
 

 

                                                                                                                                                                      
                                                         

 

 

          ESA - 66  

Datum: 5. 9. 2019 

Številka: 007-8/2012- 30   (610) 

OBČINSKI SVET OBČINE KOČEVJE 

 

ZADEVA:   

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje 

- skrajšani postopek 

PREDLAGATELJ:      

Dr. Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje 

POROČEVALEC:       

Lilijana Štefanič, direktorica občinske uprave Občine Kočevje 

PRAVNA PODLAGA:   

3. in 8. člen Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, 

Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 

36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 5. in 8. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 

23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 15/08 - ZPacP, 77/08 - (ZDZdr), 

40/12 - ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19, odl US), 18. člen Statuta Občine Kočevje 

(Uradni list RS, št. 32/2015), 74. in 87. člen Poslovnika Občinskega sveta občine Kočevje (Uradni 

list RS, št. 49/15). 

NAMEN:   

Obravnava in sprejem  

PRISTOJNO DELOVNO TELO: 

Odbor za družbene dejavnosti 

PREDLOG SKLEPA: 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni 

dom Kočevje v predloženem besedilu.  

                                                                                                                                                                                 

Dr. Vladimir Prebilič 

Župan Občine Kočevje         

 

 

                                                                                             



 

1- NASLOV ODLOKA 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje. 

2- UVOD 

2.1. Pravni temelj 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom 

Kočevje temelji na: 

 3. in 8. členu Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 

- ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 

31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), ki občini daje pravno podlago za 

ustanovitev javnih zavodov, 

 5. in 8. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno 

besedilo, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 15/08 - ZPacP, 77/08 - (ZDZdr), 40/12 - ZUJF, 14/13, 

88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19, odl. US), ki določata, da javno zdravstveno službo na 

primarni ravni določa občina ter da osnovno zdravstveno dejavnost opravljajo zdravstveni 

domovi, zdravstvene postaje in drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki imajo dovoljenje 

ministrstva, pristojnega za zdravje; 

 18. členu Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/2015), ki določa, da občinski svet 

med drugim sprejema tudi odloke in druge občinske akte in  

 74. in 87. členu Poslovnika Občinskega sveta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15), 

ki daje pravno podlago za sprejem obravnavanega odloka po skrajšanem postopku.  

2.2. Ocena stanja in razlogi za sprejem Odloka 

Občinski svet Občine Kočevje je: 

 na 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,  

 na 2. redni seji dne 22. 10. 2015 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 

št. 84/15, 

 na 33. redni seji dne 23. 1. 2018 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS. 

št. 5/18;  

 na 38. redni seji dne 25. 10. 2018 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS. 

št. 71/18. 

Z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje (Uradni list RS, št. 63/14) je bil 

ustanovljen javni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni. Z Odlokom so določeni 

organi javnega zavoda in njihove pristojnosti, sredstva za delo javnega zavoda in razmerja med 

ustanoviteljem in javnim zavodom. K Odloku so bile naknadno sprejete spremembe in dopolnitve in 

sicer v oktobru 2015,  januarju 2018 ter oktobru 2018, s katerimi so se na novo uredile določbe o 



 

povračilu stroškov članov sveta, presežkih prihodkov nad odhodki, določbe o funkciji, imenovanju 

in obdobju zaposlitve direktorja zavoda, določbe o imenovanju in možnostih zaposlitve pomočnika 

direktorja oziroma strokovnih vodij ter število organov zavoda.  

Trenutno veljavni Odlok (Uradni list RS. št. 71/18, v nadaljevanju: Odlok) definira možnost 

zaposlitve dveh strokovnih vodij, v kolikor je direktor zavoda po izobrazbi ekonomist ali pravnik. 

Namen zaposlitve strokovnih vodij je vodenje strokovnega dela na področju zdravstva. V trenutno 

veljavnem Odloku je strokovni vodja opredeljen tudi kot organ zavoda. Glede na velikost in 

organizacijo zavoda pa se je izkazalo za bolj ekonomično in racionalno, da se organ strokovni vodja 

ukine, njegovo funkcijo pa opravlja direktor zavoda. Predlaga se tudi ukinitev možnosti določitve 

drugih organov zavoda, saj Zakon o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 

17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 

31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP) jasno opredeljuje kateri so organi javnih zavodov. 

V skladu s spremembami odloka bi tako organi zavoda bili tirje, in sicer direktor zavoda, Svet zavoda 

in Strokovni svet zavoda. 

 

2.3. Spremembe 

 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 

Zdravstveni dom Kočevje (Uradni list RS, 

št. 63/14, 84/15, 5/18 in 71/18) 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka 

o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni 

dom Kočevje 

6. člen 6. člen 

O
rg

an
i z

av
od

a 

(1) Organi zavoda, ki v skladu s 

predpisi strokovno in poslovno 

upravljajo zdravstveni zavod 

Zdravstveni dom Kočevje so:                                                                             

-Svet zavoda,                                                                                   

-direktor,                                                                                          

-strokovni svet,                                                                             

-strokovni vodja;                                                                             

 

(2) Zavod ima lahko tudi druge 

organe, ki jih določa zakon oziroma 

Statut zavoda.                                                                                                                             

O
rg

an
i z

av
od

a 

(1) Organi zavoda, ki v skladu s predpisi 

strokovno in poslovno upravljajo 

zdravstveni zavod Zdravstveni dom 

Kočevje so:                                                                             

-Svet zavoda,                                                                                   

-direktor,                                                                                          

-strokovni svet,                                                                              

 

 



 

2.4. Cilji in načela odloka 

 

Cilj predlaganega odloka je uskladitev dejanskega poslovanja zavoda s pravnim aktom.  

2.5. Ocena Finančnih posledic  

Predlagane spremembe Odloka ne bodo imele finančnih posledic na odhodkovni strani javnega 

zavoda Zdravstveni dom Kočevje. 

2.6. Razlogi za sprejem odloka po skrajšanem postopku 

Predlagane spremembe Odloka pomenijo manj zahtevne spremembe, zato predlagatelj predlaga 

občinskemu svetu, da predlagani odlok v skladu s prvim odstavkom 87. člena Poslovnika 

Občinskega sveta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/2015), sprejme po skrajšanem postopku.    

 

3- BESEDILO ODLOKA 

 

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 

17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 

31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 5. in 8. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 15/08 - ZPacP, 

77/08 - (ZDZdr), 40/12 - ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19, odl US), 18. člena Statuta 

Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/2015) in 87. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine 

Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na _______redni seji dne 

__________ sprejel 

 

ODLOK  

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom 

Kočevje 

 

 

1.člen 

(organi zavoda) 

 

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstven dom Kočevje (Uradni list RS št. 63/2014, 84/15 

5/18 in 71/18; v nadaljevanju: odlok) se v prvem odstavku 6. člena četrta alineja                                                     

»–Strokovni vodja«. črta. 

 

Drugi odstavek 6. člena se črta. 

 

 

 

 



 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

2. člen 

Že začeti mandat direktorja in pomočnika direktorja se ne glede na določbe tega odloka dokonča v 

skladu z veljavno pogodbo o zaposlitvi.  

 

    3. člen 

Zavod mora statut zavoda in druge akte uskladiti s tem odlokom najkasneje v roku dveh mesecev 

po njegovi uveljavitvi.  

4. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Obrazložitev k členom: 

K 1. členu: 

(1) S predlagano spremembo člena se črta Strokovni vodja kot organ zavoda.  

(2) S predlagano spremembo se odpravi možnost določitve organov zavoda, v primerih ko to 

določa zakon oziroma statut javnega zavoda. 

 

 

  


