Zadeva: Obrazložitev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi ter predloga Sprememb in dopolnitev
Statuta Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi

Predlagane spremembe oz. dopolnitve se nanašajo izključno na uskladitev Odloka o
ustanovitvi Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi ter Statuta Zdravstvenega doma Radlje ob
Dravi z dejanskim stanjem ter veljavno zakonodajo.

1. PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI
ZDRAVSTVENEGA DOMA RADLJE OB DRAVI
V Odloku o ustanovitvi Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/1998 in MUV, št.
3/2001; v nadaljevanju: odlok) predlagamo naslednje spremembe oz. dopolnitve:
- Navedbo vseh 5 občin ustanoviteljic (1. in 2. člen odloka)
Predlagamo, da se skladno z dejanskim stanjem v odloku navede 5 občin, in sicer občino
Radlje ob Dravi, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Vuzenica in Muta. V odloku so namreč
navedene še 4 občine (Radlje ob Dravi, Podvelka-Ribnica, Vuzenica in Muta).
- Črtanje skrajšanega imena zavoda (3. člen odloka)
Predlagamo, da se iz odloka črta skrajšano ime zavoda, saj zavod v pravnem prometu
uporablja izključno le polno ime: Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, ki je edino registrirano v
sodnem registru.
Navedbo novih šifer dejavnosti skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter razširitev dejavnosti (6. člen odloka)
Predlagamo, da se skladno z novo standardno klasifikacijo dejavnosti v odloku navedejo
nove, pravilne, šifre dejavnosti.
Nadalje predlagamo, da se skladno z dejanskim stanjem in predpisano zakonodajo v odlok
dodatno vpišejo še naslednje dejavnosti:
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L 68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
N 81.210
Splošno čiščenje stavb
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične
pisarniške dejavnosti
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje
S 96.010
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
Zgoraj navedene dejavnosti se v zavodu že izvajajo. Koncesionarjem se oddajajo
nepremičnine ter zanje opravlja čiščenje prostorov ter pranje uniform (šifre dejavnosti: L
68.200, L 68.320, N 81.210 ter S 96.010). Za plačilo se opravljajo storitve raznih fotokopij in
priprave zdravstvene dokumentacije (šifra dejavnosti: N 82.190). Prav tako pa se občasno
organizirajo razna izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja (šifra dejavnosti: P
85.590).
-

-

Uskladitev sestave sveta zavoda z dejanskim stanjem (8. člen odloka)

Predlagamo, da se v odloku uskladi sestava sveta zavoda z dejanskim stanjem ter statutom.
Odlok je bil namreč sprejet v sestavi štirih občin ustanoviteljic, zaradi česar je v odloku še
vedno navedeno, da svet sestavljajo štirje predstavniki ustanoviteljic, pet predstavnikov
zdravnikov, drugih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v zavodu ter dva
predstavnika zavarovancev in drugih uporabnikov.
Glede na to, da je pet občin ustanoviteljic, predlagamo, da se v odloku navede pravilna
dejanska sestava zavoda (pet predstavnikov ustanoviteljic, pet predstavnikov zdravnikov,
drugih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v zavodu ter en predstavnik
zavarovancev in drugih uporabnikov).
- Ukinitev omejitve mandatov članov sveta (9. člen odloka)
Predlagamo, da se v odloku črta 2. odstavek 9. člena, ki določa, da je član sveta zavoda v
svet zavoda lahko izvoljen največ dvakrat zaporedoma.

2. PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA ZDRAVSTVENEGA DOMA
RADLJE OB DRAVI
V Statutu Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi z dne 24.2.1999 (v nadaljevanju: statut) pa
predvsem zaradi uskladitve statuta z odlokom (pod predpostavko, da bodo sprejete
predlagane spremembe in dopolnitve odloka) predlagamo naslednje spremembe oz.
dopolnitve:
- Črtanje skrajšanega imena zavoda (3. člen statuta)
Predlagamo, da se iz statuta črta skrajšano ime zavoda, saj zavod v pravnem prometu
uporablja izključno le polno ime: Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, ki je edino registrirano v
sodnem registru.
Navedbo novih šifer dejavnosti skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter razširitev dejavnosti (4. člen statuta)
Predlagamo, da se skladno z novo standardno klasifikacijo dejavnosti v statutu navedejo
nove, pravilne, šifre dejavnosti.
Nadalje predlagamo, da se skladno z dejanskim stanjem in predpisano zakonodajo v statut
dodatno vpišejo še naslednje dejavnosti:
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L 68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
N 81.210
Splošno čiščenje stavb
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične
pisarniške dejavnosti
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje
S 96.010
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
Zgoraj navedene dejavnosti se v zavodu že izvajajo. Koncesionarjem se oddajajo
nepremičnine ter zanje opravlja čiščenje prostorov ter pranje uniform (šifre dejavnosti: L
68.200, L 68.320, N 81.210 ter S 96.010). Za plačilo se opravljajo storitve raznih fotokopij in
priprave zdravstvene dokumentacije (šifra dejavnosti: N 82.190). Prav tako pa se občasno
organizirajo razna izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja (šifra dejavnosti: P
85.590).
-

Uskladitev ključa sestave članov sveta zavoda z dejanskim stanjem (17. člen
statuta)
Predlagamo, da se v statutu uskladi ključ sestave članov sveta zavoda – predstavnikov
zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev zavoda, z dejanskim stanjem.
V statutu je navedeno, da se izvolijo predstavniki zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev
zavoda po ključu – 3 člani iz organizacijske enote splošno zdravstvo in 2 člana iz
organizacijske enote zobozdravstvo. Glede na to, da ima zavod tri organizacijske enote,
predlagamo, da se predstavnike zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev izvoli po ključu:
2 člana iz organizacijske enote splošno zdravstvo, 2 člana iz organizacijske enote
zobozdravstvo ter 1 član iz organizacijske enote upravno-tehnična služba.
-

Pravilna navedba pooblastila sveta zavoda v zvezi s sprejetjem splošnih aktov
(19. člen statuta)
Predlagamo, da se korigira 1. alineja 19. člena statuta, kjer je navedeno, da svet zavoda
sprejema Statut in splošne akte javnega zavoda s področja delovnih razmerij. Svet zavoda
ne sprejema splošnih aktov s področja delovnih razmerij, temveč je to pristojnost direktorja
zavoda, zaradi česar predlagamo pravilnejšo navedbo pooblastila v zvezi s sprejetjem aktov,
ki glasi: »Sprejema Statut in druge splošne akte, ki so vezani na status in organiziranje
javnega zavoda«.
-

-

Uskladitev pogojev direktorja in strokovnega vodja skladno s predpisano
zakonodajo (23. člen statuta)
Predlagamo, da se v statutu skladno s predpisano zakonodajo uskladijo pogoji, ki jih mora
izpolnjevati direktor (univerzitetna izobrazba oz. 8. raven po Slovenskem ogrodju kvalifikacij
(SOK) zdravstvene, ekonomske ali pravne usmeritve) in strokovni vodja zavoda (ustrezna
izobrazba).

PREDLOG
Na podlagi 29. člena 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), 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl.
US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 5. in 8.
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 in 14/13),
Sporazuma o premoženjski delitveni bilanci občin Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka-Ribnica in
Vuzenica (MUV, št. 28/97), ___. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št.
______________), ___. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. ______________), ___. člena
Statuta Občine Podvelka (MUV, št. ______________), ___. člena Statuta Občine Ribnica na
Pohorju (MUV, št. ______________), ___. člena Statuta Občine Vuzenica (MUV, št.
______________), so občinski sveti Občine Radlje ob Dravi na svoji ____. seji, dne
__________, Občine Muta na svoji ____. seji, dne __________, Občine Podvelka na svoji
____. seji, dne __________, Občine Ribnica na Pohorju na svoji ____. seji, dne
__________, Občine Vuzenica na svoji ____. seji, dne __________, sprejeli

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Radlje ob
Dravi

1. člen
V Odloku o ustanovitvi Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/1998 in MUV, št.
3/2001; v nadaljevanju: odlok) se spremeni 1. odstavek 1. člena tako, da se glasi:
»Občine Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju in Vuzenica ustanavljajo s tem
odlokom javni zdravstveni zavod za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti za občine:
- Radlje ob Dravi,
- Podvelka,
- Ribnica na Pohorju,
- Vuzenica,
- Muta.«
2. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Ime ustanovitelja zavoda je: občine Radlje ob Dravi, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Muta in
Vuzenica.«
3. člen
Črta se 3. odstavek 3. člena odloka.
4. člen
V 6. členu odloka se za zadnjo alinejo 3. odstavka spremeni besedilo tako, da se glasi:
»šifra
vsebina

PREDLOG
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

L 68.200

Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

L 68.320

Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

N 81.210

Splošno čiščenje stavb

N 82.190

Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

P 85.590

Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

S 96.010

Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic«
5. člen

1. odstavek 8. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavljajo:
- pet predstavnikov zdravnikov, drugih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih
sodelavcev v zavodu,
- pet predstavnikov ustanoviteljic,
- en predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov.«
6. člen
Črta se drugi odstavek 9. člena odloka.
7. člen
Ostala določila odloka ostajajo nespremenjena.
8. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zdravstvenega doma Radlje ob
Dravi se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka:
Datum:
Župan Občine Radlje ob Dravi
mag. Alan Bukovnik
Župan občine Muta
Mirko Vošner
Župan Občine Podvelka
Anton Kovše

PREDLOG
Župan Občine Ribnica na Pohorju
Srečko Geč
Župan Občine Vuzenica
Franc Franjo Golob

PREDLOG
Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), določil 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 in 14/13) ter določil Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi je
organ upravljanja – Svet zavoda Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi na svoji seji dne
____________ sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA ZDRAVSTVENEGA DOMA RADLJE OB DRAVI

1. člen
V Statutu Zdravstvenega doma, ki je bil sprejet dne 24.2.1999 (v nadaljevanju statut) se črta
2. odstavek 3. člena.
2. člen
4. člen statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Javni zavod opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni in sicer:
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
L 68.200 – Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L 68.320 – Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
N 81.210 – Splošno čiščenje stavb
N 82.190 – Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
P 85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
S 96.010 – Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic«
3. člen
1. odstavek 17. člena statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Člane Sveta javnega zavoda, predstavnike zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev
izvolijo delavci zavoda po ključu:
- 2 člana iz organizacijske enote splošno zdravstvo,
- 2 člana iz organizacijske enote zobozdravstvo ter
- 1 član iz organizacijske enote upravno-tehnična služba.«
4. člen
1. alineja 19. člena se spremeni tako, da se glasi:

PREDLOG
»- Sprejema Statut in druge splošne akte, ki so vezani na status in organiziranje javnega
zavoda«
5. člen
3. stavek 1. odstavka 23. člena statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor javnega zavoda mora imeti univerzitetno izobrazbo oz. 8. raven izobrazbe po
Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK) zdravstvene, ekonomske ali pravne usmeritve ter
najmanj 5 let delovnih izkušenj.«
6. člen
2. odstavek 23. člena statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Če sta poslovodna funkcija in funkcija strokovnega vodenja javnega zavoda ločeni, vodi
strokovno delo strokovni vodja, ki mora imeti ustrezno izobrazbo, skladno s predpisano
zakonodajo, ter najmanj 5 let delovnih izkušenj.«
7. člen
Ostala določila statuta ostajajo nespremenjena.
8. člen
Spremembe in dopolnitve so sprejete, ko zanje glasuje večina članov Sveta javnega zavoda,
stopijo pa v veljavo po tem, ko podajo nanje svoje soglasje ustanovitelji.

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi
Predsednik Sveta zavoda
Andrija Halužan, dr. med.

