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ŽUPAN 

 

Številka: 032-8/2019-11 

Datum: 5. 6. 2019 

 

 

   OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE 
 

 

 

ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode 

 

VSEBINA: Osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – 

Zdravstveni dom Medvode  

 

PREDLAGATELJ: Nejc Smole, župan 

 

POROČEVALKA: Martina Kutnar, podsekretar – pomočnik vodje oddelka, OSPPDZ 

 

GRADIVO:  Osnutek odloka z obrazložitvijo 

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

 

Občinski svet sprejema Osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda – Zdravstveni dom Medvode. 

 

 

 Nejc Smole 

 župan 
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Osnutek 5. 6. 2019 

 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – 
ZJZP), 5. in 9. člena 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, 88/16 – 
ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US), Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti (Uradni list Republike 
Slovenije, številki 63/18 in 25/19) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – 
uradno prečiščeno besedilo, 55/14 - popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na _____. 
seji dne _________ 2019 sprejel 

 

ODLOK 
 

o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Zdravstveni 
dom Medvode 

 

1. člen  

 

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda – Zdravstveni dom Medvode (Uradni list RS, št. 50/99, 
64/00, 42/03 in 17/18) se v 3. členu za 2. točko doda nova točka, ki se glasi: 
 
»3. Zavod ima organizirano proizvodnjo medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov za 
dejavnost zobotehnike.« 
 
Dosedanji 3. in 4. točka postaneta 4. in 5. točka.   
 

Spremeni se zadnji odstavek 3. člena tako, da se glasi: 

»Navedene dejavnosti spadajo po standardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje razrede: 

- 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; 

- C 32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov; 

- P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje; 

- P 85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.« 

2. člen 

 

Svet zavoda mora statut zavoda uskladiti z določbami tega odloka v roku 90 dni po njegovi 
uveljavitvi. 

3. člen 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Številka: 
Medvode, dne                 Župan 

Občine Medvode 
               Nejc Smole 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-0379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0778
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0372
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3927
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0005
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
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OBRAZLOŽITEV 

 

1. PRAVNA PODLAGA 

 

 Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), ki v 3. 

členu določa, da se za opravljanje javnih služb ustanovijo javni zavodi, ki jih lahko ustanovijo 

občine.  

 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, številke 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 

15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 

64/17), ki v 5. členu določa, da mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni določa in 

zagotavlja občina, v 9. členu so opredeljene dejavnosti zdravstvenih domov.  

 Pravilnik o vrstah zdravstvene dejavnosti (Uradni list Republike Slovenije, številki 63/18 in 

25/19). 

 

 

2. VSEBINA ODLOKA 

 

Občina Medvode je na območju občine Medvode za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti 

ustanovila javni zavod Zdravstveni dom Medvode z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda – 

Zdravstveni dom Medvode 25. 5. 1999. Odlok je bil spremenjen 20. 6. 2000, ko je določil, da 

zavod vodi direktor, ki je poslovodni organ in opravlja tudi funkcijo strokovnega vodenja zavoda. 

23. 4. 2003 so se dopolnile dejavnosti zdravstvenega doma in sicer dela v ambulanti medicine 

dela, prometa in športa. Sprememba 28. 2. 2018 je določila spremenjeno sestavo sveta zavoda. 

 

3. RAZLOG ZA SPREMEMBO ODLOKA 

 

Pravilnik o vrstah zdravstvene dejavnosti (Uradni list Republike Slovenije, št. 63/18 in 25/19) 

določa vrste zdravstvene dejavnosti za namen zagotavljanja enotnosti sistema vodenja zbirk 

podatkov s področja zdravstvenega varstva ter oblikovanja in vodenja zbirk podatkov, ki so skupni 

za Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in za Nacionalni inštitut za 

javno zdravje, ter vrste zdravstvene dejavnosti, za katere se izdaja dovoljenje za opravljanje 

zdravstvene dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost. Z dnem uveljavitve 

tega pravilnika je prenehala veljati Odredba o določitvi enotnega šifranta vrst zdravstvene 

dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/12). Zaradi teh sprememb predlagamo spremembo Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda – Zdravstveni dom Medvode.  

3. člen: V skladu s Pravilnikom o vrstah zdravstvene dejavnosti (Uradni list Republike Slovenije, št. 

63/18 in 25/19) morajo zdravstvene ustanove uskladiti dovoljenja za opravljanje zdravstvene 

dejavnosti.  

Dejavnosti Zdravstvenega doma Medvode določa Odlok o ustanovitvi javnega zavoda – 

Zdravstveni dom Medvode. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-0379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
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Dejavnosti Zdravstvenega doma Medvode ostajajo enake kot doslej, v skladu s sprejetim 

pravilnikom se spreminjajo šifre posamezne dejavnosti in poimenovanja. V skladu z novim 

pravilnikom je zobotehnika zapisana kot samostojna dejavnost. 

 

Občinskemu svetu predlagamo, da osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda – Zdravstveni dom Medvode obravnava in sprejme.  

 

 

4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZA PRORAČUN OBČINE 

 

Sprejem sprememb odloka ne bo imel finančnih posledic na proračunska sredstva. 

 

 

 

 

Pripravila: 

Martina Kutnar,  

podsekretar – pomočnik vodje oddelka 

 

 

 

Nejc Smole 

župan  

 

 


