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oBCINSKI SVET oBCINE MoRAVSKE TOPLICE
Zadeva: PREDLOG ODLOKA O USTANOYITVI JAVIYf,GA ZAVODA ZDRAVSTVENI
DOM MURSKA SOBOTA - I. obravnava

1.

-

ZAKONSKAPODLAGA
Tretji in osmi dlen Zakona o zavodih (Uradni list Rs-stari, 5t. 12191, 8/96, 36100 -ZPDZC in
t27106

azP),

9. dlena Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, 5t. 23i05

-

uradno prediSdeno besedilo,

l5/08-ZPacP,23108,58/08 ZZdrS-E,77/08 ZDZdr,40llz ZUJF,l4ll3,88116 ZLZPZD,
in l/19 - odl. US) ,
61. dlena Z.akora o lokalni samoupravi (Uradni list RS, st. 94107 uradno prediSdeno besedilo,
76108,79109, 5lll0, 40112 - zuIF, l4ll5 - ZUUIFO, I l/18 - ZSPDSLS-I 61. dlena Z.akora o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94107-.IJPB2,76108,79109, 5112010, 40112-ZUIF, l4ll564117

zwJFo,

l 1/18-ZSPDSLS),

7. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35114,21115 in25/17),

2.

F.AZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA
Odlok o ustanovitvi zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota je sprejela Skup5dina
obdine Murska Sobota, dne 26. 11. 1992. Ta odlok je 5e v veljavi. Po ustanovitvi obdin je Mestna
obdina Murska Sobota Ze Stirikrat pripravila osnutek odloka in sicer v letu 1996,2002,2006 in v letu
2012. Zadnjo obravnavo odloka nista sprejeli dve obdini, zato 5e do danes ni sprejet. Odlok je
potrebno nujno sprejai, zato je strokovna sluiba Mestne obdine Murska Sobota v sodelovanju z
Zdravstvenim domom Murska Sobota ponormo izdelala osnutek odloka. 7a izdelavo odloka iz leta
2012 je bila ustanovljena delovna skupina, v kateri so sodelovale obdine ustanoviteljice. Takatne
pripombe oMin ustanoviteljice so zajete tudi v sedanjern osnutku odloka. Cilj odloka je sprejem
ustanovitvenega akta v skladu z veljarmo zakonodajo. Odlok opredeljuje ustanoviteljstvo, ime in sedei
zavoda, organiziranost zavoda, dejavnost zavoda, organe zavoda, prernoZenje, vire in nadin
pridobivanja sredstev za delo zavoda, pravice obvemosti in odgovomosti zavoda v pravnern prometu,
medsebojne pravice in obvemosti ustanoviteljic in zavoda, medsebojne pravice in obvemosti
ustanoviteljic, splo5ne akte zavoda in prehodne ter kondne dolodbe.

3.

OCENA T'INANdNIH IN DRUGIH POSLEDIC

Sprejetje predlaganega odloka bo imelo finandne posledice za proradune oMin ustanoviteljic, vendar v
obsegu dosedanjih obveznosti, financiranje investicij na podrodju primame zdravstvene dejavnosti.

4.

PREDLOGSKLEPA
Obiinski svet ObCine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Murska Sobota in ga posreduje v 15 - dnevno javno razpravo.
Zrryan:

Pripravila:

Alojz Glavad

obdinska uprava

Priloea:
Predlog odloka
Dopis Zdravstvenega doma Murska Sobota
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odloka I. obrarmava

-

Na podlagi drugega odstavka 61. dlena Zakona o lokalni samoupravi IZLSI Uradni list RS, St. 94107
w82,76108,79109, 5U10,
ZUJF, 14t15 - ZUUJFO, l1/18 - ZSPDSLS-I, 30/18), 3. dtena
Zakona o zavodlh /ZZl (Uradni list RS, St. 12191, 8/96,36100 ZPDZC in 127106 ZJZP\,9. ilena
Zakona o zdravstveni dejavnosti lZZDejl ((Uradn list RS, 5t. 23105 - I']PBZ, l5lO8 - ZPacP, 23108,

40ltz

l9

58108 ZZdrS-E,77108 ZDZdr,40lr2 - zuJF,14113,88116 - Z ZPZD,64117,Ii
odl.US)in7.
dlena Statuta Mestne obdine Murska Sobota (Uradni list RS, St. 23107- uradno predisdeno besedilo,
49110,39115 in 69117),7. dlena Statuta Obdine Beltinci (Uradni list RS, 22116 - UPBI), 6. dlena
Statuta Obdine Hodo5 (Uradni list RS, 5t. 132106 in 84111),6. dlena Statuta Obdine TiSina (Uradni list
RS, 5t. 23199 in 41115), 7. dlena Statuta Obdine Cankova (Uradni list RS, St. 9ll13), 7. dlena Statuta
Obdine Gomji Petrovci (Uradni list RS, l2l99 in 10l/06), 7. dlena Statuta Obdine Grad (Uradno list
RS, 5t. 56/99 in 8/16), 6. dlena Statuta Obdine Kuzma (Uradni list RS, 5t. 3t. 33107 , 52110,93112, 69114
in l9l15), 7. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35114,21115 in25ll7),7. dlena
Statuta Obiine Puconci (Uradni list RS, 5t. 35199,66107-IJPB1
9ll15), 8. dlena Statuta Obdine
(Uradni
Roga5ovci
list RS, St. 66/99, 76102, 29103, 88105, 79106, 69110 in 29118),7. dlena Statuta
Obdine Salovci (Uradni list RS, 5t. l3l99,38/06 in 34118), so Mestni svet Mestne obdine Murska
Sobota na
redni seji, dne
in obdinski sveti obdin ostalih ustanoviteljic zavoda,
sprej eli

in

Obrazloi,itev:

Y sHadu z doloiilom drugega odstavka 61. ilena Zakona o lokalni samoupravi ZLS/ obiina
zagotovlja opravljanje lokalnih janih sluib z uslanovljanjem javnih zovodov. Kot doloia Zakon o
zavodrh /7,7Jv 3. ilenu se za oprovljanje janih sluZb ustanovijo zavodi. Jovne zavode ustanovuo
republika, obiine, mesto ali druge z zakonom pooblaiiene jatne osebe. V skladu z doloiilom f. ilena
Zakona o zdravstveni dejawosti /ZZDej/ se zdravsneni dom ustanovi za obmoije obiine, vei obiin ali
mesta ob upo\tevanju zbolewosti prebivalstva, naseljmosti in prometnih povezav.

OD L O K
o ustanovitvi javnega zavoda

ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

1.

USTAIIOVITEIJSTVO
1. dlen

(prejinje ustanoviteljstvo)
(1) Skup5dina obdine Murska Sobota je z odlokom o ustanoviM zdravstvenega zavoda Zdravstveni
dom Murska Sobota (IJradne objave, Stev. 1.5192 in ll93) ustanovila javni zavod Zdravstveni dom
Murska Sobota s sedeZem Grajska ulica 24, Murska Sobota za iz'tajanje osnorme zdravstvene
dejavnosti Obdine Murska Sobota.
(2) Zavod je rpisan v sodni register pri OkoZnern sodi5du v Murski Soboti pod Stevilko reg. vloZka
10199800.

Obmzloiitev:
Besedilo vHjuCuje, da je prejinji ustotovitelj zdravstvmega dona bila SkupiCina obiine Murska
Sobota in da je zavod vpisan v sodni register pri Obolnem sodiii'u v Murski Soboti.
2. dlen
(pravne naslednice)

Na obmodju biv5e Obdine Murska Sobota so kot pravne naslednice bile na podlagi Zakona o
ustanovitvi obdin in doloditvi njegovih obmodij (Uradni list RS, Stev. 60194 in 69194) ustanovljene
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pnpomocelq glede katerega obdina ne jamai
odgkodninsko ali kako drugate. Predlagane rediwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
(sesta tofka 7. tlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list RS, 5t. 24116).

Predlog odloka

-

I. obravnava

in sicer: Beltinci, Cankova, Ti5ina, Grad, Hodo5, Salovci, Gomji Petrovci, Kuzma,
Murska Sobota, Moravske Toplice, Puconci in Roga5ovci.
naslednje obdine

Obrazloiitev:
Besedilo doloia provne naslednice na obmoiju bivie Obiine Murska Sobota, ki jih je doloiil Zakon o
ustonovitvi obiin in doloiini njihovih obmoiij.
3. dlen

(sedanje ustanoviteljice zavoda)
Obdina Beltinci, Mladinska ul. 2, Beltinci, Obdina Cankova, Cankova 25, Obdina Ti5ina, Ti5ina 4,
Obdina Grad, Grad 172, Obd,ina Hodo5, Hodo5 52, Obdina Salovci, Salovci 162, Obdina Gornji
Petrovci, Gomji Petrovci 3ld, Obdina Kuzma, Kuzma 60c, Mestna obdina Murska Sobota, Kardo5eva
2, Murska Sobota, Obdina Moravske Toplice, Kranjdeva ul. 3, Moravske Toplice, Obdina Puconci,
Puconci 80 in Obdina Roga5ovci, Roga5ovci l4b (v nadaljevanju: ustanoviteljice), s tem odlokom na
novo dolodajo ustanoviteljstvo javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24,
Murska Sobota (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje zdravstvene dejavnosti na obmodju navedenih
obdin.

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila prve alineje 8. ilena Zakona o zovodih /ZV, ki doloia, da
aH o ustanovitvi zavoda vsebuje ime in sedei oziroma prebivaliSie ustanovitelja.
4. dlen

(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom ustanoviteljice , ustanovijo javni zavod Zdravstveni dom Murska Sobota, za
izvajanjejavne sluZbe na podrodju osnovne zdravstvene dejavnost.
(2) S tem odlokom se ureja:
o ustanoviteljstvo zavoda,

o
.
.
o
r
o
.
o
.
o
.

statusne dolodbe,
dejavnost zavoda,

organiziranostzavoda,
organi zavoda,
premoZenje zavoda,
viri in nadin pridobivanja sredstev za delo zavoda,
razpolaganje s preseZkom prihodkov nad odhodki in nadin krida primanjkljaja,
pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljic in zavoda,
medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljic,
splo5ni akti zavoda.

Obrazloiitev:
V skladu z doloiilom 2. ilena Zakona o zqvodih /ZV lahko zavod ustanovijo domaie in tuje fiziine in
provne osebe, ie ni za posamezne dejavnosti ali za posamezne vrste zavodov z zakonom drugaie
doloieno. V skladu z doloiilom 3. ilena Zakona o zavodih /ZV se za opravljanje javnih sluib
ustanovijo javni zwodi. Jqvne zavode pa ustanovijo republiko, obiine, mesto in druge z zakonom
pooblaiiene javne pravne osebe.
V skladu z doloiilom prvega odstovka 5. ilens Zakona o zdravsmeni dejavnosti /ZZDej/ obiina doloia
in zagotavlja mreio zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Osnovna zdrqvsMena dejavnost, ki jo
na primarni ravni opravljajo zdrovstveni domovi, zdrqvstvene postaje in zasebni zdrovstveni delavci
(7. ilen ZZDej) pa obsega:

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obdina ne jamdi
od5kodninsko ali kako drugade. Predlagane re5itve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
(5esta totka 7. alena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list RS, 5t. 24116).

Predlog odloka- L obravnava

.

spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ulcrepov za zavarovanje, lwepitev in
zboljianje zdrauja ter prepreievanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in
poikodovancev,
o preventivno zdravstveno varstvo riziinih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom
preventivnega zdravsNenega vqrstva in z mednarodnimi konvencijami;
o zdrovstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in lcrepitev zdrauja,
o prepreievaje, odlrrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitocijo,
o zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duievnem razvoju,
o patronaine obiske, zdraystveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter
oslcrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zwodih,
. nujno medicinsko pomoi in reievalno sluibo, ie ta ni organizirana pri bolniinici,
o zdrqvstveni pregled iportnikov,
o zdravstveni pregled nabornikov,
. ugotavljanje zaiasne nezmoinosti za delo,
o diagtostiine in terapevtske storitve.
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila 8. ilena Zakona o zavodih /ZV, ki
doloia, da ah o ustanovitvi zavoda vsebuje:

o
o
o
o
o
o
o

ime in sedei oziroma
ime in sedei zavoda,
dejavnosti zqvoda,

prebivaliiie ustanovitelja,

doloibe o organih zavoda,
sredstvo, ki so zqvodu zagotovljeno za ustanovitev in zaietek dela,
vire, naiin in pogoje pridobivanja sredstev za delo zqvoda,

naiin razpolaganja s preseikom prihodkov nad odhodki in naiin lcritja primanjkljaja sredstev za
delo zovoda,

o
o
o
o

provice, obveznosti in odgovornosti zavoda v prsvnem prometu,
doloibe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zqvoda,
medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,

2.

STATUSNE DOLOdBE

druge doloibe v sHadu z zakonom.

5. dlen

(ime, sedei in pravni status zavoda)

(l)

Ime zavoda je ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA.
(2) Skraj5ano ime zavoda je Zdravstveni dom.
(3) SedeZ zavoda je: Murska Sobota, Grajska uJica24.
(4) Zavod ima in uporablja pedat okrogle oblike, v katerem v sredini pi5e ZDRAVSTVENI DOM, v
zgornjem delu pedata pa MURSKA SOBOTA.
(5\ Zavod je pravna oseba s statusom javnega zdravstvenega zavoda, s pravicami, obveznostim in
odgovornostmi, ki so dolodene z zakonom in tem odlokov in odgovarja za obveznostmi s sredstvi, s
katerimi lahko razpolaga. Zavod ima v okviru svoje dejavnosti vsa pooblastila v pravnem prometu s
tretjimi osebami.
ObrazloZitev:

Besedilo prvega odsta,ka je oblikovano no podlagi doloiila 13. ilena kkona o zavodih /ZV, ki
doloia, da ime zavoda vsebuje omaibo, ki navaja na dejavnost in sedei zqvoda. Ime zavoda lahko
vsebuje ime ustonovitelja. Ime zovoda sme vsebovati ime republike, obiine ali mesta le z dovoljenjem
pristojnega org(ma, ie ustanovitelj zartoda ni republika, obiino ali mesto. Ime zavoda lahko vsebuje
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informaUvni delovni pripomoae& glede katerega obdina ne jamdi
od5kodninsko ali kako drugaEe, hedlagane re5itve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
(Sesta totka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list RS, ft. 24116).

Predlog odloka

-

I. obravnava

ime zgodovinske ali druge umrle pomembne osebnosti. Za tnrstitev imenq take osebnosti v ime zqvoda
je potrebna privolitev njenih zakonitih dediiev.

Besedilo drugega odstwka je oblikovano na podlagi doloiila iestega odstqvka 13. ilena Zakona o
zavodih /ZV, ki doloia, da ima zavod lahko slcrajiano ime.

je oblikovano na podlagi doloiila 16. ilena Zakona o zavodih /ZV, ki
doloia, da je s;edeZ zavoda lwaj, v katerem zavod opravlja dejavnost. Ce zqvod opravlja dejavnost v
vei lcrajih, je sedei zavoda kraj, v kateremje sedei poslovodnega orgono.
Besedilo tretjega odstavka

Besedilo ietrtega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila petega odstavka 13. ilena Zakona o
zavodih /ZV, ki doloia, da je sestavni del imena lahko tudi znak ali grafiina oblika imena.

je oblikovano na podlagi doloiila prvega odstwka 4. ilena Zakona o
/ZV, ki doloia, da so 'zavodi pravne osebe s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih
doloiata zakon in ah o ustanovitvi' in na podlagi 49. ilena Zakona o zavodih /ZV, ki doloia, da je
Besedilo petega odstavka

zovodih

'zavod odgovoren za svoje obveznosti s sredsMi, s katerimi lahko razpolaga'.

6.

dlen

(sprememba imena in sedeia zavoda)
Zavod lahko spremeni ime in sedeZ po predhodnem soglasju ustanoviteljic. V prarmem prometu mora
zavod uporabljati ime iz 5. dlena tega odloka.

Obrazloiitev:
Besedilo doloia, da se sedei in ime zqvoda lahko spremeni

le po predhodnem soglasju

ustanoviteljev

zavoda.

3.

DEJAYNOST ZAVODA
7. dlen
(dejavnost zavoda)

(l ) Dejavnost zavoda je:
z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost:
sprernljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov zavarovanje,
krepitev in zbolj5anje zdravjaterprepredevanje, odkrivanje, zdravljenje in
rehabilitacijo bolnikov in po5kodovancev,
splo5na medicina,
druZinska medicina,
preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,
zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,
prepredevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo,
zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in
du5evnem razvoju,
patronaZne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu
ter oskrbovancev v socialno varstvenih in drugih zavodih,
nujno medicinsko pomod in reSevalno sluZbo,

1. osnorma zdravstvena dejavnost v skladu

.
o

o
o
o
o
o
o
o
.
o
.
o
.

zdravstvenepregledeSportnikov,
ugotavljanje zadasne nezmoZnosti za delo,
diagnostidneinterapevtskestoritve,
osnovna nega na domu in socialnovarstvena dejavnost;

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obtina ne jamdi
odSkodninsko ali kako drugade. Predlagane reiitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
(Sesta todka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list RS, 5t. 24116).

Predlog odloka

-

I. obrar.nava

2. specialistidno ambulantna dejavnost v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno deja\.nost, za
podrodja:

o
o
.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
.

pulmologija,
dermatologrja,

medicina dela, prometa in Sporta,
psihiatrija, pedopsihiatrija, storitve klinidnega psihologa in psiholo5ke storitve,
antikoagulacrjskaambulanta,
pedontologija,
paradontologija,
fizioteraprja,
tireologrja,

UZ trebuha,
psihiatrija,
pedopsihiatrij a,

kliniinapsihologrja.
razvojna ambulanta in druga podrodja v soglasju z ustanoviteljicami;

3. druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom:
prodaja zdravstvenih storitev na trgu,

o
.
.
o

programi za zdravo Livljenje,
izvajanje mrli5ke pregledne sluZbe,
svetovanje s podrodja zdravstva in organizacije zdravstva;
4. prodaja blaga v mezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti;
5. koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti
delovanja javne mreZe;
6. pedago5ke naloge;
7. kadrovski management in posredovanje kadrov.
(2) V tem dlenu na5teta dejamost se izvaja v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci
in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno sluZbo.
(3) Dejavnosti zavoda je v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije

dejamosti razvrldena v:

.
o
o
o
o
o
o
r
o
o
.
o
o
.
o
.
o
o
c
o

86.210
86.220
86.230
86.909
88.109
32.500
68.200
68.320
81.100
81.210
85.590
85.600
82.990
82.300
82.190

Splo5na zunaj bolniSnidna zdravstvena dejavnost

Specialistidna zunaj bolniSnidna zdravstvena dejamost
Znbozdravstvena dejavnost
Druge zdravstvare dejar"nosti
Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejSe in invalidne osebe
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomodkov
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremidnin
Upravljanje nepremidnin za pladilo ali po pogodbi
VzdrZevanje objektov in hiSni5ka dejavnost
Splo5no diSdenje stavb
Drugie nerazwSdeno izobraZevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
PomoZne dejavnosti za izobraZevanje

Drugje nerazwSdene spremljajode dejavnosti za poslovanje
Organiziranje razstav, sejmov, sredanj
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge pisamiSke dejavnosti
69.200 Radunovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davdno svetovanje
77 .330 Dajanje pisamiSke opreme in radunalni5kih naprav v najem in zakup
77 .390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
78.200 Posredovanje zadasne delorme sile
78.300 Druga oskba s dlove5kimi viri.
(4) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod s soglasjem ustanoviteljic.
predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoiek, glede katerega ob{ina ne jamti

odskodninsko ali kako drugaae. Predlagane resiwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nuino del spreietega predpisa
(sesta todka T. alena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaaaia (Uradni list RS,5t. 24116).
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-

I. obrar.nava

ObrazloZitev:
Besedilo prvega odstcwka je oblikovano na podlagi doloiila 18. ilena Zakona o zovodih /ZV, ki
doloia, da lahko zovod oprovlja eno ali vei dejovnosti. Zsvod lahko opravlja gospodarsko dejavnost,
ie je la namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen. Y skladu z doloiilom i,9.
ilena Zakona o zovodih /ZV, zovod ne sme zaieti opravljati dejavnosti sli spremeniti pogojev za njeno
dokler pristojni organ ne izda odloibe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje
dejowtosti, pogoji glede tehniine opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji. V
skladu z doloiilom f. ilena Zakona o zdrdvst eni dejavnosti /ZZDej/ je zdrnstveni dom zdravstveni
zavod, ki ima organizirano najmanj preventiwto zdrwstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno
medicinsko pomoi, sploino medicino, zdrrmstveno varstvo Zensk, otrok in mladine, patronazno varstvo
ter laboratorijsko in drugo diagnostiko. Na svojem obmoiju zdravsneni dom zagotavlja tudi druiinsko
medicino ter preventivno in kurativno zobozdravstvo, medicino dela ter fizioterapijo, ie opravljanje
teh dej(rvnosti ni drugaie urejeno. Zdravstveni dom zagotcwlja tudi reievalno sluibo, ie ta slu.iba ni
organizirana v bolniinici. Zdrovstveni dom lohko inaja tudi specialistiino ambulantno dejavnost za
podroija, ki niso vezana na bolniiniino zdrovljenje, v skladu z mreZo javne zdravstvene sluZbe.
Besedilo drugega odstqvka doloia, da se naiteta dejavnosti inaja v sodelovanju z zasebnimi
zdrrnstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno slnibo.

Besedilo tretjega odstsvka je oblikovano na podlagi doloiila 3. ilena Uredbe o standardni
klasifikaciji dejavnosti, ki doloia, da se standardna klasifikacija dejnnosti uporabfa za doloianje in
ramriianje poslowih subjehov in njihovih delov za polrebe razliinih uradnih in drugih
administrativnih podalkovnih zbirk ter za potrebe stotistike in analitike v drZavi in na mednarodni
rayni.
Besedilo ietrtega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila drugega odstavka 20. ilena Zakona o
zavodih /ZV, ki doloia, da lahka zqvod v okviru stoje dejavnosti ustanovi drug zavoda ali podjetje s
soglasjem ustanovitelja. Na tem mestu moramo opomniti na doloiilo treljega odstovka Zakona o
javnih Jinancah /ZIF/, ki doloia, da jnni zsvodi, katerih ustanovitelj je driava oziroma obiina ne
smejo odplaino pridobivati kapitalskih naloib.

4.

ORGANIZIRANOSTZAVODA
8. dlen

(organiziranost zavoda)
Dejarmosti iz 7. dlena tega odloka ima Zdravstveni dom Murska Sobota organizirano
notranjih organizacijskih enotah:

l.

v naslednjih

Zdravstveni dom Murska Sobota

o
o
o
o
o
o
.
o
o
o
o
o
o
.

Ambulanta druZinske medicine
Antikoagulacijskaambulanta
Dispanzer za otroke, Solske otroke in mladino
Sploina in Solska zobna ambulanta
Specialistidna ambulanta za otroSko in preventilto zobozdravstvo
Zobotehnidnilaboratonj
Dispanzer za Zenske
Dispanzer medicine dela, prometa in Sporta
Ambulanta za pljudne bolezni in alergije
PatronaZna in babiSka sluZba

Dermatolo5kaambulanta
SluZba nujne medicinske pomodi
Re5evalna sluZba

Diagrostiini laboratorij

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obaina ne jamdi
odSkodninsko ali kako drugaae, Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
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.
o
.
.
o
o
.,

Disparzer za otroke in Solsko rnladino
Laboratorij

Ambulanta druZinske medicine
Splosna zobna ambulanta

Antikoagulacij ska ambulanta
PatronaZna in babi5ka sluZba

Laboratorij

Ambulanta druZinske medicine
PatronaZna in babiSka sluZba

Ambulanta druZinske medicine

Patronaftn in babi5ka sluZba
Laboratorij

Ambulanta druZinske medicine

Fizioterapeltskaambulanta

Ambulanta druZinske medicine
Center za kepitev zdravja

Ambulanta Martjanci

o

10.

PatronaZna in babiSka sluZba
SploSna zobna ambulanta

Ambulanta Cankova

o
o
9.

Ambulanta druZinske medicine
Antikoagulacij ska ambulanta

Fizioterapija Kuzma

o
8.

zdralje za otroke in mladostnike
Psihiatridnaambulanta
Klinidnopsiholo5kaambulanta
za du5evno

Ambulanta Kuzma

o
1

kepitev zdravja

za du5ermo zdravje odraslih

Zdravstvena postaja Roga5ovci

o
e
o
6,

za

Zdravstvena postaja Grad

o
o
5.

za prepredevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog

Zdravstvena postaja Gornji Petrovci

.
o
.
r
e
4.

obrarinava

Zdravstvena postaja Beltinci

.
o
.
o
o
o
3.

Center
Center
Center
Center

odloka I.

Ambulanta druZinske medicine

Ambulanta Puconci

o
o

Ambulanta druiinske medicine
Splo5na zobna ambulanta

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoiek, glede katerega obtina ne .Fmti
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-
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Ambulanta Bakovci

o
o
12.

Ambulanta druZinske medicine

DSO Sveti

o
18.

Ambulanta. druZinske medicine

DSO Kuzma

o
17.

Ambulanta druZinske medicine.

DSO Beltinci

o
16.

Ambulanta druZinske medicine.

DSO Rakiian

o
15.

Ambulanta druZinske medicine

DSO Murska Sobota

o
14.

SploSna zobna ambulanta

SplolnaambulantaProsenjakovci

o
13,

Ambulanta druZinske medicine

Jurij

Ambulanta druZinske medicine

Ztvod, za prestajanje kazni zapora Maribor

o
o
o
o

-

Oddelek Murska Sobota

Ambulanta druZinske medicine
Zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
Zobozdravstvo za odrasle

psihiatrija

Obrazloiitev:

Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila drugega odstavka 47. ilena Zakona o
zavodih /ZV, ki doloia, da se v zavodu lahko za opravljanje posameme dejavnosti ali dela dejavnosti

ali za opravljanje

dejavnosti na doloienem obmoiju oblikujejo organizacijske enote. Y skladu z
doloiilom 10. ilena Zakona o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/ se v zdrovstveni postaji inaja najmanj
nujna medicinska pomoi, sploina medicina in zdrovstveno varstvo otrok in mladine oziroma clruiinska
medicina ter osnoyne diagnostiine preiskave. Za zagotavljanje drugih dejawosl v okviru osnovne
zdravstvene dejavnosti pa se zdrovstvena postaja povezuje z najbliZjim zdrovstvenim domom.

5.

ORGANI ZAVODA
9. dlen

(organi zavoda)
(1) Organi zavoda so:

.
o
o

svet zavoda,
direktor zavoda.
strokovni svet zavoda.

(2) Zavod lahko ima tudi druge organe, ki jih doloda zakon ali statut zavoda.
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoeek, glede katerega obtina ne lamai
odskodninsko ali kako drugaae. Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
(sesta totka 7. alena Llredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni lisl RS, 5t. 24116).

Predlog

odloka I. obravnava

ObrazloZilev:
Besedilo je oblikovano v skladu z dolodilom 29., 3l ., 40. in 43. dlena Zakona o zavodih /ZV.
Zakon o zavodih /ZV v prvem odstavku 29. dlena doloda, da 'zavod upravlja svet ali drug kolegijski
organ uprtnljanja'. V prvem odstavku 3l . dlena Zakona o zavodlh lZ71 je dolodeno, da je 'poslovodni

organ zavoda direktor ali drug individualni organ'. Na podlagi dolodila prvega odstavka 43. dlena
Zakota o zavodih IZZ/ je organ zavoda tudi 'strokovni svet ali drug kolegijski strokovni orgon'.
Vsebinsko podobna doloiila vsebuje tudi Zakona o zdrrnstveni dejavnosti /ZZDej/, ki v 28. ilenu
doloia, da zdraystveni dom uprovlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki: . ustanovilelja,.
delovcev zovoda in . zovorovancev oziroma drugih uporabnikov. V skladu z doloiilom 29. ilena
Zakona o zdrsvstveni dejovnosti /ZZDej/ direklorja zdravsNenega zavoda imenuje in razreiuje svet
zcmoda s soglasjem u\tanovilelja.
10. dlen
(Svet zavoda)
1) Organ upravljanja je svet zavoda.
(2) Svet zavoda Steje 9 dlanov, ki ga sestavljajo:
(

o
o
.

dva predstavnika delavcev zavoda,
en predstarmik zavarovancev in drugih uporabnikov,
Sest predstamikov ustanoviteljic zavoda in sicer:
dva predstavnika Mestne obdine Murska Sobota, dva predstavnika obdin Beltinci, Ti5ina, Puconci, en
predstavnik obdin Roga5ovci, Grad, Kuzma, Gomji Petrovci in en predstar.nik iz obdin Cankova,
Salovci, Hodo5, Moravske Toplice.
(3) V obiinah ustanovitelj icah, kjer ima ved obdin sk-upnega predstavnika v svetu zavoda, se rrstni red
vkljudevanja predstavnika doloda po abecednem vrstnem redu obiine. O nadinu obve5danja in dajanja
predlogov za svet zavoda, obiine, ki imajo skupnega predstavnika, sklenejo medsebojni dogovor.
(4) Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno po postopku in na nadin, ki ga v skladu
z zakonom doloda statut zavoda.
(5) Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravslveno zavarovanje
Slovenije Obmodna enota Murska Sobota.
(6) Predstavnike ustanoviteljic imenujejo obdinski sveti ustanoviteljic v skladu s svojimi akti.

ObrazloZilev:

je

oblikovano na podlagi doloiila prvega odstavko 29. ilena Zakona o
zavodih /ZZ, ki doloia, da zavod upravlja svet ali drug kolegijski organ. Na tem mestu moramo
opomniti na doloiilo prvega odstavka 28. ilena Zakona o zdravstveni dejnnosti /ZZDej/, ki doloia,
da zdravstveni zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestqvljojo predstwniki . uslanovitelja, . delavcev
zovoda in . zdvarovancev oziroma drugih uporabnikov.
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila drugega in tretjega odstavka 29. ilena
Zakona o zavodih /ZZ, ki doloia, da svet zcroda sestovljajo predslwniki ustanovitelja, predstawiki
delavcev zavoda ter predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane jatnosti. Sestava sveta zavoda
se doloii z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma slatutom ali pravili zovoda. Pri doloianju itevila
predstavnikov delovcev zovoda mora obiina ustanoiteljica upoitevati doloiila teljavne Kolektivne
pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega vorstva Slovenije, ki pod toiko III/B Delavsko
predstavni|lvo doloia, da se y zavodu, kjerje zaposlenih do 20 predstcmnikov, delavsko predstavniino
ne oblikuje. Delovci takega zavoda sodelujejo pri upra janju zavoda preko delavskega zaupnika (v
tem primeru je delavski zaupnik ilan sveta zavoda). Delavsko predstavniitvo v veijih zavodih pa
sestavlja glede na ilevilo zaposlenih v zavodu naslednje ilevilo ilanov:
. v zavodu z vei kot 20 do 100 delavcev - pet ilanov,
o v zavodu z vei kot 100 do 200 delavcev - sedem ilanov,
. v zavodu z vei kot 200 do 100 delavcev - devel ilanov,
. v zavodu z vei kot 100 do 600 delocev - enajst ilcmov,
Besedilo prvega odstavka

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgoU informativni delovni pripomoaek, glede katerega obtina ne Jamtr
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ztw\du z r)ei kot 600 do 1.000 delavcev - ninajst ilanott.

V zavodu z vei kot 1.000 delavci se itevilo ilanov delovskega predstavniilva za vsokih dodatnih I .000
delavcev poveia za dya Alana. Mandat ilanov delnskega predstavniitva traja 4 lela. Kandidate za
ilane delavskega predstovniitva predlagajo reprezentatiwti sindikati v ztnodu glede na itevilo ilanov
posameznegd reprezentatiynega sindikota v zavodu. Zd volitve delavskega predstavniitva se smiselno
uporabljajo doloibe Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Delovanje delovskega

predstavniitvo se uredi s poslovnikom. Za tehniino izvedbo volitev in plaiilo stroikov volitev je
zadolien zrntod.
Besedilo tretjega odstovka doloia wstni red vkljuievanja predstovnikov, za vei ustdnoviteljic, ki
imajo skupnega predstavnika v svetu zavoda.
Besedilo ietrtega odstavko je oblikovano na podlagi doloiila nelega odstavka 29. ilena Zakona o
zovodih /ZV, ki doloia, da se naiin imenovanja oziroma izvolitve ilanov, predstavnikov delcwcev
zavoda v svet zavoda doloiijo z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali prrnili
zavoda.

Besedilo petega odstovka je oblikovano na podlagi doloiil tretjega odstavka 28. ilena Zakona o
zdrrwsneni dejavnost /ZZDej/, ki doloia, da predstavnike uporabnikov imenuje Zovod za zdrsvstteno
zovarovanje Slovenije, ie zdravstveni zovod opravlja zdravsteene storitve na njegov roiun.
Besedilo iestega odstavka doloia, da predstqvnike ustanoviteljic zavoda imenujejo obiinski sveti
ustanoviteljic, v skladu s svojimi akti.
1

1. 6len

(mandat sveta in konstituiranje sveta)
(l ) Mandat dlanov sveta zavoda traja Stiri leta in zadne tedi z dnem konstituiranja. ilan sveta zavodaje
v svet lahko izvoljen najved dvakat zaporedoma.
(2) Na prvi seji sveta dlani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika sveta zavoda z vedino
glasov vseh dlanov sveta. Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda sklide direktor zavoda v roku 30 dni po
imenovanju dlanov. Svet zavoda dela na sejah. Seje sklicuje predsednik sveta zavoda na lastno
pobudo, na pobudo drugih dlanov sveta in na pobudo direklo{a. Svet zavoda je sklepden in veljar,no
odloda, de je na seji navzoia vedina dlanov. Svet zavoda sprejme odloditve z vedino glasov vseh
dlanov sveta zavoda. Podrobnej5i nadin svojega delovanja in poslovanja svet zavoda dolodi v statutu.
(3) Direklor j e dolZan ustanoviteljice pisno obvestiti o potek-u mandata dlanov sveta zavoda najmanj tri
mesece pred iztekom.

Obrazloiitev:
Pmi odstavekje oblikovan v skladu z doloiilom tretjega odstovka 29. ilena Zakona o zavodih /ZV, ki
doloia, da se sestava, naiin imenovanja oziroma imolitev ilanov, trajanje mandata in pristojnosti
sveta doloiijo z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali prsvili zwoda. No tej pravni
podlagi je doloieno, da mandatna doba ilanov sveta traja ... let in so po preteku te dobe lahko
ponovno imo lj eni oziroma imenovan i.
Z drugim odstavkom je doloien naiin izvoline predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika in
doloien naiin odloianja na seji sveta zavoda. Besedilo je oblikovcmo po onalogiji doloiila 35. ilena
Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, s katerim je doloieno, da svet sprejema odloiine na svoji seji z
veiino opredeljenih glasov navzoiih ilanov. Svet lahko veljavno sklepa, ie je na seji navzoia veiina
ilanov sveta. Ob navedenem je v tem odstcuku doloieno, da organizacijo in naiin dela sveta zavoda
ter naiin uresniievanja prcrvic in dolZnosti ilanov sveta zsyoda doloii svet zavoda s statutomTretji odstavek doloia dolZnost direktorja, kdaj je dolian obvestiti ustanoviteljice o poteku mandata
ilanov sveta zavoda.

Predlog oziroma osnutek predpisa predslavua zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obdina ne jamdi
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12. dlen
(naloge sveta)
Svet zavoda:

.

o
.
.
.
.
o
.
o
o
o
o
o
o
o
.
o
.
o
.
.

sprejema statut po predhodnem soglasju ustanoviteljic
zadeve iz pristojnosti zavoda,
sprejema prosTam dela in razvoj zavoda,
spremlja izwsevanje programa dela,
sprejema finandni nairt,
sprejema zakljudni radun,
sprejema, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
k strateSkemu nadrtu, k aktom
dela, h kadrovskemu nadrtu, nadrtu nabav,

daje soglasje

in druge

splosne akte,

ki

urg ajo

o sistematizaciji delovnih mest in organizaciji

predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja,

ki jo

lahko opravi tudi notranji revizor

ustanovitelja,

odloda o razporeditvi preseZka prihodkov nad odhodki in kridu odhodkov nad prihodki ter
izdela predlog razporeditve,

odloda

o

povedani delorrii uspe5nosti za zaposlene

v

zavodu

in o

nagradi ter delovni

uspeSnosti direkto{a,
odloda o najemu dolgorodnih kreditov,

odloca o dajanju prostorov v najem.
imenuje in razre5uje direktorja,
ocenjuje delo direkoqa,
sklepa pogodbo o zaposlitvi z direkto{em,
potSuje letno poroiilo zavoda,
daje ustanoviteljicam predlog za spremembo, razSiritev in ukinitev dejavnosti,
daje ustanoviteljicam in direkto{u zavoda predloge in mnenja o posamidnih rpraianjih, za
katere je tako dolodeno s statutom zavoda,
sprejema proglam razresevanja preseZnih delavcev zavoda in
opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, s tem odlokom in statutom zavoda.

Obrazloiit*:
Doloiilo 12. ilenaje oblikovano v sHadu z doloiilom 30. ilena Zakona o zavodih /ZV, ki doloia, da
svet zovoda sprejema statut oziroma pravila in druge sploine akte zwoda, sprejema programe dela in
razvoja zavoda ter spremlja njihovo inrievanje, doloia fnaninih nairt in sprejema zakljuini raim
zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali raziiritev dejavnosti, daje ustanovitelju in direhorju
zwoda predloge in mnenja o posamemih vpraianjih in oprmlja druge z zakonom ali ahom o
ustanovitvi oziroma slatutom ali pravili zavoda doloiene zadeve13. dlen

(razrelitev ilana sveta)
(1) elana sveta se razresi pred potekom mandata s strani ustanovitelja ali organa oziroma organizacije
po postopku, po katerem je bil imenovan, in sicer v naslednjih primerih:
- de sam odstopi in zahteva razre5itev,
de ne opravlja svojih nalog, se ne udeleZuj e sej sveta ali ne opravi s strani sveta podeljenih nalog,
de pri svojem delu kot dlan sveta zavoda kSi predpise,
de s svojim ravnanjem Skoduje interesom in ugledu zdravstvenega doma.
(2) Razlog razreSitve zaradi neudeleZbe na sejah sveta je podan, de se dlan sveta ne udeleZi vsaj
polovice sklicanih sej sveta.

Obrazloiitev:
predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obtina ne jamai
odgkodninsko ali kako drugaae. Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del spreietega predpisa
(5esta toaka 7. alena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaaaja (Uradni list RS, a't. 24116).

Predlog

odloka l. obravnava

Besedilo 13. ilenaje oblikovon v skladu doloiilom tretjega odstavka 29. ilena Zakona o zavodih /ZV,
ki doloia, da se sestoya, naiin imenovanja oziroma izvolitev ilanov, t'ajanje mandata in pristojnosti
swta doloiijo z zakonom ali aktom o ustanovityi oziroma s statutom ali pravili zayoda.

14. dlen

(direktor)
(1) Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavl.ja in zastopa zavod v okviru
pooblastil z omejitvijo, daje pri svojih odloditvah v zvezi z nepremidnim premoZenjem in spremembo
dejamosti zavoda vezan na soglasje ustanoviteljev.
(2) Direktor zavodaje odgovoren za zakonito in strokormo poslovanje in delovanje zavoda.
(3) Direktola imenuj e in razreluje svet zavoda v skladu s predpisi na podlagi jamega razpisa ter s
soglasjem ustanovitelja.
(4) Mandat direktoqa traja Stiri leta inje po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
(5) Na podlagi sklepa o imenovanju direkto{a, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta
zavoda njegov predsednik.

Obrazloiitev:

je

oblikovan v skladu z doloiilom 31. ilena Zakona o zqvodih /ZV, ki doloia, da je
poslovodni organ zavoda direhor ali drug individualni organ. Direktor organizira in vodi delo in
poslovanje zatoda, predstavfa in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitosl dela zavoda. Direhor
vodi strokovno delo zovoda inje odgovoren za strokovnost delo zavoda, ie ni z zakonom ali aktom o
ustanovitvi glede na narovo dejavnosti in obseg dela na poslovodni rtmkc|i doloieno, da sta
poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnegd dela v zavodu loieni. Y besedilu prvega odstavka
je doloiena tudi omejitev direktorja, ki se nanaia na razpolaganje z nepremiinim premoienjem in
spremembo dejavnosti zavoda. Pri razpolaganju z nepremiinim premoienjem zovodaje direktor yezan
na soglasje ustanoviteljev. Navedena omejitev izhaja iz doloiila 65. ilena Zakona o zavodih /ZV, na
podlagi katerega je premoienje zavoda last obiin ustanoviteljic. V skladu z doloiilom ;,9. ilena
veljatnega Zakona o stvamem premoZenju driave in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS-I/
so uprdvljovci stvarnega premoienja samouprovnih lokalnih skupnosti samoupravne lokalne skupnosti
in osebe jawega prcna, ki jih za upravljovca dolota ustanoyitveni ah ali akt organa, odgovornega za
izwievanje proraiuna. Uprattljanje stvarnega premoienja je skrb za pravno in funkcionalno
urejenost, investicijska vzdrZeyalna dela, priprrma, organiziranje in vodenje imtesticij v vseh fazah
investicijskega procesa, oddajanje v najem, obremenjevanje s stvarnimi pravicami, dajanje snarnega
premoienja v uporabo in podobno Q. Alen ZSPDSLS-I). Omejitev, ki se nanaia na spremembo
dejavnosti zavoda pa izhaja iz cloloiila pnega odstavka 20. ilena Zakona o znodih /ZV, ki doloia,
da zavod lahko spremeni ali raziiri dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
Drugi odstavekje oblikovon v skladu z novedenim doloiilom 31. ilena Zakona o zayodih /ZV.
Tretji odstavekje oblikovon v skladu z pmega odstavka 32. ilena Zakona o zavodih /ZV, ki doloia, da
direktorja imenuje in razreiuje ustanovitef, ie ni z zakonom ali alaom o ustsnovitvi za to pooblaiien
svet zavoda- Kadar je zo imenovanje in razreiitev direktorja javnega zavoda pooblaiien svet zavoda,
daje k imenovanju in raneiitvi soglasje ustanovitelj, ie z zakonom ni drugaie doloieno. Y skladu z
doloiilom 29. ilena Zakona o zdrtwstveni dejavnosti /ZZDej/ direktorja zdravstvenega doma imenuje
in razreiuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Cetrti odstavek doloia mandat direktorja in peti odstavek, da se z direktorjem sklene pogodba o
zaposlitvi.

Prvi

odstavek

15. dlen

(naloge direktorja)

(1) Naloge direktoda

o
.

so:

predstavlja in zastopa zavod,
organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obdina ne jamdi
odSkodninsko ali kako drugate. Predlagane reiitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
(sesta totka 7. tlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaaaja (Uradni list RS, 5t, 24116).

Predlog

.
.

odloka l. obrarmava

o
o

odgovaia za zakonitost dela,
sprejema ak o organizaciji dela in sistematizaciji delovnih mest, kadrovski nadrt, nadrt nabav
in strate5ki nadrt.
daje predlog za spremembo, raziiritev in ukinitev dejavnosti,
daje predloge in mnenja o posamidnih \pra5anjih, za katereje tako dolodeno s statutom

.
.
.
o
o
o

vodi strokovno delo in odgova{a za strokovnost dela zavoda,
sklepa pogodbe o zaposlitvi delavcev zavoda,
imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovomostmi,
sprejema splosne akte zavoda razen tistih, ki so v pristojnosti sveta zavoda,
pripravi letno porodilo o delu in poslovanju zavoda in
opravlja druge naloge, dolodene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.

zavoda.

(2) K aktom iz detrte atineje prejSnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.

(3) Direktor je dolZan o svojih ugotovitvah v zvezi s strokolnim delom obveidati strokovni

svet

zavoda ter sprejemati ukepe za odpravo pomanjkljivosti in za napredek strokovnega dela.

(4) Direktor je samostojen pri opravljanju poslov iz svojega delor.nega podrodja. Direktor je za svoje
delo odgovoren svetu zavoda. Direktor mora pri vodenju poslov rawati z javnimi sredstvi s skrbnosdo
dobrega gospodarja.

Obrazloiitev:
Doloiilo prvega odstavka 14. ilena se navezuje na naloge direhorja, ki jih je dolian izpolnjevati.
Drugi odstavek doloia, da direhor sprejema alda o organizaciji in sistembaciji delovnih mest,
kadrovski nairt in nairt nabav ter slrateiki naiet in da k temu daje soglasje svet zcrvoda.
Tretji odstavek doloia, da je direHor dolian o svojih ugotovitvah s strokovnim delom obveitati
strokovni svet.

Cetrti odstavek dotoia, da je direhor samostojen pri opravljanju poslov, vendar

je

za svoje delo

odgov oren sv e tu zav oda.
16. dlen

(pogoji za imenovanje direktorja)

(1) Za direkto{a je lahko na podlagi jamega razpisa imenovan kandidat, ki poleg splo5nih pogojev

(2)

dolodenih z zakonom izpolnjuje 5e naslednje pogoje:
o ima univerzitetno izobrazbo ali visoko izobrazbo s specializacijo ali magisterijem,
o naj manj pet let delovnih izkuSenj z zahtevano izobrazbo od tega vsaj 3 leta na vodstvenih
delovnih mestih,
o predloZi program dela in razvoja zavoda.
S statutom zavoda se lahko dolodijo 5e drugi pogoji, kijih mora direktor izpolnjevati.

Obrazloiitev:

pmega in drugega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila pnega odstavka 33. ilena
Zakona o zavodih /ZV, ki doloia, da je za direhorja lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje,
doloiene z zakonom in ahom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda. Direhor
zdravstvenega doma mora imeti visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkuienj. Ce
poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda nista loieni, mora imeli direhor
visoko strokovno izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri. Ce stu poslovodna funkcija in funkcija
strokottnega vodenja zdravstvenega zavoda loieni, vodi strokovno delo zdravstvenega zovoda
strokotni vodja, ki mora imeti visoko izobrazbo ustrezne zdrovstvene smeri in najmanj pet let delovnih
izkuienj.
V skladu z doloiilom 34. ilena Zakana o zavodih /ZV se direktor zavoda imenuje na podlagi iovnega
razpisa, ie ni z zakonom ali ahom o ustanovitvi drugaie doloieno. Na tem mestu moramo opomniti
tudi na doloiilo 7. ilena veljovnega Zakona ojavnih usluibencih /ZJU/, ki v 7. ilenu (v okviru skupnih
Besedilo

Predlog oziroma osnutek predpisa predslavlja zgoli informativni delovni pripomotek, glede katerega oHina ne jamai
odikodninsko ali kako drugaie. Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del spoetega predpisa
(sesta toika T. alena Uredbe o posredovaniu in ponovni uporabi informacij javneqa znaiaja (Uradni list RS,5t. 24116).
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sistema javnih usluibencey, ki ve\ajo tudi za zaposlitev v jwnih znodih) doloia, da se
'zaposlovanje javnih usluibencev imaja tako, da je zagotovljena enakoprovna dostopnost delovnih
mest za vse zainteresirane kandidate pod enakimi pogoji in tako, da je zagotovljena izbira kandidata,
ki je najbolje strokovno usposobljen za oprovljanje nalog na delovnem mestu'. Y sklaclu z navedenim
je v pmem odstavku doloieno, da se direktorja zavoda imenuje v skladu s predpisi na podlagi javnega
razpisa. I/ skladu z doloiilom 35. ilena Zakona o zavodih /ZV se razpis za imenovanje direktorja
objrni v sredstvih javnega obveiianja. V razpisu se doloiijo pogoji, ki jih mora izpolnjevoti kandidat,
ios za katerega bo imenovan, rok do katerega se sprejemajo prijove kandidatov, in rok, y katerem
bodo prijavljeni kandidati obveiieni o izbiri. Na tem mestu moramo opomniti tudi na doloiilo 38.
ilena Zakona o zrnodih /ZV, ki doloia, da je lahko direktor rozreien pred potekom iasa, za katerega
je imenovan. Pristojni organ (svet zovoda) paje clolZan razreiiti direhorja: . ie direhor sam zahteva
razreiitev, . ie nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih rozmerjih preneho delovno
razmerje po samem zakonu, . ie direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in sploinih aktih
zovoda ali neutemeljeno ne izvriuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njim, . ie direktor

naiel

s svojim

nevestnim ali nepravilnim delom povzroti zavodu veijo ikodo ali ie zanemmja ali
malomarno opravlja noje dolinosti, tako da nastonejo ali bi lahko nastale hujie motnje pri
oprcm lj anj u dej avnos t i zdvoda.

17. dlen

(razrelitev direktorj a)

(l) Direktorje lahko

-

razreSen pred potekom dasa, za kateregaje imenovan:
de direldor sam zahteva razre5itev,

de nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delomih razmerj ih preneha delor.no razme{e po
samem zakonu.
de direktor pri svojem delu ne raLna po predpisih in sploinih aktih zavoda ali de neutemeljeno ne
izwSuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,

de direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzrodi zavodu vedjo Skodo ali de
zanemarja ali malomamo opravlja svoje dolZnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujse
motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
(2) Direktorja razreSi svet zavoda ob soglasju obdine kot ustanovitelj ice.
(3) Pred razre5itvijoje potrebno direklo{a seznaniti z razlogi za razre5itev in mu dati moZnost, da se o
njih izjavi. Zoper sklep o razre5itvi ima direktor pravico zahtevati sodno varstvo.
Obrazloiitev:

Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila pmega odstovka 32. ilena Zakona o znodih /ZV, ki
doloia, da direhorja imenuje in razre|uje ustonovitelj, ie ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi za to
pooblaiien svet zavoda. Zakon o zovodih /ZV v 38. ilenu doloia v katerih primerih je direhor lahko
razreien pred potekom iasa, za kateregaje imenovan.
I

8. dlen

(strokovni direktor)

(1) eeje

za direkto{a imenovan kandidat, ki nima smeri zdravstvene izobrazbe, se v skladu z
Zakonom o zavodih in Zakonom o zdravstveni dejavnosti imenuje 5e strokomi direktor, ki mora
za imenovanje izpolnjevati naslednje pogoje:
- da ima univerzitetno izobrazbo zdravstvene smeri,
- da ima najmanj 7 let detovnih izku5enj na podrodju primame zdravstvene dejar.nosti,
- da predloZi progam strokovnega razvoja zavoda.

(2) Funkcija strokowega direktoda preneha s prenehanjem

mandata direktorja zavoda.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgou informativni delovni pripomodel! glede katerega obdina ne jamii

odskodninsko ali kako drugade. Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nuino del spreietega predpisa
(iesta toaka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaiaja (Uradni list RS,5t. 24116).
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Obrazloiitev:
Besedilo prtega odstavka doloia, da ie imenovani kandidat za direktorja nima smeri zdravstvene
izobrazbe se v skladu z Zakonom o zavodih in Zakonom o zdravstveni dejavnosti imenuje ie strokovni
direktor in v nadaljevanju doloia pogoje, ki jih mora strokovni direktor izpolnjevati.

Besedilo drugega odstavka tega ilena doloia, da mandat strokoynega direktorja preneha s
prenehanj em mandata direktorj a zrnoda.

19. dlen

(sklenitev delovnega razmerja direktorja)
(1) Direklor sklene deloraro razme4e za doloden das, za das trajanja mandata. Delavca, kije bil pred
imenovanjem za direktoda zaposlen v istem zavodu za nedoloien ias, se po prenehanju funkcije
premesti v sk.ladu s sistemizacijo delor.nih mest in kadrovskim nadrtom na prosto delovno mesto, ki
ustreza njegovi strokovni tzobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje. Pravice in dolZnosti
delodajalca v razmelu do direkto{a zavod,a, izvaja svet zavoda.
(2) ee direkto{u preddasno preneha mandat, oziroma de nihde izmed prij avlj enih kandidatov za
direkto{a ni imenovan, svet zavoda imenuje wiilca dolZnosti direko{a, vendar najved za eno leto.
ObrazloZitev:
Besedilo prvega odstavka doloia naiin sHenitve delovnega razmerja in da dolZnosti delodajalca v
razmerju do direktorja zavoda, izvaja svet zavoda.

Drugi odstavek doloia, kdaj st et zavoda imenuje vriilca dolZnosti in sicer najvei za eno leto.
20. dlen

(strokovni svet)
Strokovni svet je kolegijski organ zavoda. Naloge, sestavo in nadin oblikovanja strokormega sveta
doloda stahrt zavoda, v skladu z zakonom. Strokomi svet obravnava lpra5anja s podrodja:
- strokovnega dela zavoda,
- odloda o strokovnih rpra5anjih,
- doloda strokor.ne podlage za program dela in razvoj a ja'"nega zavoda,
- daje svetu zavoda in direklo{u mnenja in predloge glede orgaruzacije dela ter pogojev za

-

razvoj dejamosti zavoda,
opravlja druge z zakonom ter odlokom in s statutom zavoda dolodene naloge.

Obrazloiitev:
je oblikavano na podlagi doloiila pmega odstovka 43. ilena Zakona o zavodih /ZV, ki
doloia, da ima zavod strokovni svet ali drug kolegijski strokovni organ. Doloiila 30. ilena Zakona o
zdruvstveni dejavnosti /ZZDey', doloiajo, da je kolegijski strokovni organ zdravstvenega zavoda
strokovni svet. Naloge, sestavo in naiin oblikovanja slroknvnega sveta doloia statut zqvoda- Ob tem
moramo opomniti ie na doloiilo drugega odstavka 43. ilena Zakona o zovodih 2,V, ki doloia, da se
sestava, naiin oblikovanja in druge naloge strokovnega svela zavoda doloiijo s statutom ali provili
zovoda v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi. V skladu z doloiilom 44. ilena Zakona o zavodih
/ZV strokovni svet zavoda obravnava vpra.ianja s podroija strokovnega dela zavoda, odloia o
strokovnih vpraianjih v okviru pooblastil, doloienih v statutu ali pravilih zavoda, doloia strokovne
podlage za prugrume dela in razvoja zavoda, daje svetu in direktorju mnenja in predloge glede
organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali aHom o ustanovitvi
oziroma s statutom ali pravili zavoda doloiene naloge.
Besedilo

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obtina ne jamar
odikodninsko ali kako drugaie. Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nulno del spreietega predpisa
(sesta toika 7. dlena Uredbe o posredovanlu in ponovni uporabi informacij javnega znaaaja (Uradni list RS, ft. 24116).
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-

L obravnava

PRf,MOZENJE
21. dlen
(premoienje zavoda)

(1) PremoZenje, s katerim upravlja zavod, je last obdin ustanoviteljic v odstotku deleZa glede

na

Stevilo prebivalcev na dan 1.7.2020. Statistidni urad \\'\r,w.stat.si: Osebe s prijavljenim prebivaliSdem
v Republiki Slovenijipo obCinah in sicer:

Stevilo prebivalcev

Obdina
Mestna
Obdina
Obdina
Obdina
Obdina
Obdina
Obdina
Obdina
Obdina
Obdina
Obdina
Obdina

obdina Murska Sobota
Beltinci
Puconci
Moravske Toplice

Ti5ina
RogaSovci
Grad

19005
8351
6051

6040
4106

3l8l

delei

v

Vo

33,92%
14,90 0/o
10,80 %
10,78 0/o

7,33
5,68

3,8t

yo
yo
yo

Gomji Petrovci

2131
2039

Cankova

1819

3,64 %
3,25 0/o

Kuzma
Salovci

1573

2,8t

t42t

Hodo5

305

2,s4 %
0,54 0/o

SKUPAJ:

56022

%

100%

razen nepremidnega premoZenja, katerega so ustanoviteljice zgradile same, po letu 1995. Za
opravljanje dejavnosti zagolavljajo ustanoviteljice zavodu nepremidnine in opremo, ki jo je zavod
uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka. Z vsem premoZenjem upravlj a zavod.
Za upravljanje s premoZenjem je zavod odgovoren vsaki od obdin ustanoviteljic.
(2) Za qravllanje s sl:upnim premoZenjem je zavod odgovoren ustanoviteljicam.
(3) Zavod samostojno razpolaga s premidnim premoZenjem, z nepremidninami pa samo v skladu s
sklenjeno pogodbo o upravljanju, lastnice ustanoviteljice.
(4) Zavod je dolZan skrbeti za vzdrievanje in obnavljanje stavb in prostorov, ki jih je v soglasju z
ustanoviteljicami oddal v najem najemnikom ter vzdrLevati in obnavljati opremo v teh prostorih, v
skladu s pogodbo o upravljanju.
(5) Zavod je dolZan dati najemnikom moZnost najema prostorov in opreme, kijih sam ne potrebuje za
opravljanje jar.ne zdravstvene sluZbe, ter omogoditi vlaganja najemnikovih sredstev v prostore in
opremo.

Obrazloi,ilev:
odstavek je oblikovan v skladu z doloiilon 65. ilena Zakona o zavodih /ZV, ki doloia, daje
premoZenje, ki je bilo druibena lastnina v upravljanju delovne organizacie, ki so v letu 1991
opravljale dejavnosti zdraystva in nadaljevala delo od l. aprila 1991 kot znodi, s l. aprilom 1991
postalo lastnina obiin ustanoviteljic. Premoienje s katerim upravlja znod je last ustanoviteljic, v
od*otku glede na itevilo prebivalcev, razen nepremiinega premoienja, ki so ga ustanoviteljice
zgradile same po letu 1995.
V skladu z doloiilom drugega odstavka je zovod za upnrljanje s premoZenjem odgovoren
ustanoviteljicam. Na tem mestu moramo opomniti na doloiilo 19. ilena veljavnega Zakona o styarnem
premoimju drZove in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS-I/, ki doloia, da so uprovljavci
stvarnega premoZenja samouprawih lokolnih skupnosti samoupravne lokalne skupnosti in osebe
javnega prava, ki jih za upravljavca doloia uskmovitveni akt ali akt organa, odgovornega za

Pnti

izv ri ettanj e prorai una.
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlia zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obtina ne jamtr

odSkodninsko ali kako drugade. Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
(iesta toika 7. tlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znataja (Uradni list RS, it. 24116).
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Tretji odstavekje oblikovan v skladu z doloiilom prttego odstavka 48. ilena Zakona o zavodih /ZV, ki
doloia, da zavod pridobiva sredstva zs delo iz sredstev ustonovitelja in v skladu z nayedenim
doloiilom 19. ilena Zakona o stvarnem premoienju drisve in samoupravnih lokalnih skupnosti
/ZSPDSLS-1/.

je doloieno,

da zrmod upravlja s premoienjem, ki ga je dal v najem v soglasju z
pogodbo
ustanovitelj icami - s
o upravljanju.
Peti odstqvek doloia moinost dajanja v najem tudi medicinske opreme in drugo, ie je zavod ne
potrebuje in najemnikom omogoiati tudi, da sami vlagajo sredstva v prostore in v opremo.
S

ietrtim

7.

odstavkom

VIRI IN NAdIN PRIDOBTVANJA SREDSTf,V ZA DELO ZAVODA
(sredstva za delo zavoda

(1)

22. ilen
viri
in naiin pridobivanja sredstev)
-

Sredstva za izvajanj e dejavnosti zavod pridobi:

-

na osnovi pogodbe za opravljanje osnovne zdravstvene deja\.nosti od Zavod,a za zdravstveno
zavarovanje Slovenije,
od zavarovalnic na osnovi prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja,

iz proraduna Republike Slovenije oziroma Ministrstva za zdravje Republike Slovenije

za

storitve in namene, za katere je z zakonom dolodeno ali posebej dogovorjeno, da se financirajo
iz republiSkega proraduna,

- iz proradunov obdin ustanoviteljic,
-

za preventivne programe na podrodju zdravstvene

dejavnosti in investicije,
s prodajo storitev drugim,

z dotacijami, dariti in iz drugih virov, na nadin in pod pogoji, dolodenimi z zakonom in
statutom zavoda.

iz drugih virov na nadin in pod pogoji, dolodenimi z zakonom, aktom o ustanovitvi in statutom
zavod,a.

(2) Nadzor

nad zakonitostjo dela zavoda izvajajo obdine ustanoviteljice in pristojni drZami organi.

Obrazloiitev:
je oblikovano v skladu z doloiilom prvega odstavka 48. ilena Zakona o zavodih /ZV, ki
doloia, da zavod pridobivd sredstta za delo iz sredstev uslanovitelja, s plaiili za storitve, s proddjo
blaga in storitev na trgu in iz drugih viroy na naiin in pod pogoji, doloienimi z zakonom in ahom o
ustanovitvi. Ob tem Zakon o zdravstveni dejovnosti /ZZDej/ v 31. ilenu doloia, da zdrovstveni zcrod
pridobiva sredstva za delo: iz sredstev ustanovitelja v skladu z ahom o ustdnoyitvi; s plaiili za
storitve; po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zovarovanje Slovenije; po pogodbi z minislrstvom,
pristojnim za zdrauje, za naloge, ki se na podlagi zakona f.nancirajo iz republiikega proraiuna; iz
drugih virov na naiin in pod pogoji, doloienimi z zakonom, aktom o uslsnovitvi in statutom zavoda.
Besedilo

8.

RAZPOLAGANJE S PRESEZKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NA'IN KRITJA
PRIMANJKLJAJA
23.

ilen

(preseiek prihodkov)
Zavod samostojno gospodari s sredstvi prihodkov, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejar,nosti.
(2) PreseZek prihodkov nad odhodki zavod nameni za razvoj, nabavo nove opreme, medicinskotehnolo5ko posodobitev in opravljanje osnome dejamosti.
(3) Prese2ek prihodkov nad odhodki se lahko nameni tudi za investicije v opremo ali za obnovo in
vzdrZevanje opreme. O namenu in razporeditvi preseZkov odloda svet zavoda na predlog direkto4a.

(l)

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlla zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obaina ne jamar
odskodninsko ali kako drugade. Predlagane reSitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
(iesta toika 7. tlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaaaja (Uradni list RS,5t. 24116).

Predlog odloka

-

I. obravnava

(a) DelpreseZka prihodkov nad odhodki, ki jih zavodustvari s prihodki, pridobljenimi s prodajo blaga
in storitev na trgu, se lahko razdeli za dodatno delovno uspeSnost, na nadin doloden v skladu z
zakonom.

Obrazloi,itev:
V skladu z doloiilom drugega odstwka 48. ilena Zakona o zavodih /ZV, ki doloia, da sme zavod
uporabiti preseiek prihodkov nad odhodki le za opravljanje in razvoj dejavnosti, torej tako kot je
navedeno do vkljuino odstavka tri in do lahko preseiek prihodkov in odhodkov, kijih zavod ustvari s
trino dejavnostjo, razdeli za dodatno delovno uspeinost v skladu z zakonom.

24. dlen

(primanjkljaj sredstev za delo)

(l)

Primanjkljaj sredstev v poslovanju zdravstvenega doma, izkazan v letnem poslormem porodilu
krijejo ustanoviteljice le, de ne izpolnjujejo svojih obveznosti i228. dlena tega odloka.
(2) O nadinu in vi5ini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogode pokriti iz drugih
razpoloZljivih sredstev zavoda, odloda ustanoviteljica na predlog sveta zavoda.
(3) Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova preved izpladanih plad, krije zavod. Primanjkljaj mora
zavod pokriti v breme sredstev zapla(,e najkasneje v naslednjem koledarskem obdobju.
(4) Realizacija prihodkov zavoda iz dejavnosti, ki ni predmet osnovnih dejavnosti zavoda (lastne
realizacije) je prihodek zavoda, s katerim samostojno razpolaga, de v celoti in realno pokrije stro5ke
take dejavnosti.

(5) Dejavnosti, ki niso predmet osnovne dejavnosti, de jih zavod izvaja, ne smejo bremeniti osnovne
dejavnosti.

Obrazlolitev:
je oblikovano v skladu z doloiilom prvega odstovka 48. ilena Zakona o zavodih in doloia,
n ai in e lcr itj a pr i manj klj aj a.
Drugi odstovek doloia, da na tej pravni podlagi o naiinu in viSini pokrivanja primanjkljaja sredstev
za delo, ki ga ni mogoie poleriti iz drugih razpoloiljivih sredstev zavoda, odloia ustanoviteljica na
predlog sveta zqvoda.
Tretji odstavek doloia, da primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova prevei izplaianih plai, krije
zavod, in da zavod takien primanjkljaj sredstev pokriva v breme plai najkasneje v naslednjem
Besedilo

koledarskem letu.
Y ietrtem odstavku tega ilenoje doloieno, da so prihodki zavoda iz dejovnosti, ki ni predmet osnovne
dejovnosti, prihodki zavoda, s katerim samostojno razpolaga, ie v celoti in realno pokrije stroike te
dejavnosti.
Peti odstqvek doloia, da so dejavnosti, ki niso predmet osnovne dejavnosti, iejo zavod izvaja, ne sme
br e me nit i os novne dej avnos t i.

9.

PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
25. dlen

(nastopanje v pravnem prometu)
(1) Zavodje prar.na oseba. Zavod odgovarja za svoje obveznosti s premoZenjem, s katerim raryolaga.
V prar.,nem prometu s tretjimi osebami zavod s premidnim premoZenjem upravlja samostojno, z
nepremidnim pa samo po predhodnem soglasju ustanoviteljice, v skladu z 21. (lenom tega odloka.

(2) Zavod prevzema odgovornost za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospoda4a za
upravljanje

s premoZenjem

ustanoviteljic, ki ga ima v upravljanju.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obiina ne jamdi
odSkodninsko ali kako drugate. Predlagane reSitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
(Sesta todka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaiaja (Uradni list RS, 5t. 24116).

Predlog

odloka I. obravnava

Obrazloiitev:
Besedili pnega in drugega odstavka sta oblikovani v skladu z doloiilom 49. ilena Zakona o zovodih
/ZZ, ki doloia, daje zavod odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi s katerimi lahko razpolaga.
26. dlen

(zastopanje zavoda)

(l) Zavod zastopa in predstavlja direktor. Direktor je poobla5den za sklepanje pogodb
potrjenega finandnega nadrta, ki ga sprejme svet zavoda (letnega izvedbenega nadrta) razen:

v okviru

-

potrebno

pogodb, ki se nana5ajo na nepremidnine, ki lih ima zavod
soglasje ustanoviteljice, v skladu z 19. dlenom tega odloka.

v upravljanju, za katere je

(2) Med zadasno odsotnostjo direktorja le-tega nadome5da delavec zavoda v okviru pooblastil, ki mu

jih pisno podeli direktor.
Obrazloiitev:
Besedili prvega in drugega odstayka doloiata, da

je direktor pooblaiien za sklepanje pogodb in o

naiinu zastoponja, ie je direhor odsoten.

10. MI,DSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITf,LJIC IN ZAVODA
27 . dlen
(medseboi ne pravice in obveznosti)

(1) Zavod:

l.

poroda ustanoviteljicam vsaj enkmt letno

o

svojem poslovanju

in

izwievanju

letnega

progmma,

2.
3.
4.

pripravlja in oblikuje razvojne nadrte,
zagotavlja ustanoviteljici potrebne podatke v skladu z zakonom,
predloZi ustanoviteljici letno in polletno porodilo in porodilo o realizaciji letnega nadrta.
(2) Ustanoviteljica:
I . vkljuduje javni zavod v oblikovanje politike razvoja dejawosti jar.ne sluZbe,
2. usklajuje programe izvajanja dejamosti jame sluZbe,
3. v primerih, ko ugotovi, da je ogroZeno nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod
ustanovljen, ima ustanoviteljica pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno
z zakonskimi in drugimi predpisi.

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila desete alineje 8. ilena Zakona o zdvodih /ZV, ki doloia,
da ah o ustanovirvi zavoda vsebuje medsebojne pravice in obyeznosti usla oviteljq in zavoda.

28. dlen

(sredstva za delo zavoda

s

strani ustanoviteljic)

(l)

Ustanoviteljice so dolZne zagotavljati zavodu sredstva za n_jegov razvoj oziroma inveslicije v
okviru sprejete mreZe jar.ne zdravstvene dejawosti v obdinah.
(2) Zavod si mora pred pridetkom det pridobiti pisna soglasja ustanoviteljic-obdin, glede rrste in
obsega predvidenega investicijskega vzdriev anja in investicij.
(3) Za investicije in investicijska vlaganja v zdravstvene postaje in ambulante zagotavljajo sredstva
obdine, za katere zdravstvena postaja in ambulanta opravlja zdravstveno dejawost.
(4) Za investicije in investicijska vlaganja v objekt zdravstvenega doma, kj er se izvajajo skupne

dejavnosti za vse ustanoviteljice, pa ustanoviteljice zagotavljajo sredstva

v

odstotku Stevila

prebivalcev posamezne obdine. Osnova za izradun deleZev posamezne obdine ustanoviteljice je Stevilo
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlla zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obtina ne jamdi
odskodninsko ali kako drugaie. Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
(sesta totka T. alena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znataia (Uradni list RS,5t. 24116).

Predlog odloka

prebivalcev

v

-

I. obra'"'nava

odstotku deleia glede na Stevilo prebivalcev na dan l.l.?020, Statistidni urad

u u'u'.start.si.

Obrazlolitev:
je oblikovano v skladu z doloiilom prvega odstavka 48. ilena Zakona o zavodih /ZV, ki
doloia, da zovod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustonovitelja. Besedilo doloia dolZnost
zagotavljanja sredstev ustanoviteljic zavodu in sicer za investicije, za zdravstvene postaje in
ambulante - obiine kjer objeHi stojrjo ter zo objekte zdravstvenega doma, kjer se inajajo skupne
dejovnosti za vse ustanoviteljice, v odstotku itevila prebivalcev posamezne obiine.
Besedilo

29. dlen

(pridobitev soglasij od ustanoviteljic)
Zavod mora od ustanoviteljic pridobiti soglasje:
1. o statusnih spremembah javnega zavoda,
2. o prenehanju javnega zavoda v skladu z dolodili zakona in statuta jar.nega zavoda,
3. k imenovanju in razreSitvi direktorja javnega zavoda v skladu z dolodili zakona,
4. o razpolaganju s preseZkom prihodkov nad odhodki zavoda,
5. k spremembi sedeZa ali imenajavnegazavoda,
6. k spremembi ali raz5iritvi dejavnosti javnega zavoda,
7. k ustanovitvi drugega zavoda ali podjetja, katerega javni zavod ustanavlja v
dejavnosti,
8. k sprejemanju statutajavnega zavoda,
9. o pridobivanju in odtujitvi nepremidnega premoZenjazavoda,
I 0. potrj uj e letni nadrt investicij ske ga vzdri,ev anja,
I l. o drugih rpra5anjih v skladu z zakonom.

okviru svoje

Obrazloiitev:
je oblikovano na podlagi doloiila desete alineje 8. ilena Zakona o zavodih /ZV, ki doloia,
da ah o ustonovitvi zavoda vsebuje medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda ter v
katerih primerih je zavod dolZan pridobiti soglasje od ustanoviteljic.
Besedilo

11. MEDSEBOJNE

PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC
30. dlen

(medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljic)

(l) Za izw5evanje

ustanoviteljskih pravic ustanoviteljice ustanovijo svet ustanoviteljic,

ki

ga

sestavljajo iuparu v skladu z dolodili zakona, ki ureja podrodje lokalne samouprave in se ustanovi s
posebnim aktom
(2) Ustanoviteljice uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti z odlokom o ustanovitvi
sveta ustanoviteljic.

Obrazlolitev:
Besedilo tega ilena se uporabi

v

primeru,

da

javni zqvod ustanovi vei obiin ustanoviteljic.

Prvi odstovek je oblikovon v skladu z doloiilom ietrtega in petega odstwka 61. ilena Zakona o
lokalni samoupravi /ZLS/, ki doloia, da obiinski sveti obiin ustanovijo za uresniievanje
ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odloiitev obiin v zvezi z zagotavljanjem javnih sluib iz
tretjega odstavka 61. ilena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ svet ustanoviteljic, ki ga sestavljajo
Zupani.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obdina ne jamdi
odSkodninsko ali kako drugade. Predlagane reiitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
(Sesta totka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list RS, 5t. 24116).

Predlog

Drugi odstavek je oblikovan v skladu z doloiilom

f.

odloka I. obravnava

ilena Zakona o zavodih /ZV, ki doloia, da

se

medsebojne provice, obvemosti in odgovomosti med ustanovitelji uredijo z odlokom.

12. SPLOSNIAKTIZAVODA
3l . dlen
(statut zaYoda)

(l)

Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda, dolodi pristojnosti, pooblastila in

odgovomosti zavoda, nadin dela in odlodanja ter druga lpraianja, pomembna za opravljanje dejal,nosti
in poslovanje zavoda v skladu z zakoni in tem odlokom.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelj ice.

Obrazloiilev:
Prvi odstovekje oblikovan v skladu z doloiilom 45. ilena Zakona o zavodih /ZZ, ki doloia, da ima
zdvod statut in pravila. S statutom ali prsvili zqvoda se ureja organizacija zovoda, organi, njihove
prislojnosti in naiin odloianja ter druga vpraSanja, pomembna za opravAanje dejavnosti in
poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in aktom o uslanovitvi.

Drugi odstavekje oblikovsn v skladu z doloiilom prvega odstavka 46. ilena Zakona o zcmodih /ZV, ki
doloia, da statut oziroma pravila zavoda sprejme svet zovoda s soglasjem ustqnovitelja.
32. dlen

(drugi splolni akti)

(l) V skladu

s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge sploSne akte, s katerimi se uredijo
druga lpra5anja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.

Splo5ne akle zavoda sprejme svet zavoda ali direktor zavoda. Razmejitev pristojnosti pri
sprejemanju splo5nih akov zavoda se dolodi v statutu zavoda.

(2)

Ohrazloiilev:
Prvi odstdvekje oblikovon v skladu z doloiilom tretjega odstavka 45. ilena Zakona o zavodih /ZV, ki
doloia, da ima zavod lahko tudi druge sploine akle, s katerimi se urejajo vpraianja, pomembna za
delo in poslovanje zavoda, v skladu s statutom oziroma pravili.
Drugi odstavekje oblikovan v skladu z doloiilom drugega odstavka 16. ilena Zakona o zavodih 2,V,
ki doloia, da druge sploine akte sprejme svet zavoda, ie ni s statutom oziroma provili zovoda
doloieno, dajih sprejme direhor.

13. PREHODNEINKONdNEDOLOdBE
33. dlen

(konstituiranje sveta zavoda)
Zavod mora konstituirati svet zavoda in druge organe, uskladiti svojo organiziranost ter priglasiti
spremembe lpisa v sodni register najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Obrazloiitev:
Besedilo doloia rok konstituiranje sveta zavoda in druge organe.
34. dlen

(rok za sprejem statuta)
Svet zavoda mora v roku treh mesecev sprejeti statut zavoda.
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obaina ne jamti
odikodninsko ali kako drugaie. Predlagane reiiwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
(6esta toaka 7. alena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaaaja (Uradni list RS, 5t. 24116).

Predlog odloka

-

I. obravnava

Obrazloiitev:
Besedilo doloia rok v katerem se mora sprejeti statut zavoda.
35. dlen

(funkcija opravljanja direktorja zavoda)
Funkcijo direktorja zavoda opravlja sedanji direklor zavoda. Direktor se imenuje v skladu z dolodili
tega odloka po poteku mandata sedanjemu direktorju.
Obrazloiitev:
B e s e di

Io

d o I o i a opr av lj anj e funkc ij e dir e kt orj a.

36. dlen

(pravno nasledstvo)
Zavod, ustanovljen s tem odlokom je pravni naslednik Zdravstvenega doma Murska Sobota, ki je
vpisan v sodni register pri OkroZnem sodi5du Murska Sobota, vl. Stev. 10199800, z dne 15. 9. 1993 in
prevzema vse pravice in obveznosti tega zavoda.
Obrazloiitev:
Besedilo doloia, da zavod, ki je ustanovljen s tem odlokom prevzemq prdvno nasledstvo
ZdravsMenega doma, ki je bil registriran pri Olcroinem sodiiiu Mursko Sobota, z dne 15.9.1993.
37. dlen

(prenehanje veljavnosti starega odloka)

Z

dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda
Zdravstveni dom Murska Sobota (Uradne objave, itev.l5l92 in 1/93).

Obrazloiitev:
Besedilo doloia, da z dnem weljavine rcga odloka preneha veljati

prejinji odlok.

38. dlen

(zaietek veljavnosti tega odloka)

Ta odlok zadne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok

se

posreduje v objavo, ko ga v enakem besedilu sprejmejo obdinski sveti obdin ustanoviteljic.

Obrozloiitev:
je oblikovano na podlagi doloiila 66. ilena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki doloia, da
morajo biti statut in drugi predpisi obiine objavljeni, veljati pa zainejo petnajsti dan po objavi, ie ni v
njih drugaie doloieno. Statut in drugi predpisi se objavijo v uradnem glasilu.

Besedilo

Stevilka:

,datum:

Beltinci, Mladinska 2

Stevilka:

Marko Virag, Ltpan
,datum:

Danilo Kacijan, btpan

Cankova, Cankova 25

Stevilka:

, datum:

Gornji Petrovci, G. Petrovci

Franc Slihthuber, Zupan

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obiina ne jamdi
odSkodninsko ali kako drugade. Predlagane reSitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
(Sesta todka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list RS, 5t. 24116).

Predlog odloka

Stevilka:

Cvetka Ficko, hryanja.
,datum:

Ludvik Orban, Zupan

Hodo5, HodoS 52

Stevilka:

,datum:.

Kuzma, Kuzma 60c

Jozef Skalie

Stevilka: O I 4-OOl 4 I 2020,datum:
Moravske Toplice, Kranjdeva ul.

Stevilka:

3

,iupan

Alojz Glavad, Zupan

,datum:

Murska Sobota, Kardo5eva 2

Stevilka:

dr. Aleksander Jev5ek

,datum:

Puconci, Puconci 80

Ludvik Novak, Zupan

Stevilka:
,datum:
RogaSovci, Roga5ovci l4b

Edvard Mihalid, Zupan

Stevilka:

,datum:

Salovci, Srt,r""i 162

Stevilka:
TiSina: Ti5ina 4

I. obravnava

,datum:

Grad, Grad 172

Stevilka:

-

Iztok Fartelg Zupan
,datum:
Franc Horvat, Zupan

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obdina ne jamti
odskodninsko ali kako drugate. Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
(sesta totka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znataja (Uradni list RS, 5t. 24116).

Predlog

odloka l. obravnava

ObrazloZitev:
Zdravstveni dom Murska Sobota, katerega ustanoviteljice so vse obdine z obmodja Upravne enote
Murska Sobota - 12 obdin, Ze od leta 1992 deluje na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega
zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota (Uradne objave Stev. 15/92 in 1193). Po
ustanovitvi novih obdin, bi morale obdine kot ustanoviteljice sprejeti nov Odlok o ustanovitvi ja!'nega
zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota, vendar do tega iz razlidnih razlogov ni priSlo. Odlok o
ustanovitvi zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota je sprejela Skupidina obdine
Murska Sobota, dne 26. 11. 1992. Ta odlok je 5e sedaj v veljavi. Po ustanovitvi obdin je Mestna
obdina Murska Sobota Ze Stirikat pripravila osnutek odloka in sicer v letu 1996, 2002, 2006 in v letu
2012. Zadnjo obravnavo odloka nista sprejeli dve obdini, zato 5e do danes ni sprejet. Odlok je
potrebno nujno sprejeti, zato je strokolrla sluZba Mestne obdine Murska Sobota v sodelovanju z
Zdravstvenim domom Murska Sobota ponovno izdelala osnutek odloka. V odlok iz leta 2012 so bile
vkljudene pripombe, ki so jih podale obdine ustanoviteljice in so zajete tudi v sedanjern osnutku
odloka.
Osnutek Odloka o ustanovitvi ja\.nega zavod,a Zdravstveni dom Murska Sobota ureja spodaj navedena
podrodja delovanj a jarmega zavoda:
1

. ustanovitelj stvo

2. ime in sedei zavoda
3. dejar.nost zavoda
4. organizirano st zavoda
5. organi zavoda - svet zavoda naj bi Stel devet dlanov: dva predstavnika delavcev zavoda,
predstavnik zavarovancev
imenuj ej o obdinski sveti.

6.
7.
8.
9.

in drugih

uporabnikov

in

Sest predstavnikov ustanoviteljic,

en

ki jih

prernoZenje

viri in nadin pridobivanja sredstev za delo zavoda
razpolaganje s preseZkom prihodkov nad odhodki in nadin krita primanjkljaja
pravice obveznosti in odgovornosti zavoda v prarmem prometu
10. medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljic in zavoda
1 1 . medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljic
12. splo5ni akti zavoda
13. predhodne in kondne odlodbe.

Ustanoviteljstvo in ime ter sedeZ zavoda dolodajo dleni odloka od

l.

do 6. dlena.

Dejavnost zavoda se izvaja v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci ter sodelavci in je
usklajena z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti objavljene v Uradnem listu
Republike Slovenije, Stev: 34194, 3/95,33195,15196,89198, 12199 in 2lO2 (7. c,len).

Organiziranost zavoda za izvajanle dejavnosti je opredeljena v 8. dlenu odloka. Zavod ima
organizacijske enote, opredeljene so tudi skupne dejavnosti, ki jih izvaja Zdravstveni dom Murska
Sobota za potrebe obdanov vseh ustanoviteljic Zdravstvenega doma ter dejavnosti za potrebe obdanov
vsake posamezne obdine ustanoviteljice.
Sveta zavoda bi Stel 9 dlanov in sicer dva predstavnika delavcev, en predstavnik zavarovancev in
drugih uporabnikov in Sest predstavnikov ustanoviteljic zavoda iz spodaj navedenih obdin. Stevilo
dlanov ustanoviteljic se je dolodalo glede na izradun Stevila prebivalcev iz posamezne obdine
ustanoviteljice in sicer:
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodelt glede katerega obdina ne jamai
odskodninsko ali kako drugate. Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del spoetega predpisa
(sesta todka 7. alena Uredbe o posredovaniu in ponovnl uporabi informacij javnega znataja (Uradni list RS, *.. 24116).

Predlog odloka

-

I. obravnava

Dva predstawika sveta zavoda iz Mestne obdine Murska Sobota
Mestna obdina Murska Sobota Stevilo

prebivalcev

19005

Dva predstavnika sveta zavoda iz Obdine Beltinci, Obdine Ti5ina in Obdine Puconci
8351
Obdina Beltinci
Stevilo prebivalcev
4106
Obdina TiSina
Stevilo prebivalcev
Obdina Puconci
Stevilo prebivalcev
6051

Skupaj

18508

En predstavnik sveta zavoda iz obdin Rogalovci, Grad, Kuzma in Gornji Petrovci
Obdina RogaSovci
Stevilo prebivalcev 3181
Obdina Grad
Stevilo prebivalcev 2l3l
Stevilo prebivalcev 1573
Obdina
Obdina Gomji
Stevilo prebivalcev 2039

Kuzrna
Petrovci

Skupaj:

8924

En predstavnik sveta zavoda iz obdin Salovci, Hodo5 in
Stevilo prebivalcev
Obdina Salovci
Hodo5
Stevilo
Obdina
Obdina Moravske Toplice Stevilo prebivalcev
Stevilo prebivalcev
Obdina Cankova

Moravske Toplice in Cankova

Skupaj:

9585

prebivalcev

1421
305

6040
I

819

Imenovanje, mandat, naloge in pristojnosti poslovodnega organa zavoda so zapisane
ustanoviteljskega akta od 13. do 17. dlena.

v

delu

Zavod'rna strokovni svet kot kolegijski organ. Njegova sestava, nadin oblikovanja in naloge se bodo
dolodile

s statutom (18. dlen).

Zapis o prernoZenju zavoda je v 19. dlenu odloka. PremoZenje, s katerim upravlja zavod, je last obdin
ustanoviteljic v odstotku deleZa glede na Stevilo prebivalcev na dan 1.7.2020. Statistidni urad
www.stat.si, razen nepremidnega premozenja, katerega so ustanoviteljice zgradile same, po letu 1995.

Odlok v 21. dlenu doloda nadin in namen uporabe preseZka prihodkov nad odhodki, kakor tudi nadin
pokrivanja primanjkljaja javne sluZbe ter primanjkljaja iz naslova neizpolnjevanja pogodbenih
obvemosti ustanovitelj ic.
Medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljic in zavoda so dolodene in zapisane od 25. do 27. dlena
predloga odloka.
Medsebojne pravice in obvemosti ustanoviteljic 28. dlen, v katerem je dolodeno, da se za izvrsevanje
ustanoviteljskih pravic, ustanoviteljice ustanovijo svet ustanovitelji, ki ga sestavljajo Zupani, in da
medsebojne pravice in obveznosti uredijo z odlokom.
SploSne akte zavoda dolodata 29. in 30. dlen.

V prehodnih dolodbah je doloden rok za konstituiranje organov zavoda, izvedbo rpisa v sodni register
ter nadaljevanje dela poslovodnega organa.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodel! glede katerega o&ina ne jamdi
odskodninsko ali kako drugaae. Predlagane reiitve v predlogu ali osnu0(u predpisa ne bodo nuino del spreietega predpisa
(s€sta toaka 7. alena Uredbe o posredovaniu in ponovni uporabi informacij javnega znaeaja (Uradniiist Rs, 5t. 2.i/16j.

