
Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, 
glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.  
 

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda 
Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični obsega:  

− Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za otroke Šentvid pri 
Stični, št. 01403-39/2021/4 z dne 9. 11. 2021 

 

 
 

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA  

BOLNIŠNICA ZA OTROKE ŠENTVID PRI STIČNI 

 

(neuradno prečiščeno besedilo št. 1) 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 
 

(1) S tem odlokom se s preoblikovanjem javnega zdravstvenega zavoda Center za 

zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični, ustanovi javni zdravstveni zavod Bolnišnica za 

otroke Šentvid pri Stični (v nadaljnjem besedilu: zavod). 

 

(2) Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa 

izvršuje Vlada Republike Slovenije. 

 

 

2. člen 

 

Zavod je pravna oseba s statusom javnega zdravstvenega zavoda. 

 

 

II. IME, SEDEŽ IN ZNAK ZAVODA 

 

3. člen 

 

(1) Ime zavoda je Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični. Skrajšano ime zavoda je BOŠ. 

 

(2) Za poslovanje s tujino se uporablja naziv Children's hospital Šentvid pri Stični.  

 

(3) Sedež zavoda je v Šentvidu pri Stični, Šentvid pri Stični 44.  

 

(4) Zavod uporablja znak, ki je v obliki rdečega srca s črnobelo podobo glave fantka v zgornji 

desni polovici in črnobelo podobo glave deklice v spodnjem delu srca: 

 

 

 



 

III. DEJAVNOST ZAVODA 

 

4. člen 

 

(1) Zavod je specialna bolnišnica, ki kot temeljno dejavnost opravlja zdravstveno dejavnost 

na sekundarni ravni, ki obsega specialistično ambulantno in specialistično bolnišnično 

dejavnost na področju zdravljenja kronično obolelih in poškodovanih otrok ter otrok z 

različnimi protrahiranimi patološkimi stanji in motnjami za območje Republike Slovenije. 

Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje temeljne dejavnosti, ter 

gospodarske dejavnosti, za katere ima tehnične in kadrovske zmožnosti. 

 

(2) Dejavnost zavoda se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list 

RS, št. 69/07 in 17/08) razvršča v: 

H 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu, 

I 55.209 Druge nastanitve za krajši čas, 

I 56.290 Druga oskrba z jedmi, 

L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin, 

N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti, 

N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj, 

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, 

Q 87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo, 

R 93.110 Obratovanje športnih objektov, 

R 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas, 

S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic, 

S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene. 

 

 

5. člen 

 

V zavodu se za otroke v času njihove hospitalizacije izvaja osnovnošolsko izobraževanje v 

oddelkih podružnične šole Osnovna šola Ferda Vesela, Šentvid pri Stični. 

  

 

IV. ORGANI ZAVODA 

 

6. člen 

 

Organi zavoda so:  

‒ svet zavoda,  

‒ direktor zavoda,  

‒ strokovni direktor zavoda, 

‒ strokovni svet zavoda. 

 

1. Svet zavoda 
  

7. člen 

 

(1) Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 



 

(2) Svet zavoda ima sedem članov. 

 

(3) Svet zavoda sestavljajo predstavniki: 

‒ ustanovitelja      4 člani, 
‒ Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 1 član, 

‒ Občine Ivančna Gorica     1 član, 
‒ delavcev zavoda     1 član. 

 

(4) Predsednika sveta zavoda člani izvolijo med predstavniki ustanovitelja. 

 

(5) Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda s tajnim glasovanjem.  

 

 

8. člen 

 

(1) Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma imenujejo za štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni 

oziroma imenovani.  

 

(2) Naloge in pristojnosti sveta zavoda so naslednje:  

− sprejema statut s soglasjem ustanovitelja, 

− sprejema druge splošne akte zavoda, če ni s tem statutom določeno, da jih sprejema 

direktor zavoda, 

− predlaga ustanovitelju spremembo oziroma razširitev dejavnosti zavoda, 

− sprejema finančni načrt in programe dela, programe razvoja, investicij in naložb 

zavoda ter spremlja  njihovo izvrševanje, 

− sprejema letno poročilo zavoda in na predlog direktorja zavoda odloča o razporejanju 

presežka prihodkov nad odhodki, 

− daje soglasje k zadolževanju zavoda, 

− odloča o odpisu sredstev, 

− imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem ustanovitelja, 

− sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem zavoda, 

− organizira stalne ali začasne komisije oziroma druga delovna telesa, 

− daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge, pobude in mnenja o posameznih 

vprašanjih iz njune pristojnosti, 

− nadzoruje delo poslovnega in strokovnega direktorja zavoda in v zvezi s tem 

sprejema ustrezne ukrepe, 

− daje soglasje k merilom in elementom za oblikovanje cen storitev, ki niso določene s 

pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 

− opravlja druge naloge, določene z zakonom, ustanovitvenim aktom ali tem statutom.  

 

 

9. člen 

 

(1) Svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzočih več kot polovica članov sveta zavoda. 

 

(2) Svet zavoda sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. 

 



 

2. Direktor zavoda 
 

10. člen 

 

(1) Direktor zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa 

zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.   

 

(2) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. 

 

(3) Mandat direktorja zavoda traja štiri leta in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.  

 

 

11. člen 

 

(1) Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat na podlagi javnega razpisa, če izpolnjuje 

naslednje pogoje:  

‒ 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, 

‒ ima najmanj pet let delovnih izkušenj  z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi 

znanji.  

 

(2) Kandidat ob prijavi predloži program dela in razvoja na poslovnem področju zavoda za 

obdobje njegovega mandata. 

 

(3) Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta direktorja zavoda se določijo s statutom 

zavoda.  

 

 

3. Strokovni direktor zavoda 

 
12. člen 

 

(1) Strokovni direktor zavoda vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela 

zavoda. 

 

(2) Mandat strokovnega direktorja traja štiri leta in je po poteku te dobe lahko ponovno 

imenovan.  

 

(3) Strokovnega direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem mnenju 

strokovnega sveta zavoda. 

 

 

13. člen 

 

(1) Za strokovnega direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat na podlagi javnega razpisa, 

če izpolnjuje naslednje pogoje: 



‒ ima najmanj izobrazbo ustrezne 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, 
‒ ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj eno leto na vodstvenih 

delovnih mestih. 

 

(2) Kandidat ob prijavi predloži program dela in razvoja na strokovnem področju zavoda za 

obdobje njegovega mandata. 

 

(3) Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta strokovnega direktorja zavoda se določijo s 

statutom zavoda. 

 

 

4. Strokovni svet zavoda 

 

14. člen 

 

(1) Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda za področje strokovnega dela 

zavoda.  

 

(2) Strokovni svet zavoda obravnava vprašanja s področja strokovnega dela ter predlaga 

ustrezne rešitve in priporočila s tega področja. 

 

(3) Strokovni svet zavoda ima devet članov. Sestavljajo ga: 

− strokovni direktor zavoda, 

− dva zdravnika, 

− pomočnik direktorja za zdravstveno nego in njegov namestnik ter  

− štirje predstavniki zdravstvenih sodelavcev. 

 

(4) Strokovni direktor zavoda je predsednik strokovnega sveta zavoda. Člane strokovnega 

sveta zavoda imenuje direktor zavoda na predlog strokovnega direktorja zavoda. 

 

(5) Strokovni svet zavoda je imenovan za mandatno obdobje štirih let. Po izteku mandata so 

člani strokovnega sveta zavoda lahko ponovno imenovani za opravljanje te funkcije. 

 

(6) Strokovni svet zavoda ima naslednje pristojnosti: 

− usklajuje strokovno, izobraževalno in raziskovalno dejavnost zavoda, 

− strokovnemu direktorju posreduje predloge strokovnih doktrin, novih oblik 

strokovnega dela in standardov obravnave po diagnozah, 

− določa standarde kakovosti dela v zavodu, 

− daje pobude k predlogu letnega načrta glede vsebine in obsega dela zdravstvenih 

storitev v zavodu, 

− določa merila in elemente za razporejanje sredstev za izobraževanje,  

− sodeluje pri delitvi dela med posameznimi organizacijskimi enotami in nadzoruje 

strokovnost dela v zavodu, 

− pripravlja predloge razvoja zdravstvene dejavnosti zavoda, 



− predlaga o izbiri in prednostni nabavi medicinske opreme ob upoštevanju smernic 

razvoja dejavnosti zavoda in razpoložljivih sredstev.  

 

 

V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 

 

15. člen 

 

Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje obveznosti 

odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi lahko upravlja. 

 

 

16. člen 

 

Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju. 

 

 

VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 

 

17. člen 

 

(1) Zavod za opravljanje svoje dejavnosti upravlja s stvarnim premoženjem, ki je v lasti 

Republike Slovenije. 

 

(2) Zavod pridobiva sredstva za opravljanje in razvoj dejavnosti:  

− od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljene storitve, 

− iz sredstev drugih zavarovalnic, 

− iz proračuna Republike Slovenije za namene, za katere je z zakonom določeno, da se 

financirajo iz državnega proračuna, 

− s plačili za storitve, 

− z dotacijami, darili in iz drugih virov. 

 

 

18. člen 

 

(1) Presežek prihodkov nad odhodki zavoda se uporablja v skladu z zakonom, ki ureja 

fiskalno pravilo, in zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost. 

 

 

(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda v 

soglasju z ustanoviteljem. 

 

 

19. člen 

 

O načinu pokrivanja in višini pokrivanja morebitnega presežka odhodkov nad prihodki, ki ga 

ni moč pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloči ustanovitelj na predlog sveta 

zavoda. 

 

 

20. člen 



 

Zavod mora uporabljati in upravljati s premoženjem ustanovitelja s skrbnostjo dobrega 

gospodarja. 
 
 
 

Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za otroke Šentvid pri 
Stični, št. 01403-39/2021/4 z dne 9. 11. 2021, vsebuje naslednje prehodne in končne 
določbe: 
 

»VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

21. člen 

 

(1) Svet zavoda uskladi statut zavoda s tem odlokom v 30 dneh od uveljavitve tega odloka.  

 

(2) Vsi splošni akti zavoda se uskladijo s tem odlokom in statutom zavoda v šestih mesecih 

od uveljavitve sprememb statuta zavoda.  
 

(3) Do uveljavitve sprememb statuta zavoda in uskladitve drugih aktov zavoda s tem 

odlokom se smiselno uporabljajo določbe obstoječih aktov, kolikor niso v nasprotju s tem 

odlokom.  
 

 

22. člen 

 

Organi zavoda, imenovani za mandatno obdobje, opravljajo svoje naloge do izteka 

veljavnega mandata. 

 

23. člen 

 

Zavod upravlja z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, s katerimi je upravljal do 

uveljavitve tega odloka. 

 

24. člen 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o preoblikovanju in spremembi imena 

Zavoda za revmatične in srčne rekonvalescente za mladino, dr. Marko Gerbec, Šentvid pri 

Stični (št. 022-06/96-17/1-8 z dne 12. 9. 1996 ter spremembe in dopolnitve št. 01403-

29/2007/4 z dne 22. 5. 2007, št. 01403-25/2009/4 z dne 13. 1. 2009, št. 01403-8/2016/4 z 

dne 1. 3. 2016, št. 01403-8/2016/11 z dne 22. 11. 2016 in št. 01403-8/2016/18 z dne 18. 4. 

2017). 
 

 
25. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejetju.«. 

 

 
 
Številka:  0140-103/2018/120 

Datum:  11. 11. 2021 


