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OBČINA CERKNO
Bevkova ulica 9
5282 Cerkno

Zadeva: Soglasje ustanovitelja k razširitvi dejavnosti ter spremembam in dopolnitvam Statuta
Zdravstvenega doma Idrija

Spoštovani,
Svet zavoda Zdravstvenega doma Idrija je na 11. redni seji 09. 09. 2021 obravnaval predlog za razširitev
dejavnosti Zdravstvenega doma Idrija ter predlog sprememb in dopolnitev Statuta Zdravstvenega
doma Idrija.
Predlagane spremembe in dopolnitve Statuta Zdravstvenega doma Idrija so posledica uskladitve z novo
pridobljenimi zdravstvenimi dejavnostmi, ki bi jih lahko izvajal Zdravstveni dom Idrija (v nadaljevanju
ZD Idrija) ter uskladitve z zakonodajo. V nadaljevanju so podrobno obrazložene predlagane
spremembe oziroma dopolnitve.

DOPOLNITEV STATUTA
V Statutu Zdravstvenega doma Idrija (št. 011-1/2020 z dne 12.11.2020) se prvi odstavek 8. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Zavod je ustanovljen da organizira in izvaja osnovno in specialistično zunajbolnišnično zdravstveno
dejavnost za območje občin Idrija in Cerkno in sicer:
− splošno oziroma družinsko medicino;
− nujno medicinsko pomoč;
− zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov;
− zdravstveno varstvo žensk;
− medicino dela prometa in športa;
− zobozdravstveno varstvo za otroke in mladostnike ter odrasle;
− specialistično ambulantno dejavnost pulmologije, radiologije, diabetologije in ortopedije;
− zdravstveno vzgojo in krepitev zdravja;
− fizioterapijo;
− patronažno službo;
− reševalno službo,
− laboratorijsko dejavnost,
− logopedijo,
− psihologijo in
− otroško in mladostniško psihiatrijo v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti.
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Logopedija: ZD Idrija je s pogodbo sklenjeno z ZZZS, s katero se določa vrste in obseg zdravstvenih
programov, pridobil program razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo otrok v
okviru katerega je predvideno tudi delovanje logopeda. ZD Idrija je s tem namenom zaposlil logopeda,
ki pa bo poleg dela v razvojni ambulanti v okviru zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov opravljal
tudi ambulantno obravnavo in samoplačniške storitve. Ker v sprejetem statutu te dejavnosti ni
navedene, se predlaga dopolnitev statuta z dejavnostjo logopedije.
Psihologija: V bodoče se v ZD Idrija želi vzpostaviti center za duševno zdravje otrok in mladostnikov.
Psihologija kot vrsta zdravstvene dejavnosti na 1. ravni, in za katero v skladu z dopisom Ministrstva za
zdravje (št. 0140-130/2018 z dne 18.3.2019) lahko ZD pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
vsebuje na 2. ravni center za duševno zdravje otrok in mladostnikov.
Otroška in mladostniška psihiatrija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti: Otroška in mladostniška
psihiatrija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti za katero se vloži vlogo na Ministrstvo za zdravje
za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti na 1. ravni, vsebuje na 2. ravni dejavnost
pedopsihiatrije. Ta kader je nujno potrebni pogoj, da se v bodoče vzpostavi center za duševno zdravje
otrok in mladostnikov. Pedopsihiatra nimamo več, od kar je pred leti koncesionarka vrnila koncesijo.
Zato intenzivno iščemo pedopsihiatra, ki bi v okviru ZD Idrija nadaljeval s tem delom. Ker v sprejetem
statutu te dejavnosti ni navedene, predlagamo dopolnitev statuta.

SPREMEMBE STATUTA
V Statutu Zdravstvenega doma Idrija (št. 011-1/2020 z dne 12.11.2020) se prvi odstavek 27. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Za strokovnega vodja je lahko imenovan kandidat, ki ima:
− najmanj izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje,
oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge
stopnje (visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali magistrsko izobrazbo (drugo
bolonjsko stopnjo)),
− najmanj pet let delovnih izkušenj.«
Zakon 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,
73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ) v četrtem odstavku 29.
člena določa: »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.«
Sprejeti statut ZD Idrija v 2. alineji prvega odstavka 27. člena predpisuje, da je za strokovnega vodjo
lahko imenovan kandidat, ki ima »najmanj pet let delovnih izkušenj kot zdravnik specialist s področja
dejavnosti zavoda«.
Ker sprejeti statut zaostruje pogoje, ki jih za imenovanje strokovnega vodje določa zakon, se predlaga
sprememba statuta s katero se statut uskladi z določbami relevantnega Zakona o zdravstveni
dejavnosti. Sedanja opredelitev pogojev v statutu onemogoča dovolj široko izbiro kandidatov za
strokovnega vodjo. V zadnjih letih smo zaposlili precej mladih zdravnikov, ki bi lahko prevzeli strokovno
vodenje, pa tega ne morejo zaradi premajhnega števila let delovne dobe po opravljeni specializaciji.
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Na podlagi 11. člena Statuta Zdravstvenega doma Idrija (št. 011-1/2020 z dne 12.11.2020) zavod ne
sme začeti izvajati nove dejavnosti brez predhodnega soglasja ustanoviteljic. V skladu z 27. členom
Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija (Uradni list RS, št. 45/98, 87/01 in 126/08) ter 46. in
49. členom Statuta Zdravstvenega doma Idrija (št. 011-1/2020 z dne 12.11.2020) je statut sprejet, »ko
ga sprejme svet zavoda in izdata soglasje ustanoviteljici, veljati pa začne osmi dan po objavi na
intranetni strani zavoda, na mestu, kjer je dostopen vsem zaposlenim«.
Ker je Občina Cerkno ustanoviteljica Zdravstvenega doma Idrija, občino naprošamo za podajo soglasja
k razširitvi dejavnosti ter spremembam in dopolnitvam Statuta ZD Idrija.
Predlagamo sprejem naslednjih sklepov:
SKLEP:
»Občina Cerkno kot ustanoviteljica Zdravstvenega doma Idrija v skladu z 11. členom Statuta
Zdravstvenega doma Idrija (št. 011-1/2020 z dne 12.11.2020) poda soglasje k razširitvi zdravstvene
dejavnosti zavoda z opravljanjem dejavnosti:
• logopedije,
• psihologije in
• otroške in mladostniške psihiatrije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti.«
SKLEP:
»Občina Cerkno kot ustanoviteljica Zdravstvenega doma Idrija na podlagi 27. člena Odloka o
ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija (Uradni list RS, št. 45/98, 87/01 in 126/08) ter 46. in 49. člena
Statuta Zdravstvenega doma Idrija (št. 011-1/2020 z dne 12.11.2020) poda soglasje k sklepu sveta
zavoda ZD Idrija, ki ga je sprejel na 11. redni seji 09. 09. 2021, da potrdi Spremembe in dopolnitve
Statuta ZD Idrija.«
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PRILOGE:
- Sklep SZ o razširitvi dejavnosti in sprejemu sprememb in dopolnitev Statuta ZD Idrija
- Spremembe in dopolnitve statuta ZD Idrija
- Statut ZD Idrija
VROČITI:
- ustanovitelju (občina Idrija, občina Cerkno)
- arhiv, tu
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