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SVET USTANOVITELJIC 
ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE 
Goliev trg 3 
8210 TREBNJE 
Strokovna opravila opravlja občinska uprava Občine Šentrupert 

Številka: 014-0012/2017 
Datum: 12.12.2017 

ZAPISNIK 

seje Sveta ustanoviteljic Zdravstveni dom Trebnje, ki je potekala v torek, 12. decembra 2017, 
s pričetkom ob 8. uri v sejni sobi Občine Šentrupert. 

Prisotni:  
župan Občine Mirna, Dušan Skerbiš; župan Občine Mokronog-Trebelno, Anton Maver; župan 

Občine Šentrupert, Rupert Gole in po pooblastilu župana Občine Trebnje — direktor občinske uprave 
Trebnje, Janez Pirc. 

Ostali prisotni:  
direktorica ZD Trebnje, mag. Vera Rozman; direktorica občinske uprave Mokronog — Trebelno, 

Mojca Pekolj in Danica Grandovec, občinska uprava Občine Šentrupert. 

Sejo je pričel predsednik Sveta ustanoviteljic Rupert Gole, pozdravil prisotne, ugotovil sklepčnost ter 
predlagal naslednji dnevni red: 

Potrditev zapisnika 7. redne seje Sveta ustanoviteljic ZD Trebnje, z dne 03. 05. 2017; 
Prenašanje finančnih bremen poslovanja JZZ na občine — seznanitev s problematiko; 
Poslovanje ZD Trebnje za obdobje 1 - 9 2017 in plan do konca leta - seznanitev; 
Soglasje za uvrstitev v višji plačni razred za delovno mesto pravnika; 
Oprema prikolice civilne zaščite za množično reševanje — sprejem načrta nabave; 
Soglasje k ordinacijskemu času patronažne službe; 
Razno. 

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb. 

Podatki o glasovanju: 
Prisotni: 	 4 
ZA: 	 4 
PROTI: 	 0 

Dnevni red je bil sprejet. 



K1. točki:  
Na predlog zapIsh.ika 7. redne seje člani Sveta ustanoviteljic niso imeli pripomb. Na glasovanje je bil 
podan naslednji 

SKLEP: 

1. 	Svet ustanoviteljic Zdravstveni dom Trebnje potrjuje zapisnik 7. redne seje, z dne 03. 
05. 2017. 

Podatki o glasovanju: 

	

Prisotni: 	 4 

	

ZA: 	 4 

	

PROTI: 	 O 

Sklep je bil sprejet. 

K 2. točki:  
Po uvodnih besedah je predsednik SU Rupert Gole pozval direktorico ZD Trebnje V. Rozman, da 
prisotne seznani s problematiko prenašanja finančnih bremen na občine. Povedala je, da je bil dopis s 
strani Združenja zdravstvenih zavodov, katerega član je tudi ZD Trebnje, naslovljen na vse občine, z 
namenom, da se pojasni stanje in priporoča občinam, da preko svojih kanalov poskušajo vplivati na 
spremembo sistema upravljanja in financiranja javnih zdravstvenih zavodov. Vzroki za nastanek 
finančnih težav so predvsem v padanju cen zdravstvenih storitev, zmanjševanju stroškov amortizacije, 
zmanjšanje stroškov za administrativni kader, ob dejstvu, da stroški konstanto naraščajo; stroški dela na 
osnovi sproščenih ukrepov ZUPJS in spremembe kolektivne pogodbe s 1.7.2017 za plačne skupine D2 
in J, s 1.10.2017 pa za zdravnike. Glede na navedena dejstva, so se pogoji dela zaostrili, delež izgub za 
vse javne zdravstvene zavode pa se je drastično povišal, zato je apel namenjen vsem občinam, da 
skušajo preko svojih združenj vplivati na izboljšanja stanja oziroma na spremembo zakonodaje. 
Ker ni bilo razprave, je predsednik SU Rupert Gole podal na glasovanje naslednji 

SKLEP: 

1. Svet ustanoviteljic Zdravstveni dom Trebnje se seznani s problematiko prenašanja 
finančnih bremen poslovanja javno zdravstvenih zavodov. 

Podatki o glasovanju: 

	

Prisotni: 	 4 

	

ZA: 	 4 

	

PROTI: 	 O 

Sidep je bil sprejet. 

K3. točki:  
Predsednik SU je povabil direktorico V. Rozman, da prisotne seznani s poslovanjem ZD Trebnje za 
obdobje 1 — 9 2017 in s planom do konca leta 2017. Podani so bili glavni poudarki in sicer, da odhodki 
in prav tako stroški dela, rastejo po stopnji 9%, da gre za dvig stroškov izobraževanj, ker so vsebine 
predpisane, da je 6 zaposlenih več  — na račun specializantov in službe nujne medicinske pomoči (NMP) 
in da so bile izvedene potrebne investicije (zamenjava avtomobila, prenova zadnje zobne ambulante, 
opreme za EKG). Kljub temu, je likvidnost poslovanja zagotovljena, rezultat je pozitiven in tak naj bi 
tudi ostal do konca leta 2017. 



V razpravi je župan A. Maver izrazil mnenje, da je žalostno, da bodo ves dodatni denar dobile 
bolnišnice, hkrati pa direktorici zastavil vprašanja: kaj bi morala država storiti za rešitev težav in kaj se 
pričakuje od reform ter, kako način nagrajevanja zdravnikov učinkuje v ZD Trebnje. 
Direktorica V. Rozman je pojasnila, da so zdravstvene storitve absolutno podcenjene, v bistvu pa gre za 
dvig plač  zdravnikov, ki po novem hodijo tudi na hišne obiske; posledično imajo vsi zaposleni več  dela, 
sredstva za plače pa se zagotavljajo iz državnega proračuna le za zdravnike. 
Župan D. Skerbiš je komentiral, da smo velikokrat ljudje sami krivi za čakalne dobe. 
Po razpravi je predsednik SU Rupert Gole podal na glasovanje naslednji 

SKLEP: 

1. Svet ustanoviteljic Zdravstveni dom Trebnje se seznani s poslovanjem ZD Trebnje za 
obdobje 1— 9 2017 in s planom do konca leta 2017. 

Podatki o glasovanju: 
Prisotni: 	 4 
ZA: 	 4 
PROTI: 	 O 

Sklep je bil sprejet. 

K 4. točki:  

Direktorica V. Rozman je predstavila razloge za spremembo reorganizacije oziroma novo sistemizacijo 
delovnih mest, kjer gre za spremembo delovnega mesta, ki ga zaseda pravnica Mateja Trinicer. 
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ne vsebuje delovnega mesta pravnika, 
temveč  le strokovnega sodelavca VII/2, zato je bilo potrebno na novo sistemizirati to delovno mesto. 
Na podlagi stališča Ministrstva za javno upravo ni dovoljeno povzemanje delovnih mest iz drugih 
kolektivnih pogodb, zato bi pravnico prezaposlili na novo sistemizirano delovno mesto, ki pa je nižje 
vrednoteno od delovnega mesta, ki ga trenutno zaseda. Izhodiščni razred za strokovnega sodelavca 
VII/2 (III) je 30. plačni razred. Pravnica ima večletne delovne izkušnje na pravno kadrovskem 
področju, vendar se ji zaradi prekinjenega delovnega razmerja v javnem sektorju, napredovanja ne 
morejo upoštevati. Dodale je še, da je z njenim delom zelo zadovoljna in zato predlaga uvrstitev v 34. 
plačni razred, kar pomeni štiri razrede višje od izhodiščnega razreda oziroma bruto plačo v višini 
1.606,68 EUR. 
Po krajši razpravi je predsednik SU Rupert Gole podal na glasovanje naslednji 

SKLEP: 

1. Svet ustanoviteljic Zdravstveni dom Trebnje podaja soglasje za uvrstitev delovnega 
mesta Mateje Trinker v 34. plačni razred na delovnem mestu strokovni sodelavec VII/2 
(III). 

Podatki o glasovanju: 
Prisotni: 	 4 
ZA: 	 4 
PROTI: 	 O 

Sklep je bil sprejet. 



točki:  
Obrazložitev k točki je podala direktorica V. Rozman. Dejala je, da je bila v mesecu oktobru skupna 
vaja nanožične nesreče z Gasilskim društvom Trebnje, ko je bila pregledana tudi oprema prikolice za 
množične nesreče. Ugotovljeno je bilo, da je določenemu materialu potekel rok uporabe in bi ga bilo 
potrebno nadomestiti z novim. ZD Trebnje lahko opravi pregled in nadomesti neuporaben material, a 
ker gre za prikolico civilne zaščite, stroške zamenjave ne more prevzeti javni zavod. 
V krajši razpravi župan D. Skerbiš predlaga, da se nabava izvede preko gasilske službe. 
Direktoi. Pirc pa je poudaril, da mora biti prikolica vedno kompletno opremljena, za piani« množične 
nesreče. 

Direktorica V. Rozman je predlagala, da bo ZD Trebnje opravil popis pretečene opreme in občine 
ustanoviteljice seznanil s predračunom. 
Po razpravi je predsednik SU Rupert Gole podal na glasovanje naslednji 

SKLEP: 
1. Svet ustanoviteljic Zdravstveni dom Trebnje soglaša, da ZD Trebnje opravi popis 

potrebne nabave opreme prikolice za množično reševanje in pridobi predračun, na 
podlagi katerega se dogovori način in dinamika financiranja s strani občin 
ustanoviteljic na eni izmed prihodnjih sej. 

Podatki o glasovanju: 
Prisotni: 	 4 
ZA: 	 4 
PROTI: 	 O 

Sklep je bil sprejet. 

točki:  
Direktorica V. Rozman je opozorila na določbe iz 36 člena Splošnega dogovora z ZZZS, da je 
potrebno delovanje patronažne službe razširiti tudi na popoldanski čas in sicer 20 %) oridnacijskega časa 

po 16. uri. Dejstvo je, da je patronaža nujna v dopoldanskem času (zaradi previjanja in odvzema krvi). 
Predlagala je, da se dejavnost izvaja vsak dan tudi popoldne, sedem zaposlenih na teh delovnih mestih 
pa se menja vsak dan. 
Župan D. Skerbiš predlaga, da se za dobo šestih mesecev uvede poskusno delovanje po predlogu 
direktorice, po tem roku pa se ugotovijo učinki. 
Po krajši razpravi je predsednik SU Rupert Gole podal na glasovanje naslednji 

SKLEP: 
1. Svet ustanoviteljic Zdravstveni dom Trebnje soglaša, da ZD Trebnje za patronažno 

službo določi dopoldanski ordinacijsid čas (praviloma od 7.30 do 14.30). Za popoldanski 

ordinacijski čas pa organizira delo najmanj ene patronažne sestre in sicer od ponedeljka 

do četrtka (praviloma od 12.00 do 20.00) in ob sobotah od 8.00 do 11.00. Ob nedeljah in 
praznilcih se organizira pripravljenost (patronažni obiski se opravljajo glede na potrebe 
pacientov). Primernost in učinkovitost takega sistema dela se preverja 6 mesecev. V 
primeru, da se ugotovi, da ni potreb po delu patronaže v popoldanskem času, se po 

preteku tega obdobja določi samo dopoldanski in sobotni ter nedeljski in praznični 

ordinacijski čas. 



Podatki o glasovanju: 
Prisotni: 	 4 
ZA: 	 4 
PROTI: 	 o 

Sklep je bil sprejet. 

K 7. točki:  
Prisotni so bili seznanjeni, da Občina Šentrupert z letom 2017 zaldjučuje vodenje in koordinacijo Sveta 
ustanoviteljic, s 1.1.2018 pa te naloge v skladu z veljavnimi odloki prevzema Občina Mirna. 

Seja je bila zaključena ob 9. uri. 
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Zapisala: Danka Grandovec 

Poslati po e-pošti: 
- °brina@ mokronop- trebelno.si  (županu Antonu(Mavru); obcina@mirna.si  (županu Dušanu Skerbišu in 
direktorici občinske uprave); andreja.percOtrebnierSi (županu Alojziju Kastelicu); rnateja.lazbecOsentrupertsj 
(direktorica občinske uprave)• janez.pirc@trebnie.si  (direktor občinske uprave); molca.DekoljOmoltronog-
trebelno.si  (direktorica občinske uprave), direktorica JZ ZD Trebnje. 



Občine 
Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna 
Mokronog -Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog 
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Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, 

SVET USTANOVITELJIC ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE 
Strokovna opravila opravlja občinska uprava Občine Šentrupert 

Številka: 014-0009/2017 
Datum: 08.09.2017 

ZAPISNIK 

2. dopisne seje Sveta ustanoviteljic Zdravstveni dom Trebnje, ki je potekala v sredo, 06. 9. 2017, 
od 16. ure do petka, 08. 9. 2017 do 13. ure preko e-pošte občin soustanoviteljic s strokovno 
delavko občinske uprave Občine Šentrupert. 

Prisotni: 
župan Občine Mirna, Dušan Skerbiš; župan Občine Šentrupert, Rupert Gole, župan Občine Trebnje, 

Alojzij Kastelic in župan Občine Mokronog — Trebelno, Anton Maver. 
Ostali prisotni: 

Danica Grandovec, občinska uprava Občine Šentrupert. 

Z vabilom so člani Sveta ustanoviteljic ZD Trebnje prejeli gradivo ter predlog dnevnega reda: 

1. Soglasje za uvrstitev v višji (44) plačni razred Darinke Oštir Mevželj, zaposlene na delovnem 
mestu vodje laboratorija v Zdravstvenem domu Trebnje. 

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb. 

K 1. točki: 

Župani občin soustanoviteljic, Dušan Skerbiš, Alojzij Kastelic, Anton Maver in Rupert Gole so v času 
od 06. 9. 2017 do 08. 9. 2017 po e-pošti sporočili svoje glasovanje o predlogu sklepov. 
S predlaganim sklepom so se strinjali. Sprejet je bil naslednji: 

SKLEP: 

1. Svet ustanoviteljic Zdravstveni dom Trebnje podaja soglasje za uvrstitev v višji (44) 
plačni razred Darinke Oštir Mevielj, zaposlene na delovnem mestu vodje laboratorija v 
Zdravstvenem domu Trebnje. 



Sklep je bil sprejet. 

Dopisna seja je bila zaključena v petek, 08. 9. 2017, ob 13. uti. 

Zapisala: 
Danica Grandovec 
Višja sveto 

Podatki o glasovanju:  

Prisotni: 	 4 
ZA so glasovali: 	4 
PROTI so glasovali: 
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Poslati po e-pošti: 
- obcina@mokronog-trebelno.si  (županu Antonu Mavru); obcina@mirna.si  (županu Dušanu Skerbišu in 
direktorici občinske uprave); andreia.nerc@trebuje.si  (tajnica župana Alojzija 	Kastelica); 
mateja lazber@sentrupertsi (direktorica občinske uprave); janez.pirc@trebnie.st  (direktor občinske uprave); 
inojca Dakoti Pm ok 	trakci 110.til  (direktorica občinske uprave). 

V vednost: direktorica ZD Trebnje, mag. Vera Rozman. 



Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna 
Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog 
Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert 
Občina Trebnje, Goliev ttg 5, 8210 Trebnje, 

SVET USTANOVITELJIC 
ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE 
Goliev trg 3 
8210 TREBNJE 
Strokovna opravila opravlja občinska uprava Občine Šentrupert 

Številka: 014-0004/2017 
Datum: 03.05.2017 

ZAPISNIK 

7. seje Sveta ustanoviteljic Zdravstveni dom Trebnje, ki je potekala v sredo, 3. maja 2017, s 
pričetkom ob 8.30 uri v sejni sobi Občine Šentrupert. 

Prisotni:  
župan Občine Mirna, Dušan Skerbiš; župan Občine Mokronog-Trebelno, Anton Maver; župan 

Občine Šentrupert, Rupert Gole in župan Občine Trebnje, Alojzij Kastelic. 

Ostali prisotni:  
direktorica ZD Trebnje, mag. Vera Rozman; direktorica občinske uprave Mojca Pekolj in Danica 

Grandovec, občinska uprava Občine Šentrupert 

Sejo je pričel predsednik Sveta ustanoviteljic Rupert Gole, pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost ter 
predlagal naslednji dnevni red: 

Potrditev zapisnika 6. redne seje Sveta ustanoviteljic, z dne 13.4.2016; 
Letno poročilo za leto 2016 - seznanitev; 
Sprejem Načrta investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2017; 
Podaja mnenja k spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest ZD Trebnje; 
Razno. 

Dne 26. aprila 2017 je bil članom Sveta ustanoviteljic posredovan predlog za razširitev dnevnega reda z 
dodamo mam: 

- 	Soglasje za uvrstitev v višji plačni razred za delovno mesto pravnika. 

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, dodatna točka se uvrsti pod zaporedno številko 5, dnevni 
red se ustrezno preštevilči. 

Podatki o glasovanju: 
Prisotni: 	 4 
ZA: 	 4 
PROTI: 	 O 

Dnevni red je bil sprejet. 



K 1. točki:  
Na predlog zapisnika 6. redne seje člani Sveta ustanoviteljic niso imeli pripomb. Na glasovanje je bil 
podan naslednji 

SKLEP: 

1. 	Svet ustanoviteljic Zdravstveni dom Trebnje potrjuje zapisnik 6. sej; z dne 13.4.2016. 

Podatki o glasovanju: 
Prisotni: 	 4 
ZA: 	 4 
PROTI: 	 O 

Sklep je bil sprejet. 

K 2. točki:  

Po uvodnih besedah je predsednik SU Rupert Gole pozval direktorico ZD Trebnje V. Rozman, da 
predstavi poročilo za leto 2016. Povedala je, da so se obiski pacientov s področja UE Trebnje v 
urgentnem centru Novo mesto povečali, prav tako se je povečalo število obravnav NMP ambulanti ZD 
Trebnje. Vse ambulante so zdaj tudi referenčne. Izvedena je bila anketa o zadovoljstvu zaposlenih, iz 
katere izhaja, da je potrebno izboljšati informiranost zaposlenih. V celem letu so prejeli 5 pisnih 
pritožb. Iz ankete o zadovoljstvu zaposlenih izhajajo visoke ocene. Soočajo se s težavo nadomeščanja 
zaposlenih. Velik del sredstev je bil namenjen izobraževanju, kar je posledica upoštevanja novega 
pravilnika, ki predpisuje vsebine, ki jih mora posameznik osvojiti za opravljanje dela. Opravljeni so bili 
tudi nadzori in letna revizija poslovanja. Poslovno leto je zavod zaldjučil s presežkom prihodkov nad 
odhodld. Prihodki iz tržne dejavnosti predstavljajo 8% vseh prihodkov. Največ  pulaodkov iz naslova 
tržne dejavnosti je iz medicine dela, zobozdravstva ter samoplačništva za ultrazvok. V okviru investicij 
je realizacija sredstev znašala cca 250.000 EUR, od tega se je izvedel nakup reševalnega vozila in vozila 
za patronažo, prenova zobne ordinacije v Trebnjem, posodobitev računalniške opreme in nekaj manjše 
opreme. 

Župan A. Maver je izpostavil temo v zvezi z izvajanjem preventivnih delavnic, pri čemer mu je 
direktorica V. Rozman pritrdila, da je potrebna prenova vsebin, česar se bodo v bodoče tudi lotili in 
sicer v okviru novega državnega projekta »zdravstveno vzgojni centri«. 
Župan A. Kastelic je dejal, da pozdravlja pozitivno poslovanje zavoda, nezadovoljstvo pa je izrazil 
zaradi prepočasnega pristopa k novi investiciji. Prevlada pa splošni vtis, da je ZD Trebnje na dokaj 
visoki ravni. Direktorica V. Rozman je v zvezi z novo investicijo pojasnila, da čakajo na potrditev 
projektne naloge, na osnovi katere bo lahko podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja na 
pristojni upravni enoti. 

Po končani razpravi je predsednik SU Rupert Gole podal na glasovanje naslednji 
SKLEP: 

1. Svet ustanoviteljic Zdravstveni dom Trebnje se seznani z letnim poročilom za leto 2016. 

Podatki o glasovanju: 
Prisotni: 	 4 
ZA: 	 4 
PROTI: 	 O 

Sklep je bil sprejet. 



točki:  
Predsednik SU je povabil direktorico V. Rozman, da poda obrazložitev načrtovanih investicij in 
investicijskega vzdrževanja za leto 2017. Pojasnila je, da trenutno obstaja velika negotovost financiranja 
zaradi sprememb v zakonodaji in dogovorov s sindikati, dežuranje poteka zopet po nadurah, s 
1.10.2017 pa se dvignejo izhodiščni razredi za zdravnike, kar vse lahko vpliva na poslovanje zavoda in 
načrtovane investidje. Sicer se načrtuje: prenova še ene zobne ambulante v Trebnjem, nakup vozila za 
prevoz pacientov in prevoz zdravnika; za prenovo WC prostorov je izdelan načrt in se zbirajo ponudbe, 
izvedba nadgradnje pa je, kot rečeno, v fazi potrditve projektne naloge, po pridobitvi GD pa se pristopi 
k izvedbi javnega razpisa za gradnjo. 
Župana R. Goleta je zanimalo, ali bo z nadgradnjo pridobljena dokončna kapaciteta zavoda. 
Direktorica V. Rozman je izpostavila, da ostaja nerešeno vprašanje pomanjkanja parkirišč. 
Župan A. Kastelic je povedal, da se zaveda problema parkiranja in da bo potrebno celovito pristopiti k 
reševanju oziroma zagotovitvi ustreznega števila parkirnih. mest. 
Župan D. Skerbiš se strinja, da gre za perečo problematiko parkiranja v centru Trebnjega, zato se mu 
zdi smiselno razmišljati o garažni hiši. 

Po razpravi je predsednik SU Rupert Gole podal na glasovanje naslednji 
SKLEP: 

1. Svet ustanoviteljic Zdravstveni dom Trebnje sprejema načrt investicij in investicijskega 
vzdrževanja za leto 2017. 

Podatki o glasovanju: 
Prisotni: 	 4 
ZA: 	 4 
PROTI: 	 O 

Sklep je bil sprejet. 

točki: 
Direktorica V. Rozman je predstavila spremembe pravilnika, ki jih je na podlagi ugotovljenih odstopanj 
v revizijskem poročilu potrebno popraviti. Gre za uskladitev formalnih postopkov glede zaposlovanja. 
Revizija tudi ugotavlja, da Odlok o ustanovitvi JZ ZD Trebnje in Statut jZ ZD Trebnje nista usklajena, 
zato se predlaga, da se pridobi ustrezno pravno mnenje. Prisotni so se strinjali, da se zadolži pravno 
službo občinske uprave Trebnje, da pridobi ustrezna pravna tolmačenja. 

Po krajši razpravi je predsednik SU Rupert Gole podal na glasovanje naslednji 
SKLEP: 

Svet ustanoviteljic Zdravstveni dom Trebnje podaja pozitivno mnenje k spremembi 
Pravilnika o notranji organi7aciji in sistemizaciji delovnih mest ZD Trebnje. 
Svet ustanoviteljic Zdravstveni dom Trebnje zadolži pravno službo občinske uprave 
Trebnje za pridobitev mnenja glede potrebnih uskladitev pravnih aktov zavoda in 
razlago pojmov »drugi splošni akti zavoda«. 

Podatki o glasovanju: 
Prisotni: 	 4 
ZA: 	 4 
PROTI: 	 O 

Sklep je bil sprejet. 



K 5. točki:  

Uvodno obrazložitev prošnje za izdajo soglasja županov za uvrstitev v višji plačni razred je podala 
direktorica V. Rozman. Gre za zasedbo delovnega mesta pravnik, kot nadomestilo za upokojitev 
kadrovskega referenta. Razpisano delovno mesto je uvrščeno v 32 plačni razred. Po pridobitvi mnenja 
pristojnega ministrstva, je ponovno možno, da se na osnovi 19.člena Zakona o sistemu plač  v javnem 
sektorju, javnega uslužbenca ob zaposlitvi, na podlagi soglasja županov, uvrsti v plačni razred, ki je za 
največ  5 plačnih razredov višji od osnovnega plačnega razreda. Predlog direktorice je, da se poda 
soglasje za uvrstitev v 36 plačni razred. 
Župan A. Kastelic je dejal, da je načelno proti takemu predlogu. V obdobju enega leta naj se zaposlena 
izkaže in nato župani ponovno odločajo. 
Direktorica M. Pekolj pojasni, da je možno uvrstiti kandidata v višji plačni razred od osnovnega le ob 
prvi zaposlitvi, kasneje ne, sploh pa ne po enem letu. 
Župan R. Gole je vprašal, ali je kandidatka vseeno pripravljena sprejeti delovno mesto, na kar mu je 
direktorica odgovorila pritrdilno. Nadalje še pove, da zavod dela dobro in bo predlog za povišanje 
plačnih razredov podprl. 

Župan A. Maver je pripomnil, da je bila podobna praksa pri zaposlitvi inšpektorja na medobčinskem 
inšpektoratu, zato ne vidi razloga, da tega predloga ne bi podprl. Mnenju se je pridružil tudi župan D. 
Skerbiš. 
Po razpravi je predsednik SU Rupert Gole podal na glasovanje naslednji 

SKLEP: 

1. Svet ustanoviteljic Zdravstveni dom Trebnje podaja soglasje za uvrstitev v višji plačni 
razred za delovno mesto pravnika, kar pomeni štiri razrede višje, kot je izhodiščna 
plača. 

Podatki o glasovanju: 
Prisotni: 	 4 
ZA: 	 3 
PROTI: 	 1 

Ker je župan Občine Trebnje glasoval proti, sklep ni bil sprejet. 

K 6. točki:  
Direktorica V. Rozman je opozorila na neurejene razmere v zvezi z izvajanjem ustanoviteljskih pravic 
za lekarniško dejavnosti, zato je apelirala na župane, da pospešijo dogovore za ureditev ustreznih 
razmerij. 
Seja je Ha zaključena ob 9.30 uri. 

Predsedujoči 
Zdrav em 

- obc-ina@mokronog-trebelno.si  (županu 	 obcina(Wmirna.si (županu in direktorici); 
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Poslati po e-pošti: 

andreia.perdffitrebni (županu in direktorju); matelatiazhecasentrupertsi (direktorica občinske uprave); 
direktorica JZ ZD Trebnje. 



Občine 
Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna 
Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog 
Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert 
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, 

OBČINA MIRNA 

PREJETO: 1 9 109- 2017 

Švlhj Gboilt 

SVET USTANOVITELJIC ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE 
Strokovna opravila opravlja občinska uprava Občine Šentrupert 

Številka: 014-0008/2017 
Datum: 26.6.2017 

ZAPISNIK 

1. dopisne seje Sveta ustanoviteljic Zdravstveni dom Trebnje, ki je potekala v petek, 16. 6. 2017, 
od 12. ure do torka, 20. 6. 2017 do 12. ure preko e-pošte občin soustanoviteljic s strokovno 

delavko občinske uprave Občine Šentrupert. 

Prisotni: 
- župan Občine Mirna, Dušan Skerbiš; župan Občine Šentrupert, Rupert Gole in župan Občine 
Trebnje, Alojzij Kastelic. 
Ostali prisotni: 
- Danica Grandovec, občinska uprava Občine Šentrupert. 

Z vabilom so člani Sveta ustanoviteljic ZD Trebnje prejeli gradivo ter predlog dnevnega reda: 

1. Podaja mnenja k spremembi Pravili-sika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
Zdravstvenega doma Trebnje. 

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb. 

K 1. točki:  

Župani občin soustanoviteljic, Dušan Skerbiš, Alojzij Kastelic in Rupert Gole so v času od 16.6.2017 
do 20.6.2017 po e-pošti sporočili svoje glasovanje o predlogu sklepov. 
S predlaganim sklepom so se strinjali. Sprejet je bil naslednji: 

SKLEP: 

1. Svet ustanoviteljic Zdravstveni dom Trebnje podaja pozitivno mnenje k spremembi 
Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Zdravstvenega doma 
Trebnje. 



Sklep je bil sprejet. 

Dopisna seja je bila zaključena v torek, 20.6.2017, ob 12. uri. 

Zapisala: 
Danica Grandovec 
Višja svetovalka I 

Podatki o glasovanju:  
Prisotni: 	 3 
ZA so glasovali: 	3 
PROTI so glasovali: 

4scr 

SVET 	O 
tetZ USTANOVITELJIC 

Predsedujoč  etu ustanoviteljic 
Zdravst91 dom Trebnje 
župan O čine Šentrupert 

R ert GOLE 
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Poslati po e-pošti: 

- obcinalaMinkronog-trebelno.si (županu Antnnu Mavru); obrina0mirna.si  (županu Dušanu Skerbišu in 
direktorici 	občinske 	uprave); 	andrela perc@trebnje.si 	(tajnica župana Alojzija 	Kastelica); 
mateia iazbec@sentruperLsi  (direktorica občinske uprave); jsnez.pirclffitreb jos', (direktor občinske uprave); 
moica,pekoll@mokronog-trebelnu.si  (direktorica občinske uprave). 

V vednost: direktorica ZD Trebnje, mag. Vera Rozman. 
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