Občinski svet – Consiglio comunale

Na podlagi 29. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13,
88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl.US in 73/19), 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Koper (Uradne objave, št. 17/99, 27/00 ter Uradni list RS, št. 40/03, 24/10 in
38/10) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter
Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
5. marca 2020 sprejel naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Mestne občine Koper daje soglasje k imenovanju Igorja Hrvatina, za
direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Koper.
2.
Ta sklep velja takoj.
Obrazložitev:
Občinski svet Mestne občine Koper je na seji dne 5. marca 2020 obravnaval predlog Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v zvezi z vlogo Sveta zavoda Zdravstveni dom Koper
za soglasje k imenovanju Igorja Hrvatina, ki ga je svet zavoda dne 26.2.2020 imenoval za
direktorja tega zavoda.
Na podlagi 29. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF,
14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl.US in 73/19) in 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zdravstveni dom Koper (Uradne objave, št. 17/99, 27/00 ter Uradni list RS, št. 40/03,
24/10 in 38/10) si mora svet zavoda k imenovanju in razrešitvi direktorja pridobiti soglasje
ustanoviteljice.
Razpis za delovno mesto direktorja zavoda je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 7/20 in
Primorskih novicah z dne 31.1.2020. Pravočasno, to je do 15.2.2020, so prispele prijave štirih
kandidatov. Razpisna komisija je ugotovila, da ena izmed prijav ni popolna, zato se kandidat
oziroma njegova prijava ne uvrsti v nadaljnji postopek izbire, ostale tri prijave pa v celoti
izpolnjujejo zahtevane razpisne pogoje ter da so k prijavam priložene zahtevane dokumentacije.
Razpisna komisija je o ugotovitvah pripravila pisno poročilo, ki je bilo poslano članom sveta
zavoda. Po obravnavi prijav in osebni predstavitvi vseh treh kandidatov, je bil na svetu zavoda
izveden postopek glasovanja za sprejem sklepa o imenovanju direktorja Javnega zavoda
Zdravstveni dom Koper. G. Igor Hrvatin je prejel večino glasov vseh članov, zato je bil sprejet sklep
št. 10-SZ/2020, s katerim je bil g. Igor Hrvatin imenovan za direktorja Zdravstvenega doma Koper
za mandatno obdobje štirih let.
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Igor Hrvatin je aktualni vršilec dolžnosti direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Koper. Leta
2019 je zaključil študij na dodiplomskem programu prve bolonjske stopnje na Alma Mater
Europaea in s tem pridobil naziv diplomirani manager poslovnih operacij. Iz prijave izhaja, da ima
nekaj manj kot 23 let delovnih izkušenj, od tega skoraj 17 let na vodilnih delovnih mestih. Od leta
2003 je bil zaposlen kot vodja parkirišč, pristanišč in zelenih površin na Komunali Koper, d.o.o..
Leta 2007 je bil imenovan za vršilca dolžnosti direktorja na Komunali Koper, d.o.o.. Funkcijo je
opravljal do leta 2014, ko je bil imenovan za vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za šport Mestne
občine Koper. Funkcijo vršilca dolžnosti direktorja Zdravstvenega doma Koper, ki jo trenutno
opravlja, je nastopil 8.6.2018.
V uvodu svojega programa dela ter razvoja Zdravstvenega doma Koper za naslednje štiriletno
obdobje najprej povzema nekaj večjih in pomembnih dosežkov, ki jih je Zdravstveni dom Koper
dosegel od svojega nastopa mandata vršilca dolžnosti direktorja zavoda:
 pridobitev dveh timov ambulante družinske medicine (2019),
 pridobitev dveh programov pediatrične ambulante (2019),
 nov program fizioterapije (2019),
 otvoritev novega regijskega Centra za zgodnjo odkrivanje otrok s posebnimi potrebami
(2019),
 pridobitev novega specialističnega programa pulmologije (2020).
Povečali so tudi zadovoljstvo med zaposlenimi in zadovoljstvo pacientov, uredili notranje odnose
in pridobili zaupanje vseh sodelavcev. Primarna skrb je zadovoljstvo pacientov.
Program dela je naslednji:
 pridobitev novih zdravstvenih programov družinske medicine in tako zmanjšati
obremenitve zdravnikov, zmanjšati število pacientov na ambulanto in posledično
skrajšati čakalne vrste ter s tem omogočiti boljšo oskrbo in hitrejšo dostopnost pri
naročanju pacientov;
 pridobitev programa Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, saj je to področje
v naši regiji trenutno izredno podhranjeno;
 pridobitev programa Centra za duševno zdravje odraslih;
 pridobitev Centra za krepitev zdravja;
 ureditev prepotrebnih novih prostorov.
Glede na navedeno je Občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja sprejel odločitev, navedeno v izreku tega sklepa.
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ŽUPAN
Aleš Bržan

DOSTAVITI:
1. Javnemu zavodu Zdravstveni dom Koper
- Svetu zavoda
2. Županu Mestne občine Koper
3. Občini Ankaran
4. V.d. direktorice občinske uprave MOK
5. Uradu za družbene dejavnosti
6. Službi za občinski svet in krajevne skupnosti
7. Arhivu
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