
Objavljeno v Našem časopisu št.: 345 z dne 28. 1. 2008 
in Uradnem listu RS št.: 5/08 z dne 18.1.2008 

 
Na podlagi Zakona o zavodih (Ur. l.. RS, št. 121/91, 44/94, 8/96, 18/98, 36/00), Zakona o 
zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 – UPB2), Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06 – UPB3), Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. 
RS, št. 100/05 – UPB1), Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99,39/00,36/01, 77/06), 
Statuta Občine Borovnica (Ur. l. RS, št. 42/99, 17/00, Naš časopis, december 2001) in 
Statuta Občine Log-Dragomer (Ur. l. RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 
7. redni seji, dne 23.10.2007, Občinski svet Občine Borovnica na svoji 9. redni seji, dne 
26.11.2007 in Občinski svet Občine Log-Dragomer na svoji 9. redni seji, dne 21. 11.2007 
sprejel 
 

ODLOK 
 

o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Vrhnika 
 

1. člen 
 
Spremeni se 1. člen tako, da se glasi: 
 
« S tem odlokom Občina Vrhnika s sedežem na Vrhniki, Tržaška cesta 1, Občina Borovnica 
s sedežem v Borovnici, Paplerjeva ulica 22 in Občina Log-Dragomer s sedežem v 
Dragomeru, Na Grivi 5 ( v nadaljevanju: ustanovitelji), ustanavljajo javni zavod za opravljanje 
osnovne zdravstvene dejavnosti na območju občin Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer.« 
 

2. člen 
 
Spremeni se 7. člen tako, da se črta zadnja alineja predzadnjega odstavka, beseda 
navedena v zadnjem odstavku »ustanoviteljici« pa se nadomesti z besedo »ustanoviteljice«. 
 

3. člen 
 
Spremeni se 10. člen tako, da se glasi: 
 
«Zavod upravlja svet zavoda, ki ima 9 članov in ga sestavljajo: 
- pet predstavnikov ustanoviteljic, 
- trije predstavniki delavcev zavoda in 
- en predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov. 
 
Tri predstavnike ustanoviteljic imenuje Občinski svet Občine Vrhnika izmed članov 
občinskega sveta in občinskih delovnih teles. 
Enega predstavnika ustanoviteljic imenuje Občinski svet Občine Borovnica izmed članov 
občinskega sveta  in občinskih delovnih teles. 
Enega predstavnika ustanoviteljic imenuje Občinski svet Občine Log-Dragomer izmed članov 
občinskega sveta  in občinskih delovnih teles. 
 
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih tajnih volitvah po 
postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda. 
Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. 

4. člen 
 
V prvem odstavku 27. člena se besedi »ustanoviteljici zagotavljata« nadomestita z 
besedama »ustanoviteljice zagotavljajo«. 

5. člen 
 
V 27. členu se doda nov odstavek, ki se glasi: 
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» Sredstva za investicije v šolsko zobno ambulanto v objektu Šolska ulica 1, Dragomer, 
zagotavlja Občina Log-Dragomer v skladu s sprejetim proračunom Občine Log-Dragomer za 
posamezno koledarsko leto.« 
 

6. člen 
 
Spremeni se 28. člen tako, da se glasi: 
 
» Na podlagi Sklepa o delitveni bilanci premoženja prejšnje občine Vrhnika na dan 31. 12. 
1994, med Občino Vrhnika in Občino Borovnica, ki sta ga občinska sveta sprejela leta 1997 
ter Sporazuma o razdelitvi premoženja Občine Vrhnika na dan 31. 12. 2006 med občino 
Vrhnika in Log-Dragomer, ki sta ga župana podpisala junija 2007, zagotavljajo ustanoviteljice 
za materialne pogoje in razširitev dejavnosti, ki se zaradi posebnosti teh dejavnosti izvajajo 
na enem mestu in za katerega nesporno ugotovijo skupni interes, deleže v razmerju 66,16% 
Vrhnika, 18,5% Borovnica in 15,34% Log-Dragomer.« 
 

7. člen 
 
V 29. členu se za besedo ustanovljenega besedilo spremeni tako, da se glasi 
»na ravni posamezne občine ali če se občine tako dogovorijo na ravni vseh občin skupaj.« 
 

8. člen 
 
V 31. členu se beseda »ustanoviteljicama« nadomesti z besedo »ustanoviteljicami«. 
 

9. člen 
 
V 33. členu se beseda »Ustanoviteljici« nadomesti z besedo »Ustanoviteljice«, beseda 
»ustanoviteljicama« pa z besedo »ustanoviteljicam«. 
 

10. člen 
 
V 35. členu se besedilo »Občini ustanoviteljici s tem odlokom ustanavljata« nadomesti z 
besedilom »Občine ustanoviteljice s tem odlokom ustanavljajo«. 
 

11. člen 
 
Spremeni se prvi odstavek 36. člena tako, da se glasi: 
«Skupni organ sestavljajo župani Občine Vrhnika, Občine Borovnica in Občine Log-
Dragomer.« 
 

12. člen 
40. člen se spremeni tako, da se glasi: 
«Organ se sestaja in odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi župan Občine Vrhnika. Pobudo za 
sklic seje lahko dajo: 
- župan Občine Vrhnika, 
- župan Občine Borovnica, 
- župan Občine Log-Dragomer, 
- Komisija za osnovno zdravstvo in 
- direktor Zdravstvenega doma Vrhnika. 
 
Pobuda za sklic seje mora vsebovati razloge za sklic seje in ustrezno gradivo. Pobuda se 
posreduje županu Občine Vrhnika, ki v osmih (8) dneh skliče sejo organa.« 
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13. člen 
 
Spremeni se 42. člen tako, da se glasi: 
 
»O poteku seje se piše zapisnik, ki mora vsebovati vse sklepe, ki jih sprejme skupni organ. 
Prepis zapisnika, ki mora biti pripravljen v treh (3) dneh po seji, pošlje župan občine Vrhnika 
v podpis županoma občine Borovnica in občine Log-Dragomer.« 
 

14. člen 
 
Spremeni se tretji odstavek 44. člena tako, da se glasi: 
 
»O preneseni zadevi odločajo Občinski sveti Občine Vrhnika, Občine Borovnica in Občine 
Log-Dragomer na način, da se delež ustanoviteljskih pravic, ki pripada posamezni občini, in 
sicer pripada Občini Vrhnika 66,16% ustanoviteljskih pravic, Občini Borovnica 18,5% in 
Občini Log-Dragomer 15,34%, deli s številom svetnikov, ki so se pri posameznem glasovanju 
opredelili. Tako pridobljeni rezultat predstavlja utež glasu opredeljenega svetnika, ki se 
pomnoži s številom glasov »PROTI« in številom glasov »ZA« v posamezni občini (delni 
rezultat glasovanja). Končni rezultat glasovanja predstavlja vsoto vseh delnih rezultatov 
glasovanja.« 
 

15. člen 
 
Spremeni se drugi odstavek 45. člena tako, da se glasi: 
 
»V primeru, da soglasja ni mogoče doseči, o zadevi odločajo Občinski sveti Občine Vrhnika, 
Občine Borovnica in Občine Log-Dragomer na način, določen v tretjem odstavku 44. člena.« 
 

16. člen 
 
V prvem odstavku 48. člena se spremeni besedilo, navedeno v oklepaju, tako, da se glasi: 
«(66,16% Vrhnika, 18,5% Borovnica, 15,34% Log-Dragomer)«. 
 

17. člen 
 
Spremeni se drugi odstavek 48. člena tako, da se glasi: 
 
»Sredstva za delovanje organa vnaprej zagotavlja občina Vrhnika. Občina Vrhnika dvakrat 
letno, in sicer do 30.3. in 30.9., izstavlja račune za nastale stroške v zvezi z delovanjem 
organa občini Borovnica in občini Log-Dragomer. Občini sta izstavljene račune dolžni plačati 
v zakonitem roku na transakcijski račun Občine Vrhnika.« 
 

18. člen 
 
Odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo vse občine ustanoviteljice, in sicer 
naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, objavi pa se tudi v medobčinskem uradnem 
glasilu Naš časopis. 
 
Številka: 002-10/2004      
Datum:    26.11.2007 
 
OBČINA VRHNIKA                  OBČINA LOG-DRAGOMER         OBČINA BOROVNICA 
        ŽUPAN                                               ŽUPAN                                           ŽUPAN 
dr. Marjan Rihar, l.r.                            Mladen Sumina, l.r.                        Andrej Ocepek, l.r. 


