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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94, 8/96, 18/98, 36/00ZPDZC, 127/06-ZJZP), 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05UPB2, 15/08, 23/08, 58/08 in 77/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07-UPB2, 27/08 – odločba US, 76/08, 100/08 – odločba US, 79/09, 14/10 - odločba
US) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter
Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
11. maja 2010 sprejel
ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Koper

1.

člen

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Koper (Uradne objave, št. 17/99,
27/00 in 10/03, v nadaljevanju: Odlok) se besedilo prvega odstavka 6. člena spremeni tako,
da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
J/62.010
Računalniško programiranje
J/62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J/62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J/62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami
povezane dejavnosti
J/63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J/63.120
Obratovanje spletnih portalov
L/68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M/69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
M/70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Q/86.210
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q/86.220
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q/86.230
Zobozdravstvena dejavnost
Q/86.909
Druge zdravstvene dejavnosti.«
2.

člen

Besedilo prvega odstavka 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
Verdijeva ulica - Via Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija
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»Svet zavoda šteje trinajst (13) članov in ga sestavljajo:
·
sedem predstavnikov ustanoviteljice,
·
trije predstavniki delavcev zavoda,
·
trije predstavniki zavarovancev ali drugih uporabnikov.
3.

člen

V 10. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Direktor zdravstvenega zavoda mora imeti visoko strokovno izobrazbo in najmanj 5 let
delovnih izkušenj. Direktor zavoda ali strokovni vodja ali namestnik direktorja mora obvladati
italijanski jezik.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti.
4.

člen

12. člen se črta.
Predhodne in končne določbe
5.

člen

Organi, pristojni za imenovanje dodatnih članov sveta zavoda morajo pričeti s postopkom
imenovanja 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.
Novo imenovanim članom sveta zavoda izteče mandat istočasno z iztekom mandata
sedanjim članom sveta zavoda.
Svet zavoda mora v roku 90 dni po uveljavitvi tega Odloka sprejeti novi Statut zavoda v
skladu z določili tega odloka. Do sprejema novega 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.
6.

člen

Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
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