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Številka: 011-1/2020-2            Datum: 02. 03. 2022 

 

OBČINA CERKNO 
Bevkova ulica 9 
5282 Cerkno 
 
 
Zadeva: Soglasje ustanovitelja k razširitvi dejavnosti ter spremembam in dopolnitvam Statuta 
Zdravstvenega doma Idrija  
 
 
Spoštovani, 

Svet zavoda Zdravstvenega doma Idrija je na 12. redni seji 22. 02. 2022 obravnaval predlog za razširitev 
dejavnosti Zdravstvenega doma Idrija ter predlog sprememb in dopolnitev Statuta Zdravstvenega 
doma Idrija. 
 

Predlagane spremembe in dopolnitve Statuta Zdravstvenega doma Idrija so posledica uskladitve z novo 
pridobljenimi zdravstvenimi dejavnostmi, ki bi jih lahko izvajal Zdravstveni dom Idrija (v nadaljevanju 
ZD Idrija). V nadaljevanju so podrobno obrazložene predlagane spremembe oziroma dopolnitve.  

 

SPREMEMBE in DOPOLNITEV STATUTA 
V Statutu Zdravstvenega doma Idrija (št. 011-1/2020 z dne 12.11.2020) se prvi odstavek 8. člena 
spremeni tako, da se glasi: 
»Zavod je ustanovljen da organizira in izvaja osnovno in specialistično zunajbolnišnično zdravstveno 
dejavnost  za območje občin Idrija in Cerkno in sicer:  

− splošno oziroma družinsko medicino; 

− nujno medicinsko pomoč; 

− zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov; 

− zdravstveno varstvo žensk; 

− medicino dela prometa in športa; 

− zobozdravstveno varstvo za otroke in mladostnike ter odrasle; 

− specialistično ambulantno dejavnost pulmologije, radiologije, diabetologije in ortopedije; 

− zdravstveno vzgojo in krepitev zdravja; 

− fizioterapijo; 

− patronažno službo; 

− reševalno službo; 

− laboratorijsko dejavnost; 

− logopedijo; 

− psihologijo; 

− otroško in mladostniško psihiatrijo v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti; 

− defektologija/specialna pedagogika 

− klinično psihologijo in 

− delovno terapijo. 
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Klinična psihologija in delovna terapija: ZD Idrija bo s pogodbo sklenjeno z ZZZS, s katero se določa 
vrste in obseg zdravstvenih programov ter njihovo financiranje, pridobil program klinične psihologije 
in delovne terapije. V letu 2022 smo zaprosili za dodatni program specialne pedagogike. Programi se 
bodo izvajali samostojno, v bodoče, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za vzpostavitev centra za duševno 
zdravje otrok in mladostnikov, pa je ta kader sestavni del centra za duševno zdravje otrok in 
mladostnikov. 
 
Ker v sprejetem statutu dejavnosti defektologije/specialne pedagogike, klinične psihologije in delovne 
terapije niso navedene, predlagamo dopolnitev statuta s temi dejavnostmi. 
 

 

Na podlagi 11. člena Statuta Zdravstvenega doma Idrija (št. 011-1/2020 z dne 12.11.2020) zavod ne 

sme začeti izvajati nove dejavnosti brez predhodnega soglasja ustanoviteljic. V skladu z 27. členom 

Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija (Uradni list RS, št. 45/98, 87/01 in 126/08) ter 46. in 

49. členom Statuta Zdravstvenega doma Idrija (št. 011-1/2020 z dne 12.11.2020) je statut sprejet, »ko 

ga sprejme svet zavoda in izdata soglasje ustanoviteljici, veljati pa začne osmi dan po objavi na 

intranetni strani zavoda, na mestu, kjer je dostopen vsem zaposlenim«.  

Ker je Občina Cerkno ustanoviteljica Zdravstvenega doma Idrija, občino naprošamo za podajo soglasja 

k razširitvi dejavnosti ter spremembam in dopolnitvam Statuta ZD Idrija. 

 

Predlagamo sprejem naslednjih sklepov: 

SKLEP: 

»Občina Cerkno kot ustanoviteljica Zdravstvenega doma Idrija v skladu z 11. členom Statuta 

Zdravstvenega doma Idrija (št. 011-1/2020 z dne 12.11.2020) poda soglasje k razširitvi zdravstvene 

dejavnosti zavoda z opravljanjem dejavnosti: 

• defektologije/specialne pedagogike, 

• klinične psihologije in 

• delovne terapije.« 

 

SKLEP: 

»Občina Cerkno kot ustanoviteljica Zdravstvenega doma Idrija na podlagi 27. člena Odloka o 

ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija (Uradni list RS, št. 45/98, 87/01 in 126/08) ter 46. in 49. člena 

Statuta Zdravstvenega doma Idrija (št. 011-1/2020 z dne 12.11.2020) poda soglasje k sklepu sveta 

zavoda ZD Idrija, ki ga je sprejel na 12. redni seji 22. 02. 2022, da potrdi Spremembe in dopolnitve 

Statuta ZD Idrija.« 

 

mag. Tomaž Glažar 

            direktor 

 

PRILOGE: 

- Sklep SZ o razširitvi dejavnosti in sprejemu sprememb in dopolnitev Statuta ZD Idrija 

- Spremembe in dopolnitve statuta ZD Idrija  

- Statut ZD Idrija  

- Spremembe Statuta ZD Idrija 2021 
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VROČITI: 

- ustanovitelju (občina Idrija, občina Cerkno) 

- arhiv, tu 
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