki se glasita:

»V.a DELAVCI S POSEBNIMI POOBLASTILI IN ODGOVORNOSTMI

29.a člen

Delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi v zavodu je pomočnik direktorja za področje 
zdravstvene nege.

Pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege organizira in koordinira dejavnost nege in oskrbe 
pacientk, kontrolira in nadzira epidemiološke razmere, skrbi za strokovno izpopolnjevanje in 
izobraževanje delavcev s področja zdravstvene nege in opravlja druge naloge določene z aktom o 
sistemizaciji delovnih mest.

Pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege imenuje direktor za mandatno obdobje štirih let in 
je po preteku tega obdobja lahko ponovno imenovan.

Pogoji za imenovanje pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege se določijo v aktu o 
sistemizaciji delovnih mest iz drugega odstavka 11. člena tega statuta.«.



15. člen

V 30. členu se v drugem odstavku besedilo »Oddelki na ravni enot« nadomesti z besedilom »Službe 
oziroma enote«.

16. člen

32. člen se spremeni tako, da se glasi:

»32. člen

V primeru odsotnosti direktorja zavoda ga nadomešča strokovni direktor zavoda.«.

17. člen

V 33. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Pridobivanje sredstev s prodajo blaga in storitev na trgu urejajo pravila o izvajanju te dejavnosti, ki jih 
sprejme svet zavoda.«.

18. člen

V 37. členu se v drugem stavku besedilo »za katere se lahko izreče ukrep prenehanja delovnega 
razmerja« nadomesti z besedilom »zaradi katere se lahko odpove pogodba o zaposlitvi«.

19. člen

V 42. členu se v drugem odstavku črta beseda »oddelkov«.

V tretjem odstavku se besedilo »Na oglasnih deskah« nadomesti z besedilom »Na enak način«.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Za organizacijo obveščanja je odgovoren direktor zavoda.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

20. člen

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

21. 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
     mag. Alenka Bradač



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 19. seji 28. 2. 2020 sprejel 
Spremembe in dopolnitve Statuta javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ginekologijo in 
porodništvo Kranj (v nadaljnjem besedilu: Statut). Osrednji namen sprememb Statuta je sprememba 
notranje organizacije zavoda, ki je eden izmed ključnih ukrepov tudi v noveli sanacijskega programa 
zavoda, ki ga je 17. 12. 2019 potrdilo Ministrstvo za zdravje. V predlog sprememb in dopolnitev 
Statuta so vključene tudi določbe o delavcih s  posebnimi pooblastili in odgovornostmi. 

V 1. členu predloga sprememb in dopolnitev Statuta je določeno, da se v drugi alineji prvega odstavka 
13. člena, v drugem stavku prvega odstavka 17. člena, v 19. členu, v naslovu, označenem z »2.«, v 
prvem in drugem odstavku 2. člena, v prvem in drugem stavku 23. člena, v prvem in tretjem stavku 25. 
člena, v prvem, drugem in tretjem odstavku 31. člena in v 40. členu se beseda »direktor« nadomesti z 
besedilom »direktor zavoda«. 

V 8. in 10. členu Statuta je predvidena sprememba notranje organizacije zavoda, ki je preoblikovana v 
službe in enote. Z navedenimi spremembami se namesto oddelčne organizacije uvaja funkcijska 
organiziranost zavoda.

V 11. členu Statuta se določi, da se notranja organizacija in opisi delovnih področij organizacijskih 
enot določijo v aktu, ki ga sprejme direktor zavoda, ki sprejme tudi akt o sistemizaciji delovnih mest. 

V 15. členu in 20. členu Statuta se beseda »direktor« nadomesti z besedilom »direktor zavoda«. 

V 25.c členu Statuta se med pristojnostmi strokovnega direktorja določi tudi pristojnost podaje mnenja 
direktorju zavoda o kandidatih za vodje služb oziroma enot. 

V novem 25.d členu Statuta se določi osebe, ki nadomeščajo strokovnega direktorja v strokovnih 
zadevah. Sprememba 27. člena Statuta se nanaša na spremenjen zapis pristojnosti strokovnega 
sveta zavoda. 

V 28. členu Statuta, ki določa strokovni kolegij za področje zdravstvene in babiške nege je spremenjen 
drugi stavek, ki določa, da navedeni kolegij sestavljajo direktor za področje zdravstvene nege in vodje 
timov znotraj službe zdravstvene in babiške nege. 

Sprememba 29. člena Statuta predvideva, da bo pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege
predloge, stališča oziroma mnenja strokovnega kolegija za področje zdravstvene in babiške nege s 
področja dela negovalnega osebja posredoval direktorju zavoda oziroma strokovnemu direktorju 
zavoda, in ne kot je sedaj predvideno direktorju oziroma strokovnemu svetu zavoda. 

V novem V.a naslovu in 29.a členu Statuta se določijo delavci s posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi. V kontekstu zavoda je to pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege. V 29.a 
členu je določeno, da ga imenuje direktor zavoda za mandatno obdobje štirih let. 

V 30. členu Statuta se besedilo »Oddelki na ravni enot« nadomesti z besedilom »Službe oziroma 
enote«.

V 32. členu Statuta je določeno, da v primeru odsotnosti direktorja zavoda tega nadomešča strokovni
direktor zavoda. 

V 33. členu Statuta se v novem tretjem odstavku določi, da pridobivanje sredstev s tržnimi dejavnostmi
urejajo pravila, ki jih sprejme svet zavoda. 



V 42. členu Statuta se zaradi poenotenja in izboljšanja preglednosti besedila črta beseda »oddelkov«, 
besedilo »Na oglasnih deskah« se nadomesti z besedilom »Na enak način«, v četrtem odstavku pa je 
določeno, da je za organizacijo obveščanja odgovoren direktor zavoda. 



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. 

                                                     Dr. Božo Predalič
                                                                                       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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