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člen Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB, 15/08 – ZPacP, 23/08,
58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD), 18. člen Statuta
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) ter 72. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine
Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15)
Pristojno delovno telo:
Odbor za družbene dejavnosti
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Predlog sklepa:
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Kočevje v predlaganem besedilu.

po pooblastilu župana dr. Vladimirja Prebiliča
št. 100-25/2014-611-7 z dne 24. 8. 2017
Roman Hrovat
Podžupan

1. NASLOV AKTA
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Kočevje
2. UVOD
2.1. Pravna podlaga
Pravna podlaga za sprejem predlaganega odloka je Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
8/96, 36/2000-ZPDZC, 127/06-ZJZP), 29. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 23/05 – UPB, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF,
14/13 in 88/16 – ZdZPZD), 18. člen Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) ter 72.
člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15).
2.2. Ocena stanja in razlogi za sprejem
Občinski svet Občine Kočevje je na svoji 37. redni seji dne 10.7.2014 sprejel Odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
63/14 ter na svoji 12. redni seji dne 22. 10. 2015 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje.
Z navedenim odlokom je bil ustanovljen javni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na
primarni ravni, določeni so organi javnega zavoda in njihove pristojnosti, sredstva za delo
javnega zavoda in urejena razmerja med ustanoviteljem in javnim zavodom.
V navedenem odloku so tako med drugim določeni, tudi pogoji za imenovanje direktorja javnega
zavoda Zdravstveni dom Kočevje in imenovanje pomočnika direktorja. Trenutna ureditev na tem
področju se je v praksi pokazala kot preozko določena, zato se zaradi kompleksnosti dela na
vodstvenih delovnih mestih in pomembnosti vodenja tovrstnega javnega zavoda s tem
predlogom odloka širi možnosti imenovanja za direktorja in pomočnika direktorja javnega
zavoda. Tudi v drugih javnih zdravstvenih zavodih po Sloveniji, če je na vodilnih mestih zaposlena
oseba z ustrezno izobrazbo ekonomske ali pravne smeri, se izkazuje kot pozitivna praksa.
2.3. Cilji in načela odloka
Cilj predlaganega odloka je tako razširiti možnosti za imenovanje direktorja javnega zavoda
Zdravstveni dom Kočevje in pomočnika direktorja z namenom zagotoviti občanom izvajanje čim
številnejših zdravstvenih programov na območju občine Kočevje ter seveda njihovo kvalitetno
izvajanje.
2.4. Javna obravnava
2.5. Ocena finančnih posledic
Predlagane spremembe odloka bodo lahko imele finančne posledice na odhodkovni strani
javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje. Vendar v celotnem poslovanju pa nova predlagana
ureditev imenovanja omogoča zdravstvenemu domu prihranke iz naslova plačil svetovalnega
dela s področja ekonomije ali prava.

3. BESEDILO ODLOKA

Na podlagi 31., 32. in 33. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/2000ZPDZC, 127/06-ZJZP), 29. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 –
UPB, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13), 18.
člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) ter 72. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet občine Kočevje na svoji
_____redni seji dne __________ sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Kočevje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje (Uradni list RS št. 63/2014 in
84/2015; v nadaljevanju: odlok) se prvi odstavek 11. člena spremeni tako, da se glasi:
»Direktor opravlja poslovodno funkcijo zavoda. Če ima direktor ustrezno izobrazbo zdravstvene
smeri, opravlja tudi funkcijo vodenja strokovnega dela zavoda.«
2. člen
V drugi alineji tretjega odstavka 11. člena odloka se za besedo zavoda doda vejica in naslednje
besedilo:
»v kolikor ima ustrezno izobrazbo zdravstvene smeri,«.
3. člen
V prvi in drugi alineji 12. člena odloka se besedilo spremeni tako, da se glasi:
-

»ima univerzitetno izobrazbo ustrezne zdravstvene, pravne ali ekonomske smeri ali
drugo stopnjo bolonjskega študija ustrezne zdravstvene, pravne ali ekonomske smeri,
najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj štiri leta na vodstvenih delovnih
mestih za osebo z ustrezno univerzitetno izobrazbo pravne ali ekonomske smeri ali
drugo stopnjo bolonjskega študija ustrezne pravne ali ekonomske smeri,«
4. člen

14. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Če je za direktorja izbran kandidat z ustrezno izobrazbo zdravstvene smeri, se ob upoštevanju
števila zaposlenih z njim sklene pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega, in
sicer:
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih do 65 uslužbencev: za največ 24 ur na teden;

– če je v zdravstvenem domu zaposlenih od 65 do 150 uslužbencev: za največ 28 ur na
teden;
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih od 150 do 200 uslužbencev: za največ 32 ur
na teden.
Če je za direktorja izbran kandidat z ustrezno izobrazbo pravne ali ekonomske smeri, se z njim
sklene pogodba za polni delovni čas.«
5. člen
16. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor ima lahko največ dva pomočnika, ki ga oz. ju sam imenuje za čas trajanja svojega
mandata.
Če ima direktor ustrezno izobrazbo zdravstvene smeri, imenuje pomočnika direktorja, ki mora
imeti univerzitetno izobrazbo pravne ali ekonomske smeri ali drugo stopnjo bolonjskega študija
pravne ali ekonomske smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj štiri leta na
vodstvenih delovnih mestih.
S pomočnikom direktorja iz drugega odstavka tega člena se sklene pogodba o zaposlitvi s
polnim delovnim časom.
Če ima direktor ustrezno izobrazbo zdravstvene smeri, poleg pomočnika iz drugega odstavka
tega člena lahko imenuje še drugega pomočnika za področje zdravstvene nege, ki ima najmanj
pet let delovnih izkušenj na področju zdravstva.
S pomočnikom direktorja iz četrtega odstavka tega člena se sklene pogodba o zaposlitvi s
krajšim delovnim časom, in sicer:
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih do 65 uslužbencev: za največ 16 ur na teden;
– če v zdravstvenem domu zaposlenih od 65 do 150 uslužbencev: za največ 20 ur na teden;
– če v zdravstvenem domu zaposlenih od 150 do 200 uslužbencev: za največ 32 ur na teden.
Če ima direktor ustrezno izobrazbo pravne in ekonomske smeri, imenuje pomočnika direktorja
– strokovnega vodjo, ki mora biti zdravnik specialist dejavnosti zdravstvenega doma in imeti
najmanj pet let delovnih izkušenj.
S pomočnikom direktorja iz šestega odstavka tega člena se sklene pogodba o zaposlitvi s
krajšim delovnim časom, in sicer:
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih do 65 uslužbencev: za največ 16 ur na teden;
– če v zdravstvenem domu zaposlenih od 65 do 150 uslužbencev: za največ 20 ur na teden;
– če v zdravstvenem domu zaposlenih od 150 do 200 uslužbencev: za največ 32 ur na teden.
Področja, za katera je imenovan pomočnik direktorja, se določijo v statutu zavoda.«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Že začeti mandat direktorja in pomočnika direktorja se ne glede na določbe tega odloka
dokonča v skladu z veljavno pogodbo o zaposlitvi.
7. člen
Zavod mora statut zavoda in druge akte uskladiti s tem odlokom najkasneje v roku dveh
mesecev po njegovi uveljavitvi.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.:
Kočevje, dne

dr. Vladimir Prebilič
Župan občine Kočevje

Obrazložitev k členom:
K 1. in 2. členu:
S predlagano spremembo člena se določajo pristojnosti direktorja javnega zavoda.
K 3. členu:
S predlagano spremembo tega člena se določa pogoje za imenovanje direktorja zdravstvenega
doma Kočevje.
K 4. členu:
Ta sprememba člena ureja način zaposlitve direktorja javnega zdravstvenega doma Kočevje.
K 5. členu:
S predlagamo spremembo člena se določa pogoje za imenovanje pomočnika direktorja
zdravstvenega doma Kočevje.
K 6. členu:
Sprejetje tega odloka nima pravnih posledic za mandat direktorja in pomočnika direktorja. Leta bosta mandat zaključila v skladu z veljavno pogodbo o zaposlitvi in veljavnimi sklepi o
imenovanju.
Nova pravila bodo veljala pri sklepanju novih pogodb o zaposlitvi in novih imenovanjih.
K 7. členu:
Ker morajo biti notranji akti javnega zavoda usklajeni z aktom o ustanovitvi, je v predlaganem
7. členu določen rok, do katerega mora zavod to urediti.
K 8. členu:
S tem členom se določa rok uveljavitve odloka.

