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Zadeva: NOVO GRADIVO ŠT. 1, Sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi 
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 
Ljubljana, kot zavezanca za obvezno organiziranje varovanja – predlog 
za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prvega odstavka 69. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) in 3. 
člena Uredbe o obveznem organiziranju varovanja (Uradni list RS, št. 80/12) je Vlada Republike 
Slovenije na svoji…. seji dne ….. pod točko ……  dnevnega reda sprejela naslednji

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je kot zavezanca za obvezno organiziranje varovanja določila 
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana.

2. Univerzitetni klinični center Ljubljana vzpostavi in izvaja naslednje ukrepe varovanja v skladu s 
predpisi in standardi stroke na področju zasebnega varovanja:

– stalna kontrola pristopa, 
– stalen nadzor varovanega območja prek video nadzornega sistema v skladu z zakonom, ki 

ureja varstvo osebnih podatkov,
– občasna fizična kontrola posameznih objektov in območij ter drugi varnostni ukrepi 

(odklepanje ali zaklepanje vrat ob določeni uri, obhodi in vizualno nadziranje varovanega 
območja, objektov in premoženja, preverjanje varnostnih stanj in ukrepanje ob ugotovitvah, 
obvladovanje varnostnih situacij in ukrepanje za zmanjševanje varnostnih tveganj oziroma 
obveščanje odgovornih oseb, odkrivanje, preprečevanje in gašenje začetnih požarov in 
izvajanje drugih ukrepov varstva pred požarom, skladno s predpisi, izvajanje prvih nujnih 
ukrepov po zaznavi kaznivega ali škodljivega ravnanja, nadziranje alarmnih, protipožarnih 
ali drugih varnostnih naprav in sistemov, obveščanje reševalcev, gasilcev in policije po 
potrebi,…) v skladu z oceno stopnje tveganja in načrtom varovanja,

– izvedba ukrepov na podlagi Zakona o zasebnem varovanju in ukrepov, ki so določeni s 
posebnimi predpisi, če je varovanje urejeno s temi predpisi in ti predpisi vsebujejo vsaj 
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enakovredne postopke, naloge in varnostne ukrepe kot Zakon o zasebnem varovanju, v 
skladu z oceno stopnje tveganja in načrtom varovanja.

3. Univerzitetni klinični center Ljubljana organizira varovanje ter pripravi in potrdi načrt varovanja v 12 
mesecih od dneva sprejetja tega sklepa in o tem v 15 dneh od potrditve načrta varovanja obvesti 
Ministrstvo za zdravje.

                                                                                               Tanja Šarabon
                                                                                    GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejme:
- Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana
- Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana
- Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana

PRILOGA:
 obrazložitev

2.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
   - Anne-Marie YAZBECK, generalna direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo,

- Ada Čargo, Sektor za kakovost in varnost sistema zdravstvenega varstva.

2.b Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali na seji Vlade RS:
  - Tomaž Gantar, minister
  - Brigita Čokl, državna sekretarka

3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu:
DA 

4.a Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v Državnem 
zboru RS z obrazložitvijo razlogov:
/

4.b Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov:
/

5. Kratek povzetek gradiva
S sklepom se Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana (v nadaljnjem 
besedilu: UKC Ljubljana), določi kot zavezanec za obvezno organiziranje varovanja zaradi nalog, ki 
jih izvaja. V sklepu so opredeljene obveznosti ter ukrepi varovanja, ki jih je UKC Ljubljana dolžen 
vzpostaviti in izvajati v skladu s predpisi in standardi stroke na področju zasebnega varovanja.



UKC Ljubljana mora v roku 12 mesecev od prejetja sklepa organizirati varovanje ter pripraviti in 
potrditi načrt varovanja. UKC Ljubljana mora na objektih izvajati ukrepe, navedene v sklepu skladno 
z oceno stopnje tveganja.

V novem gradivu smo upoštevali pripombe Ministrstva za obrambo in jih glede na upoštevane 
pripombe Službe Vlade RS za zakonodajo, smiselno umestili v novo besedilo gradiva. 

6. Presoja posledic
a) na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v 

tekočem in naslednjih treh letih
NE

b) na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE

d) na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike NE
e) na socialno področje NE
f) na  dokumenta razvojnega načrtovanja:

- na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
- na razvojne politike na ravni programov po 

strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

- na razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40.000 EUR

Gradivo nima finančnih posledic, višjih od 40.000 EUR.



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče 
leto�(t) t+1 t�2 t+�

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) prihodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) odhodkov državnega 
proraču�a�
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje�(-) odhodkov�
občinsk�h proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) obveznosti za 
druga�javna finančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene�:

Ime proračunskega 
�porabnika

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv 

ukrepa,�projekt�

�šifra PP�
/Na�iv PP

Znesek za 
tekoče leto 

(t)

Znesek 
za�t+1

SKUPAJ: * DDV je vključen

II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz�

Ime proračunskega 
uporabnik�

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv 

ukrepa, �projekta

Šifra PP 
/Naziv�PP

Znesek za 
tekoče leto 

(t)

Znesek za 
t+1

SKUPAJ:

II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna�

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t+1



/OBRAZLOŽITEV:

SKUPAJ�

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR
/

8. Predstavitev sodelovanja javnosti
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja NE
Gradivo nima posledic za javnost in sodelovanje javnosti ni potrebno.

9. Predstavitev medresorskega usklajevanja                                                                     DA
Gradivo je bilo poslano v medresorsko usklajevanje:

- Ministrstvo za notranje zadeve 
- Ministrstvo za obrambo
- Služba Vlade RS za zakonodajo

Datum pošiljanja:  17. 9. 2013
Gradivo je usklajeno: v celoti 

10. Gradivo je lektorirano NE

11. Zahteva predlagatelja za 
a) obravnavo neusklajenega gradiva NE
b) za nujnost obravnave NE
c) obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti NE

12. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti NE

13. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade NE

14. Gradivo je pripravljeno na podlagi sklepa vlade št. … z dne …

                                                                     Tomaž Gantar
                                                                    MINISTER

PRILOGE: 
- Priloga 1: obrazložitev



PRILOGA 1

OBRAZLOŽITEV:

Na podlagi 69. člena Zakona o zasebnem varovanju (v nadaljnjem besedilu: ZZasV-1)in 3. 
člena Uredbe o obveznem organiziranju varovanja (v nadaljnjem besedilu: Uredba) Ministrstvo 
za zdravje Vladi Republike Slovenije predlaga določitev Univerzitetnega kliničnega centra
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: UKC Ljubljana) kot zavezanca za obvezno organiziranje 
varovanja.

UKC Ljubljana opravlja zdravstveno dejavnost na sekundami in terciarni ravni ter izobraževalno 
in raziskovalno dejavnost na področju zdravstva, opravlja bolnišnično in ambulantno 
specialistično dejavnost za področje ljubljanske zdravstvene regije in drugih regij, predstavlja 
skrb za uravnotežen razvoj specialističnih zdravstvenih dejavnosti v državi, uvajanje novih 
zdravstvenih metod, posredovanje novega znanja in veščin drugim zdravstvenim zavodom, 
izvajanje najzahtevnejših zdravstvenih storitev ter izvajanje tistih zdravstvenih ukrepov, ki so 
potrebni za izvajanje izobraževalne dejavnosti. UKC Ljubljana kot takšen upravlja zmogljivosti, 
sisteme ali njihove dele, ki so bistveni za vzdrževanje ključnih družbenih funkcij, zdravja, 
varnosti, zaščite, gospodarske in družbene blaginje ljudi ter katerih okvara ali uničenje bi imela 
resne posledice na nacionalno varnost Republike Slovenije zaradi nezmožnosti vzdrževanja teh 
funkcij. Obvezno organiziranje varovanja je utemeljeno tudi z vidika statusa zavoda, katerega 
dejavnost je po odločitvi Vlade Republike Slovenije posebnega pomena za obrambo.

UKC Ljubljana je bil že do sedaj zavezanec za obvezno organiziranje varovanja in ima 
sklenjeno pogodbo z izvajalcem, ki zagotavlja varovanje. Na podlagi posvetovanj in preverjanja 
so bili ugotovljeni razlogi, da je treba navedeni zdravstveni zavod določiti kot zavezanca za 
obvezno organiziranje varovanja tudi vnaprej. UKC Ljubljana se s predlogom Ministrstva za 
zdravje, da se ga ponovno določi kot zavezanca za obvezno organiziranje varovanja, strinja. V 
primeru novih dejstev in okoliščin, ki bodo vplivale na tveganje, bo UKC Ljubljana zagotovil, da 
se ocena stopnje tveganja dopolni in preveri, če obstaja potreba po nadaljnjem obveznem 
organiziranju varovanja v skladu z Uredbo.

UKC Ljubljana mora na objektu: Stavba zavoda UKC Ljubljana, Zaloška cesta 7, Ljubljana, 
Poliklinika – Njegoševa 4, Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja in Klinični 
oddelek za gastroenterologijo, Japljeva ulica 2, Ljubljana, Uprava UKC Ljubljana, Bohoričeva 
28, Ljubljana, Pediatrična klinika Bohoričeva 20, Ljubljana, Ortopedska klinika, Zaloška 9, 
Ljubljana, Ginekološka klinika, Šlajmerjeva 3,2, Zaloška 11, Ljubljana, Reševalna postaja,
Zaloška 25, Ljubljana, Tehnično vzdrževalna služba in Komercialni sektor, Zaloška 14,
Ljubljana, Objekt vodstva zavoda UKC Ljubljana, Zaloška 2, Ljubljana, Stomatološka klinika in 
Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo, Hrvatski trg 6, Ljubljana, Klinika za 
otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Zaloška cesta 2, Ljubljana, Dermatovenerološka 
klinika, Zaloška 2, Ljubljana, Nevrološka klinika, Zaloška 2, Ljubljana, Očesna klinika, 
Grablovičeva 46, Ljubljana, Klinični oddelek za travmatologijo, Zaloška 2, Ljubljana, Bolnišnica
dr. Petra Držaja, Vodnikova 64, Ljubljana, Negovalna bolnišnica, Vrazov trg 1, Ljubljana, Center 
za avtizem, Ulica stare pravde 4, Ljubljana, izvajati naslednje ukrepe: 

– stalna kontrola pristopa, 
– stalen nadzor varovanega območja prek video nadzornega sistema v skladu z 

zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov,
– občasna fizična kontrola posameznih objektov in območij ter drugi varnostni ukrepi 

(odklepanje ali zaklepanje vrat ob določeni uri, obhodi in vizualno nadziranje 
varovanega območja, objektov in premoženja, preverjanje varnostnih stanj in ukrepanje 
ob ugotovitvah, obvladovanje varnostnih situacij in ukrepanje za zmanjševanje 
varnostnih tveganj oziroma obveščanje odgovornih oseb, odkrivanje, preprečevanje in 



gašenje začetnih požarov in izvajanje drugih ukrepov varstva pred požarom, skladno s 
predpisi, izvajanje prvih nujnih ukrepov po zaznavi kaznivega ali škodljivega ravnanja, 
nadziranje alarmnih, protipožarnih ali drugih varnostnih naprav in sistemov, obveščanje 
reševalcev, gasilcev in policije po potrebi,…) v skladu z oceno stopnje tveganja in 
načrtom varovanja,

– izvedba ukrepov na podlagi Zakona o zasebnem varovanju in ukrepov, ki so določeni s 
posebnimi predpisi, če je varovanje urejeno s temi predpisi in ti predpisi vsebujejo vsaj 
enakovredne postopke, naloge in varnostne ukrepe kot Zakon o zasebnem varovanju, 
v skladu z oceno stopnje tveganja in načrtom varovanja.

UKC Ljubljana mora v 12 mesecih od sprejetja tega sklepa organizirati varovanje in načrt 
varovanja uskladiti z določbami Uredbe. UKC Ljubljana mora na objektu izvajati ukrepe, 
navedene v sklepu skladno z oceno stopnje tveganja in načrtom varovanja. 
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