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PREDLOG

Na podlagi 27. dlena Statuta Mestne obdine Ljubljana (Uradni list RS, 3t. 66107 - uradno
prediSdeno besedilo in 15112) ter L in 14. dlena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS, 3t.65197,491199,82101 in 57103\ ie Mestni svet
Mestne obdine Ljubljana na _ seji _sprejel

SKLEP

o soglasju k Spremembam Statuta Zdravstv€nega doma Ljubljana

Mestni svet Mestne obdine Ljubljana daje soglasje k Spremembam Statuta Zdravstvenega
doma Ljubljana, ki jih je Svet Zdravstvenega doma Ljubljana sprejel na.8. seji 27.2.20f2.

Zupan
Mestne obiine Ljubljana

Zoran Jankovi6

Stevilka:
Ljubljana,



ObrazloLitev

1. Pravna temelja za sprejetje sklepa sta:
- Statut Mestne obdine Ljubljana (Uradni list RS, 3t. 66107 - uradno prediSdeno besedilo

in 15112), ki v 27. dlenu doloda, da Mestni svet izvaja.ustanoviteljske pravice do
zavodov, irr

)

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS, St.
65197, 49/199, 82101 in 57103), ki v 1. dlenu doloda. da o ustanovitejskih pravicah
odloda mestni svet, ter v 14. dlenu, da Statut Zdravstvenega doma Ljubljana (v
nadaljevanju: Statut) sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, 

"nuko 
pa velja

tudi za spremembe in dopolnitve Statuta.

Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben

25. dlen Statuta ureja Strokovni svet Zdravstvenega doma Ljubljana, ki ga sestavljajo
predsedniki komisij posameznih dejavnosti in po potrebi predstavniki drugih dejavnosti, kijih
predlaga strokovni vodja. Strokovni svet Steje 17 dlanov iz naslednjih dejavnosti raziskovalne,
specialistidne. urgentne medicine, zdravstveno varstvo odraslih, zdravsfveno varstvo
pred5olskih otrok, zdravstveno varstvo Solskih otrok in mladine, zobozdravstveno varstvo
odraslih, zobozdravstveno varstvo otrok in mladine, zdravstveno varstvo Zena, pulmologija z
alergologijo, medicina dela. prometa in Sporta, mentalna higiena, patronaZna dejavnost,
fizioterapija, laboratorijska dejavnost, zdravstvene nege in zdravstvene vzgoje. Sestava
Strokovnega sveta se raz5iri v primeru, da se v zavodu uvedejo nove dejavnosti.

Spremembe 25. dlena Statuta so potrebne zlasti zaradi nedelovanja nekaterih komisij
Strokovnega sveta, ki so v Statutu navedene in, ker v Statutu ni dolodeno, kdo imenuje
predsednika in dlane komisij. Spremembe omenjenega dlena Statuta bodo omogodile, da se
bodo posamezne komisije Strokovnega sveta lahko dolodale s Poslovnikom o delu Strokovnega
sveta Zdtavstvenega doma Ljubljana, brez da bi bilo zato potrebno spreminjati Statut.
Predlagane spremembe tudi urejajo Stevilo dlanov Strokovnega sveta in komisij.

Poglavitne re5itve

Nekatere komisije Strokovnega sveta, ki jih navaja Statut, ne delujejo ved, medtem ko
Poslovnik o delr,r strokovnega sveta Zdravstvenega doma Ljubljana doloda komisije, za katere
seje v praksi pokazalo, daje njihovo delovanje potrebno.

Spremembe Statuta narekujejo tudi potrebe stroke, saj prihaja v medicini do itevilnih sprememb
in novosti pri zdravljenju. Tako na primer prihaja do prenosa dolodene specialistidne dejavnosti
na primarni nivo in zato je potrebno za to dejavnost doloditi komisijo. Aktualen primer
predstavlja digitalizacija sevalne dejavnosti, ki je v Zdravstvenem domu Ljubljana ,, raigudni
fazi. Predlagane spremembe 25. dlena Statuta bodo omogodile, da se bodo pora*ern" komisije
lahko dolodale s Poslovnikom o delu Strokovnega sveta Zdravstvenega doma Ljubljana, kar bo
omogodalo dinamidna prilagajanja pri dolodanju komisij glede na novo nastale potrebe.

V Statutu ni dolodeno, kdo imenuje predsednika in dlane komisij, zato se predlaga, da
predsednika in dlane komisij s podrodja dejavnosti zavoda na predlog strokovnega vodje
imenuje direktor. To sicer ureja Poslovnik o delu'strokovnega sveta Zdravstvenega doma
Ljubljana, ki pa je niZjipravni akt od Statuta inzato ne more dolodati pogojev in postopkov, ki
jih Statut ne ureja. Predlagana sprememba odpravlja omenjeno neskradje.

Strokovni svet Steje sedemnajst dlanov, po spremembi Statuta pa bo Stel toliko dlanov, kolikor
je komisij posameznih dejavnosti, kar je skladno s prej predlagano spremembo Statuta, po
kateri bo komisije dolodal Poslovnik o delu strokovnega sveta Zdravstvenega doma Ljubljana.
Poleg tega Statut ne doloda Stevila dlanov komisij, zato se predlaga, da je v komisiji posamezne
dejavnosti najmanj en dlan iz vsake enote, ki dejavnost opravlja, Stevilo dlanov posame^e
komisije pa je najved devet. 

j

3.



Skladno z dolodili Odloka mora Zdravstveni dom Ljubljana za spremembe Statuta pridobiti
soglasje Mestnega sveta Mestne obdine Ljubljana.

Glede na navedeno predlagamo, da Mestni svet Mestne obdine Ljubljana sprejme Sklep o
soglasju k Spremembam Statuta Zdravstvenega doma Ljubljana.

4. Ocena finaninih posledic

Sprejetje soglasja k Spremembam Statuta Zdravstvenega doma Ljubljana za Mestno obdino
Ljubljana nima finandnih posledic.

Pripravil:
Rajko Pradek
Vi3ji svetovalec III

Oddelek za zdravje in socialno varstvo
Vodja oddelka
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Na podlagi 45' in 46. dlena Zakona o zavodih (uradni list RS, 5t. 12lg1 , 17lg1, 5/g2, 13/g3, 66/93, 45/94, 8/96,
31/00 in 36/00) in v skladu z Zakonom o zdravstueni dejavnosti (Uradni list RS 51.23/05 - UpB2, 15/08 -
ZPacP,23/08' 58/08 - ZZdrS-E, 77108'ZDZdr), Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Ljubljana (Uradni list RS 5t. 65/97, 5t. 49/99, 5t.'82101, in it. 57/03) in 41. dtena btututa ZD Ljubtjana je svet
zavoda na B. seji dne 27 .2.2012 sprejel naslednje

roil:l*:l't-l$tllH
Metelkavc uliccr 9, 1000 tjubgono

SPREMEMBE
STATUTA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA

1. clen

25. clen Statuta se spremenitako, da se glasi:

,Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda.

Strokovni svet Steje toliko clanov, kolikor je komisij posameznih dejavnosti. Strokovni svet sestavljajo po
funkciji predsedniki komisij posameznih dejavnost.

Komisije se ustanovijo na vseh podrocjih dejavnosti zavoda. Seznam vseh komisijje dolocen v poslovniku o
delu Strokovnega sveta Zdravstvenega doma Ljubljana.

Predsednika in clane komisij s podrocja dejavnosti zavoda na predlog strokovnega vodje imenuje direktor.

Komisijo posamezne dejavnosti sestavlja najmanj en clan iz vsake'enote, ki dejavnost opravlja, Stevilo clanovposamezne komisije pa je najvec devet. .

2. clen

Spremembe statuta sprejme Svet zavoda z vecino glasov, veljati pa zacnejo, ko da nanje soglasje Mestni svet
Mestne obcine Ljubljana.

n/
/ /tL
TVE N I DOIVI'bJ U BLJANA

Ljubljana, 27.2 2012

. r'ij

nik Sveta zavoda ZDL
Miro GorenSek

rA LJUBLJANT\
i Metelkcva g



Community Haalth (entrc Ljubljoncr

Zdrovstveni dom Ljub$ona
f'**talk*va vNic* 9, l*Afr Liwbljr,n*,

Stev. 191-112012

Ljubljana, 5.3.2012

Mestna obdina Ljubljana
Gospa Tilka Klandar, univ.dipl.psih., vodja
Oddelek zazdravje in socialno varstvo
Cigaletova 5

1000 Ljubljana

Priloga
- Sprejet predlog sprememb Statuta ZDL

DolSak, mag posl ved, MBA

direktor
i

zadeva'. soglasje k spremembam statuta Zdravstvenega doma Ljubljana

V skladu s 14, dlenom Odloka o ustanovitvijavnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana sprejme statut zavoda
svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, enako pa velja za spremembe in dopolnitve statuta.

Svet zavoda Zdravstveni dom Ljubljana je na svoji 7. seji dne 31.3.2011 sprejel osnutek Sprememb Statuta
ZD Ljubljana, na B. seji dne 27.2.2012 pa predlog sprememb, saj je sprejem sprememb Staiuta je v skladu z
41. clenom Statuta dvofazen in se po sprejetem osnutku pripravi predlog Statrti

Sprememba statuta je bila potrebna iz dveh razlogov. Prvi razlog je v tem, da nekatere komisije Strokovnega
sveta, ki jih navaja statut, ne delujejo, poslovnik pa navaja druge komisije, saj se je v praksi pokazalo, dale
njihovo delovanje potrebno. Zato se s spremembami predlaga, da statut ne doloca vec Sievila dlanov in komiiii
po dejavnostih, pac pa se doloca, da se komisije lahko ustan ovijo za vse dejavnosti zavoda, torej tiste
dejavnosti, ki so dolocene z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubtlana.

Drugi razlog za spremembe je ta, da doslej s statutom ni bilo doloceno, kdo imenuje predsednika in clane
komisij, pac pa je bilo to doloceno v Poslovniku o delu Strokovnega sveta, ki je niZji privni akt kot Statut. ln ne
more dolocati pogojev in postopkov, kijih Statut ne ureja,

Spremembe narekujejo tudi potrebe stroke, ki se sooca z vedno novimi izzivi, zalo mora temu slediti tudi
moZnost hitrega prilagajanja organizaciji delovanja, kar bo omogoceno s tem, da se bodo komisije dolocale v
Poslovniku o delu Strokovnega sveta.

Glede na navedeno vas prosimo za pridobiiev soglasja Mestnega sveta Mestne obcine Liubljana.

I

Frejeto: 08 -03- 20lz
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Na podlagi 45. in46. dlenaZakona o zavodih (Uradni list RS 5t. I2l9l in 5t. 8/96) in v skladu z
Zakonorn o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS St. 9192,5t. 8/96 in 5i. 90/99) ter Odlokom o
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS 5t. 65197 in St. 49i99) je Svet
zavoda Zdravstvenega doma Ljubljana na svoji 21. seji dne29.06.2000 in 22. seji dne21.9.2000
sprejel

STATUT

ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA

I. TEMELJNE DOLOCBE

f. ilen

Zdravstveni dom Ljubljana je bil ustanovljen na podlagi sklepa Mesta Ljubljane St. 10-090/67 z dne
22.11.1967 (Glasnik 38167). Organiziranje in delovanje Zdravstvenega doma Ljubljana je bilo z
Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS St. 65/97 in St.
49199) Mestnega sveta Mestne obdine Ljubljana usklajeno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti.

2. ilen

Ustanovitelj Zdravstvenega doma Ljubljana je Mestna obdina Ljubljana, ustanoviteljske pravice pa
izvriuje Mestni svet Mestne obdine Ljubljana.

3. ilen

Zdravstveni dom Ljubljana je javni zdravstveni zavod, ki opravlja osnovno zdravstveno dejavnost
na primami ravni ter druge dejavnosti, ki so dolodene z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Lj ublj ana.

Dejavnost Zdravstvenega doma Ljubljana se lahko spremeni ali raziiri le v soglasju z
ustanoviteljem.

Zdravstveni dom Ljubljana je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih
doloda odlok o ustanovitvi javnega zavodaZdravstveni dom Ljubljana.
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4. Strokovrti svet

25. ilen

Strokovni svet sestavljajo po funkciji predsedniki komisij posameznih dejavnosti in po
predstavniki drugih dejavnosti, ki jih predraga strokovni vodja.

strokovni svet Steje 17 dlanov in sicer iz naslednjih dejavnosti:- raziskovalne,
- specialistidne,
- urgentne medicine,
- zdravstveno varstvo odraslih,
- zdravstveno varstvo pred5olskih otrok,
- zdravstveno varstvo Solskih otrok in mladine,
- zobozdravstveno varstvo odraslih,
- zobozdravstveno varstvo otrok in mladine.
- zdravstveno varstvo Zena,
- pulmologlja zalergologijo,
- medicina dela, prometa in Sporta,
- mentalna higiena,
- patronaZnadejavnost,
- frzioteraplja,
- laboratorijskadejavnost,
- zdravstvene nege,
- zdravstvene vzgoje.

Sestava strokovnega sveta se raz5iri v primeru, da se v zavodu uvedejo nove dejavnosti,

26. dlen

Strokovni svet vodi predsednik strokovnega sveta.

strokovni svet sprejema svoja stalisda z grasovanjem dlanov.

Ne glede na izid glasovanja je potrebno zabelehitivsa pomembna staliSda tz razprave.

Nadin dela strokovnega sveta se dolodi s poslovnikom.

27. Elen

Strokovni svet ima naslednje pristojnosti:

- obravnava vprasanja s podrodja strokovnega dela zavoda,- dolodi in predlaga svetu zavoda nadrt strokovnega dela zavod.aza plansko obdobje,- daje svetu zavoda in direktorju mnenja.glede organizacije in dela )avod,a,- predlaga direktorju plane izobralevanja deravcev u ,u,rJdu,- predlaga direktorju plan specializaclj in odloda o pogojih kandidatov za speciayzacije,- predlaga direktorju mentorje za zdravstvene delavce, v skladu z zakonoi,

potrebi
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XIII. POSTOPEK SPREJEMA STATUTA

41. ilen

Statut se sprejema v dvofaznem postopku. Osnutek statuta predloZi svetu zavoda direktor. Po
kondani obravnavi direktor pripravi predlog statuta, ki ga sprejme svet zavodaz vedino glasov vseh
dlanov,

Statut za1ne veljati naslednji dan po objavi.

Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejemajo na enak nadin, kot to veljazanjegov sprejem.

XW. PREHODNE IN KONdNE DOLOdBE

42. ilen

Z dnem veljavnosti tega statuta preneha veljati Statut DO Zdravstveni dorn Ljubljana o.sub.o. z dne
3 0. 1 0. 197 8, 22.12.197 9, 8. 1 1 . 1 982 in Statutarni sklep z dne 13 .6.199L

Splo5ni akti ZD Ljubljana se uskladijo z dolodili statuta najkasneje v 3 mesecih od zadetka njegove
veljavnosti.

V Ljublj ani, 21.09.2000 Namestnica predsednika
sveta zavoda

Zdravstveni dom Ljubljana:

MAzuJA PETRAF?
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(ornrnunitg Heollh tentre tjubljono
ZeJrovstveni dom {jub{i*:ner

Metelkov$ uli<e I, i000 Ljubljr:n*

$TROK*V}IISVET

Na podlagi 26.clena Slatuta zdfavstvenega doma Ljubljana je Strokovni svet dne 06.05.2008 notrdil
prediSdeno besedilo Poslovnika o delu strokovnega sveta ZD Ljubljana, ki obsega:
- Poslovnik o delu strokovnega sveta zD Ljubljana $prejet dne 10.0s.2001

dopolnitve Poslovnika o delu strokovnega sveta ZD Ljubl,iana z dne 07. j 1.2007
spremembe Poslovnika o delu strokovnega svela ZD Ljubljana z dne 21.12.2aa7
dopolnitve Poslovnika o delu strokovnega sveta zD Ljubljana z dne 1g.02.200g

POSLOVN I K
O DELU STROKOVNEGA SVETA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA

I. SPLOSNE DOLOCBE

1.dlen

s tem poslovnikom se ureja nadin dela strokovnega sveia in njegovih komisij

2.dlen

strokovni svet je organ zavoda, sestavo strokovnega sveta doloca statut ZDL.
Strokovni svet Steje toliko clanov kolikor je komisij.
Clani strokovnega sveta so predsedniki komisrl posameznih dejavnosti.

3.dlen

Pristojnosti Strokovnega sveta doloda zakonl, odlok in Statut zavoda in so naslednie:

obravnava vpra$anja s podrodja strokovnega dela zavoda,
dolodi in predlaga Svetu zavoda nadrt strokovnega dela zavoda za plansko obdobje,
daje svetu zavoda in dii'ektorju mnenja giede organizacije in dera zavoda,
predlaga direktorju plane izobraievanja delavcev v zavodu,
predlaga direktorju plan specializacij in odloca o pogojih kandidatov za specializacije,
predlaga direktorju mentorje za zdravstvene defavce v skladu z zakonom,

sprejema porocilo o internih strokovnih nadzorih v zavodu in potrjuje ukrepe za zagotavljanje
kakovosti stroke v skladu s Pravilnikom o internem strokovnem nadzoru zavoda,

odloca o vseh drugih zadevah za kalere ga pooblasti Svet zavoda, strokovni vodja ali direklor,

4.dlen

Delo Strokovnega svela je javno, razen v primerih,.ko Skokovni svel razpravlja in odloda o zadevah, ki

so poslovna ali druga zzakoni oz. na njihovi podlagi dolocena skrivnost,

1Zakon0zavodih(Ur.l.RS,$t 1291),Zakonozdravstvenidejavnosti (Ur.l.RS,5t.23105)inOdlokoushnovituiiavnegazavodaZDLjubljana(Ur.l.RS,51.

65197, 49 | *, 82101, 57 | B)
rwElFrt'.&\,4F..t
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il. PRAVICE, DOLZNOSTI lN ODGOVORNOST CUttOV STRCKOVNEGA SVETA

5.clen

Pravice dlanov Strokovnega sveta so predvsem :

da se udeleZujejo sej ter aktivno in enakopravno razpravljajo o stalisdih komisij, kijih zastopajo
da po lastni presoji glasujejo o predlogih,

da dajejo pobude in predloge za glasovanje,

da samostojno in z drugimi clani zavzemajo stalisia,
da dajejo predloge in pripombe na dnevni red,

da postavlja vpraSanja in nanje dobijo ustni ali pisni odgovor,
da sistematidno kontrolirajo izvrievanje sprejetih sklepov,
da zahtevajo dodatna ustna ali pisna pojasnila k predlogom,

6,cien

DolZnosti clanov Strokovnega sveta so predvsem:

da pri zavzemanju stali5d zastopajo staliSda komisij, kijih predstavljajo,

da delajo in odlocajo v skladu z interesi komisij, ki jih predstavljajo ler v skladu z interesi ZDL in
siroke,

da obve5dajo komisije, ki jih zastopajo o delu ter o sprejetih sklepih Strokovnega sveta.

III. VODENJE STROKOVNEGA SVETA

7.clen

Strokovni svet vodi predsednik, ki ga imenuje direktor na predlog.strokovnega vodje. predsednik

Strokovnega sveta vodi seje in zastopa Strokovni svet. Predsednik Strokovnega sveta ima namestnika,
ki ga na predlog predsednika imenujejo clani strokovnega sveta. Namestnik v odsotnosti predsednika
opravlja naloge predsednika in druge naloge za kaiere ga pooblasti.

i8.dlen 
:

Strokovni svet dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik. Predsednik Strokovnega sveta sklide sejo tudi 
,

na predlog direklorja, strokovnega vodje , Sveta zavoda ali treh 6lanov. :

Predsednik Strokovnega sveta tudi odloda ali bo dolodeno gradivo obravnaval Strokovni svet ali samo ,

dolodena komisija.

Predsednik Strokovnega sveta sklicuje sejo po potrebi in na podlagi sprgetega plana, 
i

Na sejo slrokovnega sveta so vabljeni direktor, strokovni vodja in po potrebi porocevalci strokovnih i

sluib zavoda

Ce se ilan Strokovnega sveta seje ne more udele2iti, lahko dolodi namestnika za posamezno sejo iz ,

dejavnosti, kijo zastopa. Namestnik lahko glasuje s pisnim pooblastilom dlana.



9,dlen

V sklicu seje mora biii razviden dnevni red, kraj, das seje, prilozeno mora biti tudi uslrezno gradivo. Za
Sirokovni svet se gradivo posreduje v pismeni obliki s kratkimi povzetki ali tako, da se diani poprej
seznanijo s predlogi posameznih komisij dejavnosti.

10.6len

sejo vodi predsednik strokovnega sveta, v njegoviodsotnosli pa namestnik.
Na zacetku seje se najprel ugotovi sklepcnost ter opravidena in neopravidena odsotncst.
Udeleibo je potrebno pisno evidentirati v zapisniku.
Seja je sklepcna, de je prisotnih vec kot polovica vseh clanov.

11,dlen

Predsednik Strokovnega sveta vodi sejo lako, da posamezno todko dnevnega reda najprej obrazloii
porodevalec. Porodevalci imajo pravico podajatidodatna pojasnila tudi med razpfavo.
Vsak razpravljavec sme govoriti le o vprasanju, ki je na dnevnem redu seje. Razpravijavca lahko
opozori na dnevni red in mu seie v besedo predsednik Strokovnega sveta, ki tudi skrbi, da
razpravljavca med njegovo razpravo nihce ne moti.

12. dlen

strokovni svet sprejema svoja stalisda , pobude in mnenja z glasovanjern,

0e se skozi razIavo oblikuje ved predlogov o katerih je potrebno glasovanje, se najprej gtasuje o
predlogu, ki izhaja iz predloienega gradiva, potem pa 5e o oslalih predlogin po zapbreblu, koi so
predlagani. Ko je dolocen predlog sprejet, se o oslalih predlogih ne glasuje vei razen ce ne iitguculeio
sprejetega predloga.

Glasovanja so javna. Stali5ca , mnenja in pobude so sprejeta z vetino navzodih dlanov sveta
lzjemoma strokovni svet odloci, da se o posamezni zadevi glasuje tajno.
Odlocitve o predlogih naerta slrokovnega dela zavoda, predlogih- plana izobraievanja in o podpori
kandidatom za strokovnega vodjo zavoda so sprejeta z vecino vseh iianov Slrokovnega svela,

13.clen

0 seji se vodi zapisnik.

lz zapisnika mora biti razvidno:

zaporedna Stevilka seje v tekodem letu (npr. 3/07)

datum seje,
poimensko Stevilo navzodih ter odsotnih {opraviceno in neopravideno),
ime in pfiimek predsedujodega,

imena porodevalcev pri posameznih tockah,

stali$da posameznih udeleZencev v nazpravi, de le ti to izrecno zahtevajo,

vsebina sklepa z navedbo izida glasovanja, vsebina pobude ali mnenja,
podpis predsedujodega in zapisnikarja,



V zapisnik se zapi5ejo vsa pomembna stalisca iz razprave,
V zapisnik se zapi6e tudi stali5de na izrecno ieljo dlana,
Razprava o posamezni iodki dnevnega reda se praviloma zakljudi z oblikovanjem mnenja, pobude ali
sklepa.

Zapisnik se poSlje vsem dlanom Strokovnega sueta, direktorju zavoda, strckovnemu vodji, predsedniku
Sveta zavoda in vsem porodevalcem, kiso sodelovali na seii.

IV. SESTAVA IN NAEIN DELA KOMISiJ STROKOVNEGA SVETA

14,dlen

Direktor na predlog strokovnega vodje imenuje predsednika in clane komisij s podrocja vseh dejavnosli
zastopanih v Strokovnem svetu.
Komisijo posamezne dejavnosti sestavlja najmanj en dlan iz vsake enote, ki dejavnost opravlja. V
komisijije najvec g dlanov. $tevilo vabljenih sodelujocih predstavnikov dejavnosti ni omejeno.
Clani komisij posamezne dejavnosti so lahko vodje sluib, dispanzerjev, oddelkov, glavne sestre enot
oz. strokovnjaki dolodene dejavnosti.

15.dlen

Strokovni svet ima naslednje komisije:

Komisijo za zdravstveno varstvo iensk
Komisijo za zdravslveno varstvo odraslih

Komisijo za zdravstyeno varstvo pred$olskih otrok
Komisijo za zdravstveno varstvo Solskih otrok in mladine
Komisijo za urgefltno medicino

Komisijo za zobozdravstveno varslvo odraslih
Komisijo zazobozdravstveno varstvo otrok in mladine
Komisija zdravstvene nege

Komisija za zdravstveno vzgojo

Komisija za patronaino varstvo in nego na dsmu
Komisija za laboratorijs ko diagnostiko
Komisija za f izioterapijo

Komisija medicine dela, prometa in Sporta

Komisija za diabetologijo

Komisija za pulmologijo in alergologijo

Komisija za specialistiino dejavnost

Komisija za raziskovalno dejavnost

Komisija za du$evno zdravje in osebe s posebnimi potrebami



16.dlen

Posamezne komisije dejavnosti delajo na sejah, kijih skliOe predsednik komisiie z uradnim vabilom ,

Predsednik komisije predlaga namestnika, kiga pokdijo clani komisije

Komisrye so dolZne mnenja, stalisca in odlocifue za katere jih zaprosi strokovni vodja ali slrokovni svet
pisno posredovati v roku 14 dni,

Na sejah komisije se piSejo zapisniki, ki se posredujejo predsedniku Strokovnega sveta, strokpvnemu
vodji in direktorju zavoda.

Za vodenje sej komisij in zapisnikov veljajo enaka dolodila kot za vodenje Strokovnega sveta,

elanorn Slrokovnega sveta in komisij strokovnega sveta za udelezbo na seji pripada sejnina, kijo dolodi
direktor.

17.clen

Posamezna vpraSanja o delu $trokovnega sveta in njegovih kornisij, ki niso urojena s tem poslovnikom
uredi Strokovnisvet s sklepom,

18.dlen

Poslovnik o delu Slrokovnega sveta sprejme Slrokovni svet z vedino svojih 6anov po predhodni
obravnavi. Na enak nadin se sprejemajo spremembe in dopolnitve poslovnika.

Poslovnik zadne veljati lakoj po sprejemu,

Ljubljana, 06.05.2008


