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Na podlagi 19. člena statuta Zdravstvenega doma Koper, je svet zavoda na seji dne 21.7.2010 sprejel

POSLOVNIK
o delu sveta zavoda

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom se skladno z določbami statuta ureja delo Sveta ZD Koper (v
nadaljevanju besedila: svet), zlasti pa konstituiranje, pravice in dolžnosti članov sveta,
sklicevanje, vodenje ter potek sej, sprejemanje odločitev, vzdrževanje reda na sejah, pisanje
zapisnikov ter drugo. O vprašanjih, ki niso urejena s tem poslovnikom, njihova razrešitev pa
je nujna za normalno delo sveta, se člani sveta sporazumejo na seji sveta.
2. člen
Svet opravlja svoje delo na sejah. Seje se sklicujejo po potrebi – redne ali izredne.
3. člen
Določbe tega poslovnika so obvezne za vse člane sveta zavoda in ostale, ki sodelujejo na
sejah sveta zavoda.

II. VOLITVE PREDSTAVNIKOV DELAVCEV
4. člen
Volitve predstavnikov delavcev v svetu zavoda razpiše svet zavoda najmanj 60 dni pred
iztekom mandata članov sveta, predstavnikov vseh delavcev. Kandidati za predstavnike
delavcev zavoda morajo vložiti svojo kandidaturo na tajništvo zavoda. Tajništvo mora vsem
zaposlenim, najmanj 5 dni pred glasovanjem posredovati kandidatno listo s seznamom
kandidatov, datumom in krajem volitev.
Svet zavoda imenuje člane volilne komisije, ki ne smejo biti kandidati za predstavnike
delavcev v svetu zavoda.
Predstavniki delavcev v svetu zavoda so izvoljeni za mandatno obdobje štirih let. V primeru
predhodnega prenehanja funkcije, se postopek ponovi, vendar zgolj za število prostih mest
predstavnikov delavcev, kolikor jih je predčasno zaključilo mandat.
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III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV SVETA ZAVODA
5. člen
Člani sveta zavoda so odgovorni za svoje delo delavcem zavoda, ki so jih izvolili ter
organom, ki so jih imenovali.
6. člen
Člani sveta imajo pravico in dolžnost biti navzoči na sejah sveta, predlagati zadeve, ki naj se
uvrstijo v predlog dnevnega reda, odločati o zadevah, ki so na dnevnem redu, ter opravljati
druge naloge, za katere jih je zadolžil svet, skladno z določbami zakona, statuta ali drugega
akta zavoda.
Vsak član sveta zavoda ima pravico na seji svobodno izražati svoja mnenja, dajati predloge in
stališča o vprašanjih, ki so na dnevnem redu. Direktorju lahko člani sveta dajajo pobude,
predloge in postavljajo vprašanja, ki se nanašajo na delo zavoda. Če na vprašanje, ki ga je
postavil član sveta zavoda (zaradi zahtevnosti problematike), ni mogoče odgovoriti takoj na
seji, je treba odgovor pripraviti čim prej, najkasneje pa do prihodnje seje sveta zavoda, ali pa
ga že prej v pisni obliki posredovati članom sveta zavoda.
7. člen
Člani sveta zavoda so se dolžni udeleževati sej sveta zavoda.
Če se član sveta zavoda ne more udeležiti seje, mora svoj izostanek pravočasno opravičiti
predsedniku sveta ali v tajništvu zavoda.
Če mora član sveta zavoda zaradi nujnih opravkov zapustiti sejo pred koncem seje, mora o
tem predhodno obvestiti predsednika sveta.
8. člen
Član sveta zavoda je dolžan opravljati naloge, ki mu jih zaupa svet zavoda.
9. člen
Za nevestno ali malomarno opravljanje dolžnosti članov v svetu zavoda, lahko svet zavoda
svoje člane opominja. V hujših primerih kršitve dolžnosti pa lahko svet zavoda predlaga, da
se začne postopek za odpoklic predstavnika v svetu zavoda.
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IV. NAČIN DELA SVETA ZAVODA
Prva – konstitutivna seja
10. člen
Svet se konstituira, če je izvoljenih oziroma imenovanih in na prvi seji prisotnih več kot
polovica vseh članov sveta.
11. člen
Prvo sejo sveta zavoda skliče in vodi do izvolitve predsednika sveta, predsednik sveta,
kateremu je potekel mandat. Na prvi seji sveta se ugotovi pravilnost mandatov članov sveta,
izvolita predsednik in namestnik predsednika sveta zavoda.
Volitve predsednika in namestnika so javne. Glasove šteje predsedujoči na seji.
Kandidata za predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika lahko predlaga vsak član
sveta zavoda.
Izvoljena sta kandidata, ki dobita večino glasov vseh članov sveta.
12. člen
V kolikor dobita dva kandidata za predsednika sveta zavoda ali njegovega namestnika enako
število glasov oziroma v kolikor nihče od kandidatov ne dobi zadostnega števila glasov, se
volitve ponavljajo, dokler se ne doseže potrebna večina.
Po razglasitvi izida glasovanja prevzame vodenje seje izvoljeni predsednik in svet zavoda
lahko začne opravljati naloge iz svoje pristojnosti.
13. člen
Predsednik sveta zavoda ima naslednje pravice in dolžnosti:
sklicuje in vodi sejo sveta zavoda,
podpisuje sklepe in akte, ki jih sprejema svet zavoda,
nadzoruje izvajanje sklepov sveta zavoda,
skrbi za pravilno uresničevanje pravic in dolžnosti članov sveta,
je odgovoren za pripravo seje sveta zavoda,
je odgovoren za izvajanje določb tega poslovnika,
opravlja druge naloge, ki jih določa statut ali ta poslovnik.
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14. člen
Če je predsednik sveta zavoda odsoten ali zadržan, ga nadomešča njegov namestnik.

Seje sveta zavoda
15. člen
Sejo sveta skliče predsednik sveta na podlagi sklepa sveta, na pobudo organov zavoda, na
zahtevo direktorja zavoda, ustanovitelja, tretjino članov sveta, ali po lastni presoji.
Če predsednik sveta odkloni sklic seje, zadeve z dnevnega reda predlaganega sklica pa so
nujne, vezane na rok in lahko povzročijo tudi materialno škodo (kazni in podobno), skliče
sejo sveta direktor.
16. člen
Vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivom za sejo sveta zavoda je treba v tiskani obliki
ali po elektronski pošti dostaviti članom sveta, reprezentativnim sindikatom in drugim, ki
morajo sodelovati na seji sveta, najmanj pet dni pred sejo.
Vabilo z gradivom se posreduje tudi direktorju zavoda, Mestni občini Koper in ZZZS-OE
Koper.
V izjemnih primerih, ko to terjajo nepredvidene okoliščine ali potrebe po takojšnjem sklicu
seje, se lahko skliče seja sveta v krajšem roku po telefonu ali elektronski pošti.
Seje sveta zavoda so zaprte, oziroma na njih lahko prisostvujejo le povabljeni.
17. člen
Zaradi poročanja in dajanja strokovnih razlag in pojasnil lahko predsednik sveta povabi na
sejo tudi delavce, ki so gradivo pripravljali.
Seje sveta zavoda se obvezno udeležuje direktor zavoda in zapisnikar, ki pa ga lahko
nadomesti snemalna naprava, če to odobri predsednik sveta.
18. člen
Svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Sklep sveta zavoda je sprejet, če se zanj izreče večina prisotnih članov sveta.
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Statut, zaključni račun, finančni načrt, imenovanje in razrešitev direktorja zavoda,
imenovanje in razrešitev strokovnega vodje in imenovanje predsednika sveta zavoda sprejme
z večino glasov vseh članov.
19. člen
Pravico glasovati na sejah sveta imajo samo člani sveta.
Pravico sodelovati v razpravi imajo poleg članov sveta tudi druge, vabljene osebe, po
privoljenju predsednika sveta.
20. člen
Svet zavoda sprejema odločitve z javnim glasovanjem (javno z dvigom rok), lahko pa tudi s
tajnim glasovanjem, če se člani sveta tako predhodno odločijo.
Tajno glasovanje se uveljavlja zlasti v primerih volitev, imenovanja in razrešitve.

Pripravljanje sej
21. člen
Za pravočasno pripravo seje sveta zavoda in gradiva skrbita predsednik sveta in direktor v
sodelovanju s strokovnimi službami.
22. člen
Za vsako vprašanje, o katerem se razpravlja in odloča na seji sveta zavoda, mora biti
strokovno pripravljeno gradivo tako, da iz njega izhaja tudi najustreznejša rešitev.
Kdor pripravlja gradivo mora pripraviti tudi predlog sklepa, ki naj bi ga svet zavoda sprejel.
Za pripravljeno gradivo odgovarja predlagatelj.
23. člen
Pri pripravljanju seje sveta mora predsednik skrbeti, da se na dnevni red seje uvrstijo samo
tista vprašanja, ki spadajo v pristojnost in delovno področje sveta zavoda.
Predlog dnevnega reda pripravi predsednik sveta v sodelovanju z direktorjem zavoda.
Vrstni red o predlogu dnevnega reda se določi glede na pomembnost ali odvisnost
posameznih zadev.
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24. člen
Svet zavoda lahko obravnava in sklepa tudi o vprašanjih, za katera ni vnaprej pripravljenega
gradiva, predvsem, ko gre za izredno nujne zadeve, zaradi katerih bi lahko nastale resne
posledice za zavod. Takšno obravnavo mora potrditi predsednik sveta zavoda.
Seja se skliče s pisnim vabilom vsaj 5 dni prej.
25. člen
V posebej upravičenih primerih se lahko skliče tudi korespondenčna seja. V tem primeru se
pošlje članom sveta ustrezen informativen material, predloge sklepov in izjave v dveh
izvodih, na katerih se član sveta pisno opredeli ali se strinja oziroma ne strinja s predlaganim
sklepom. Izjava o glasovanju, na kateri član sveta sporoči svojo odločitev, se pošlje v
tajništvo zavoda.
Na naslednji seji člani sveta korespondenčno sejo verificirajo.

Sklicevanje sej
26. člen
Člane sveta zavoda se vabi na sejo s pisnim vabilom, v katerem mora biti navedeno:
dan in ura pričetka seje,
kraj,
predlog dnevnega reda,
seznam povabljenih,
druga pomembna obvestila članom sveta zavoda.
Sočasno z vabilom, se v pisni ali elektronski obliki pošlje tudi gradivo.

Potek seje
27. člen
Sejo sveta zavoda vodi predsednik. V njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Če bi bila
zaradi izrednih okoliščin oba odsotna, vodi sejo član sveta, ki ga določijo ostali člani sveta
zavoda.
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28. člen
Na začetku seje ugotovi predsednik sklepčnost sveta. Ob tem ugotovi tudi, kateri člani so
odsotni in ali so svoj izostanek opravičili.
Predsednik sveta zavoda lahko odobri krajši zamik, ki ne sme biti daljši od 30 minut.
29. člen
Pred sprejemom dnevnega reda lahko vsak član sveta zavoda predlaga spremembo ali
dopolnitev dnevnega reda. Predsednik sveta seznani člane z morebitnimi predlogi za dodatne
točke dnevnega reda, če so bile predlagane. O tem ali se na dnevni red seje vnesejo dodatne
točke, odločajo člani sveta z glasovanjem.
Prva točka dnevnega reda, o kateri svet zavoda najprej razpravlja, je pregled zapisnika in
izvajanje sklepov prejšnje seje.
Poročilo o izvršitvi sklepov prejšnje seje mora biti dostavljeno članom sveta z vabilom in
ostalim gradivom za sejo.
V primeru, da se sklepi ne izvršujejo pravilno in v določenih rokih, mora svet zavoda sprejeti
ustrezne ukrepe.
30. člen
S pričetkom obravnavanja posameznega vprašanja, ki je na dnevnem redu seje, mora dati
uvodno poročilo in obrazložitev predloga poročevalec.
Ko je podana ustrezna obrazložitev k predlogu, objavi predsednik sveta pričetek razprave.
O posameznem predlogu razpravljajo člani sveta in poročevalci, v kolikor o tem odloči
predsednik sveta zavoda.
Razpravljavci se lahko priglašajo do konca razprave, pod pogojem, da ne ponavljajo razprave
ali obrazložitve, ki so bile že jasne.
Razpravljavca sme opozoriti na red in mu seči v besedo le predsednik sveta. Predsednik je
tudi dolžan skrbeti, da razpravljavca nihče ne moti ali kako drugače ovira.
Predsednik sveta zavoda daje besedo razpravljavcem po vrsti, kakor so se priglasili.
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31. člen
Članu, ki želi opozoriti na kršitve poslovnika ali dnevnega reda, da predsednik besedo takoj,
ko jo član zahteva.
Pojasnila na taka vprašanja daje predsednik sveta zavoda.
32. člen
Član oziroma razpravljavec sme govoriti samo o vprašanjih oziroma zadevah, ki so na
dnevnem redu. Če se razpravljavec oddalji od dnevnega reda, ga predsednik opozori na
ravnanje po poslovniku.
Če se razpravljavec kljub opozorilu, oziroma po drugem opominu, ne ravna po dnevnem
redu, mu predsednik lahko odvzame besedo.
33. člen
Predsednik sveta zavoda sklene razpravo o posameznem vprašanju, ko ugotovi, da ni več
prijavljenih razpravljavcev oziroma, ko je bilo vprašanje, ki je bilo na dnevnem redu, dovolj
obrazloženo.
Če svet zavoda ugotovi, da posamezno vprašanje ni dovolj razčiščeno oziroma, če se v
razpravi pokaže, da je treba za odločanje o takem vprašanju pridobiti nove podatke ali
napraviti dodatne analize, utemeljitve in podobno, lahko sklene, da se o takem vprašanju
razprava prekine in zadeva preloži na naslednjo sejo.
34. člen
Ko je bilo posamezno vprašanje iz dnevnega reda ustrezno obravnavano in dovolj
obrazloženo, se preide na glasovanje. Predlog daje na glasovanje predsednik.
Pred pričetkom glasovanja objavi predsednik predlog sklepa, ki ga je treba sprejeti.
Glasuje se tako, da se člani sveta izrečejo za predlog, proti predlogu ali, da se glasovanja
vzdržijo.
Po končanem glasovanju ugotovi predsednik izid glasovanja in razglasi ali je predlog, o
katerem so člani glasovali, sprejet ali zavrnjen.
35. člen
Po končani obravnavi vseh točk dnevnega reda predsednik sveta zaključi sejo.
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Red na seji
36. č1en
Za red na sejah skrbi predsednik sveta zavoda.
37. člen
Za kršitev reda na sejah zavoda lahko predsednik ukrepa tako, da kršitelju izreče javni
opomin ali pa mu odvzame besedo.
Predsednik lahko tudi zahteva, da povabljena oseba, ki ni član sveta zavoda zapusti sejo.
38. člen
Predsednik lahko prekine sejo v naslednjih primerih:
če ugotovi, da ni več potrebne večine članov sveta zavoda in da te večine
ni mogoče zagotoviti,
če je treba članom dati krajši odmor,
če je potrebno za posamezno zadevo pridobiti ustrezne podatke, ki so
pomembne za sprejem odločitve.
Ko predsednik prekine sejo, sporoči članom sveta, kdaj se bo seja nadaljevala.

Zapisniki in sklepi
39. člen
Na seji sveta zavoda se piše zapisnik. Zapisnik piše zapisnikar, podpišeta pa ga predsednik in
zapisnikar.
Posamezne točke dnevnega reda ali sejo v celoti se lahko zvočno snema, o čemer predhodno
odloči predsednik sveta zavoda.
40. člen
Zapisnik mora vsebovati:
zaporedno številko seje,
dan, čas in kraj, kjer se je seja vršila,
ime predsednika oziroma tistega, ki je sejo vodil,
poimensko navedbo navzočih članov sveta in drugih prisotnih,
poimensko navedbo o opravičeno in neopravičeno odsotnih članov sveta,
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ugotovitev sklepčnosti sveta zavoda,
sprejeti dnevni red,
ugotovitve glede pravilnosti zapisnika prejšnje seje in izvršitve sklepov,
izid glasovanja o posameznih predlogih oziroma točkah dnevnega reda z
natančno oblikovanimi
sklepi,
navedbo prilog oziroma gradiva k zapisniku,
čas, ko je bila seja zaključena ali prekinjena.
41. člen
Izvirniku zapisnika seje sveta zavoda, je potrebno predložiti gradivo, ki se nanaša na
posamezne točke dnevnega reda. Izvirnik zapisnika z gradivom se hrani v tajništvu zavoda in
je dokument trajne vrednosti.
Zapisnikar je dolžan pripraviti čistopis zapisnika seje najpozneje v osmih dneh po seji sveta
zavoda.
42. člen
Zapisnik seje sveta zavoda je na razpolago vsem delavcem, ki se želijo seznaniti z njegovo
vsebino, v kolikor svet zavoda ne odloči, da je posamezni zapisnik ali njegov del poslovna
tajna zavoda. Zapisnik se pošilja tudi Mestni občini Koper in ZZZS – OE Koper.
Zapisniki in drugi akti sveta zavoda so osebam ali organom izven zavoda dostopni le, če so za
to pooblaščeni z zakonom ali drugimi predpisi.
43. člen
Sklepi, ki jih sprejema svet zavoda morajo biti natančno vsebinsko oblikovani. Vsebovati
morajo zlasti:
datum, ko je bil sklep sprejet,
kdo bo sklep izvršil,
rok izvršitve,
komu je treba o izvršitvi sklepa poročati.
Sklep je treba v pisnem odpravku izročiti nosilcu nalog najpozneje v osmih dneh po seji sveta
zavoda.
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V. KONČNE DOLOČBE
44. člen
Ta poslovnik je sprejet, če zanj glasuje več kot polovica vseh članov sveta zavoda.
45. člen
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika se sprejemajo na enak način, kot to velja za njegov
sprejem.
46. člen
Z dnem veljavnosti tega poslovnika preneha veljati Poslovnik o delu sveta zavoda, z dne
27.12.1993.
47. člen
Ta poslovnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme svet zavoda.
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