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Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91 in Uradni list
RS, št. 45/94 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC), tretjega odstavka 2. člena in petega
odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno
prečiščeno besedilo) in 21. člena Zakona o Vladi Republika Slovenije (Uradni list RS,
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije dne 20.
februarja 2007 izdala
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice
Begunje v javni zdravstveni zavod
1. člen
V odloku o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Begunje v javni zdravstveni zavod
(št. 511-02/93-9/1-8 z dne 12. januarja 1993) se v 4. členu črta drugi stavek, doda pa
se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Dejavnost Psihiatrične bolnišnice Begunje se v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvršča v:
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52.31
55.51
80.422
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85.11
85.122
85.14
93.01

Dejavnost lekarn
Dejavnost menz
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
Bolnišnična zdravstvena dejavnost
Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
Druge zdravstvene dejavnosti
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.«
2. člena

V 6. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
» Svet zavoda ima 11 članov.
Svet zavoda sestavljajo predstavniki:

- ustanovitelja
- Občina Radovljica
- zaposlenih v zavodu
- Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

5 članov
4 člani
1 član
1 član.«

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Predsednika sveta zavoda izvolijo člani med predstavniki ustanovitelja.«
3. člen
V 10. členu se prva alinea prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
» - najmanj univerzitetna izobrazba ustrezne zdravstvene smeri:«
4. člen
Sedanji svet zavoda nadaljuje z delom do konstituiranja novega.
5. člen
Sedanji svet zavoda mora v skladu s tem odlokom v tridesetih (30) dneh po njegovi
uveljavitvi uskladiti statut.
6. člen
Ta odlok začne veljat z dnem izdaje.
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Prepis je točen!

