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Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 45l/1994-Odl. US, 8/1996,
18/1998 – Odl. US, 36/2000 – ZPDZC in 127/2006 - ZJZP), določb Zakona o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 23/2005 – ZZDej – UPB2, 15/2008 – ZPacP, 23/2008 – ZZDej – I, 58/2008 – ZZdrS –
E in 77/2008 – ZZdr) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Koper (Uradne objave, št.
17/1999, 27/2000, 10/2003 in Uradni list RS, št. 24/2010, 38/2010 in 38/2010) je svet zavoda
Zdravstvenega doma Koper na svoji redni seji dne 21.7.2010 sprejel

STATUT
ZDRAVSTVENEGA DOMA KOPER
I.

TEMELJNE DOLOČBE
1. člen

Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Koper opravlja Zdravstveni dom
Koper osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost kot javni zavod (v nadaljnjem besedilu: zavod).
2. člen
Ime zavoda je:Zdravstveni dom Koper
Casa della sanità Capodistria
Sedež zavoda je: Koper, Dellavallejeva 3
Capodistria, Via Della Valle 3
Skrajšano ime zavoda je: Zdravstveni dom Koper
Casa della sanità Capodistria.
3. člen
Zavod ima žig okrogle oblike, v katerem je vpisano ime zavoda v slovenskem in italijanskem jeziku.
Za organizacijske enote žig vključuje tudi ime enote.
Žigi so lahko v črni ali modri barvi.
4. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež samo s soglasjem ustanoviteljice.

II

ORGANIZACIJA ZAVODA
5.

člen

Zdravstveno in drugo registrirano dejavnost opravlja zavod na naslednjih lokacijah:
- na sedežu zavoda v enoti Koper Center, Dellavallejeva 3,
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na enoti na Ljubljanski cesti 6a,
na enoti Šalara, Obrtniška 30,
na enoti Olmo, Cesta na Markovec 1,
na enoti Ankaran, Srebrničeva 13,
na enoti Šmarje, Šmarje 89,
Obalni dom upokojencev Koper, Krožna cesta 5,
na enoti Polje 35, Izola,
enoti Zapori, Ankaranska cesta 3 in
enoti Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič, Jadranka c. 73, Ankaran.

O spremembah lokacije izvajanja zdravstvenega varstva odloča na predlog direktorja svet zavoda s soglasjem
ustanovitelja. Način notranje organizacije oz. organizacijske enote določi direktor zavoda, ki si je dolžan pridobiti
predhodno mnenje strokovnega sveta.

III

DEJAVNOST ZAVODA
6.

člen

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti, skladno s sprejeto mrežo javne
zdravstvene službe na primarni ravni v Mestni občini Koper.
1.
-

-

osnovna zdravstvena dejavnost obsega:
spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in zboljšanje
zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev;
preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega
zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami;
zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;
zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter oskrbovancev v
socialno varstvenih in drugih zavodih;
nujno medicinsko pomoč;
zdravstvene preglede športnikov;
ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;
diagnostične in terapevtske storitve;
Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog;
antikoagulantno zdravljenje in
ginekologija.

2.
-

specialistično ambulantna dejavnost obsega področja:
diabetologija;
psihiatrija;
ultrazvočna diagnostika;
medicina dela, prometa in športa;

3.
-

druge zdravstvene storitve in storitve v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti:
prodaja zdravstvenih storitev na trgu;
programi za zdravo življenje;
izvajanje mrliške pregledne službe;
koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti
delovanja javne
mreže;
pedagoške naloge.

-

-
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7.

člen

Dejavnost iz predhodnega člena je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
J/62.010
J/62.020
J/62.030
J/62.090
J/63.110
J/63.120
L/68.320
M/69.200
M/70.220
Q/86.210
Q/86.220
Q/86.230
Q/86.909

Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah in programih
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost
Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost
Zobozdravstvena dejavnost
Druge zdravstvene dejavnosti.

Poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena opravlja zavod tudi druge posle, ki so potrebni za njegov
obstoj, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
8. člen
Dejavnosti so združene v smiselne enote. Vsako delovno enoto vodi njen vodja, ki je delavec s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi. Imenuje ga direktor zavoda.

IV.

PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
9. člen

Zavod odgovarja za svoje obveznosti in samostojno nastopa v pravnem prometu do višine sredstev, s
katerimi razpolaga.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici.
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih je dolžna zagotoviti zavodu.

V.

ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE ZAVODA
10. člen

Zavod predstavlja in zastopa direktor v okviru pooblastil, ki jih ima zavod v pravnem prometu.
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PLANIRANJE DELA IN RAZVOJA
11. člen

Zavod planira svoje delo in razvoj v skladu s sprejetim planom zdravstvenega varstva v Republiki
Sloveniji ter v skladu s planskimi usmeritvami ustanoviteljice.
Pri pripravi planov dela in razvoja, zavod upošteva možnosti pridobivanja sredstev za svoje delo na
podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in možnosti prodaje svojih storitev na
trgu.
Vsakokratni plan razvoja in dela zavoda sprejme svet zavoda v rokih, določenih z zakonom.

VII.

SREDSTVA ZAVODA
12. člen

Zavod pridobiva sredstva:
- s plačili za opravljene zdravstvene storitve na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije,
- iz sredstev proračuna Mestne občine Koper,
- s plačilom za storitve opravljene na podlagi pogodb s podjetji ter drugimi fizičnimi in pravnimi
osebami,
- z dotacijami, darili in prostovoljnimi prispevki,
- s prosto prodajo storitev na trgu,
- iz drugih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom.
13. člen
Premoženje zavoda je last ustanoviteljice.
Za opravljanje dejavnosti je ustanoviteljica zavodu zagotovila nepremičnine in opremo, ki jo je zavod
uporabljal do uveljavitve odloka o ustanovitvi. Prostore, ki so del objekta in so opremljeni za opravljanje
zdravstvene dejavnosti, pa jih zavod ne potrebuje več, lahko zavod odda v najem s soglasjem župana.
Tako pridobljene prihodke je zavod dolžan nameniti za vzdrževanje in obnovo prostorov in opreme.
Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem.
14. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju javne službe, nameni za izvajanje in
razvoj te dejavnosti.
S presežki prihodkov nad odhodki, pridobljenimi na drug način, razpolaga zavod samostojno, za plače pa
lahko sredstva nameni po predhodnem soglasju ustanoviteljice.
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15. člen
Primanjkljaj sredstev v poslovanju zavoda, izkazan v letnem poslovnem poročilu, krije ustanoviteljica le,
če zavod z analizo stanja po posameznih področjih dela dokaže, ustanoviteljica pa ugotovi, da je do
primanjkljaja prišlo zaradi motenj v poslovanju, ki so posledica ukrepov, ki jih je povzročila občina. Pri
tem mora zavod dokazati, da ima sistemizirano in zasedeno število delovnih mest v skladu z normativi in
standardi in v skladu s programi, dogovorjenimi na ravni občine ter da je realizirana masa sredstev za
plače enaka ali nižja od zneska vkalkuliranih plač za obdobje, v katerem se ugotavlja primanjkljaj.
Primanjkljaj, ugotovljen iz naslova preveč izplačanih plač, krije zavod.

VIII.

ORGANI ZAVODA
16. člen

Organi zavoda so:
1. svet zavoda,
2. direktor,
3. strokovni vodja,
4. strokovni svet.

1.

SVET ZAVODA
17. člen

Svet zavoda je organ upravljanja zavoda, ki šteje trinajst (13) članov in ga sestavljajo:
sedem predstavnikov ustanoviteljice,
trije predstavniki delavcev zavoda,
trije predstavniki zavarovancev ali drugih uporabnikov.
Predstavnike ustanoviteljice imenuje Občinski svet Mestne občine Koper.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z
zakonom določa statut zavoda in poslovnik o delu sveta zavoda.
Predstavnike zavarovancev oziroma uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Območna enota Koper.
Predsednika in namestnika predsednika sveta izvolijo člani sveta zavoda na prvi seji.
18. člen
Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma imenujejo za mandatno obdobje 4 –ih let in so lahko ponovno
izvoljeni oziroma imenovani za to funkcijo.
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19. člen
Sklicevanje in vodenje sej sveta zavoda, imenovanje predsednika in njegovega namestnika, postopek
volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda ter način sprejemanja odločitev se uredijo s poslovnikom o
delu sveta zavoda, ki ga sprejme svet zavoda.
20. člen
Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda razpiše svet zavoda, najkasneje v roku 60 dni pred iztekom
mandata članov sveta, predstavnikov vseh delavcev. Sklep o razpisu volitev vsebuje čas in kraj izpeljave
volitev, sestavo volilne komisije, ki skupaj z volilnim odborom vodi postopek za izvedbo volitev ter način
objave rezultatov izida volitev.
21. člen
Vsa ostala vprašanja, ki se nanašajo na izvedbo in potek volitev, se uredijo s poslovnikom o delu sveta
zavoda.
PRISTOJNOSTI SVETA ZAVODA
22. člen
Svet zavoda:
- sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
- predlaga ustanoviteljici spremembo in širitev dejavnosti,
- sprejema program dela in razvoja zavoda,
- spremlja izvrševanje programa dela,
- sprejema finančni načrt in spremlja njegovo realizacijo,
- sprejema zaključni račun,
- odloča o najemanju dolgoročnih kreditov ob soglasju ustanoviteljice,
- daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odločitvam, za katere je tako določeno v statutu,
- določa pogoje za oddajo prostorov v najem,
- na predlog direktorja odloča o investicijah v premičnine,
- daje ustanoviteljici in direktorju zavoda predloge in mnenje o posameznih vprašanjih,
- sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda,
- imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem ustanoviteljice,
- na predlog direktorja imenuje in razrešuje strokovnega vodjo,
- imenuje in razrešuje člane disciplinske komisije in drugih stalnih ali občasnih komisij,
- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
- odloča o ugovorih, pritožbah in zahtevah za varstvo pravic delavcev,
- odloča o zadevah, za katere je pooblaščen z drugimi splošnimi akti zavoda,
- opravlja druge zadeve v skladu z zakonom in odlokom o ustanovitvi.
23. člen
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji prisotna več kot polovica vseh članov sveta zavoda.
Svet zavoda sprejema svoje odločitve z večino glasov 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.
Način dela sveta zavoda se določi s poslovnikom.

2.

DIREKTOR
24. člen

Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice.
Razpis za imenovanje direktorja se objavi v sredstvih javnega obveščanja. V razpisu se določijo pogoji, ki
jih mora izpolnjevati kandidat, čas za katerega bo imenovan, rok, do katerega se sprejemajo prijave
kandidatov, in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri. Rok, do katerega se sprejemajo
prijave kandidatov, ne sme biti krajši kot 8 dni, rok, v katerem se kandidati obvestijo o izbiri, pa ne daljši
od 30 dni od dneva objave razpisa.
Direktor zdravstvenega zavoda mora imeti visoko strokovno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Direktor zavoda ali strokovni vodja ali namestnik direktorja mora obvladati italijanski jezik.
Mandat direktorja traja 4 leta in je po prenehanju mandata lahko ponovno imenovan.
25. člen
Direktor zavoda:
-

predstavlja in zastopa zavod,
organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
odgovarja za zakonitost dela,
pripravlja predlog programa dela in razvoja zavoda ter predlog finančnega načrta in zaključnega
računa,
imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
določa sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in nalogam,
sprejema splošne akte zavoda razen tistih, ki so v pristojnosti sveta zavoda,
izvršuje odločitve sveta zavoda,
odloča o nakupu in prodaji osnovnih sredstev v skladu z letnim planom in sklepa pogodbe do
višine zneska, ki ga je z letnim programom dela določil svet zavoda,
ima pravice in dolžnosti pri organizaciji in izvajanju obrambe in zaščite,
zahteva uvedbo disciplinskega postopka za težje kršitve in izreka disciplinske ukrepe za lažje
kršitve delovnih obveznosti,
je odgovoren za obveščanje,
letno poroča svetu zavoda o svojem delu,
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni, aktom o ustanovitvi, statutom, drugimi splošnimi
akti in odloča o drugih zadevah, za katere ga je pooblastil svet zavoda.
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STROKOVNI VODJA
26. člen

Strokovno delo zavoda vodi in zanj odgovarja strokovni vodja.
Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda na predlog direktorja, po predhodnem mnenju
strokovnega sveta.
Za strokovnega vodjo je na podlagi javnega razpisa lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje
posebne pogoje:
- da ima univerzitetno strokovno izobrazbo medicinske smeri,
- da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
- da aktivno obvlada slovenski in italijanski jezik.
Imenuje se ga skladno z drugim odstavkom 24. člena tega statuta.
Funkciji poslovodnega organa in strokovnega vodje zavoda sta lahko združeni, če tako odloči svet zavoda.
27. člen
Strokovni vodja ima naslednje pristojnosti:
- strokovno usmerja, vodi in usklajuje delo medicinskih dejavnosti ter nadzira njihovo delo in je
odgovoren za strokovnost dela zavoda kot celote,
- sodeluje pri načrtovanju in organiziranju zdravstvenega varstva,
- pripravlja predloge razvojnih in preventivnih programov,
- organizira strokovni nadzor in izdaja strokovna navodila,
- koordinira delo strokovnega sveta in njegovih komisij,
- nadomešča direktorja zavoda v njegovi odsotnosti v primeru, da direktor zavoda ne pooblasti druge
osebe,
- sodeluje pri uvajanju novih dejavnosti, spreminjanju obsega dela ipd.

4.

STROKOVNI SVET
28. člen

Strokovni svet je strokovni organ zavoda in hkrati tudi posvetovalni organ direktorja.
Člani strokovnega sveta so vodje delovnih enot zavoda, ki so delavci s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi, ter strokovni vodja zavoda.
Način dela strokovnega sveta se določi s poslovnikom.
29. člen
Strokovni svet vodi strokovni vodja zavoda.
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Pristojnosti strokovnega sveta se nanašajo na strokovno medicinske doktrinarne zadeve in poslovno
organizacijske ter kadrovske zadeve. V tem svojstvu ima strokovni svet naslednje pristojnosti:
- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda,
- določi in predlaga svetu zavoda načrt strokovnega dela zavoda za plansko obdobje,
- predlaga direktorju plane izobraževanja zdravstvenih delavcev v zavodu,
- predlaga direktorju mentorje za zdravstvene delavce, v skladu z zakonom,
- odloča o izbiri in prioriteti nabav medicinske opreme ob upoštevanju smernic razvoja posameznih
dejavnosti v zavodu in razpoložljivih sredstev,
- daje svetu zavoda in direktorju mnenja glede organizacije in dela zavoda,
- obravnava zadeve s področja tekočega poslovanja zavoda,
- oblikuje stališča in mnenja glede kadrovskih zadev,
- odloča o vseh drugih zadevah, za katere ga pooblasti svet zavoda ali direktor.

IX.

OBRAMBA IN ZAŠČITA
30. člen

Zavod v skladu z zakonom sprejme obrambni načrt.
Direktor je vodja obrambnih priprav in sprejema obrambni načrt. Skrbi za strokovno izvajanje obrambnih
priprav in priprav za zaščito in reševanje ter je odgovoren za njihovo stanje.
Zavod je dolžan zagotoviti v skladu z določili in smernicami pristojnih občinskih ali republiških organov
izvajanje nalog za opravljanje storitev v vojni.
31. člen
Zavod je dolžan na podlagi sklepov pristojnih organov in v skladu z zakonom organizirati narodno ali
civilno zaščito.

X.

POSLOVNA TAJNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
32. člen

Vsak delavec, ki pri svojem delu uporablja podatke, ki so po zakonu ali tem statutu poslovna tajnost, je
dolžan to upoštevati. Kršitev določil o varovanju poslovne tajnosti pomeni hujšo kršitev delovnih
obveznosti, za katero se lahko izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja.
33. člen
Kot poslovna tajnost se morajo zlasti hraniti listine in podatki, ki se nanašajo na ukrepe v primerih
nastanka izrednih okoliščin ter obrambni in varnostni načrti.
Kot poslovno tajnost se morajo hraniti tudi listine in podatki drugih zavodov in podjetij, če so označeni
kot poslovna tajnost.
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34. člen
Kot poslovno tajnost so delavci dolžni čuvati podatke o boleznih in zdravstvenem stanju bolnikov, s
katerimi so seznanjeni pri opravljanju svojega dela. Vsi zaposleni, ne glede na to, na katerem delovnem
mestu delajo, morajo imeti spoštljiv odnos do bolnikov in drugih občanov, ki iščejo pomoč ali se zdravijo
v zavodu, da se obvaruje njihova moralna integriteta.
35. člen
Zavod mora varovati kot tajnost tudi listine in podatke:
- ki jih pristojni organ razglasi za državno tajnost,
- ki jih pristojni organ kot zaupne sporoči zavodu,
- ki vsebujejo ponudbe za natečaj ali javno licitacijo, dokler ni objavljen njun izid.
36. člen
Listine in podatke, ki so poslovna tajnost, sme drugim sporočiti le direktor oziroma oseba, ki jo on
pooblasti.
Podatke o bolnikovem stanju lahko da sorodnikom in drugim osebam z njegovim dovoljenjem le zdravnik,
ki bolnika zdravi. V primeru, da bolnik ni opravilno sposoben, oziroma, če gre za mladoletno osebo, dajo
dovoljenje skrbniki oziroma starši.
37. člen
Gradivo, ki predstavlja poslovno tajnost, se hrani ločeno od druge dokumentacije na način, da je
zagotovljena njegova zaupnost.
38. člen
Vsakdo ima pravico do varovanja njegovih osebnih podatkov. Ob sklenitvi delovnega razmerja se delavca
seznani s tem, katere njegove osebne podatke potrebuje zavod v zvezi z uresničevanjem njegovih pravic iz
dela in v zvezi z delom. Za uporabo osebnih podatkov delavcev, ki se nanašajo na uresničevanje njihovih
pravic in obveznosti iz dela in v zvezi z delom, mora delavec dati pismeno soglasje.
39. člen
Zavod mora zagotoviti način varovanja osebnih podatkov zaposlenih in podatkov zdravstvene
dokumentacije, ki jih zbira in obdeluje prek avtomatske obdelave podatkov v skladu s Pravilnikom o
varstvu osebnih podatkov. Posebej mora zagotoviti hrambo in zavarovati dostop do računalniške opreme
in posebej do posameznih datotek.
XI.

VARSTVO IN IZBOLJŠEVANJE DELOVNEGA OKOLJA
40. člen

Zavod je dolžan v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu zagotavljati varstvo delavcev pri delu,
predvsem pa zagotavljati vsem delavcem v skladu s predpisi:
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ustrezno opremljenost delovnih mest za opravljanje varnega dela,
preventivne in druge obdobne zdravstvene preglede,
osebna zaščitna sredstva,
stalno izobraževanje s področja varstva pri delu in seznanjanje z nevarnostmi na posameznih delovnih
mestih,
ostale pravice, ki izhajajo iz splošnih aktov zavoda.
41. člen

Zavod je dolžan zagotavljati takšen način opravljanja svoje dejavnosti, ki ne ogroža človekovega
življenjskega okolja.

XII.

SPLOŠNI AKTI ZAVODA
42. člen

Zavod dela in posluje ter ureja notranja razmerja na podlagi zakonov, akta o ustanovitvi, tega statuta,
kolektivne pogodbe in drugih splošnih aktov zavoda.
Splošne akte zavoda sprejemata svet zavoda in direktor.
43. Člen
a)
-

Svet zavoda sprejema:
statut zavoda v soglasju z ustanoviteljem,
splošni akt o delovnih razmerjih,
splošni akt o odgovornosti delavcev,
poslovnik o delu sveta zavoda,
splošni akt o inovacijah,
splošni akt o varstvu osebnih podatkov,
druge splošne akte.
44. člen

b)
Direktor sprejema:
- splošni akt o sistemizaciji,
- splošne akte o knjigovodstvu, finančnem poslovanju in o drugih zadevah s področja materialnofinančnega poslovanja,
- splošni akt o varstvu pri delu in o požarni varnosti,
- druge splošne akte.
45. člen
Pred sprejemom splošnega akta se organizira razprava, na kateri se delavce seznani z zadevami, ki jih
splošni akt ureja in na katere lahko delavci ali sindikati dajejo pripombe, stališča in mnenja, lahko pa tudi
predlagajo spremembe oziroma dopolnitve splošnih aktov.
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen

Statut sprejme svet zavoda z večino glasov vseh članov, po predhodno pridobljenem soglasju
ustanovitelja.
47. člen
Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejemajo na enak način kot sam statut.
48. člen
Splošni akti ZD Koper se uskladijo z določili tega statuta najkasneje v 3 mesecih od začetka njegove
veljavnosti.
49. člen
Z dnem veljavnosti tega statuta preneha veljati Statut Zdravstvenega doma Koper, z dne 30.9.1999,
29.2.2000 in 14.9.2000.
50. člen
Statut oziroma njegove spremembe in dopolnitve pričnejo veljati, ko jih skladno z 49. členom tega statuta
sprejme svet zavoda in jih objavi na oglasni deski zavoda.
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