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Zadeva:

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI
ZDRAVSTVENEGA DOMA SEŽANA

Predlagatelj: Saša Likavec Svetelšek, županja
Poročevalec: Andrej Bolčič, direktor občinske uprave
Pravna podlaga:
82. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina (Ur.l. RS, št. 98/2015) in
Statut Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS št. 51/2015)
Namen: Obravnava in sprejem – skrajšani postopek
Obrazložitev:.
Na novo se v skladu z zakonodajo ureja izvedba imenovanja direktorja javnega zavoda in
sicer se dopolnjuje 10. člen osnovnega odloka, ki pravi da je:
Direktor zavoda lahko tudi strokovni vodja, v tem primeru mora biti zdravnik specialist. Imeti
mora najmanj 5 let delovnih izkušenj v zdravstveni dejavnosti, od tega najmanj 3 leta na
vodstvenih delovnih mestih.
V primeru, da se na razpisu pod navedenimi razpisnimi pogoji ne izbere ustreznega
kandidata, se lahko razpis ponovi. V ponovnem razpisu se izbira med kandidati z
univerzitetno izobrazbo druge smeri, v tem primeru se imenuje strokovnega vodjo zavoda, s
tem da imajo pri naslednjih razpisih vsi kandidati enake možnosti.
Pripravil:
Andrej BOLČIČ
Priloge:



Predlog Odloka
Predlog Sklepa

Županja
Saša Likavec Svetelšek
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Obrazložitev po členih:
1. člen
Govori o spremembah v Odloku o ustanovitvi Zdravstvenega doma Sežana, (Ur. l. RS, št.
10/97) in Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma
Sežana, (Ur. l. RS, št. 31/97).
2. člen
V drugem členu se doda nov odstavek s katerim se določa, da se uporabljeni izrazi v odloku,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, uporabljajo kot nevtralni za žensko in za moško
spolno slovnično obliko.
3. člen
V tretjem členu se določa novo ime zavoda oz. organizacijska oblika.
4. člen
V 7. členu se dodaja z novo alineo nov organ zavoda »strokovni vodja«.
5. člen
V celoti se črtata 10. in 12. alineja omenjenega odstavka (sprejemanje programa
razreševanja presežnih delavcev zavoda ter imenovanja in razreševanja članov disciplinske
komisije, komisije II. stopnje, izvršilnih organov in stalnih ali občasnih komisij) in na novo se
dodaja 11. alineja, ki med naloge sveta zavoda uvršča imenovanje, razreševanje
strokovnega vodje, ki ima mandat 4 (štirih) let.
6. člen
Spreminja vsebino tretjega odstavka 10. člena osnovnega odloka, ki določa da je direktor
zavoda lahko tudi strokovni vodja v kolikor izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta, ki
so določeni v že omenjenem odstavku.
S spremembo 10. člena se svetu zavoda daje tudi možnost ponovnega razpisa za direktorja
javnega zavoda v primeru, da svet zavoda pod navedenimi razpisnimi pogoji ni izbral
ustreznega kandidata. V takem primeru se izvede ponovni razpis na katerega se lahko
prijavijo kandidati, ki imajo univerzitetno izobrazbo druge smeri, kar pomeni, da imajo vsi
kandidati enake možnosti za zasedbo delovnega mesta. Določa se tudi pogoj, da se v takem
primeru imenuje strokovnega vodjo.
7. člen
Z 7. členom spremembe odloka se posega v vsebino 11. člena osnovnega odloka. Člen
govori o nalogah direktorja zdravstvenega doma. Brišeta se alinei, ki govorita o strokovnem
vodenju ZD in o odgovornosti za strokovno delo v ZD.
Na koncu 11. člena se pod oznako c) dodaja novo poglavje z nazivom Strokovni vodja
sedanj poglavje c) se spreminja v poglavje d) Strokovni svet.
Pod poglavjem c) Strokovni vodja se dodajajo določbe, ki določajo imenovanje strokovnega
vodje, njegove naloge in odgovornost.
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Predlog odloka:
Na podlagi določb Zakona o zavodih, (Ur. l. RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami do
vključno Ur. l. RS, št. 127/06), Zakona o zdravstveni dejavnosti, (Ur. l. RS, št. 23/05 - UPB2,
s spremembami in dopolnitvami do vključno Ur. l. RS, št. 64/17), Uredbe o standardne
klasifikacije dejavnosti, (Ur. l. RS, št. 69/07 in 17/08), so občinski sveti:
 Občine Sežana, na podlagi določb 16. člena Statuta, (Ur. l. RS, št. 88/15), na seji,
dne ___ 2021,
 Občine Divača, na podlagi določb 16. člena Statuta, (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17 in 4/19), na seji, dne ____2021,
 Občine Hrpelje-Kozina, na podlagi določb 16. člena Statuta, (Ur. l. RS, št. 51/15), na
seji, dne ____2021,
 Občine Komen, na podlagi določb 16. člena Statuta, (Ur. l. RS, št. 80/09, 39/04 in
39/16), na seji, dne ____2021,
sprejeli
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI
ZDRAVSTVENEGA DOMA SEŽANA
1. člen
S tem Odlokom se spremeni Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Sežana, (Ur. l. RS, št.
10/97) in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma
Sežana, (Ur. l. RS, št. 31/97).
2. člen
V 1. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»V tem odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in za moške.«
3. člen
V 3. členu se v prvem odstavku za besedo Sežana naredi piko, okrajšavi p. o. pa se črtata.
Skrajšano ime zavoda: ZD Sežana.
4. člen
V 7. členu se v prvem odstavku za drugo alinejo doda nova alineja, ki se glasi: »strokovni
vodja« . Dosedanja tretja alineja postane četrta.
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5. člen

V 9. Členu se v tretjem odstavku 8. alineje črta beseda »ustanovitelju«, na koncu stavka se
doda beseda »zavoda«, 10. in 12. alineja pa se v celoti črtata.
Doda se 11. alineja:
- imenuje in razrešuje strokovnega vodjo, kateri ima mandat 4 leta.
6. člen
Tretji odstavek 10. člen se spremeni tako, da se glasi:
Direktor zavoda je lahko tudi strokovni vodja, v tem primeru mora biti zdravnik specialist.
Imeti mora najmanj 5 let delovnih izkušenj v zdravstveni dejavnosti, od tega najmanj 3 leta
na vodstvenih delovnih mestih.
Če se ne na razpisu pod navedenimi razpisnimi pogoji ne izbere ustreznega kandidata, se
razpis ponovi. V ponovnem razpisu se izbira med kandidati z univerzitetno izobrazbo druge
smeri, v tem primeru se imenuje strokovnega vodjo zavoda.
Pri naslednjih razpisih imajo vsi kandidati enake možnosti.
7. člen
V 11. členu se v celoti briše četrta in peta alineja.
Na koncu 11. člena se pod oznako c) doda: »Strokovni vodja«, sedanja c) se spremeni v
d)«Strokovni svet«.
Pod c) Strokovni vodja se dodajo alineje:
- razpis za strokovnega vodjo se razpiše interno, imenuje in razrešuje ga Svet zavoda,
- vodi strokovno delo zdravstvenega doma,
- odgovarja za strokovnost dela zdravstvenega doma.
Doda se nov odstavek:
- »pogoje in postopek imenovanja strokovnega vodje se opredeli v statutu zavoda.«
8. člen
Sprememba odloka začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Županja
Saša Likavec Svetelšek
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Alenka Štrucl Dovgan
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Župan
Erik Modic

Župan
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Predlog sklepa:
Na podlagi 82. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina (Ur.l. RS, št.
98/2015) in Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS št. 51/15) je Občinski svet Občine
Hrpelje - Kozina na ______. redni seji dne _____________ sprejel
SKLEP

1.

člen

Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi Zdravstvenega doma Sežana po skrajšanem postopku.

2.

člen

Sprememba Odloka začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3.

člen

Ta sklep velja takoj.
Županja
Saša Likavec Svetelšek

Sklep se dostavi:
- ZD Sežana
- Občina Divača, Občina Komen in Občina Sežana
- Direktorju občinske uprave
- Občinski upravi
- zbirka dokumentarnega gradiva

