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OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
ŽUPAN – IL SINDACO

Na	podlagi	56.	člena	Statuta	Občine	Izola	(Uradne	objave	Občine	
Izola	št.	5/2018	–	uradno	prečiščeno	besedilo)

RAZGLAŠAM

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA 
ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM IZOLA

Ž u p a n
Danilo M A R K O Č I Č

Številka: 160-4/2014
Datum: 13. 12. 2019

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

Na	podlagi	drugega	odstavka	29.	člena	Zakona	o	lokalni	samou-
pravi	 (Uradni	 list	RS,	 št.	 94/2007	–	uradno	prečiščeno	besedilo,	
76/2008,	79/2009,	51/2010,	40/2012	–	ZUJF,	14/2015	–	ZUUJFO,	
11/2018	–	ZSPDSLS-1	 in	30/2018)	 ter	30.	 člena	Statuta	Občine	
Izola	(Uradne	objave	Občine	Izola,	št.	5/2018	–	uradno	prečiščeno	
besedilo)	je	Občinski	svet	Občine	Izola	na	8.	redni	seji,	dne	21.	11.	
2019,	sprejel	naslednji	

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Zdravstveni dom Izola

1.	člen
3.,	 4.,	 6.	 in	 7.	 odstavek	 11.	 člena	 Odloka	 o	 ustanovitvi	 javnega	
zavoda	 Zdravstveni	 dom	 Izola	 (Uradne	 objave	 Občine	 Izola,	 št.	
8/2011	 –	 uradno	 prečiščeno	 besedilo,	 v	 nadaljevanju:	 odlok),	 se	
spremenijo	tako,	da	se	glasijo:

»(3)	Direktorja	imenuje	in	razrešuje	svet	zavoda	s	soglasjem	usta-
novitelja.

(4)	Za	direktorja	je	lahko	imenovan	kandidat,	ki	izpolnjuje	nasle-
dnje pogoje:
 - 	ima	najmanj	specializacijo	po	visokošolski	strokovni	izobrazbi,	

visokošolsko univerzitetno izobrazbo po prejšnji ureditvi ali naj-
manj	magistrsko	izobrazbo	(druga	bolonjska	stopnja)	s	področja	
ekonomije,	poslovnih	in	upravnih	ved,	prava	in	zdravstvene	stroke,

 - 	ima	najmanj	osem	let	delovnih	izkušenj,	od	tega	pet	let	na	vod-
stvenih	delovnih	mestih,

 - 	ima	znanje	italijanskega	jezika	na	višji	ravni,
 - 	je	državljan	Republike	Slovenije,
 - 	izpolnjuje	 ostale	 pogoje	 v	 skladu	 s	 področno	 zakonodajo	 in	

aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda.«

(6)	Poslovodna	funkcija	in	funkcija	vodenja	strokovnega	dela	sta	
ločeni.

(7)	Svet	zavoda	v	internih	aktih	uredi	možnost,	da	Svet	zavoda	v	
primeru,	ko	je	imenovan	direktor,	ki	izpolnjuje	strokovne	pogoje	
za	strokovnega	vodjo,	z	njegovo	privolitvijo	pooblasti	za	izvajanje	
tudi teh nalog.«

2.	člen
Drugi	odstavek	12.	a	člena	odloka	se	spremeni	tako,	da	se	glasi:

»(2)	Strokovnega	vodjo	na	predlog	direktorja	imenuje	in	razrešuje	
svet	zavoda.	Pred	imenovanjem	mora	pridobiti	soglasje	strokovnega	
sveta.«
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Četrti	odstavek	12.	a	člena	odloka	se	spremeni	tako,	da	se	glasi:

»(4)	Za	strokovnega	vodjo	je	lahko	imenovan	kandidat,	ki	izpolnjuje	
naslednje pogoje:
 - 	je	zdravnik	specialist	s	področja	dejavnosti	zdravstvenih	ustanov	

z	najmanj	petimi	leti	delovnih	izkušenj	v	zdravstveni	stroki,
 - 	ima	znanje	italijanskega	jezika	na	višji	ravni,
 - 	je	državljan	Republike	Slovenije,
 - 	izpolnjuje	 ostale	 pogoje	 v	 skladu	 s	 področno	 zakonodajo	 in	

aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda.«

PREHODNE	IN	KONČNE	DOLOČBE

3.	člen
(1)	Svet	zavoda	mora	v	dveh	mesecih	po	uveljavitvi	tega	odloka	
uskladiti	z	določili	tega	odloka:
 - 	statut	zavoda	ter	ga	v	obliki	predloga,	v	skladu	z	določili	31.	člena	

odloka,	predložiti	Občinskemu	svetu	v	pridobitev	soglasja,
 - 	akt	o	sistemizaciji	delovnih	mest	in	druge	interne	akte.

(2)	Do	sprejema	sprememb	statuta	zavoda	v	skladu	s	tem	Odlokom,	
zavod	uporablja	statut	in	druge	splošne	akte,	ki	so	veljali	na	dan	
uveljavitve	 tega	 Odloka,	 razen	 določil,	 ki	 so	 v	 nasprotju	 s	 tem	
Odlokom.

4.	člen
Ta	odlok	začne	veljati	petnajsti	dan	po	objavi	v	Uradnih	objavah	
Občine	Izola.

Številka: 160-4/2014
Datum: 21. 11. 2019

Ž u p a n
Danilo M A R K O Č I Č

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
ŽUPAN – IL SINDACO

In	virtù	dell'articolo	56	dello	Statuto	del	Comune	di	Isola	
(Bollettino	Uficiale	elettronico	del	Comune	di	Isola	n.	5/2018	–	
testo	unico	uficiale)

P R O M U L G O

il

D E C R E T O 
DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL 

DECRETO DI FONDAZIONE DELL’ENTE 
PUBBLICO CASA DI SANITÀ ISOAL

                                                                              I l  S i n d a c o
                                                              Danilo M A R K O Č I Č

Prot.	n.:	160-4/2014		
Data: 13. 12. 2019    

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

In	 virtù	 del	 secondo	 comma	 dell'articolo	 29	 della	 Legge	 sul-
le	 autonomie	 locali	 (Gazzetta	 Uficiale	 della	 RS	 nn.	 94/2007	 –	
testo	unico	uficiale,	76/2008,	79/2009,	51/2010,	40/2012	–	Sigla:	
ZUJF,	14/2015	–	Sigla:	ZUUJFO,	11/2018	–	Sigla:	ZSPDSLS-1	e	
30/2018)	e	dell'articolo	30	dello	Statuto	del	Comune	di	Isola	(Bol-
lettino	Uficiale	del	Comune	di	Isola	n.	5/2018	–	testo	unico	uficia-
le),	il	Consiglio	del	Comune	di	Isola,	riunitosi	il	21	novembre	2019	
alla	sua	8a	seduta	ordinaria,	approva	il	seguente	

D E C R E T O 
di modiica e integrazione del 

Decreto di fondazione dell'ente pubblico 
Casa di Sanità di Isola

Articolo	1
Il	terzo,	il	quarto,	il	sesto	e	il	settimo	comma	dell'articolo	11	del	
Decreto	di	 fondazione	dell'ente	pubblico	Casa	di	Sanità	di	 Isola	
(Bollettino	Uficiale	del	Comune	di	Isola	n.	8/2011	–	testo	unico	
uficiale,	nel	testo	a	seguire:	decreto),	si	modiicano	e	recitano	ora	
come	segue:

»	(3)	Il	direttore	viene	nominato	o	esonerato	dal	consiglio	dell'ente	
con	il	consenso	del	fondatore.	
(4)	 I	 requisiti	 prescritti	 per	 i	 candidati	 a	 direttore	 prevedono	
l’adempimento	delle	seguenti	condizioni:	
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 - 	almeno	la	specializzazione	dopo	il	diploma	specialistico	di	scuola	
superiore,	 laurea	universitaria	di	vecchio	ordinamento	o	alme-
no	 la	 laurea	magistrale	(II	 livello	di	Bologna)	dei	settori	quali	
l’economia,	le	scienze	commerciali	e	amministrative,	il	diritto	e	
la	professione	medica,	

 - 	minimo	otto	anni	di	esperienze	lavorative	di	cui	cinque	anni	ad	
una	carica	dirigenziale,

 - 	conoscenza	attiva	della	lingua	italiana	a	livello	superiore,
 - 	cittadinanza	della	Repubblica	di	Slovenia,
 - 	adempimento	 delle	 altre	 condizioni	 previste	 dalla	 normativa	

legale	in	materia	e	dall'atto	di	fondazione	ovvero	dallo	statuto	o	
dal regolamento dell'ente.

(6)	La	funzione	direttiva	e	quella	tecnica	sono	separate.

(7)	Il	consiglio	dell’ente	regola	nei	suoi	atti	interni	la	possibilità,	
secondo	la	quale	il	consiglio	dell’ente,	nel	caso	di	nomina	del	diret-
tore	che	 soddisfa	 le	condizioni	 tecniche	per	dirigente	 tecnico,	 lo	
autorizza	previo	suo	consenso	all’attuazione	anche	di	dette	man-
sioni«.

Articolo	2
Il	secondo	comma	dell'articolo	12/a	del	decreto	viene	modiicato	e	
recita	ora	come	segue:

»(2)	Il	dirigente	tecnico	viene	nominato	e	esonerato	dal	consiglio	
dell'ente	su	proposta	del	direttore.	Prima	della	nomina	deve	ottenere	
il	parere	del	consiglio	professionale«.

Il	quarto	comma	dell'articolo	12/a	del	decreto	viene	modiicato	e	
recita	ora	come	segue:

»	(4)	I	requisiti	prescritti	per	i	candidati	a	dirigente	tecnico	preve-
dono	l’adempimento	delle	seguenti	condizioni:	
 - 	medico	specialista	di	un	settore	dell’attività	delle	istituzioni	sani-

tarie	e	almeno	cinque	anni	di	esperienze	 lavorative	nel	settore	
sanitario,

 - 	conoscenza	attiva	della	lingua	italiana	a	livello	superiore,
 - 	cittadinanza	della	Repubblica	di	Slovenia,
 - 	adempimento	 delle	 altre	 condizioni	 previste	 dalla	 normativa	

legale	in	materia	e	dall'atto	di	fondazione	ovvero	dallo	statuto	o	
dal regolamento dell'ente.«

 
DISPOSIZIONI	TRANSITORIE	E	FINALI

Articolo	3
(1)	Entro	il	termine	di	due	mesi	dall’entrata	in	vigore	del	presente	
decreto	il	consiglio	dell’ente	ha	il	dovere	di	armonizzare	con	le	dis-
posizioni	del	decreto:
 - 	lo	statuto	dell’ente	con	i	dettami	di	questo	decreto	e,	attenendosi	

all’art.	31	del	decreto,	sottoporre	la	proposta	di	statuto	al	Consiglio	
comunale	afinché	questi	dia	il	proprio	consenso	allo	stesso,

 -  l’atto di sistemizzazione dei posti di lavoro e gli altri atti interni.

(2)	Fino	all'approvazione	delle	modiiche	allo	statuto	dell'ente	nel	
rispetto	del	presente	decreto,	l’ente	applica	lo	statuto	e	gli	altri	atti	
generali	vigenti	 il	giorno	di	entrata	 in	vigore	del	presente	decre-
to,	tranne	che	le	disposizioni	che	sono	in	contrasto	con	il	presente	
decreto.

Articolo	4
Il	presente	decreto	entra	in	vigore	il	quindicesimo	giorno	dopo	la	
pubblicazione	nel	Bollettino	Uficiale	del	Comune	di	Isola.

Prot.	n.:	160-4/2014
Data: 21. 11. 2019

I l  S i n d a c o
Danilo M A R K O Č I Č
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Neuradno prečiščeno besedilo odloka predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček h gradivu 

občinskega sveta 

- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Izola (Uradne objave Občine Izola, 

št. 18/97, veljavnost od 14.11.1997), 

- Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Izola (Uradne 

objave Občine Izola, št. 4/99, veljavnost od 26.3.1999), 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom 

Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 23/02, veljavnost od 11.10.2002), 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom 

Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 10/05, veljavnost od 13.5.2005), 

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

Izola (Uradne objave Primorskih novic, št. 3/11, veljavnost od 4.2.2011) in 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom 

Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 31/19, veljavnost od 28.19.2019). 

 

 

 

O D L O K 

o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Izola 

- neuradno prečiščeno besedilo - 

 

 

 

I. UVODNA DOLOČILA 

 

1. člen 

 

(1) Občina Izola (v nadaljevanju: ustanovitelj) s tem odlokom usklajuje Odlok o ustanovitvi 

Javnega zavoda Zdravstveni dom Izola (v nadaljevanju: zavod), (Uradne objave Občine Izola, 

št. 22/91 in 44/91) z veljavno zakonodajo na področju zdravstvene dejavnosti, tako da v novem 

besedilu glasi: 

 

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA 

 

2. člen 

 

(1) Ime ustanovitelja zavoda je: Občina Izola, s sedežem v Izoli, Sončno nabrežje št. 8. 

(2) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršujeta Občinski svet in Župan. 

 

III. IME IN SEDEŽ ZAVODA 

 

3. člen 

 

(1) Ime zavoda je: Zdravstveni dom Izola – Casa di sanita' Isola. 

(2) Sedež zavoda je: Izola, Ulica Oktobrske revolucije 11. 
 
………. 

(spremenjen drugi odstavek, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Zdravstveni dom Izola, UO Občine Izola, št. 23/02) 
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4. člen 

 

(1) Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanovitelja. V pravnem 

prometu mora zavod uporabljati ime iz predhodnega člena. 

 

IV. ORGANIZIRANOST ZAVODA 

 

5. člen 

 

(1) Notranjo organizacijo zavoda, organizacijske in strokovne enote in lokacije, na katerih 

zavod organizira izvajanje dejavnosti, določa zavod s statutom. 

 

V. DEJAVNOST ZAVODA 

 

6. člen 

 

(1) Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Dejavnost javnega 

zavoda Zdravstveni dom Izola je izvajanje  osnovnega zdravstvenega varstva prebivalcev na 

območju Občine Izola, in sicer: 

- preventivnega zdravstvenega varstva vseh skupin prebivalstva, 

- nujne medicinske pomoči, 

- splošne medicine, 

- zdravstvenega varstva žensk, otrok in mladine, 

- patronažnega varstva, 

- laboratorijske in druge diagnostike, 

- reševalne službe, 

- zdravstvenega varstva sladkornih bolnikov ter 

- preventivnega in kurativnega zobozdravstva, medicine dela in fizioterapije, če opravljanje 

teh dejavnosti ni drugače urejeno. 
 

(2) Zavod opravlja naslednje dejavnosti v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 69/07, in 17/08): 

- Q86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 

- Q86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 

- Q86.230 Zobozdravstvena dejavnost 

- Q86 .90 Druge dejavnosti za zdravje  
 
………  

(spremenjen, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Zdravstveni dom Izola, UO Primorskih novic, št. 3/11) 

 

6.a člen 

 

(1) Zavodu se prenese v upravljanje naslednje poslovne prostore v objektu na naslovu Ulica 

Oktobrske revolucije 11, ki so namenjeni opravljanju dejavnosti javnega zdravstva, in sicer: 

- poslovne prostore v pritličju, 

- poslovne prostore v 1. nadstropju, 

- poslovne prostore v 2. nadstropju in 

- kotlovnico v 3. nadstropju. 
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(2) Zavodu se prenese v upravljanje objekt Reševalne postaje v Izoli, Polje 17. 
 

(3) Natančneje se ustanovitelj in zavod o medsebojnih pravicah in obveznostih pri upravljanju 

objekta dogovorita s posebno pogodbo, ki jo morata skleniti najkasneje v šestih mesecih po 

uveljavitvi tega odloka. V imenu ustanovitelja sklene pogodbo župan. 
 

(4) V pogodbi o upravljanju se podrobneje uredijo predvsem naslednja vprašanja: 

- točna površina poslovnih prostorov, predanih v upravljanje in označenih v načrtu etažne 

lastnine in projektni dokumentaciji izvedenih del, 

- določitev najemnin in drugih stroškov za poslovne prostore, namenjenih oddajanju pravnim 

in fizičnim osebam, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, kot javno službo na podlagi 

koncesije v občini Izola, 

- način namenskega odvajanja amortizacije za poslovne prostore v upravljanju, ki jo je zavod 

dolžan odvajati v proračun občine, 

- obveznosti zavoda glede kritja stroškov za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v 

upravljanju, 

- kritja stroškov zavarovanja objekta, skupnih delov in naprav, 

- načina upravljanja in kritja stroškov obratovanja in vzdrževanja skupne kotlovnice in 

- druga vprašanja upravljanja z objektom, skupnimi deli in napravami. 
 

…….. 

(nov 6. a člen, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Zdravstveni dom Izola, UO Občine Izola, št. 23/02;  spremenjen, Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Izola, UO Primorskih novic, 

št. 3/11) 

 

VI. ORGANI ZAVODA 

 

7. člen 

 

(1) Zavod ima naslednje organe: 

a) svet zavoda, 

b) direktor zavoda, 

c) strokovni vodja, 

d) strokovni svet, 

e) razširjeni strokovni svet, 
 

(2) Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določata zakon ali statut zavoda. 
 

……… 

(v prvem odstavku dodana nova četrta alinea, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Izola, UO Občine Izola, št. 23/02;  spremenjen, 

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

Izola, UO Primorskih novic, št. 3/11) 

 

a) Svet zavoda 

 

8. člen 

 

(1) Svet zavoda sestavljajo: 

- 3 predstavniki delavcev zavoda, 

- 1 predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov in 
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- 5 predstavnikov ustanovitelja. 
 

(2) Predstavnike delavcev zavoda izvolijo vsi v zavodu zaposleni delavci neposredno na tajnih 

volitvah po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda oziroma splošni 

akt o volitvah. S statutom zavoda oziroma splošnim aktom o volitvah se določita tudi postopek 

in način odpoklica predstavnikov zaposlenih v svetu zavoda. 
 

(3) Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije. 
 

(4)  Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet v skladu s statutom občine. 

 

…….. 

(spremenjen, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Zdravstveni dom Izola, UO Primorskih novic, št. 3/11) 

 

9. člen 

 

(1) Mandat članov sveta traja štiri leta. 

 

(2) Član sveta zavoda je v svet lahko izvoljen največ dvakrat zaporedoma. 

 

 10. člen 

 

(1) Svet zavoda: 

- sprejema statut in druge splošne akte, ki urejajo zadeve iz pristojnosti sveta zavoda, 

- sprejema program dela in razvoja zavoda ter ga posreduje občinskemu svetu v obravnavo 

in sprejem v vednost, 

- spremlja izvrševanje programa dela, 

- sprejema finančni načrt in ga posreduje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem v 

vednost, 

- sprejema letno poročilo in ga posreduje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem v 

vednost, 

- odloča o najemanju dolgoročnih kreditov s soglasjem občinskega sveta, 

- daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odločitvam, za katere je tako določeno v 

statutu, 

- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, 

- daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih, 

- sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda, 

- imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem ustanovitelja, 

- imenuje in razrešuje člane disciplinske komisije, komisije II. stopnje, izvršilnih organov in 

stalnih ali občasnih komisij, 

- opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda, 

- sprejema odločitev o načinu vodenja poslovnih knjig po pridobitvi predhodnega soglasja 

občinskega sveta, v kolikor to vprašanje ni urejeno v statutu zavoda. 
 
……… 

(spremenjen, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Zdravstveni dom Izola, UO Občine Izola, št. 10/05). 
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b) Direktor 

 

11. člen 

(1) Poslovodni organ zavoda je direktor. 
 

(2) Direktor zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa, ki ga svet zavoda objavi v sredstvih 

javnega obveščanja. 
 

(3) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. 
 

(4) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

- ima najmanj specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi, visokošolsko 

univerzitetno izobrazbo po prejšnji ureditvi ali najmanj magistrsko izobrazbo (druga 

bolonjska stopnja) s področja ekonomije, poslovnih in upravnih ved, prava in 

zdravstvene stroke, 

- ima najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodstvenih delovnih mestih, 

- ima znanje italijanskega jezika na višji ravni, 

- je državljan Republike Slovenije, 

- izpolnjuje ostale pogoje v skladu s področno zakonodajo in aktom o ustanovitvi oziroma 

s statutom ali pravili zavoda. 
 

(5) Direktor je imenovan za štiri leta in je po poteku mandatne dobe lahko znova imenovan za 

direktorja. 
 

(6) Poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela sta ločeni. 
 

(7) Svet zavoda v internih aktih uredi možnost, da Svet zavoda v primeru, ko je imenovan 

direktor, ki izpolnjuje strokovne pogoje za strokovnega vodjo, z njegovo privolitvijo pooblasti 

za izvajanje tudi teh nalog. 

 
……… 

(spremenjen, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 

Zdravstveni dom Izola, UO Občine Izola, št. 31/19) 

 

11. a člen 

 

(1) Če se na razpis iz prejšnjega člena ni nihče prijavil ali, če nihče od prijavljenih kandidatov 

ni bil izbran, se razpis ponovi. 
 

(2) Za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega razpisa, svet zavoda imenuje 

izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vršilca dolžnosti 

direktorja, vendar najdlje za čas šestih mesecev. 
 

(3) Ista oseba lahko v zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti direktorja največ dvakrat po 

šest mesecev. 
 

(4) Če svet zavoda tudi po enem letu ni izvedel uspešnega razpisa za imenovanje direktorja, 

ustanovitelj sam imenuje vršilca dolžnosti direktorja in izvede ponoven razpis. 
 

……… 

(nov 11. a člen, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Zdravstveni dom Izola, UO Primorskih novic, št. 3/11) 
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12. člen 

 

(1) Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je 

odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
 

(2) Direktor zavoda: 

- sklepa pogodbe o izvajanju programov zdravstvenega varstva, 

- odloča o nakupu in prodaji osnovnih sredstev, 

- sklepa pogodbe potrebne za delovanje zavoda do višine zneskov, ki ga je z letnim 

programom dela določil svet zavoda, 

- izvaja odločitve in sklepe, ki jih sprejema svet zavoda, 

- skrbi za izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima zavod do drugih in do ustanovitelja, 

- ima pravice in dolžnosti pri organizaciji in izvajanju obrambe in zaščite, 

- odloča o delovnih razmerjih, razen v primerih, ko je z zakonom, statutom ali drugim 

splošnim aktom oziroma kolektivno pogodbo drugače določeno, 

- je odgovoren za obveščanje, 

- poroča svetu zavoda  o svojem delu, 

- imenuje člane strokovnega sveta, 

- imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, 

- sprejema splošne akte zavoda, razen tistih, ki so v pristojnosti sveta zavoda, 

- opravlja druge zadeve v skladu z zakoni, aktom o ustanovitvi, statutom, drugimi splošnimi 

akti in odloča o drugih zadevah, za katere ga pooblasti svet zavoda, 

- ima druge pristojnosti v skladu z zakonom in predpisi, 

- imenuje člane razširjenega strokovnega sveta. 
 
……… 

(spremenjen, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Zdravstveni dom Izola, UO Primorskih novic, št. 3/11) 

 

c) Strokovni vodja 

 

12. a člen 

 

(1) Strokovno delo zavoda vodi in zanj odgovarja strokovni vodja. 
 

(2) Strokovnega vodjo na predlog direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda. Pred 

imenovanjem mora pridobiti soglasje strokovnega sveta. 
 

(3) Mandat strokovnega vodje traja 4 leta. Po izteku mandata je strokovni vodja lahko ponovno 

imenovan. 
 

(4) Za strokovnega vodjo je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

- je zdravnik specialist s področja dejavnosti zdravstvenih ustanov z najmanj petimi leti 

delovnih izkušenj v zdravstveni stroki,  

- ima znanje italijanskega jezika na višji ravni,  

- je državljan Republike Slovenije, 

- izpolnjuje ostale pogoje v skladu s področno zakonodajo in aktom o ustanovitvi oziroma 

s statutom ali pravili zavoda. 
…….. 

(spremenjen, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 

Zdravstveni dom Izola, UO Občine Izola, št. 31/19) 
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12. b člen 

 

(1) Strokovni vodja: 

- strokovno usmerja, vodi in usklajuje delo medicinskih dejavnosti ter nadzira njihovo delo 

in je odgovoren za strokovnost dela zavoda kot celote, 

- sodeluje pri načrtovanju in organiziranju zdravstvenega varstva, 

- sodeluje pri uvajanju novih dejavnosti in spreminjanju obsega dela, 

- aktivno sodeluje v strokovnem svetu, 

- koordinira interni nadzor, 

- opravlja druge naloge na podlagi področne zakonodaje, sistemizacije in navodil direktorja 
 

………. 

(nov 12. b člen, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Zdravstveni dom Izola, UO Primorskih novic, št. 3/11) 

 

d) Strokovni svet 

……… 

(preimenovanje točke c) v  točko d), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda Zdravstveni dom Izola, UO Primorskih novic, št. 3/11) 

 

13. člen 

 

(1) Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta določa statut zavoda. 

 

e) Razširjeni strokovni  svet 

……… 

(nova točka d) Razširjeni strokovni svet, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Izola, UO Občine Izola, št. 23/02;  preimenovanje 

točke d) v  točko e), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Zdravstveni dom Izola, UO Primorskih novic, št. 3/11) 

 

13 .a člen 

 

(1) Razširjeni strokovni svet sestavljajo strokovni svet zavoda, razširjen s predstavnikom 

ustanovitelja – koncedenta, in predstavniki zasebnikov s koncesijo, ki delujejo v javni mreži 

zdravstvene službe v občini Izola. 

 

(2) Naloge, sestavo in način oblikovanja razširjenega strokovnega sveta določa statut zavoda. 
 

………. 

(nov 13. a člen, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Zdravstveni dom Izola, UO Občine Izola, št. 23/02) 

 

VII. DELOVNA RAZMERJA 

 

14. člen 

 

(1) Delovna razmerja ter udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic, 

se ureja v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti zavoda. 
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VIII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 

 

15. člen 

(1) Zavod pridobiva sredstva s plačili za opravljene zdravstvene storitve, iz sredstev proračuna 

občine, iz pogodbenih razmerij z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zasebnimi zdravstvenimi 

sodelavci koncesionarji ter iz drugih virov, določenih z zakonom. 

 

16. člen 

 

(1) Ustanovitelj iz občinskega proračuna zagotavlja sredstva za investicije in za druge 

obveznosti, določene z zakonom in tem odlokom na osnovi sprejetega programa zdravstvenega 

varstva v občini. 

 

17. člen 

 

(1) Zavod lahko za izboljšanje materialne osnove dela, za nabavo specifične ali nadstandardne 

opreme ali za izvedbo nadstandardnega programa oziroma za organizacijo in izvajanje izrednih 

aktivnosti, zbira sredstva od donatorjev neposredno ali prek donatorskega sklada, 

ustanovljenega na ravni občine. 

 

IX. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA 

PRIMANJKLJAJA 

 

18. člen 

 

(1) Zavod samostojno gospodari s sredstvi prihodkov, ki jih ustvari z opravljanjem svoje 

dejavnosti. 
 

(2) Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za razvoj, medicinsko – tehnološko 

posodobitev in opravljanje dejavnosti. 
 

(3) Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za investicije v opremo ali za obnovo in 

vzdrževanje opreme. Del presežka pa se po predhodnem soglasju ustanovitelja lahko nameni 

za stimulativno nagrajevanje delavcev. 

 

19. člen 

 

(1) Primanjkljaj sredstev v poslovanju zavoda, izkazan v medletnem in letnem poslovnem 

poročilu, krije ustanovitelj le, če zavod z analizo stanja dokaže, ustanovitelj pa ugotovi, da je 

do primanjkljaja prišlo zaradi motenj v poslovanju, ki imajo za posledico dispariteto med 

kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami. Pri tem mora zavod dokazati, da 

ima sistemizirano in zasedeno število mest v skladu z normativi in standardi in v skladu s 

programi, dogovorjenimi na ravni občine ter da je realizirana masa sredstev za plače enaka ali 

nižja od zneska vkalkuliranih plač za obdobje, v katerem se ugotavlja primanjkljaj. 

 

20. člen 

 

(1) Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova preveč izplačanih plač, krije zavod. 
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21. člen 

 

(1) Če zavod v medletnem ali letnem obračunskem obdobju izkaže presežek prihodkov nad 

odhodki in presežek nameni za stimulacijo zaposlenih v skladu z zakonom, kasneje pa izkaže 

primanjkljaj, ga mora pokriti v breme sredstev za plače najkasneje v naslednjem obračunskem 

obdobju, razen če dokaže, da financer še ni izpolnil svoje obveznosti v celoti. 

 

22. člen 

 

(1) Realizacija prihodkov zavoda iz dejavnosti, ki ni predmet osnovnih dejavnosti (lastne 

realizacije), je prihodek zavoda, s katerim samostojno razpolaga, če v celoti in realno pokrije 

stroške take dejavnosti, ki bremenijo osnovno dejavnost. 
 

(2) Prihodke iz prvega odstavka tega člena zavoda se ne more razporejati v investicije ali za 

druge namene, iz naslova katerih bi nastale višje obveznosti financiranja, če k temu ne da 

soglasje ustanovitelj. 

 

X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 

 

23. člen 

 

(1) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s katerim razpolaga. 
 

(2) Zavod je pravna oseba. V pravnem prometu s tretjimi osebami ima vsa pooblastila, razen za 

promet z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanovitelja. 

 

23 a. člen 

…….. 

(nov 23. a člen, Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Izola, 

UO Občine Izola, št. 4/99; črtan 23. a člen, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Izola, UO Občine Izola, št. 23/02) 

 

24. člen 

 

(1) Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je 

določena s tem odlokom in vpisom v sodni register. 

 

25. člen 

 

(1) Zavod je dolžan skrbeti za vzdrževanje in obnavljanje stavb in prostorov, ki jih je  v soglasju 

z ustanoviteljem oddal v najem ali zakup koncesionarjem ter vzdrževati in obnavljati opremo v 

teh prostorih, v skladu s pogodbo. 

 

26. člen 

 

(1) Zavod je dolžan dati koncesionarju možnost najema prostih prostorov in opreme, ki jih ne 

potrebuje za opravljanje javne zdravstvene službe ter omogočiti vlaganje lastnih najemnikovih 

sredstev v prostore in opremo. 
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27. člen 

 

(1) Zavod je dolžan koncesionarja na njegove stroške vključiti v strokovno izpopolnjevanje, ki 

ga organizira za svoje zdravnike in zobozdravnike oziroma za druge svoje zdravstvene delavce. 

 

XI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 

 

28. člen 

 

(1) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki jih zavod prevzame ali se zanje obveže le 

iz pravnih poslov v okviru dejavnosti zavoda, določene s tem odlokom ter na osnovi programa 

dela zavoda, h kateremu je dal predhodno soglasje. 

 

XII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN 

ZAVODA 

 

29. člen 

 

(1) Zavod je dolžan ustanovitelju najmanj enkrat letno pošiljati podatke o poslovnih rezultatih 

zavoda ter druge podatke, ki so nujni za izvrševanje funkcije ustanovitelja. 

 

30. člen 

 

(1) Ustanovitelj je dolžan zavodu zagotavljati sredstva za njegovo delo v okviru dogovorjenega 

in v občinskem proračunu opredeljenega programa po dinamiki, ki jo z zavodom predhodno 

dogovori ter po vrsti sredstev, ki jih za delo zavoda zagotavlja ustanovitelj. 
 

(2) Zavod ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven dogovorjenega programa. 

 

31. člen 

 

(1) Zavod mora od občinskega sveta: 

- pridobiti soglasje k določbam statuta, 

- pridobiti soglasje o načinu vodenja poslovnih knjig, v kolikor to vprašanje ni urejeno v 

statutu zavoda, 

- pridobiti soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja, 

- pridobiti soglasje k statutarnim spremembam, 

- pridobiti soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti, 

- pridobiti soglasje k najemanju dolgoročnih kreditov. 
 

(2) Zavod mora posredovati program dela in razvoja zavoda, finančni načrt in letno poročilo 

občinskemu svetu v obravnavo in sprejem v vednost. 
 

 
…….. 

(spremenjen, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Zdravstveni dom Izola, UO Občine Izola, št. 10/05) 
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XIII. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

32. člen 

 

(1) V skladu z 8. členom tega odloka morajo delavci zavoda izvoliti, ustanovitelj in zavod za 

zdravstveno zavarovanje pa imenovati svoje predstavnike v svet zavoda najpozneje v treh 

mesecih od dneva uveljavitve tega odloka. 

 

33. člen 

 

(1) Svet zavoda mora v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka uskladiti in sprejeti predlog 

statuta zavoda ter ga predložiti občinskemu svetu. Svet zavoda sprejme statut zavoda po prejetju 

soglasja občinskega sveta k predlogu statuta zavoda. 

 

34. člen 

 

(1) Prebivalci Občine Izola, za katero je zavod izvajal zdravstveno varstvo do uveljavitve tega 

odloka, ohranijo enake pravice pri uveljavljanju zdravstvenega varstva. 

 

35. člen 

 

(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Občine Izola. 

 

36. člen 

 

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 

Zdravstveni dom Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 22/91 in 44/91). 

 

___________________________________________________________________________ 

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Izola (Uradne 

objave Občine Izola, št. 4/99, veljavnost od 26.3.1999) vsebuje naslednjo prehodno in 

končno določbo: 

2. člen 

(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah. 

 

___________________________________________________________________________ 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni 

dom Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 23/02, veljavnost od 11.10.2002) vsebuje 

naslednji prehodni in končni določbi: 

6. člen 

 (1) Svet zavoda mora v treh mesecih od uveljavitve tega odloka uskladiti statut zavoda z 

določili odloka ter ga, v skladu z določili 31. člena odloka, v obliki predloga predložiti 

občinskemu svetu v pridobitev soglasja. 

 

7. člen 

(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Izola. 

 

 

 



Opozorilo:  

Neuradno prečiščeno besedilo odloka predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček h gradivu 

občinskega sveta 

___________________________________________________________________________ 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni 

dom Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 10/05, veljavnost od 13.05.2005) vsebuje 

naslednji prehodni in končni določbi: 

4. člen 

(1) Svet zavoda mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka uskladiti statut zavoda z 

določili odloka ter ga predložiti občinskemu svetu v pridobitev soglasja. 

 

5. člen 

(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Občine Izola. 

 

___________________________________________________________________________ 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni 

dom Izola (Uradne objave Primorskih novic, št. 3/11), veljavnost od 4.02.2011) vsebuje 

naslednje prehodne in končne določbe: 
12. člen 

(1) Svet zavoda mora v enem mesecu po uveljavitvi tega odloka uskladiti statut zavoda z 

določili tega odloka ter ga v obliki predloga predložiti, v skladu z določili 31. člena odloka, 

Občinskemu svetu v pridobitev soglasja. 
 

(2) Do sprejema sprememb Statuta zavoda v skladu s tem Odlokom, zavod uporablja Statut in 

druge splošne akte, ki so veljali na dan uveljavitve tega Odloka, razen določil, ki so v nasprotju 

s tem Odlokom. 

 

13. člen 

Za 32. členom se doda nov 32. a člen, ki se glasi: 

(1) Organi pristojni za imenovanje članov sveta zavoda, morajo pričeti s postopkom imenovanja 

oziroma odpoklica članov sveta zavoda v skladu s tem Odlokom takoj po uveljavitvi tega 

Odloka, svet zavoda pa mora biti oblikovan v skladu s tem Odlokom najkasneje v roku 30 dni 

od uveljavitve tega Odloka. 

 

14. člen 

(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Izola. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni 

dom Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 31/19, veljavnost od 13.12.2019) vsebuje 

naslednji prehodni in končni določbi: 

 

3. člen 

(1) Svet zavoda mora v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka uskladiti z določili tega 

odloka: 

- statut zavoda ter ga v obliki predloga, v skladu z določili 31. člena odloka, predložiti 

Občinskemu svetu v pridobitev soglasja, 

- akt o sistemizaciji delovnih mest in druge interne akte. 

 

(2) Do sprejema sprememb statuta zavoda v skladu s tem Odlokom, zavod uporablja statut in 

druge splošne akte, ki so veljali na dan uveljavitve tega Odloka, razen določil, ki so v nasprotju 

s tem odlokom. 



Opozorilo:  

Neuradno prečiščeno besedilo odloka predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček h gradivu 

občinskega sveta 

 

4. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Občine Izola. 

 

 

 

 

Številka: 501-4/96; 160-4/2014 

Datum: 

 

          Ž u p a n 

              Danilo Markočič 

 




