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Na podlagi 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 451/94 - o.
,
8/96, 18/98, 36/00 - ZPDZC in 127106 - ZJZP) je Vlada Republike Slovenije dne 27.
julija 2010 sprejela

SKLEP
o soglasju k Spremembam Statuta javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni
klinični center Ljubljana

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Spremembam Statuta javnega
zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Ljubljana, ki jih je Svet zavoda
sprejel na svojih sejah 2. decembra 2009 in 17. maja 2010.

~~

mag. Helena KAMNAR
GENERALNA SEKRETARKA

PREJMEJO:
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za finance
Služba Vlade RS za zakonodajo
Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
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Naslov: Gregorčičeva 20-25, p.p. 638, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: 01 / 47810 OO, Telefaks: 01/478 16 07' E-pošta: gp.gs@gov.si • Spletni naslov: http://www.vlada.si

Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12191, št. 45/94 - odI. US,
8196, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št.
23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 15/08 - ZPacP, 58/08 - ZZdrS-E in 77/08 ZDZdr) in Odloka o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Klinični center v javni
zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center Ljubljana (Uradni list RS, št. 138/06 in 27107)
je Svet zavoda na seji 17. 12.2009 in 17.5.2010 sprejel

SPREMEMBE STATUTA
JAVNEGA ZDRAVSTENEGA ZAVODA
UNIVERZITETNI KLINiČNI CENTER LJUBLJANA

1. člen

V Statutu javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki ga je
svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center sprejel na svoji seji 5. 4.
2007 in 30. 7. 2007, se v 13. členu v drugem odstavku besedilo "Center za pljučne bolezni in
alergijo" nadomesti z besedilom "Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo".
V šestem odstavku se besedilo "Klinični oddelek za vaskularno in intenzivno nevrološko
terapijo" nadomesti z besedilom "Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno
nevrološko terapijo".
V osmem odstavku se besedilo "Inštitut za medicinsko genetiko" nadomesti z besedilom
"Klinični inštitut za medicinsko genetiko".
V devetem odstavku se besedilo "Služba za gastroenterologijo in hepatologijo" nadomesti z
besedilom "Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko", besedilo
"Služba za neonatologijo" z besedilom "Klinični oddelek za neonatologijo", besedilo "Služba
za onkologijo in hematologijo" z besedilom "Klinični oddelek za otroško hematologijo in
onkologijo", v besedilu "Služba za alergologijo in revmatologijo in klinično imunologijo" pa se
za besedo "alergologijo" beseda "in" nadomesti z vejico.
V desetem odstavku se besedilo "Center za snemno protetiko in Center za fiksno protetiko"
nadomesti z besedilom "Center za stomatološko protetiko" .

2. člen
V 42. členu se v prvem odstavku za besedilom "Predstojnik klinike in kliničnega inštituta"
doda besedilo "oziroma kliničnega oddelka".

3. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati, ko da nanje soglasje ustanovitelj. Spremembe
se objavijo v internem glasilu in na spletu UKC.

