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Datum: 17. 9. 2019 
 
Občinski svet 
Občine Trzin 
 
Zadeva:  Odlok o javnem zavodu Zdravstveni dom Domžale – prva obravnava 
 
Namen:                 Sprejem odloka v prvi obravnavi  
 
Predlagatelj:  Peter Ložar, župan Občine Trzin 
 
Poročevalec: Aleksander Ilić, svetovalec župana za pravne zadeve 
 
Pravna podlaga:  Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-
ZSPDSLS-1 in 30/18), Statut Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 
2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06), Poslovnik Občinskega sveta 
Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin št. 5/04 - uradno prečiščeno 
besedilo) 

    
Ocena finančnih posledic: Ni neposrednih finančnih posledic. 
 
OBRAZLOŽITEV: 
Občinskemu svetu Občine Trzin predlagamo sprejem novega Odloka o javnem zavodu 
Zdravstveni dom Domžale (v nadaljevanju: predlog Odloka), ki bi odpravil pomanjkljivosti ter 
uskladil trenutno veljavni Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale (Uradni 
vestnik Občine Trzin, št. 7/00, v nadaljevanju: trenutno veljavni Odlok) z veljavno zakonodajo. 
Predlog Odloka je Občina Domžale uskladila z Zdravstvenim domom Domžale (v nadaljevanju: 
zavod) in 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.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3820
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0559


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 Domžale je na svoji 24. seji, dne 18. 4. 2001, sprejel Sklep o ustanovitvi 
skupnega organa občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 4/2001) 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: 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18), Statuta 
Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06), 
Poslovnik Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin št. 5/04 - uradno 
prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Trzin na 8. redni seji, dne 9. oktobra 2019, sprejel 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin je obravnaval Predlog Odloka o javnem zavodu Zdravstveni dom 
Domžale v prvi obravnavi in ocenil, da je gradivo primerno pripravljeno za nadaljnjo obravnavo.   
 
Številka: 8-9/2019                                                                                         Župan 
Datum: 9. 10. 2019                                                                                  Peter LOŽAR, l. r. 
 
 


