
PREDLOG ODLOKA 

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/ (Uradni list RS, 
št. 23/2005-UPB2, 15/2008-ZPacP, 23/2008, 58/2008-ZZdrS-E, 77/2008-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 
14/13, 88/16-ZdZPZD, 64/17, 1/19-odl. US in 73/19) in 14. člena Statuta občine Miklavž na 
Dravskem polju (MUV, št. 24/2015 in 16/2017) je Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem 
polju na svoji _____ redni seji dne  ____________ sprejel  

  

Odlok  o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Miklavž na 
Dravskem polju 

  

1. Splošne določbe 

  

1. člen 
     (vsebina odloka) 

S tem odlokom Občina Miklavž na Dravskem polju (v nadaljevanju: občina) določi mrežo javne 
zdravstvene službe na primarni ravni na območju občine.   

  

2. člen 
     (pomen izrazov) 

V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot izrazi uporabljeni v zakonu, ki ureja 
zdravstveno dejavnost.   

  

2. Zdravstvena dejavnost na primarni ravni 

 

3. člen 
 (zdravstvena dejavnost na primarni ravni) 

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni v občini obsega: 

 • osnovno zdravstveno dejavnost, 

 • specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje, 

 • lekarniško dejavnost. 

 

3. Izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v občini  

  

4. člen 
(izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni) 

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni se v občini izvaja v obliki:  

• javnega zavoda ali 
• koncesije podeljene pravnim in fizičnim osebam.  
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5. člen 
(javni zavod za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti) 

(1) Občina Miklavž na Dravskem polju je soustanoviteljica Javnega zavoda Zdravstveni dom 
dr. Adolfa Drolca Maribor, ki opravlja osnovno zdravstveno dejavnost in za območje Občine 
Miklavž na Dravskem polju zagotavlja: 

• preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,  

• dejavnost zobozdravstva,  

• nujno medicinsko pomoč,  

• zdravstveno varstvo žensk,  

• laboratorijsko in drugo diagnostiko,  

• medicino dela,  

• fizioterapijo,  

• reševalno službo,  

• mrliško pregledno službo, 

• druge dejavnosti v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. 
Adolfa Drolca Maribor. 

 (2) Zdravstveni dom iz prejšnjega odstavka na območju občine zagotavlja:  

• zdravstveno varstvo žensk,  

• patronažno varstvo, 

• dejavnost zobozdravstva, 

• druge dejavnosti v skladu z dogovorom z ustanoviteljico. 

6. člen 
(javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti) 

(1) Občina Miklavž na Dravskem polju je soustanoviteljica Javnega zavoda Mariborske 
lekarne, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z 
zdravili.   

 
7. člen 

(zasebni zdravstveni delavci) 

(1) Osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost na območju občine lahko na 
podlagi koncesije opravljajo domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo z zakonom, 
ki ureja zdravstveno dejavnost oz. zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost, določene pogoje.   

(2) Na območju Občine Miklavž na Dravskem polju se na podlagi koncesije v okviru osnovne 
zdravstvene dejavnosti opravlja:  

• fizioterapija, 
• zobozdravstvena dejavnost za odrasle,  
• dejavnost splošna ambulanta.   
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 (3) Na območju Občine Miklavž na Dravskem polju se lekarniška dejavnost opravlja na podlagi 
koncesije. 

 

4. Kadri za zagotavljanje osnovne zdravstvene dejavnosti v občini  

8. člen 
     (kadri) 

Zdravstveni dom iz 5. člena tega odloka skupaj z zasebnimi zdravstvenimi delavci za izvajanje 
osnovne zdravstvene dejavnosti in lekarna iz 7. člena tega odloka skupaj s koncesionarjem za 
izvajanje lekarniške dejavnosti zagotavljajo potrebno število kadrov v skladu z Resolucijo o 
nacionalnem planu zdravstvene varstva 2016-2025 "Skupaj za družbo zdravja". 

 

5. Končna določba  

9. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati petnajsti (15) dan po 
objavi.  

 

 
Številka:                                                     
Datum:                                                                                                    ŽUPAN  

                                                                                          mag. Egon Repnik, univ. dipl. prav 


