




− 

− 

− 



− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 







− 

− 

− 

− 

− 



 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2615
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0109
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3446
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0202
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-2394
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-2603
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3730


Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – 

ZJZP), 5. in 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB, 15/08 – 

ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 

– odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – 

ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ) in 18. člena Statuta Občine 

Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št.28/07) je občinski svet Občine Hrastnik na_____. redni seji, 

dne,_________ sprejel 

 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA 

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK 

 

1. člen 

 

V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 

31/2008 in št. 5/22; v nadaljevanju: Odlok), se v 1. členu za besedno zvezo »Občina Hrastnik« 

doda vejica in naslednje besedilo »s sedežem v Hrastniku,«. 

 

2. člen 

 

S tem odlokom se spremeni tretji odstavek 2. člena Odloka tako, da se glasi: 

 

»Sedež zavoda je: Hrastnik« 

 

3. člen 

 

S tem odlokom se določita nov prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 5. člena Odloka tako, da se 

glasijo:  

 

»Zavod ima organizirano preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, splošno 

oziroma družinsko medicino, zobozdravstvo, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, 

patronažno službo, medicino dela, prometa in športa, laboratorijsko in drugo diagnostiko, 

fizioterapijo, nujno medicinsko pomoč in reševalno službo. 

 

Zavod izvaja osnovno zdravstveno dejavnost in specialistično ambulantno dejavnost na primerni 

ravni v skladu s 7. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB, 15/08 

– ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 

1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 

– ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ), druge zdravstvene storitve, 

dejavnosti vpisane v sodni register, in sicer:  

− 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, 

− preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo, 

− 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 socialnovarstvenih in drugih zavodih, 

− nujno medicinsko pomoč in reševalno službo, 

− zdravstvene preglede športnikov, 

− zdravstvene preglede nabornikov, 

− ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo, 

− laboratorijske in druge diagnostične in terapevtske storitve, 

− opravljanje nadstandardnih in drugih samoplačniških storitev na trgu. 

 

Zavod ima organizirano tudi specialistično ambulantno dejavnost kot dopolnitev osnovne 

zdravstvene dejavnosti. Organizirana je samo tista specialistična ambulantna dejavnost, ki ima 

za svoje potrebe organizirano ustrezno laboratorijsko in drugo diagnostično dejavnost. 

 

Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.« 

 

Dosedanji drugi odstavek postane peti odstavek 5. člena Odloka.  

 

4. člen 

 

S tem odlokom se doda nov tretji odstavek 6. člena Odloka, ki se glasi: 

 

»Glavna dejavnost je 86.210 Splošna izven bolnišnična dejavnost.« 

 

Dosedanji tretji odstavek 6. člena Odloka postane četrti odstavek.  

 

5. člen 

 

S tem odlokom se prvi odstavek 8. člena Odloka spremeni tako, da se glasi: 

 

»Svet, ki upravlja zdravstveni zavod, ima 5 članov in ga sestavljajo: 

− 2 predstavnika delavcev zavoda, 

− 1 predstavnik zavarovancev oziroma drugih uporabnikov, 

− 2 predstavnika ustanoviteljice.« 

 

S tem odlokom se peti odstavek 8. člena Odloka spremeni tako, da se glasi: 

 

»Mandat članov traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. Svet se lahko 

konstituira, ko so izvoljeni in imenovani vsi člani sveta zavoda. Člani sveta na konstitutivni seji 



izmed članov sveta zavoda izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Član sveta je v svet 

lahko izvoljen oziroma imenovan največ dvakrat zaporedoma.« 

 

S tem odlokom se doda nov sedmi odstavek 8. člena Odloka, ki se glasi: 

 

»Podrobnejše delovanje sveta določi svet s poslovnikom.« 

 

6. člen 

 

Doda se nov 8.a člen, ki se uvrsti za 8. členom Odloka in se glasi: 

 

»8.a člen 

 

Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, 

če: 

− sam zahteva razrešitev, 

− se trikrat zaporedoma neopravičeno ne udeleži sej, 

− pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi, 

− ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno, 

− če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda, 

− zaradi daljše odsotnosti ali drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta, 

− ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet zavoda po enakem postopku kot velja za 

imenovanje, 

− predstavniku delavcev zavoda preneha delovno razmerje v zavodu, 

− članu sveta, ki zastopa zavarovance oziroma druge uporabnike, preneha status 

zavarovanca ali če preneha stalno prebivati na območju dejavnosti zavoda. 

 

Če član sveta sam zahteva razrešitev, mu mandat preneha z dnem podaje zahteve za razrešitev. 

Mandat članu sveta, ki je predstavnik delavcev preneha mandat z dnem prenehanja delovnega 

razmerja v zavodu. V ostalih primerih članu sveta zavoda mandat preneha z dnem izdaje sklepa 

o prenehanju mandata organa, ki je pristojen za imenovanje.  

 

Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz prvega odstavka tega člena prenehal mandat, 

o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana za čas do izteka 

mandata svetu zavoda po istem postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.  

 

Mandat članu sveta zavoda, ki je bil naknadno imenovan, poteče s potekom mandata celotnemu 

svetu zavoda.« 

 

7. člen 

 

V prvem odstavku 11. člena Odloka se črta besedilo »vodi strokovno delo zavoda in«.  

 

Spremeni se tretji odstavek 11. člena Odloka tako, da se glasi: 

 



»Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki ima poleg splošnih pogojev določeni z zakonom: 

− najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska 

strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba ali 

najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba, 

− najmanj 5 let delovnih izkušenj.« 

 

Doda se nov četrti odstavek 11. člena Odloka, ki se glasi: 

»Kandidat za direktorja mora prijavi na prosto delovno mesto priložiti tudi program oz. vizijo 

razvoja in vodenja zavoda.«  

 

Doda se nov sedmi odstavek 11. člena Odloka, ki se glasi: 

 

»Kandidat, ki je imenovan za direktorja, oz. direktor med trajanjem mandata, lahko svetu zavoda 

predlaga, da se pogodba o zaposlitvi za delovno mesto direktor namesto za polni delovni čas 

sklene za krajši delovni čas, vendar ne manj kot 50 % delovnega časa. Svet zavoda o predlogu 

odloči s sklepom. Določba tega odstavka se smiselno uporablja tudi za vršilca dolžnosti 

direktorja.« 

 

Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek, dosedanji šesti odstavek pa 

postane osmi odstavek 11. člena.  

 

8. člen  

 

Doda se nov 11.a člen Odloka, ki se uvrsti za 11. členom Odloka in se glasi: 

 

»Če ima direktor izobrazbo ustrezne medicinske smeri, opravlja poleg poslovodne tudi funkcijo 

strokovnega vodje in vodi strokovno delo zavoda. 

 

Direktor z izobrazbo medicinske smeri lahko imenuje, ob predhodnem soglasju sveta, 

pomočnika direktorja, ki mora imeti najmanj izobrazbo, ki ustreza specializaciji po višješolski 

izobrazbi (prejšnja), visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja), visokošolski strokovni izobrazbi 

ali visokošolski univerzitetni izobrazbi pravne, ekonomske, upravne in organizacijske ali druge 

ustrezne družboslovne smeri ter najmanj 5 let delovnih izkušenj. 

 

Če ima direktor izobrazbo, ki ni ustrezne medicinske smeri, imenuje svet na predlog direktorja, 

ob soglasju strokovnega sveta, strokovnega vodja, ki mora imeti medicinsko smer izobrazbe iste 

stopnje kot je predpisana za direktorja in najmanj 5 let delovnih izkušenj. Pogodba o zaposlitvi s 

strokovnim vodjem, ki vodi strokovno delo zavoda, se lahko sklene za polni ali krajši delovni čas, 

vendar ne manj kot 50 % delovnega časa. V predlogu direktorja mora biti naveden obseg 

zaposlitve strokovnega vodje. 

 

Pomočnik direktorja iz drugega odstavka tega člena in strokovni vodja iz tretjega odstavka tega 

člena se imenuje za čas trajanja mandata direktorja. 

 



Postopek in način imenovanja pomočnika direktorja in strokovnega vodje se podrobneje uredi s 

Statutom zavoda in Poslovnikom o delu sveta zavoda. S statutom se določijo naloge strokovnega 

vodje. 

 

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, lahko direktor, ki ima ustrezno izobrazbo 

medicinske smeri, predlaga svetu zavoda, da se imenuje strokovnega vodjo, skladno s tretjim 

odstavkom tega člena.« 

 

Dosedanji 11.a člen Odloka postane 11.b člen Odloka.  

 

9. člen 

 

V 12. členu Odloka se črta četrta alineja prvega odstavka. Dosedanja peta, šesta in sedma alineja 

postanejo četrta, peta in šesta alineja prvega odstavka 12. člena Odloka.  

 

Nova četrta alineja prvega odstavka 12. člena Odloka se dopolni tako, da se za vejico doda 

besedilo »če ni za posamezno imenovanje s tem odlokom pristojen drug organ«.  

 

Nova peta alineja prvega odstavka 12. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi: 

»- 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,« 

 

10. člen 

V Odloku se 13. člen spremeni tako, da se glasi: 

 

»Strokovni svet je kolegijski strokovni organ. Naloge, sestava in način oblikovanja strokovnega 

sveta se določi v statutu.« 

 

11. člen 

 

S tem odlokom se dodata nova peta in šesta alineja prvega odstavka 17. člena Odloka, ki se glasi: 

 

− »po pogodbi z ministrstvom, pristojnim za zdravje, za naloge, ki se na podlagi zakona 

financirajo iz republiškega proračuna,  

− z dotacijami in darili,« 

 

Dosedanja peta alineja postane sedma alineja.  

  

V 17.členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

 



 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

12. člen 

 

Zavod mora uskladiti statut s tem odlokom v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.  

 

13. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja.  

 

 


