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Zadeva:   ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O USTANOVITVI  

JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM DR.JANEZA ORAŽMA RIBNICA 
- Skrajšani postopek (83. člen Poslovnika) 

 
Zakonska podlaga za sprejem odloka: 
 

• Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96) 
• Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 UPB2, 3/08, 58/08, 14/13, 64/17) 
• Statut Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) 

 
Razlogi za sprejem, utemeljitev in ocena stanja: 
 
Občina Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče so leta 2008 z Odlokom o ustanovitvi 
javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica (Uradni list RS, št. 117/08; v 
nadaljevanju Odlok) ustanovile javni zavod za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni 
ravni, za potrebe prebivalcev občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče. Z 
odlokom so ustanoviteljice določile organiziranost zavoda, organe in njihovo pristojnost, 
financiranje ter pravice in obveznosti.  
V odloku je sedaj določeno, da je za direktorja imenovan kandidat ustrezne zdravstvene 
smeri, kljub temu, da Zakon dopušča možnost, da ima direktor zdravstvenega doma tudi 
drugo smer izobrazbe. Ugotavljamo, da tovrstna navedba dodatno obremenjuje zdravnike, 
saj opravljajo poleg svojega rednega strokovnega dela tudi poslovodsko funkcijo zavoda. 
S predloženo spremembo želimo uskladiti določbo 16. člena Odloka, ki določa pogoje za 
imenovanje kandidata za direktorja, z določbo 29. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, in 
razširiti možnost kandidiranja za direktorja zdravstvenega doma tudi kandidatom drugih 
izobrazbenih smeri.  
Skladno z določbo 4. odstavka 29. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti omogoča delitev 
poslovne funkcije od funkcije strokovnega vodenja v primeru, ko je za direktorja izbrana 
oseba, ki nima izobrazbe ustrezne zdravstvene smeri.  
 
Cilji in načela odloka: 
 

- Urediti pravno podlago za širši nabor kandidatov za direktorja zdravstvenega doma. 
- Razbremenitev zdravnika – direktorja, ki sedaj opravlja obe funkciji. 
- Zagotavljanje strokovnosti dela s pacienti in strokovnosti pri vodenju zdravstvenega 

doma. 
 

Ocena finančnih in drugih posledic: 
 
Ocenjujemo, da sprejem spremembe in dopolnitve Odloka ne prinaša finančnih posledic za 
občinski proračun.  



Spremembe odloka dopuščajo možnost, da delo direktorja opravljajo tudi kandidati drugih 
smeri, ne zgolj zdravstvene, kot je to možno sedaj. Bo pa v primeru, da direktor ne bo imel 
izobrazbe zdravstvene smeri, poleg njega deloval v zavodu še strokovni vodja. 
 
Obrazložitev vsebine odloka: 
 
Določba 1. člena Odloka temelji na Zakonu o zdravstveni dejavnosti, ki v 29. členu določa, 
da mora imeti direktor zdravstvenega zavoda visoko izobrazbo in najmanj 5 let delovnih 
izkušenj. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določil drugega odstavka 33. člena 
Zakona o zavodih, ki določa, da mandat direktorja traja štiri leta, če ni z zakonom ali aktom o 
ustanovitvi drugače določeno. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova 
imenovana za direktorja. 
 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določil tretjega odstavka 29. člena 
Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki določa, da če poslovodna funkcija in funkcija vodenja 
strokovnega dela zavoda nista ločeni, mora imeti direktor visoko strokovno izobrazbo 
ustrezne zdravstvene smeri. 
 
Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določil četrtega odstavka 29. člena 
Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki določa, da če sta poslovodna funkcija in funkcija 
strokovnega vodenja zdravstvenega zavoda ločeni, vodi strokovno delo zdravstvenega 
zavoda strokovni vodja, ki mora imeti visoko izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri in 
najmanj pet let delovnih izkušenj. 
 
Besedilo petega odstavka je oblikovano na podlagi določil 40. člena Zakona o zavodih, ki 
določa, da strokovno delo zavod vodi strokovni vodja, če je tako določeno z zakonom ali 
aktom o ustanovitvi. Pravice, dolžnosti in odgovornosti strokovnega vodje se določijo s 
statutom ali pravili zavoda v skladu z zakonom ali aktom o ustanovitvi. V skladu z določili 41. 
člena Zakona o zavodih strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem 
mnenju strokovnega sveta, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi drugače določeno. 
 
Sodelovanje javnosti pri sprejemu odloka: 
Odlok je skladno s 4. odstavkom 75. člena Poslovnika Občinskega sveta objavljen na spletni 
strani občine. K predlogu odloka lahko zainteresirana javnost v določenem roku sporoči 
morebitne pripombe in predloge, ki jih bo predlagatelj odloka preučil in ob utemeljenosti 
vključil v odlok za obravnavo na občinskem svetu.  
 

PREDLOG SKLEPA: 
Glede na to, da gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka, predlagam, da 
Občinski svet, skladno s 1. alineo 83. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS št. 
32/11), po obravnavi sprejme naslednji  

sklep: 
 
Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica.   
 

 

 

 

Pripravila:                župan 
Darja Vetrih        mag. Blaž Milavec l.r. 
 
 
 
 



Besedilo predloga odloka: 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91 in 
8/96), 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/ (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno 
besedilo, 23/08, 58/08, 14/13, 64/17), so: Občinski svet Občine Ribnica na podlagi 17. člena Statuta 
Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) na ... redni seji dne ..., Občinski svet Občine Sodražica na 
podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) na … redni seji dne ..., Občinski 
svet Občine Loški Potok na podlagi 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) na 
... seji dne ... in Občinski svet Občine Velike Lašče na podlagi 16. člena Statuta Občine Velike Lašče 
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06, 6/13) na … redni seji ..., sprejeli 
 

ODLOK  
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA 

ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA 
 

1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica 

(Uradni list RS, 117/08) se 16. člen spremeni tako, da glasi: 
»Za direktorja zavoda je lahko na podlagi javnega razpisa imenovana oseba, ki poleg 
splošnih pogojev za javne uslužbence izpolnjuje še naslednje pogoje:  

• da ima visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj, 
• da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti in 
• da prijavi na razpis obvezno priloži program dela za obdobje štirih let.  
Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan. 
Če poslovodna funkcija in funkcija strokovnega vodenja nista ločeni, mora imeti direktor 

univerzitetno izobrazbo medicinske smeri.    
Če je za direktorja izbrana oseba, ki nima visoke strokovne izobrazbe medicinske smeri, 

vodi strokovno delo zavoda strokovni vodja s strokovnim nazivom doktor medicine in z 
najmanj petimi leti delovnih izkušenj.  

Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda na predlog direktorja po predhodnem 
mnenju strokovnega sveta zavoda izmed zaposlenih v javnem zavodu. Odgovornosti, 
pravice in druge obveznosti strokovnega vodje se določijo s statutom zavoda v skladu z 
zakonom in tem odlokom. Mandat strokovnega vodja je vezan na mandat direktorja.« 

 
2. člen 

Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V objavo 
ga posreduje Občina Ribnica v roku 8 dni po tem, ko ga v enakem besedilu sprejmejo 
občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Občine, ki uradnih objav ne objavljajo v Uradnem 
listu Republike Slovenije, objavijo odlok v svojem uradnem glasilu 
 
 
Številka: 007-0017/2008-10 Občina Ribnica 
Datum:   Samo Pogorelc, župan 
  
Številka:  Občina Loški Potok 
Datum: Ivan Benčina, župan 
  
Številka: 160-3/08 Občina Sodražica 
Datum: mag. Blaž Milavec, župan 
  
Številka:  Občina Velike Lašče 
Datum: dr. Tadej Malovrh, župan 
 


