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ZADEVA :

ODLOK O JAVNEM ZAVODU ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE –
prva obravnava

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PRAVNA PODLAGA:

17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš
št. 1/15)

PREDLAGATELJ:

Franc Jerič, župan

POROČEVALCA:

Urban Kolar, direktor občinske uprave
Anja Ocepek, pomočnica direktorja za ekon.-fin. in spl.
zadeve – ZD Domžale

FINANČNE POSLEDICE

Ni neposrednih finančnih posledic

OBRAZLOŽITEV:
Občinskemu svetu Občine Mengeš predlagamo sprejem novega Odloka o javnem zavodu
Zdravstveni dom Domžale (v nadaljevanju: predlog Odloka), ki bo odpravil pomanjkljivosti ter
uskladil trenutno veljavni Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale (v
nadaljevanju: trenutno veljavni Odlok) z veljavno zakonodajo. Predlog Odloka je usklajen z
Zdravstvenim domom Domžale (v nadaljevanju: zavod) in z vsemi občinami soustanoviteljicami.
Predlog Odloka, tako kot do sedaj trenutno veljavni Odlok, določa soustanoviteljice zavoda ter
soustanoviteljske deleže, na podlagi katerih soustanoviteljice uresničujejo ustanoviteljske pravice
in obveznosti. V nadaljevanju predlog Odloka določa nujne statusne določbe (ime in sedež zavoda,
skrajšano ime zavoda ter registrsko številko vpisa zavoda v sodni register). Dejavnosti zavoda so na
novo opredeljene, skladno z določili Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS,
št. 69/07 in 17/08).
Zakon o zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju: ZZDej) in posledično predlog Odloka določata
organe zavoda, ki so svet zavoda, direktor in strokovni svet. Svet zavoda, ki je organ upravljanja
sestavlja 11 članov, od tega šest predstavnikov občin soustanoviteljic, med katerimi bi imela
Občina Domžale dva predstavnika, preostale soustanoviteljice pa vsaka po enega. Svet zavoda bi
sestavljali še štirje predstavniki delavcev zavoda, ki jih izvolijo delavci neposredno in en
predstavnik zavarovancev oziroma drugih uporabnikov, ki ga imenuje Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije. Predlog Odloka skladno z ZZDej določa pristojnosti ter način odločanja sveta
zavoda. Določbe, ki se nanašajo na direktorja zavoda so skladne z določilom ZZDej in določajo

pogoje za imenovanje direktorja, organ imenovanja, mandatno dobo ter pogoje, ki morajo biti
izpolnjeni v primeru ločenosti poslovodne funkcije in funkcije vodenja strokovnega dela zavoda in
v primeru, ko omenjeni funkciji nista ločeni. Zaradi kompleksnosti delovanja zavoda predlog
Odloka predvideva imenovanje do treh pomočnikov direktorja.
Predlog Odloka predvideva, da ima zavod statut, ki ga sprejme svet zavoda s soglasjem
soustanoviteljic ter druge splošne akte, ki jih sprejme direktor. Nadaljnji 13. člen predloga Odloka
določa način upravljanja z nepremičnim in premičnim premoženjem, 14. člen pa določa
pridobivanje sredstev za delo zavoda, ki jih določa ZZDej. VII. poglavje predloga Odloka določa
razpolaganje zavoda s presežkom ter določa način kritja primanjkljaja sredstev, in sicer se le-ta
določi v soglasju s soustanoviteljicami glede na soustanoviteljske deleže iz 2. člena predloga
Odloka. Zavod odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem, s katerim razpolaga, sklepa
lahko le pogodbe ter opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, za katere je registriran,
kar določa 17. člen predloga Odloka. Soustanoviteljice so odgovorne za obveznosti zavoda, vendar
je njihova obveznost omejena in subsidiarna, do višine sredstev, ki so jih zavodu dolžne zagotoviti
skladno s soustanoviteljskimi deleži.
Občinski svet Občine Mengeš je na svoji 27. redni seji, dne 17. 9. 2009, sprejel Sklep o ustanovitvi
skupnega organa občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 6/09) z namenom zagotavljanja javnih služb in uresničevanja ustanoviteljskih pravic,
med drugim tudi za Zdravstveni dom Domžale. Glede na veljavnost navedenega sklepa, 19. člen
predloga Odloka določa, da soustanoviteljice izvršujejo ustanoviteljske pravice in dolžnosti do
zavoda preko skupnega organa soustanoviteljic.
Predlog Odloka vsebuje tudi prehodne in končne določbe, ki določajo rok za uskladitev notranjih
aktov in organizacije z določbami predloga Odloka ter iztek mandata direktorja in članov svet
zavoda, ki so bili imenovani pred uveljavitvijo predloga Odloka. Z uveljavitvijo predloga Odloka bi
prenehal veljati trenutno veljavni Odlok, predlog Odloka pa bi začel veljati šele v 15 dneh po zadnji
objavi v občinskih uradnih glasilih občin soustanoviteljic, vendar po tem, ko bi ga v enakem
besedilu sprejeli vsi občinski sveti občin soustanoviteljic.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Odlok o javnem zavodu Zdravstveni dom Domžale v prvi
obravnavi.

Franc JERIČ
ŽUPAN

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/11 –
uradno prečiščeno besedilo 2), _____. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. ______), 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
1/15), ______. člena Statuta Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. ____) in
______. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. ______) so Občinski svet
Občine Domžale na _____. seji dne _________, Občinski svet Občine Lukovica na _____. seji
dne _________, Občinski svet Občine Mengeš na _____. seji dne _________, Občinski svet
Občine Moravče na _____. seji dne _________ in Občinski svet Občine Trzin na _____. seji dne
_________ sprejeli

ODLOK O JAVNEM ZAVODU ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

S tem odlokom Občina Domžale, s sedežem Ljubljanska cesta 69, Domžale, Občina
Lukovica s sedežem Stari trg 1, Lukovica, Občina Mengeš, s sedežem Slovenska cesta 30,
Mengeš, Občina Moravče, s sedežem Vegova ulica 9, Moravče in Občina Trzin, s sedežem
Mengeška cesta 22, Trzin (v nadaljevanju: soustanoviteljice), urejajo delovanje javnega
zavoda Zdravstveni dom Domžale (v nadaljevanju: zavod).
Zavod je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 5/98, 5/00; Uradni vestnik Občine Lukovica,
št. ____________, Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 2/99 in 7/00), Uradni vestnik Občine
Moravče, št. _____________ in Uradni vestnik Občine Trzin, št. ______).
2. člen

Soustanoviteljice zavoda Zdravstveni dom Domžale so Občina Domžale, Občina Lukovica,
Občina Mengeš, Občina Moravče in Občina Trzin.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti uresničujejo soustanoviteljice v naslednjih deležih:
- Občina Domžale
56,16%
- Občina Lukovica
12%
- Občina Mengeš
14%
- Občina Moravče
12%
- Občina Trzin
5,84%.

II. STATUSNE DOLOČBE
3. člen

Ime zavoda je ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE
Sedež zavoda je: Domžale, Mestni trg 2

Skrajšano ime zavoda: ZD DOMŽALE
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod registrsko številko
11318300.

III. DEJAVNOSTI ZAVODA
4. člen

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost kot javno službo, katere izvajanje je v
javnem interesu in druge dejavnosti, opredeljene v zakonu, ki ureja zdravstveno dejavnost.

5. člen

Dejavnosti zavoda so:
Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.230 Zobozdravstvena dejavnost
Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
M 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in
tehnologije

IV. ORGANI ZAVODA
6. člen

Organi zavoda so:
- svet zavoda,
- direktor,
- strokovni svet.
1. Svet zavoda
7. člen

Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda sestavlja:
- šest predstavnikov občin soustanoviteljic
- štirje predstavniki delavcev zavoda,
- en predstavnik zavarovancev oziroma drugih uporabnikov

Predstavnike občin soustanoviteljic imenujejo občinski sveti občin soustanoviteljic v skladu
s svojimi statuti, in sicer imenuje Občina Domžale dva predstavnika, ostale soustanoviteljice
pa vsaka po enega predstavnika.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga
določa statut zavoda.
Predstavnika zavarovancev oziroma drugih uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije.
Mandat članov sveta traja 4 leta. Člani sveta zavoda so lahko ponovno izvoljeni.
8. člen

Svet zavoda:
- sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njegovo izvrševanje,
- sprejema finančni načrt,
- sprejema zaključni račun,
- nadzira zakonitost dela in poslovanje zavoda,
- ocenjuje delo direktorja,
- imenuje in razrešuje strokovnega vodjo po predhodnem mnenju strokovnega sveta,
- imenuje in razrešuje člane stalnih in občasnih komisij,
- ima še druge pristojnosti, opredeljene v statutu.
Svet zavoda odloča z večino glasov navzočih članov sveta zavoda, ob pogoju, da je na seji
prisotnih več kot polovico vseh članov sveta zavoda.
Statut sprejme svet zavoda z večino glasov vseh članov sveta zavoda.

2. Direktor
9. člen

Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem
soustanoviteljic.
Direktor je imenovan za dobo 4 let. Po preteku mandata je lahko ponovno imenovan.

10. člen

Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje po zakonu.
Če poslovodna funkcija in funkcija vodenja zdravstvenega strokovnega dela zavoda nista
ločeni, mora imeti direktor izobrazbo, ki jo določa zakon.

Če sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja zdravstvenega strokovnega dela zavoda
ločeni, vodi strokovno delo zavoda strokovni vodja, ki mora izpolnjevati pogoje, ki jih
določa zakon.
Mandat strokovnega vodje traja 4 leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
Direktor lahko imenuje do tri pomočnike direktorja.
Področje delovanja, pristojnosti in odgovornosti pomočnikov direktorja in strokovnega
vodje so opredeljeni v statutu zavoda.
3. Strokovni svet
11. člen

Sestavo in način oblikovanje strokovnega sveta določa statut zavoda.

V. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
12. člen

Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda s soglasjem soustanoviteljic ter druge splošne
akte, ki jih sprejme direktor zavoda.

VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
13. člen

Zavod upravlja z nepremičnim premoženjem, ki je v lasti soustanoviteljice oz.
soustanoviteljic in je na podlagi akta prenešeno zavodu v upravljanje.
Zavod upravlja tudi s premičnim premoženjem, ki je v lasti soustanoviteljic v deležih iz 2.
člena tega odloka.
14. člen

Zavod pridobiva sredstva za delo iz virov, ki so opredeljeni v zakonu.
VII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČINI KRITJA
PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
15. člen

S presežkom prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari z opravljanjem dejavnosti, zavod
razpolaga v skladu z zakonom.
16. člen

V primeru primanjkljaja sredstev pri opravljanju dejavnosti kot javne službe, se način kritja
tega primanjkljaja določi v soglasju s soustanoviteljicami glede na soustanoviteljske deleže
iz 2. člena tega odloka.

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

17. člen

Zavod odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem, s katerim razpolaga.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, za
katere je registriran.

IX.
MEDSEBOJNE
PRAVICE
SOUSTANOVITELJICAMI

IN

OBVEZNOSTI

MED

ZAVODOM

IN

18. člen

Soustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine
sredstev, ki so jih zavodu dolžne zagotoviti v skladu z zakonom, do višine
soustanoviteljskih deležev iz 2. člena tega odloka.

X. SKUPNI ORGAN SOUSTANOVITELJIC
19. člen

Soustanoviteljice izvršujejo ustanoviteljske pravice in dolžnosti do zavoda preko skupnega
organa soustanoviteljic.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen

Zavod mora svoje notranje akte in organizacijo uskladiti z določbami tega odloka v roku
enega leta po uveljavitvi tega odloka.
21. člen

Direktor zavoda, imenovan pred uveljavitvijo tega odloka, opravlja funkcijo direktorja do
izteka mandata.
Člani sveta zavoda, imenovani pred uveljavitvijo tega odloka, opravljajo funkcijo člana do
izteka mandata.

22. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni
dom Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 5/98, 5/00; Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. _______; Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 2/99 in 7/00; Uradni vestnik Občine
Moravče, št. _________ in Uradni vestnik Občine Trzin, št. __________).

23. člen

Ta odlok se objavi v občinskih uradnih glasilih občin soustanoviteljic potem, ko ga v
enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin soustanoviteljic, veljati pa začne v
petnajstih dneh po zadnji objavi.

Občina Mengeš
Občinski svet
Številka:
Datum:
ŽUPAN
Franc JERIČ

