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Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odl. US, 8/96, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 23/08, 15/08 – ZPacP, 58/08 – ZZdrS-E in 77/08 – ZDZdr), Odloka o ustanovitvi 
javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani (št. 510-02/92-2/1-8 
z dne 17. 12. 1992 in spremembe in dopolnitve št. 022-03/97-17 z dne 29. 5. 1997, št. 022-03/97-43 z 
dne 31. 7. 1997, št. 01403-5/2006/5 z dne 17. 1. 2006, št. 01403-8/2007/4 z dne 13. 2. 2007, št. 
01403-15/2009/5 z dne 13. 1. 2009, št. 01403-94/2010/3 z dne 31. 8. 2010, št. 01403-76/2011/4 z dne 
29. 11. 2011), je Svet javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom za študente Univerze v 
Ljubljani na svoji 20. seji dne 18. oktobra 2013 sprejel   
 
 

S K L E P 
 

o spremembi Statuta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom za študente Univerze v 
Ljubljani 

 
  

1. člen 
 
V Statutu javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani št. I-024-
01/2012 z dne 24. avgusta 2012, se besedilo 21. člena spremeni tako, da se glasi: 
 

»Svet zavoda ima naslednje pristojnosti: 
- sprejema statut ter druge akte, za katere je določeno z zakonom, aktom o ustanovitvi in 

statutom; 
- sprejema program dela ter usmeritve razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje; 
- določa poslovno politiko ter ukrepe za njeno izvajanje; 
- določa in sprejema finančni načrt ter periodične obračune ter zaključni račun zavoda; 
- razpisuje mesto direktorja; 
- imenuje in razrešuje direktorja zavoda; 
- sprejema poročila direktorja; 
- na predlog direktorja zavoda odloča o razpolaganju s sredstvi zavoda in oddajanju prostorov 

zavoda ter drugih osnovnih sredstev v najem; 
- na predlog direktorja zavoda in po predhodnem soglasju ustanovitelja odloča o nakupu in 

prodaji nepremičnin; 
- daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih 

poslovanja zavoda; 
- odloča o zadevah, za katere je pooblaščen z drugimi splošnimi akti zavoda.« 
 
 

2. člen 
 

V Statutu javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani št. I-024-
01/2012 z dne 24. avgusta 2012, se besedilo 23. člena spremeni tako, da se glasi: 
 

»Direktor zavoda predstavlja in zastopa zavod, organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, 
sprejema sklepe in druge splošne akte zavoda ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost 
dela zavoda.« 

 



Obrazložitev: 
 

Svet zavoda Zdravstvenega doma za študente Univerze v Ljubljani je na 20. redni seji dne 18. oktobra 
2013 obravnaval spremembe Statuta Zdravstvenega doma za študente Univerze v Ljubljani in ga 
sprejel z večino glasov. 
 
 
 
 
 

Predsednica Sveta Zdravstvenega doma za študente Univerze v Ljubljani: 
                         mag. Romana Reja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vročiti: 

- Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 
- Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20-25, Ljubljana 

 
 


