


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 in 88/16 – 
ZdZPZD) in Sklepa o izločitvi strokovno poslovne skupnosti Psihiatrična klinika iz javnega zavoda 
Klinični center Ljubljana in ustanovitvi javnega zavoda Psihiatrična klinika Ljubljana (št. 510-01/98-1 z 
dne 19. 2. 1998 in spremembe in dopolnitve, št. 510-01/2002-1 z dne 3. 12. 2002, št. 510-01/2002-3 z 
dne 20. 4. 2004, št. 01403-71/2009/4 z dne 26. 5. 2009 in št. 01403-35/2014/5 z dne 29. 7. 2014) je 
svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana na 17. seji 19. 1. 2017 sprejel  

 

SPREMEMBE STATUTA 
UNIVERZITETNE PSIHIATRIČNE KLINIKE LJUBLJANA 

 

1. člen 

V Statutu Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana, ki ga je svet Univerzitetne psihiatrične klinike 
Ljubljana sprejel na sejah 7. 7. 2009 in 4. 8. 2008  ter spremembe in dopolnitve z dne 10. 12. 2014, se 
v drugem odstavku 10. člena, peti alineji 22. člena, drugi alineji 34. člena, naslovu pred 38. členom, 
prvem in tretjem odstavku 38. člena, napovednem stavku 39. člena, 40. členu in drugem odstavku 63. 
člena besedilo »pomočnik strokovnega direktorja za zdravstveno nego in oskrbo« v vseh sklonih 
nadomesti z besedilom »pomočnik generalnega direktorja za zdravstveno nego in oskrbo« v 
ustreznem sklonu. 

2. člen 

V 32. členu se deveta, deseta in enajsta alineja spremenijo tako, da se glasijo: 

»– vodi, predlaga in usklajuje strokovno izobraževanje in usposabljanje zdravstvenih delavcev in 
sodelavcev ter zdravstvene administracije (skupaj s pomočnikom generalnega direktorja za 
zdravstveno nego in oskrbo za zaposlene, ki delajo na področju zdravstvene nege in oskrbe);  

– generalnemu direktorju predlaga kadrovski načrt za področje zdravstvenih delavcev in sodelavcev 
ter zdravstvene administracije (skupaj s pomočnikom generalnega direktorja za zdravstveno nego in 
oskrbo zaposlenih, ki delajo na področju zdravstvene nege in oskrbe);   

– generalnemu direktorju predlaga sklenitev in odpoved pogodb o zaposlitvi zdravstvenim delavcem in 
sodelavcem ter zdravstvene administracije (skupaj s pomočnikom generalnega direktorja za 
zdravstveno nego in oskrbo zaposlenih, ki delajo na področju zdravstvene nege in oskrbe;«.   

3. člen 

V 36. členu se četrta alineja spremeni tako, da se glasi: 

»– nadzira strokovno usposobljenost in izpopolnjevanje osebja strokovne organizacijske enote (skupaj 
s pomočnikom generalnega direktorja za zdravstveno nego in oskrbo za zaposlene, ki delajo na 
področju zdravstvene nege in oskrbe);«. 

4. člen 

Drugi odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Pomočnika generalnega direktorja za zdravstveno nego in oskrbo imenuje in razrešuje generalni 
direktor na predlog strokovnega direktorja in po pridobitvi mnenja strokovnega kolegija zdravstvene 



nege. Mandat pomočnika generalnega direktorja za zdravstveno nego in oskrbo je vezan na mandat 
generalnega direktorja. Po poteku mandata je lahko ponovno imenovan.«. 

5. člen 

Tretja alineja 39. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»– nadzira standarde kakovosti v zdravstveni negi in oskrbi ter generalnemu direktorju in strokovnemu 
direktorju predlaga sprejetje ustreznih ukrepov, če ti niso izpolnjeni,«. 

Peta alineja se spremeni tako, da se glasi: 

»–generalnemu direktorju in strokovnemu direktorju skladno z letnim planom in poslovnim načrtom 
predlaga strokovna izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi,«. 

6. člen 

Drugi odstavek 61. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Kolegij generalnega direktorja sestavljajo strokovni direktor in pomočniki generalnega direktorja.«. 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

7. člen 

Splošni akti UPK Ljubljana se uskladijo s temi spremembami v enem mesecu od njihove uveljavitve. 

8. člen 

Dosedanji pomočnik strokovnega direktorja za zdravstveno nego in oskrbo opravlja svojo funkcijo do 
izteka veljavnega mandata. 

9. člen 

Te spremembe so sprejete, ko zanje glasuje več kot polovica vseh članov sveta UPK Ljubljana, veljati 
pa začnejo naslednji dan, ko da nanje soglasje ustanovitelj in so objavljene na spletni strani UPK 
Ljubljana. 

 

 
                                                                                         Predsednik sveta UPK Ljubljana  
                                                                                                  mag. Peter Požun 
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