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Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in
127/06 – ZJZP) ter tretjega odstavka 2. člena in petega odstavka 5. 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 in 64/17) je Vlada Republike
Slovenije dne 30. 1. 2018 sprejela naslednji

SKLEP
spremembi in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Bolnišnice Topolšica v javni zdravstveni
zavod

1. člen
V Sklepu o preoblikovanju Bolnišnice Topolšica v javni zdravstveni zavod (št. 022-03/93-3/15-8
z dne 16. 12. 1993 in spremembe in dopolnitve št. 022-03/97-27 z dne 29. 5. 1997,
št. 022-03/97-40 z dne 11. 9. 1997, št. 510-30/2003-1 z dne 15. 7. 2003, št. 01403-19/2009/4 z
dne 13. 1. 2009, št. 01403-33/2013/4 z dne 19. 11. 2013 in št. 01403-34/2014/5 z dne
29. 7. 2014) se v 5. členu za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– strokovni direktor zavoda,«.
Dosedanja tretja alineja postane četrta alineja.

2. člen
V prvem odstavku 10. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje
oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom
ustreza izobrazbi druge stopnje,«.

3. člen
Za 10. členom se dodajo novo podpoglavje »2.a Strokovni direktor zavoda« in člena 10.a in
10.b, ki se glasita:

»10.a člen
Strokovni direktor zavoda vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela
zavoda. Odgovoren je tudi za uresničevanje strokovnega razvoja in strokovnega povezovanja z
drugimi zdravstvenimi zavodi oziroma organizacijami, ki izvajajo zdravstveno dejavnost.
Strokovnega direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem mnenju
strokovnega sveta zavoda.
Mandat strokovnega direktorja zavoda traja štiri leta in je po poteku te dobe lahko ponovno
imenovan.
10.b člen
Za strokovnega direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat na podlagi javnega razpisa, če
izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev
izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v
skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje;
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj kot zdravnik specialist s področja dejavnosti zavoda.
Drugi pogoji se določijo s statutom zavoda.«.

4. člen
Svet zavoda uskladi statut s tem sklepom v 30 dneh od uveljavitve tega sklepa.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju.

Mag. Lilijana Kozlovič
generalna sekretarka
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