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ORGANIZIRANOSTI ZTM

Ljubljana, september 2021
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Na podlagi 8. člena Statuta Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana (v
nadaljevanju: ZTM ali Zavod), je Svet ZTM na svoji 32. redni seji dne 30. 9. 2021 po predhodno
pridobljenem mnenju Sosveta sindikatov, ki delujejo na ZTM, sprejel

Pravilnik o notranji organiziranosti
Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem Pravilnikom se ureja notranja organiziranost Zavoda.
2. člen
Zavod za transfuzijsko medicino sestavljajo dejavnosti transfuzijske medicine, druge strokovne
dejavnosti, podporne službe Zavoda ter vodstvo Zavoda.
Dejavnosti so po obsegu in vsebini razdeljene na oddelke, centre, odseke in službe (v
nadaljevanju skupno: organizacijske enote).
Pravilnik določa število oddelkov in centrov, njihovo notranjo organiziranost ter vrsto in obseg
dela.
3. člen
Organizacijske enote vodijo glede na naravo in obseg dela predstojniki (oddelki in centri) ali
vodje (odseki, službe, enote).
Vodje centrov ali odsekov so v skladu z obsegom in naravo dela lahko odgovorni za več centrov
ali odsekov hkrati, razen v primeru, ko te funkcije niso združljive.

II. ORGANIZIRANOST ZAVODA
DIREKTOR ZAVODA
4. člen
Zavod predstavlja direktor Zavoda, ki svoje delo opravlja v skladu z zadolžitvami, določenimi v
Statutu Zavoda.
STROKOVNI DIREKTOR ZAVODA
5. člen
Strokovni direktor Zavoda je v skladu z zadolžitvami, določenimi v statutu, odgovoren za
strokovno delo na Zavodu.
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Službe neposredno podrejene direktorju Zavoda

6. člen
Službe, ki so neposredno podrejene direktorju Zavoda so: Služba vodenja sistema kakovosti,
Služba za notranji nadzor financ, Služba za informacijsko tehnologijo, Služba za pravne in
kadrovske zadeve, Služba za računovodstvo in finance, Služba za javna naročila, obračun in
kalkulacije, Služba za logistiko, Služba za servisne dejavnosti.
 Služba vodenja sistema kakovosti vodi, nadzira in vzdržuje sistem kakovosti na Zavodu in
sodeluje v sistemu kakovosti v transfuzijski dejavnosti v Sloveniji;
 Služba za notranji nadzor financ v skladu s predpisi nadzira in revidira finančno poslovanje
Zavoda ter s področja svoje dejavnosti svetuje vodstvu Zavoda;
 Služba za informacijsko tehnologijo opravlja tehnične in strokovne storitve za potrebe
Zavoda ter za potrebe nacionalne informacijske mreže na področju transfuzijske dejavnosti v
Sloveniji;
 Služba za pravne in kadrovske zadeve opravlja storitve s pravnega in kadrovskega področja;
 Služba za računovodstvo in finance je sestavljena iz enote računovodstvo in enote finance,
ter izvaja vsa finančna in računovodska opravila za delovanje Zavoda, obračun plač, plačilni
promet in druga finančna poročanja, pripravlja letna poročila in poslovne načrte Zavoda ter
druga opravila za potrebe Zavoda s področja računovodstva in financ,
 Služba za javna naročila, obračun in kalkulacije je sestavljena iz enote javna naročila in
enote obračun in kalkulacije ter izvaja postopke javnih naročil in nabave skladišča ter vse
prodajne in obračunske aktivnosti s področja izdaje, prodaje in izvajanja storitev in javne službe
Zavoda, ter druga obračunska in kalkulativna opravila za potrebe Zavoda.
 Služba za logistiko opravlja in organizira vse potrebne prevoze krvi in krvnih komponent,
zdravil iz krvi in drugega materiala med CTD-ji, drugimi zdravstvenimi ustanovami in drugimi
odjemalci. Opravlja vse potrebne prevoze za terensko ekipo in pomaga pri pripravi materiala in
opreme za terenske krvodajalske akcije ter pomaga pri zamrzovanju plazme. Skrbi za vozni park;
 Služba za servisne dejavnosti opravlja vzdrževalno-tehnične storitve, čistilnega servisa in
recepcije;
Poleg služb je neposredno pod direktorja umeščen tudi pomočnik direktorja za zdravstveno
nego, ki predstavlja dejavnost zdravstvene nege ter oskrbe v Zavodu in izven njega, predlaga
ukrepe za varno delovno okolje in delovne pogoje, koordinira postopke medicine dela in
zunanjega varnostnega inženirja, nadzoruje higienske razmere na ZTM in izvajanje postopkov za
preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb in druge naloge za potrebe Zavoda.

3

Službe neposredno podrejene strokovnemu direktorju Zavoda
7. člen
Službe, ki so neposredno podrejene strokovnemu direktorju Zavoda so služba za izobraževanje,
Služba za razvojno-raziskovalno dejavnost in Služba za hemovigilanco.
 Služba za razvojno-raziskovalno dejavnost in Služba za izobraževanje na administrativni
ravni povezujeta vse raziskovalne in izobraževalne aktivnosti na Zavodu;
 Služba za hemovigilanco svetuje glede klinične uporabe krvnih komponent in beleži, zbira
ter analizira poročila o neželenih ali nepričakovanih dogodkih ali reakcijah pri krvodajalcih ali
prejemnikih krvi in komponent krvi.
8. člen
Pod pristojnosti strokovnega direktorja Zavoda sodi tudi Center za oskrbo in promet z zdravili in
medicinskimi pripomočki, ki ga sestavljata Odsek za promet z zdravili in medicinskimi
pripomočki ter Odsek za kontrolo.

DEJAVNOST TRANSFUZIJSKE MEDICINE
9. člen
Dejavnost transfuzijske medicine je razdeljena na Oddelek za preskrbo s krvjo, Oddelek za
diagnostične storitve, Oddelek centrov za transfuzijsko dejavnost – dislocirane enote ZTM in
Oddelek za terapevtske storitve.
Oddelek za preskrbo s krvjo
10. člen
Oddelek za preskrbo s krvjo sestavljajo:
 Center za izbor dajalcev in zbiranje krvi z Odsekom za krvodajalstvo (ki opravlja tudi storitve
kuhinje), Odsekom za zbiranje krvi, Odsekom za citofereze in Odsekom za plazmaferezo.
 Center za predelavo z Odsekom za pripravo celičnih krvnih komponent in Odsekom za
pripravo trombocitnih komponent;
 Center za sprejem, shranjevanje in izdajo krvnih pripravkov z Odsekom za shranjevanje
krvnih pripravkov in Odsekom za sprejem in izdajo krvnih pripravkov;
 Center za plazmo z Odsekom za plazmo za frakcioniranje in Odsekom za pripravo plazemskih
komponent.

Oddelek za diagnostične storitve
11. člen
Oddelek za diagnostične storitve sestavljajo:
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 Center za tipizacijo tkiv z Odsekom za tipizacijo HLA in drugih dejavnikov tkivne skladnosti,
Odsekom za celične kulture ter Odsekom register Slovenija-Donor;
 Center za imunohematologijo z Odsekom za predtransfuzijske preiskave, Odsekom za
referenčne imunohematološke preiskave, Odsekom za trombocitne in granulocitne preiskave,
Odsekom za molekularno in celično biologijo ter Odsekom za prenatalno diagnostiko;
 Center za ugotavljanje označevalcev okužb z Odsekom za mikrobiološko testiranje krvi
bolnikov in drugih naročnikov ter Odsekom za potrjevalno testiranje.
 Center za testiranje krvi dajalcev z Odsekom za serološko ugotavljanje označevalcev okužb,
Odsekom za NAT presejalno testiranje, Odsekom za imunohematološko testiranje krvi dajalcev
ter Odsekom za končno kontrolo kakovosti krvnih komponent. [Center je doktrinarno del
Oddelka za preskrbo s krvjo, tehnično (prostorsko, kadrovsko) pa je del Oddelka za diagnostične
storitve]
 Center za imunologijo in razvoj.

Oddelek Centrov za transfuzijsko dejavnost – dislocirane enote ZTM
12. člen
Oddelek Centrov za transfuzijsko dejavnost – dislocirane enote ZTM sestavljajo:
 Center za transfuzijsko dejavnost Novo mesto sestavljata Odsek za zbiranje, shranjevanje in
izdajo krvi ter terapevtske storitve in Odsek za diagnostične storitve
 Center za transfuzijsko dejavnost Trbovlje sestavljata Odsek za zbiranje, shranjevanje in
izdajo krvi ter terapevtske storitve in Odsek za diagnostične storitve
 Center za transfuzijsko dejavnost Slovenj Gradec sestavljata Odsek za odsek za zbiranje,
shranjevanje in izdajo krvi ter terapevtske storitve in Odsek za diagnostične storitve
 Center za transfuzijsko dejavnost Izola sestavljata Odsek za zbiranje, shranjevanje in izdajo
krvi ter terapevtske storitve in Odsek za diagnostične storitve
 Center za transfuzijsko dejavnost Jesenice sestavljata Odsek za zbiranje, shranjevanje in
izdajo krvi ter terapevtske storitve in Odsek za diagnostične storitve.
 Center za transfuzijsko dejavnost Nova Gorica sestavljata Odsek za zbiranje, shranjevanje in
izdajo krvi ter terapevtske storitve in Odsek za diagnostične storitve.

Oddelek za terapevtske storitve
13. člen
Oddelek za terapevtske storitve sestavljajo:
 Center za afereze
 Center za kriobiologijo
 Center za razvoj naprednih zdravljenj.
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Predstojniki
14. člen
Predstojniki oddelkov so imenovani za mandat 4 let.
Predstojnika imenuje in razrešuje direktor na predlog strokovnega direktorja.

Pomočnik direktorja za zdravstveno nego
15. člen
Pomočnik direktorja za zdravstveno nego ima mandat 4 leta. Imenuje ga direktor na podlagi
izvedenega javnega razpisa.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Grafični prikaz organiziranosti Zavoda (organigram) je sestavni del tega Pravilnika.

17. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo naslednji dan sprejemu in objavi na oglasni deski zavoda.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o notranji organiziranosti Zavoda
Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, sprejet na seji sveta Zavoda dne 25. 2. 2021.

Mojca STOSCHITZKY, univ. dipl. prav.,
predsednica Sveta ZTM
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SKLEP št. 32RED386/2021:
Svet ZTM sprejme Pravilnik o notranji organiziranosti ZTM / verzija september 2021, z upoštevanimi
spremembami nazivov organizacijskih enot v okviru Oddelka za preskrbo s krvjo.
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