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OBČINSKI SVET 
OBČINE TRZIN 
 
ZADEVA: 
 

 Seznanitev z Letnim poročilom Zdravstvenega doma 
Domžale za leto 2015 in Seznanitev s Poročilom o izvajanju 
Programa Svit v letu 2015 
 

NAMEN:  Seznanitev občinskega sveta z letnim poročilom ZD Domžale za 
leto 2015 in seznanitev s Poročilom o izvajanju Programa Svit v 
letu 2015 
 

PRAVNA PODLAGA:  Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15 - 
ZUUJFO), Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 
23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-
ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13), Zakon o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 popr., 110/11-ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – 
ZIPRS1617), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni 
dom Domžale (Uradni vestnik OT št. 7/00) in Statut Občine 
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 
in 8/06) 
 

PREDLAGATELJ:  g. Peter Ložar, župan 
 

POROČEVALCA:  direktor ZD Domžale, gospod Janez Svoljšak, dr.med.spec. 
ga. Andreja Heine, Zdravstveni dom Domžale   

FINANČNE POSLEDICE:  Seznanitev s poročiloma nima finančnih posledic za Proračun 
Občine Trzin. 
 

 
Obrazložitev:  
 
Občina Trzin je skupaj z Občinami Domžale, Lukovica, Mengeš in Moravče, soustanoviteljica 
Zdravstvenega Doma Domžale. Glede na to, da je Zdravstveni dom posredni proračunski 
uporabnik, je v skladu z zakonodajo, svojim ustanoviteljicam dolžan vsako leto predložiti 
poročilo za preteklo leto. V njem je podrobno predstavljeno delovanje zavoda v preteklem letu 
(poslovno poročilo, računovodsko poročilo, poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, bilanca 
stanja, izkaz prihodkov in odhodkov, idr.).  
 
V želji, da bi bil občinski svet kar najbolje seznanjen z dejavnostmi Zdravstvenega doma 
Domžale v preteklem letu, v nadaljevanju prilagamo Letno poročilo Zdravstvenega doma za leto 
2015.  
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Program Svit je državni program za presejanje in zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in 
raka na debelem črevesu in danki. Izvaja ga Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki je pripravil 
poročilo za leto 2015 in ga posredoval županom vseh slovenskih občin, v želji, da se kar najbolje 
seznanijo z odzivnostjo ljudi v Program Svit. 
 
Da bi se tudi občinski svetniki kar najbolje seznanili z dejavnostmi programa Svit in predvsem z 
odzivnostjo ljudi v Program Svit v preteklem letu, v nadaljevanju prilagamo Poročilo o izvajanju 
Programa Svit v letu 2015.  
 
Predlog sklepa št. 1: 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), Zakona o zdravstveni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 
77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 110/11-ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – 
ZIPRS1617), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale (Uradni vestnik 
OT št. 7/00) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 
in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 13. redni seji dne 13. aprila 2016 sprejel naslednji 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za 
leto 2015. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Številka: 13-1.1/2016                 ŽUPAN: 
Datum: 13.04.2016           Peter LOŽAR, l.r. 
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Predlog sklepa št. 2: 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 13. redni 
seji dne 13. aprila 2016 sprejel naslednji 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvajanju Programa Svit v letu 2015. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Številka: 13-1.2/2016                     ŽUPAN: 
Datum: 13.04.2016               Peter LOŽAR, l.r. 
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