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O B Č I N S K I    S V E T 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega 
zavoda Zdravstveni dom Laško  - skrajšani postopek 
 
Gradivo pripravil:  
- Oddelek za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve 
 
Predstavnik predlagatelja na seji:  
- Dimitrij Gril, vodja oddelka  
 
Gradivo so obravnavali: 
- Odbor za družbene dejavnosti in društva občine Laško, dne 6. 12. 2017 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  

• 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 79/2015 – UPB1); 
• Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 

Odl.US: U-I-34/94, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP); 
• 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 in 88/16 – ZdZPZD)     
 

Predlog sklepa: 
 

1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Laško, sprejme po skrajšanem 
postopku. 
 

2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Laško, v predlagani vsebini.  

 
Obrazložitev: 
 
Na 14. redni seji Svet-a zavoda Zdravstvenega doma Laško je  pod točko Ad 7/ direktorica mag. 
Janja Knapič prisotne seznanila, da želi Zdravstveni dom Laško razširiti svoje dejavnosti še na druga 
področja in tako slediti novemu razvoju, smernicam in stroki. Zato je bil sprejet sklep, da se 
ustanovitelja  zaprosi za soglasje za razširitev teh dejavnosti. Z razširitvijo bo omogočeno 
Zdravstvenemu domu, da se bodo lahko prijavili na razpis tudi za te dejavnosti, ki predstavljajo   
veliko pridobitev za vse občane. 
 
Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka, Občinskemu svetu v skladu z določili 
poslovnika predlagamo, da Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega 
zavoda Zdravstveni dom Laško, sprejme po skrajšanem postopku v predlagani vsebini. 
   

   Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek 

 
 
Priloga:  

- predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 
    Zdravstveni dom Laško 



 PREDLOG – SKRAJŠANI POSTOPEK 
 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 
8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/94, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-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 in 88/16 – ZdZPZD) ter 21. člena 
Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 - UPB1) je Občinski svet Občine Laško na __ redni 
seji dne ___________ sprejel 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Laško 

 

1. člen 

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Laško 

(UL RS, št. 55/2005). 
 

2. člen 

V 11. členu se pri  " 1. Področje osnovne zdravstvene dejavnosti obsega:" dodajo alineji: 
- dolgotrajna oskrba na domu, 
- antikoagulantna  ambulantna dejavnost. 

 
Pri " 2. Področje specialistične zdravstvene dejavnosti obsega:" dodajo alineji: 

- ortodontija, 
- fizioterapija in medicinska masaža. 

 

3. člen 

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

 

 

Številka: 007- 13/2017 

Laško, dne ______________ 

                                                                                                                  Župan Občine Laško 
                                                                                                                    Franc Zdolšek, l.r. 


