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• 

• 

• 

Dne 2.2.2023 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega 

zavoda Zdravstveni dom Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/2023; v nadaljevanju: Odlok o 

spremembah in dopolnitvah), s katerim so se določbe Odloka uskladile s področno zakonodajo, 

nadalje pa se je na novo definiralo delovno mesto Direktor in uvedlo možnost imenovanja 

Pomočnika direktorja in/ali Strokovnega vodje.  S predmetnimi spremembami statuta se Statut 

v tem delu uskladi z Odlokom o spremembah in dopolnitvah.  

K 1. členu: 

S prvim členom se uskladi določitev sedeža zavoda kot je v Odloku o spremembah in 

dopolnitvah, tj. z navedbo, kraja in brez ulice, ki je del poslovnega naslova.   

 

K 2. členu: 

14. člen se uskladi na način, da se poleg organov svet zavoda, direktor in strokovni svet doda še 

strokovni vodja, ki je nov organ glede na določbe Odloka o spremembah in dopolnitvah.  

 

K 3. členu: 

Z navedenim členom se 19. člen spremeni na način, da se dela in naloge direktorja uskladi z 

določbami Odloka o spremembah in dopolnitvah in se dodatno povzame po Odloku o 

spremembah in dopolnitvah, da v kolikor ima direktor izobrazbo medicinske smeri in opravlja 

tudi funkcijo strokovne vodje, vodi tudi strokovno delo zavoda.  

 



K 4. členu: 

Člen se sklicuje na člen Odloka, ki določa pogoje za zasedbo delovnega mesta Direktor.  

K 5. členu: 

Člen ureja možnost imenovanja pomočnika direktorja ter določa tudi postopek in način 

imenovanja. Pomočnika direktorja imenuje direktor na podlagi predhodnega soglasja sveta 

zavoda. Svet zavoda o soglasju odloča na seji, ki je sklicana na pobudo direktorja. Če svet zavoda 

ne odloči v 15 dneh od oddaje pobude za sklic seje sveta zavoda se šteje, da je soglasje podano.  

 

K 6. členu: 

Člen dodaja novo podpoglavje, tj. Strokovni vodja, in sicer na način, da je podpoglavje usklajeno 

z ostalimi podpoglavji, ki naslavljajo organe zavoda v obstoječem statutu.  

 

Člen ureja možnost imenovanja strokovnega vodjo ter določa tudi postopek in način 

imenovanja. Strokovnega vodjo imenuje svet zavoda, pri čemer mora direktor pred oddajo 

pridobiti tudi soglasje strokovnega sveta. Člen določa, da mora biti seja sveta zavoda sklicala v 

15 dni od oddaje pobude direktorja za sklic seje sveta zavoda.   

 

Člen nadalje določa dela in naloge strokovnega vodje, kar je skladno z določili Odloka o 

spremembah in dopolnitvah.  

 

K 7. členu: 

Člen preimenuje obstoječe podpoglavje, tj. c) strokovni svet v d) strokovni svet. 

 

K 8. členu: 

Člen dopolnjuje 28. člen za primer, ko je imenovan strokovni vodja, in sicer kadar je strokovni 

vodja imenovan je tudi del strokovnega sveta. V tem primeru strokovni svet šteje 7 in 6 članov.  

 

K 9. členu: 

Člen dodaja novo pristojnost sveta zavoda, in sicer da daje soglasje k imenovanju strokovnega 

vodje ter tudi pomočnika direktorja za zdravstveno nego.  

 

K 10. členu: 

Člen usklajuje določbe statuta z Odlokom o spremembah in  dopolnitvah v zvezi s pridobivanjem 

sredstev.  

 

K 11. členu 

Z navedenim členom se navede kdo je pristojen za sprejem, tj. svet zavoda. Skladno s 26. členom 

Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik svet zavoda od ustanoviteljice 

predhodno pridobi soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta. Spremembe in dopolnitve 

Statuta stopijo v veljavo naslednji dan po sprejemu.  



Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 

127/06 – ZJZP), 9. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik (Uradni 

vestnik Zasavja, št. 31/2008, 5/2022 in 4/2023) ter 40. člena Statuta Javnega zavoda Zdravstveni 

dom Hrastnik z dne 27. 9. 2010 (Čistopis) in sprememb ter dopolnitev z dne 10. 12. 2021 in 21. 

1. 2022 je svet javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik dne 17.2.2023 sprejel  

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 

STATUTA JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK 

 

1. člen 

 

V Statutu Javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik z dne 27. 9. 2010 – čistopis in spremembah 

ter dopolnitvah z dne 10. 12. 2021 in 21. 1. 2022 (v nadaljevanju: Statut) se spremeni 3. člen 

tako, da se glasi: 

 

»Sedež zavoda je Hrastnik.« 

 

2. člen 

 

V Statutu se spremeni 14. člen tako, da se glasi: 

 

»Organi zavoda so: 

− svet zavoda 

− direktor 

− strokovni vodja 

− strokovni svet.« 

 

3. člen 

 

V Statutu se spremeni 19. člen tako, da se glasi: 

 

»Poslovodni organ zavoda je direktor in ima pristojnosti in odgovornosti: 

− predstavlja in zastopa zavod, 

− organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, 

− odgovarja za zakonitost dela, 

− imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, če ni za posamezno 

imenovanje z ustanovitvenim aktom pristojen drugi organ, 

− sprejema splošne akte zavoda, in sicer akt, ki ureja notranjo organizacijo in 

sistemizacijo delovnih mest ter akte, ki urejajo pravice in obveznosti javnih 

uslužbencev oz. način njihovega uresničevanja, 

− opravlja druge naloge na podlagi zakona. 

 

Če ima direktor ustrezno izobrazbo medicinske smeri in opravlja poleg poslovodne funkcije tudi 

funkcijo strokovne vodje, vodi tudi strokovno delo zavoda.« 

 



4. člen 

 

V Statutu se spremeni 23. člen tako, da se glasi: 

 

»Direktor mora izpolnjevati pogoje za zasedbo, določene v 11. členu Odloka o ustanovitvi 

Javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2008 in naslednji).« 

 

5. člen 

 

V statutu se 25. člen spremeni tako, da se glasi: 

 

»Direktor z izobrazbo medicinske smeri lahko za čas do izteka svojega mandata imenuje 

pomočnika direktorja v skladu z 11.a členom Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni 

dom Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2008 in naslednji).  

 

Direktor mora, razen če za zasedbo delovnega mesta pomočnik direktorja želi imenovati že 

zaposleno osebo v zavodu, javno objaviti prosto delovno mesto pomočnik direktorja. Izbrani 

kandidat oz. zaposlena oseba v zavodu mora izpolnjevati pogoje za zasedbo delovnega mesta. 

Direktor mora pred imenovanjem pridobiti soglasje sveta zavoda, in sicer mora podati pobudo 

za sklic seje sveta zavoda. Pobudi mora priložiti vlogo za pridobitev soglasja za imenovanje 

pomočnika direktorja, v kateri mora navesti naslednje podatke: ime in priimek predlaganega 

kandidata, razloge zakaj predlaga njegovo imenovanje in priložiti dokazila o izpolnjevanju 

pogojev za zasedbo delovnega mesta.  

 

Svet zavoda mora o vlogi direktorja na seji odločiti v 15 dneh od oddaje pobude za sklic seje 

sveta zavoda, sicer se šteje, da je soglasje podano. Po prejemu soglasja direktor s sklepom 

imenuje pomočnika direktorja, pri čemer mora iz sklepa izhajati obdobje imenovanja.  

 

Na podlagi sklepa o imenovanju direktor s pomočnikom direktorja sklene pogodbo o zaposlitvi 

za določen čas najdlje za čas do poteka mandata direktorja.« 

 

6. člen 

 

V statutu se za 26.a členom doda podnaslov »c) Strokovni vodja« in se za tem naslovom doda 

nov 26.b člen, ki se glasi: 

 

»Če direktor nima ustrezne izobrazbe medicinske smeri, mora biti za čas do izteka direktorjevega 

mandata imenovan strokovni vodja v skladu z 11.a členom Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 

Zdravstveni dom Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2008 in naslednji). Direktor, ki ima 

izobrazbo medicinske smeri, lahko predlaga imenovanje strokovnega vodje.  

 

Direktor mora, razen če za zasedbo delovnega mesta strokovni vodja želi predlagati že zaposleno 

osebo v zavodu, javno objaviti prosto delovno mesto. Izbrani kandidat oz. zaposlena oseba v 

zavodu mora izpolnjevati pogoje za zasedbo delovnega mesta. Pred imenovanjem mora biti 

pridobljeno soglasje strokovnega sveta. Direktor poda pobudo za sklic seje sveta zavoda zaradi 



imenovanja strokovnega vodje. Pobudi priloži predlog za imenovanje strokovnega vodje, ki 

vsebuje: ime in priimek predlaganega kandidata, razloge zakaj se predlaga njegovo imenovanje, 

trajanje imenovanja, obseg zaposlitve na delovnem mestu strokovni vodja, dokazila o 

izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta in soglasje strokovnega sveta k imenovanju.  

 

Seja sveta zavoda, na kateri svet zavoda odloča o imenovanju strokovnega vodje, mora biti 

sklicana v roku 15 dni od oddaje pobude direktorja za sklic seje sveta zavoda. Iz sklepa o 

imenovanju mora iz izhajati obdobje imenovanja in obseg zaposlitve na delovnem mestu 

strokovni vodja. 

 

Na podlagi sklepa o imenovanju direktor s strokovnim vodjem sklene pogodbo o zaposlitvi za 

določen čas najdlje za čas do poteka mandata direktorja. 

 

Dela, naloge in pristojnosti strokovnega vodje so: 

− organizira, vodi in nadzira strokovno delo zavoda, 

− pripravlja predloge razvojnih in preventivnih programov, 

− organizira strokovni nadzor in izdaja strokovna navodila, 

− poroča direktorju o zadevah iz strokovnega področja, 

− organizira delo zdravnikov, 

− daje soglasje k imenovanju pomočnika direktorja za zdravstveno nego, 

− podaja predlog za uvedbo disciplinskega ali drugega postopka, 

− druga dela in naloge po navodilih in/ali v dogovoru z direktorjem.«  

 

7. člen 

 

Besedilo nad 28. členom, ki se glasi »c) Strokovni svet zavoda« se spremeni tako, da se glasi »d) 

Strokovni svet zavoda«. 

 

8. člen 

 

V 28. členu Statuta se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:  

 

»Če je imenovan strokovni vodja, ima strokovni svet 7 članov in je član strokovnega sveta tudi 

strokovni vodja«.  

 

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.  

 

9. člen 

 

V 29. členu Statuta se doda nova peta alineja, ki se glasi: 

 

»- daje soglasje k imenovanju strokovnega vodje in pomočnika direktorja za zdravstveno nego,« 

 

Dosedanja peta alineja postane šesta alineja.  

 



10. člen 

 

V statutu se 30. člen spremeni tako, da se glasi: 

 

»Zavod pridobiva sredstva za delo po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje, od 

zavarovalnic na osnovi prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, iz sredstev 

ustanoviteljice, s plačili za storitve, po pogodbi z ministrstvom, pristojnim za zdravje, za naloge, 

ki se na podlagi zakona financirajo iz republiškega proračuna, z dotacijami in darili, s prodajo 

blaga in storitev na trgu in iz drugih virov na način in pod pogoji določenimi z zakoni.« 

 

11. člen 

 

Te spremembe in dopolnitve Statuta sprejme svet zavoda po predhodnem soglasju 

ustanoviteljice. Te spremembe in dopolnitve stopijo v veljavo naslednji dan po sprejemu.   

 

 

 

Hrastnik, dne 17.2.2023 

 

 

Tilen Oberčkal 

predsednik sveta zavoda 

Javnega zavoda Zdravstveni dom 

Hrastnik 

 

 

 

 

 

 

 

 


