
 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 8. točki dnevnega reda: 

 

 
- Sklep o soglasju k spremembam in dopolnitvam 

Statuta Zdravstveni dom Ptuj 

 



 
 

 
 

 

Na podlagi 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe), Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj  (Uradni list RS, št. 115/07, 48/17, 61/19) in 

16. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 34/15, 55/15, 

50/17, 16/19) je Občinski svet Občine Majšperk na  ……. seji, dne ………….. sprejel naslednji 

 

 

S K L E P 

o soglasju k spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstveni dom Ptuj 

 

 

 

 

Občinski svet Občine Majšperk daje soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta 

Zdravstvenega doma Ptuj, ki jih je Svet zavoda sprejel na seji 19. 12. 2019. 

 

 

 

Številka:  160-2/2015- 

Majšperk, dne:  ………………. 

 

 

 

            dr. Darinka Fakin 

            županja  

 

 



Št.: s-2112019 

MO PTUJ 
OBČINA DESTRNIK 
OBČINA HAJDINA 
OBČINA KIDRIČEVO 
OBČINA MARKOVCI 
OBČINA MAJŠPERK 
OBČINA VIDEM 
OBČINA ZA VRČ 
OBČINA ŽETALE 

Zadeva: sprememba statuta 

Spoštovani! 

Ptuj, 20.12.2019 

Na seji dne 19.12.2019 je Svet zavoda sprejel spremembe in dopolnitve Statuta 
Zdravstvenega dona Ptuj. Spremembe so predlagane in sprejete, ker je v Uradnem listu RS, št. 
6112019 objavljen odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Zdravstveni dom Ptuj. Zaradi uskladitve določil Statuta z navedenimi spremembami, so 
sprejete spremembe in dopolnitve Statuta Zdravstvenega doma (v prilogi). 
Vljudno naprošamo občine ustanoviteljice, da čim prej podajo soglasje k spremembam in 
dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma Ptuj. 

S spoštovanjem, 

Zdravstveni dom Ptuj 

Priloge: 

DireX~a 
Metka Petek U ~~ed. spec. 

spremembe in dopolnitve Statuta Zdravstvenega doma Ptuj 



Na podlagi čl. 46 Zakona o zavodih (Uradni list RS št.:l2/91 z vsemi spremembami in 
dopolnitvami) ter Odloka spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Zdravstveni dom Ptuj (Ur. list RS, št.: 6112019) je Svet zavoda na seji dne 19.12.2019 sprejel 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA 

ZDRAVSTVENEGA DOMA PTUJ 

l. člen 

V členu 1 O toč. se vstavi ta novi toč. b in c, ki se glasi ta: 

b) Enota Center za duševno zdravje 
- Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov 

- Ambulantna obravnava v okviru Centrov za dušeno zdravje odraslih 

- skupnostna psihiatrična obravnava v okviru Centrov za duševno zdravje 
odraslih 

c) Enota Specialistične ambulante 

- Dermatološka ambulanta 

Dosedanje toč. b,c,d,e,f,g,h,i,j, postanejo toč č, d, e,f,g,h,i,j, k. 

2. člen 

V členu 10 toč. pri Dispanzerju za mentalno zdravje se besedilo Enota Ambulanta za 
preprečevanje in zdravljenje odvisnosti nadomesti z besedilom Enota Center za preprečevanje 
in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. 

3. člen 

Prehodne in končne določbe 

Spremembe in dopolnitve sprejme Svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. 

Spremembe se objavijo na interni spletni strani in začnejo veljati 8. dan po objavi. 


