
Predlog odloka - I. obravnava

OBiINA MORAVSKE TOPLICE
KRANJdEVA 3

9226 MORAVSKE TOPLICE

Stevilka: 014-OO1412020- b
Dattm: 12. 4.2021

OBiINSKI SVET OBitNE MORAVSKE TOPLICE

Zadeva: PR"EDLOG ODLOKA O USTAI\OVITVI SVETA USTAI\OVITELJIC
JAVI\EGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA -I. obravnava

I. ZAKONSKAPODLAGA
- 61. dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94107-lJP82, 76108, 79109, 5112010,

40I IZ-ZUIF, 14115-ZUUIFO, 1 1/I 8-ZSPDSLS),
- 7. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35l14,Zll15 in25ll7),
- Odlok o ustanovitvi jar.nega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota.

2, RAZLOGI ZA SPREJf,M ODLOKA
V skladu z dolodilom tretjega odstavka 61. dlena Zakona o lokalni samoupravi /ZLSI lahko dvoje ali
ved obdin zaradi gospodamejSega in udinkovitej5ega zagotavljanja javnih sluZb skupaj ustanovi javni
zavod alijavno podjetje. Kot je doloeeno v eetrtem in petem odstavku navedenega 61. dlena Zakona o
lokalni samoupravi obdinski sveti udeleZenih obdin za izw5evanje ustanoviteljskih pravic obdin
ustanovijo svet ustanoviteljic, ki ga sestavljajo fupani. Svet ustanoviteljic se ustanavlja z namenom
izw5evanja ustanovitelj skii pravic, ki so dolodene v Odloku o ustanovitve javnega zavoda
Zdravstveni dom Murska Sobota in za usklajevanje obdin v zvezi z zagotavljanjern javne sluibe v
Zdravstvenem domu Murska Sobota. Naloge Sveta ustanoviteljskih pravic so navedene v 4. dlenu
odloka.
Svet ustanoviteljic sestavljajo Zupani obdin ustanoviteljic Zdravstvenega doma Murska Sobota. Vsak
dlan Sveta ustanoviteljic ima toliko glasov, kolikor ima obdina ustanovitelj ica, ki jo dlan zastopa,
ustanovitvenih deleZev, izradunanih glede na Stevilo prebivalcev obdine ustanoviteljice in so dolodeni
v Odloku o ustanovitvi j avnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota.

3. OCENA FINANdNtrI It{ DRUGIH POSLEDIC
Sprejetje predlaganega odloka bo imelo finandne posledice za proradune obdin ustanoviteljic.
Sredstva za delo Sveta ustanoviteljic zagotovijo obdine ustanoviteljice v svojii proradunih. Vsaka
obdina ustanoviteljica krije strolke za delo Sveta ustanoviteljic v vi5ini soraznemega odstotnega
deleZa svojih glasov v raznerju do celotnega Stevila glasov.

4. PREDLOG SKLEPA
Oblinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o ustanovitvi sveta
ustanoviteljic javnega zavoda Zdravstveni Sobota in ga posreduje v 15 -
dnevno javno razpravo. 6-0RAYs>asPripravua: /fi-'r,.33r.*&\\ ^. ?qT,
obdinska uprava \\-" ' opl rcE - 5i/ Alojz Glavadttfl rooilii'^r

l, /h/l I 
-Priloea: / I qL

II

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavua zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obtina lne pmdi
odskodninsko ali kako drugaae. Predlagane regitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejeteqa predpisa

(sesta totka 7. tlena Uredbe o posredovaniu in ponovni uporabi informacij javnega znaaaia (Uradni list RS, 3t, 24116),



Predlog odloka - I. obravnava

Na podlagi 61. dlena Za.kota o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94107-IJP82, 76108, 79/09,
5ll20l1,4\ll2-ZUIF, 14115-ZUUIFO, 1i/1S-ZSPDSLS-I) in 7. dlena Statuta Mestne obdine Murska
Sobota (Uradni list RS,5t. 23107- uradno predi5deno 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 ii 84111),6. dlena Statuta Obdine Tisina (Uradni list RS, 5t. 23199 in 4ll15), 7. dlena Statuta
Obdine Cankova (Uradni list RS, 5t. 91/i3), 7. dlena Statuta Obdine Gomji Petrovci (Uradni list RS,

12199 in 101106),7. dlena Statuta Obdine Grad (Uradno list RS, St. 56/99 in 8/16), 6. dlena Statuta
Obdine Kuzma (Uradni list RS, St. St. 33107, 5Zll0, 93ll2, 69114 in 19/15), 7. dlen Statuta Obdine

Moravske Toplice (Uradni list RS, 3t.35114,21115 in25ll7),7. dlena Statuta Obdine Puconci (Uradni
list RS, 5t. 35199, 66107-wBl in 9l /15), 8. dlena Statuta Obdine Rogasovci (Uradni list RS, !t. 66199,

76102,29103, 88105, 79106, 69110 in 29118),7. dlena Statuta Obdine Salovci (Uradni list RS, 5t. l3199,

38/06 in 34118), so Mestni svet Mestne obdine Murska Sobota na

obdinski sveti obdin ostalih ustanoviteljic zavoda, sprejeli
redni seji, dne

Obrazloiitev:
V skladu z doloiilom trelega odstavka 61. ilena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ lahko dvoje ali
vei obiin zaradi gospodamejiega in uiinkovitejiega zagotavljanja jawih sluib skupaj ustonovi javni
zavod ali javno podjetje. Kot je doloieno v ietrtem in petem odstavku navedenega 61. ilena Zakona o

lokalni samoupravi /ZLS/ obiinski sveti udeleienih obiin za izvrievanje ustanoviteljskih pravic obiin
ustanovijo svet ustonoviteljic, ki ga sestavljajo iupani- AH o ustanovitvi sveta ustanoviteliic mora
doloiati njegove naloge, organizacijo dela in naiin sprejemanja odloCitev, finonciranje in delitev
stroikov med obiinami. Svet ustanovik|ic opravlja svoje naloge v imenu in za raiun obiin, ki so ga
ustanovile. Sedei organa je v obiini, v kateri je sedei iavnega zavoda ali javnega podjetja. Strokowe
naloge za svet ustanoviteljic opravlja obiinska uprava obiine, v kateri je njegov sedei, ie z akom o

ustaiovitvi sveta ustanoviteliii ni doloieno, da ti natoge opravlja organ skupne obiinske uprrme. Ce

je za jovne sluibe, ki jih obiine zagotavljajo na navedeni noiin, ustanovljena interesna zveza obiin,
opravlja naloge svetd ustanoviteljic svet zveze obiin.

Odlok
o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega z:voda Zdravstveni dom Murska Sobota

Sploine doloibe

l. 6len
(ustanovitev sveta ustanoviteljic)

(1) S tem odlokom Mestni svet Mestne obdine Murska Sobota, skupaj z: Obdinskim svetom Obdine

Beltinci, Obdinskim svetom Obdine Puconci, Obdinskim svetom Obdine Moravske Toplice,

Obdinskim svetom Obdine Tisina, Obdinskim svetom Obdine Rogasovci, Obdinskim svetom Obdine

Grad, Obdinskim svetom Obdine Gomji Petrovci, Obdinskim svetom Obdine Cankova, Obdinskim

svetom Obdine Kuzma, Obdinskim svetom Obdine Satovci in Obdinskim svetom Obdine Hodos,

ustanovijo svet ustanoviteljic za inrsevanje ustanoviteljskih pravic in za usklajevanj e obtin v zvezi z

zagotavljanjem javne sluZbe v javnem zavodu Zdravstveni dom Murska Sobota (v nadaljevanju: svet

ustanovitelj ic).
(2) S tem odlokom se dolodijo:

. naloge sveta ustanoviteljic,

. organizacija dela in nadin sprejemanja odloditev,
o financiranje in delitev stro5kov med obdinami.

Obradoiilev:
Y skladu z doloiilom tetjega odstavka 61. Clena Zakona o lokolni samouprovi ELS/ lahla dvoie ali
veC obiin zmadi gospodamejiega in uCinkovitejiega zagotavljanja jawih sluZb skupaj ustanovi javni
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zavod alijavno podjetje. Kotje dolotenov ietrtem inpetemodstsvkunavedenega6l. ilenqZqkonao
lokalni samoupravi /ZLS/ obiinski sveti udeleienih obiin za izvrievanje ustanoviteljskih pravic obiin
ustanovijo svet ustanoviteljic, ki ga sestavljajo iupani. Ah o ustanoviMi sveto ustanoviteljic mora
doloiati njegove naloge, organizacijo dela in naiin sprejemanja odloiitev, financiranje in delitev
stroikov med obiinomi. Svet ustanoviteljic opravlja svoje naloge v imenu in za raiun obiin, ki so ga
ustanovile. Sedei organaje v obiini, v katerije sedeijavnega zavoda alijavnega podjetja. Strokovne
naloge za svet ustanoviteljic opravlja obiinska uprsvo obiine, v kateri je njegov sedeZ, ie z ahom o
ustanovitvi sveta ustanoviteljic ni doloieno, da te naloge opravlja organ skupne obiinske uprave.

2. ilen
(ime in sedei sveta ustanoviteljic)

(1) Ime sveta ustanoviteljic iz drugega odstavka prvega dlena tega odloka je Svet ustanoviteljic
Zdravstvenega doma Murska Sobota, (v nadaljnjem besedilu: Svet ustanoviteljic).
(2) SedeZ Sveta ustanoviteljic je v Mestni obdini Murska Sobota, Kardo5eva :ulica2, Murska Sobota.

Obrazloi,itev:
S prvim odstavkom je doloieno ime sveta ustanoviteljic za izvr$evanje ustanoviteljskih pravic in za
usklajevanje obiin v zvezi z zagotavljanjem javne sluibe v javnem zqvodu (iavnem podjetju).

Besedilo drugega odstavka je oblikovano v skladu z doloiilom petega odstwka 61. ilena veljwnega
Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki doloia, da je sedei organo v obiini, v kateri je sedeZ javnega
zavodo ali javnega podjetja.

3. ilen
(namen ustanovitve Sveta ustanoviteljic)

Svet ustanoviteljic se ustanovi z namenom skupnega izw5evanja ustanoviteljskih pravic in za
usklajevanje obdin ustanoviteljic v zvezi z zagotavljanjem javne sluZbe, kt jo izvaja javni zavod
Zdravstveni dom Murska Sobota.

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano v skladu z doloiilom ietrtega odstavka 6L ilena Zakona o lokalni samoupravi
/ZLS/, ki doloia, da obiinski sveti udeleienih obiin za izvrievanje ustanoviteljskih prwic in v zvezi z
zagotavljanjem jwnih sluib (iz tretjega odstovka 61. ilena ZLS) ustanovijo svet ustanoviteljic, ki ga
s e stav lj aj o iup an i ob i in.

2. Naloge sveta ustanoviteljic

4. ilen
(izvr5evanje ustanoviteljskih pravic)

(1) V okviru izvr5evanja ustanoviteljskih pravic v jarmem zavodu ima Svet ustanoviteljic naslednje
pristojnosti po zakonu, ki ureja podrodje zavoda'.

l. odloda o statusnih spremembah javnega zavoda;
2. odloda o prenehanju javnega zavoda v skladu z dolodili zakona in statuta javnegazavoda;
3. daje soglasje k imenovanju in razre5itvi direktorja javnega zavoda v skladu z dolodili zakona;
4. odloda o razpolaganju s preseZkomprihodkovnad odhodki zavoda;
5. daje soglasje k spremembi sedeZa ali imena javnega zavoda;
6. daje soglasje k spremembi ali raz5iritvi dejavnosti javnega zavoda;
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od5kodninsko ali kako drugade. Predlagane reSitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
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7. daje soglasje k ustanovitvi drugega zavoda ali podjaja, katerega javni zavod ustanavlja v
okviru svoj e dejavnosti;

8. daje soglasje k sprejernanju statutajar.nega zavoda,
9. odloda o pridobivanju in odtujitvi nepremidnega premoZenja zavoda,
10. potrjuje letni nad( investicijskega vzdrievanja,
1 1. odloda o drugih rpra5anjih v skladu z zakonom.

(2) Svet ustanoviteljic ima tudi druge ustanoviteljske pravice, ki jih izrn5uje v razme{u do javnega

zavoda v skladu z ustanovitvenim aktom in statutom jaurega zavoda Zdravstvenega doma Murska
Sobota.

Obrazlolitev:
V prvem odstavhtje doloieno, da ima Svet ustanoviteljic v okviru izwievanja ustanoviteljskih pravic v

jtmnem zavodu naslednje pristojnosti, ki ureja podroije zrmoda:
. odloia o statusnih spremembah javnega zavoda (besedilo je oblikovano v skladu z doloiilom 51.

ilena Zakona o zavodih /ZV);
. odloia o prenehanju jovnega zavoda v skladu z doloiili zakona in statuta jovnega zavoda (besedilo

je oblikovano v skladu z doloiilom 54. ilena Zakona o zavodih /ZV);
. daje soglasje k imenovanju in razreiitvi direktorja javnega zavoda v skladu z doloiili zakona

ftesedilo je oblikovano v skladu z doloiilom prvega odstovka 34. ilena Zakona o lekarniiki
dejawo*i /ZLD-1/);

. daje soglasje k spremembi sedeZa ali imena jdvnega zavoda ftesedilo je oblikovano v skladu z
doloiilom 17. ilena Zakona o zavodih /ZV, ki doloia, da lahko zavod spremeni ime in sedei le s
s o gl osj e m us lonovite lj a) ;

. daje soglasje k spremembi ali raziiritvi dejsvnosti javnega zavoda (besediloje oblikovano v skladu
z doloiilom pmega odstavka 20. ilena Zakona o zavodih /ZZ, ki doloia, do lahko zrmod spremeni

ali raziiri dejavnost le s soglasjem ustanovitelja);
. daje soglasje k ustanovitti drugega zavoda ali podjetja, katerega javni zavod ustana ja v okviru

svoie dejavnosti ftesedilo je oblikovano v sHadu z doloiilom drugega odstavka 20. ilena Zakona o

zavodih /ZV, ki doloia, da lahko zovod v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod ali podjetje s

s o gl asj e m us t anov i t e lj a) ;
. daje soglasje k sprejemanju statuta javnega zqvoda (besedilo je oblikovano v skladu z doloiilom

prvega odstavka 16. ilena Zakona o ztnodih /ZV, ki doloia, da statut zwoda sprejme svet zavoda

s soglasj em ustanovite lj a) ;
. potrjuje letni nairt investicijskega vzdrZevanja;
. odloia o drugih vpraianjih v skladu z zakonom.
(alt. v primeru, da se svet ustanoviteljic uslanovi za izvrievanje ustanoviteljskih pravic v javnem

podjetju: "Besedilo prvega odstavka je oblikavano v skladu z doloiilom 26. ilena Zakona o

gospodorskih javnih sluibah /ZGJS/. Zakon o gospodarskih javnih sluibah /ZGJS/ v 26. ilenu doloia,
da ustanovitelj javnega podjetja: . doloii posebne pogoie za izvajanje deiovnosti ter zagotavljanie in
uporabo jovnih dobrin in . odloia o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin in odloia o

drugih vpraianjih r skladu z zakonom. ")

V drugem odstavku je doloieno, da ima svet ustanoviteljic tudi druge ustanoviteljske prqvice, ki jih
izvriuje y razmerju do javuega zwoda (nnega podjetja) v skladu z wtanovitvenim aktom in statutom
jonega zavoda (jnnega podjetja).
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5. ilen
(naiin izvr5evanja nalog)

Svet ustanoviteljic izvr5uje svoje naloge po tem odloku samostojno, v imenu in za radun obdin, ki so
ga ustanovile.

Obrazlolitev:
Besedilo je oblikovano v skladu z doloiilom petega odstavka 61. ilena Zakona o lokalni samoupravi
/ZLS/, ki doloia, da syet ustanoviteljic opravlja svoje naloge v imenu in za rsiun obiin, ki so ga
ustanovile.

3. Naiin odloianja sveta ustanoviteljic

6. ilen
(sestava in naiin dela Sveta ustanoviteljic)

(l) Svet ustanoviteljic sestavljajo Zupani obdin ustanoviteljic. ilani sveta izmed sebe izvolijo
predsednico oziroma predsednika (v nadaljnjem besedilu: predsednik) sveta ustanoviteljic. Pri
glasovanju o predsedniku sveta ustanoviteljic ima vsak dlan sveta ustanoviteljic en glas.
(2) Svet ustanoviteljic dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsedujodi Sveta ustanoviteljic.

Obrazloiitev:
Besedilo prvega in drugega odstavka sta oblikovani v skladu z doloiilom ietrtega odstavko 61. ilena
Zakona o lokalni samoupravi /ZLSI. Doloien je nsiin inoline predsednika sveta ustanoviteljic.

7. ilen
(Stevilo glasov Ilanov Sveta ustanoviteljic)

Vsak dlan Sveta ustanoviteljic ima toliko glasov, kolikor ima obdina ustanoviteljica, ki jo dlan zastopa,
ustanovitvenih deleZev. Ustanovitveni deleZi so dolodeni v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Murska Sobota.

Obrazloi,itev:
V skladu z doloiilom prvega odstqvka ima vsak ilan Sveta ustanoviteljic toliko glasov, kolikor ima
obiina ustanoviteljica, ki jo ilan zastopa, ustanoviteljskih deleiev. V tem primeru se glasovi itejejo v
?6 od skupnega ustanoviteljskega deleZo. Ustanoviteljski deleii do doloieni z Odlokom o ustanovitvi
j avne ga z ay oda (j avne ga podj e tj a).

8. ilen
(naiin sprejemanja odloiitev)

Svet ustanoviteljic sprejema odloditve z vedino glasov vseh svojih dlanov, pri demer mora za odloditev
glasovati najmanj 7 dlanov sveta ustanoviteljic.

Obrazloiitev:
Besedilo doloia naiin odloianja Sveta ustanoviteljic. Svet sprejema odloiitve z veiino glasov svojih
ilanov, pri iemer mora zo odloiitev glasovati najmanj 7 ilanov sveta ustanoviteljic. Iz navedenega
doloiila izhajata dva pogoja glasovanja. Za sprejem posamezne odloiitve mora glasovati najmanj
50,01% glasov, ob tem pa moro za to odloiitev glasovati vei kot polovica predstavnikov obiin
ustanoviteljic.
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f. ilen
(poroianje Sveta ustanoviteljic o svojem delu)

(1) Svet ustanoviteljic najmanj enkrat letno poroda obCinskim svetom o svojem delu.
(2) Obdinski sveti lahko obra'i.navajo lpraianja iz pnstojnosti Sveta ustanoviteljic in zavzamejo do
nj ih svoj e stali5de.
(3) Pri porodanju in obravnavanju lprasanj iz pristojnosti Sveta ustanoviteljic pred posameznim

obdinskim svetom predstavlja Svet ustanoviteljic tisti njen dlan, ki je predstar.'nik posamezne

ustanoviteljice v Svetu ustanoviteljic.

Obrazloiitev:
Besedilo doloia natin poroianja Sveta ustanoviteljic o svojem delu.

4. Financiranjesvetaustanoviteljic

10. ilen
(sredstva za delo Syeta ustanoviteljic)

(l) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljic predstavljajo stroSki njegovega poslovanja.
(2) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljic zagotovijo obdine ustanoviteljice v svoj ih proradunih.
(3) Vsaka obdina ustanoviteljica krije stroSke za delo Sveta ustanoviteljic v viSini sorazmernega

odstotnega deleZa svojih glasov v razmeiu do celotnega Stevila glasov.

Obrazloiitev:
Besedilo je usklajeno z doloiilom iettega odstavka 61. ilena Zakona o lokalni samouprovi /ZLS/, ki
doloia, da mora akt o ustanovitvi sveta ustanoviteljic doloiali njegove naloge, organizacijo dela in
naiin sprejemanja odloiitev, financiranje in delitev stroikov med obiinami.

5. Konina doloiba

1l.6len
(objava in zaietek veljavnosti)

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih obdin in zadne veljati petnajsti dan po objavi.

Obrazloiilev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila 66. ilena Zakona o lokalni samoupravi Z'LS/, ki doloia, da
morajo biti statut in drugi predpisi obtine objnljeni, veljati pa zaineio petuaisti dqn po obiavi, ie ni v
njih drugaie doloieno. Statut in drugi predpisi se objavijo v uradnem glasilu (npr. Uradnem glasilu
slovenskih obiin).

Stevilka: _,datum:
Beltinci, Mladinska 2

Stevilka: _,datum:
Cankova, Cankova 25

Marko Virag, Zupan

Danilo Kacijan, Zupan

Stevilka: 

-, 

datum:
Gomji Petrovci, G. Petrovci 3ld Franc Slihthuber, Zupan

predlog oziroma osnutek predpisa predstavlia zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obtina ne Jamai

odEkodninsko ali kako drugaae. Predlagane resiwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del spreietega predpisa

(sesta totka 7. elena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informaci iavnega znataia (Uradni list RS, St. 24116).
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Stevilka: ,datum:
Grad, Grad 172

Stevilka: ,datum:
Hodo5, Hodo5 52

Cvetka Ficko, htpanja

Ludvik Orban, Zupan

Stevilka: ,datum:
Kuzma, Kuzma 60c JoZef Skalie , Lupan

Stevilka : 0 I 4-001 4 I 2020,datum:
Moravske Toplice, Kranjdeva ul. 3 Alojz Glavad, Zupan

dr. Aleksander Jev5ek
Stevilka: ,datum:
Murska Sobota, Kardo5eva 2

Stevilka: ,datum:
Puconci, Puconci 80

Stevilka: ,datum:
Roga5ovci, Roga5ovci 14b

Stevilka: ,datum:
Salovci, S"t""ci 162

Stevilka: ,datum:
Ti5ina: Ti5ina 4

Ludvik Novak, Zupan

Edvard Mihalid, Zupan

Iztok Fartek, Lupan

Franc Horvat, Zupan

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obdina ne jamti
odSkodninsko ali kako drugade. Predlagane re5itve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
(5esta toika 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list RS, 5t. 24116).
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ObrazloLilev:

V skladu z dolodilom tretjega odstavka 61. dlena Zakona o lokalni samoupravi IZLSI lall/rlo dvoje ali
ved obdin zaradi gospodamejSega in udinkovitejSega zagotavljanja javnih sluZb skupaj ustanovi javni
zavod alijavno podjetje. Kotje dolodeno v detrtem in petem odstavku navedenega 61. dlena Zakona o
lokalni samoupravi /ZLSI obdinski sveti udeleZenih obdin za izwSevanje ustanoviteljskih pravic obdin
ustanovijo Svet ustanoviteljic, ki ga sestavljajo Zupani.

Osnutek Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic lavnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota
ureja spodaj navedena podrodja delovanja Sveta ustanoviteljic:

I . Splosne dolodbe: ustanovitev Sveta ustanoviteljic, ime in sedeZ sveta ustanoviteljic in namen
ustanovitve Sveta ustanovitelj ic

2. Naloge Sveta ustanoviteljic: izvrSevanje ustanoviteljskih pravic in nadin izwievanja nalog.
3. Nadin odlodanja Sveta ustanoviteljic : sestava in nadin dela Sveta ustanoviteljic, Stevilo glasov

dlanov Sveta ustanoviteljic, nadin sprejemanja odloditev in porodanje Sveta ustanoviteljic o
svojem delu.

4. Financiranje Sveta ustanoviteljic: sredstva za delo Sveta ustanoviteljic in
5. Kondna dolodba: objava in zadetek veljavnosti.

Svet ustanoviteljic se ustanavlja z namenom izwsevanja ustanoviteljskih pravic, ki so dolodene v
Odloku o ustanovitve javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota in za usklajevanje obdin v
zvezi z zagotavljanjem javne sluZbe v Zdravstvenem domu Murska Sobota. Naloge Sveta

ustanoviteljskih pravic so navedene v 4. dlenu odloka.

Svet ustanoviteljic sestavljajo Zupani obdin ustanoviteljic Zdravstvenega doma Murska Sobota. Vsak
dlan Sveta ustanoviteljic ima toliko glasov, kolikor ima obdina ustanoviteljica, ki jo dlan zastopa,

ustanovitvenih deleZev, izradunanih glede na Stevilo prebivalcev obdine ustanoviteljice in so dolodeni
v Odloku o ustanovitvi jarmega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota, ki so slededi:

Obdina

Mestna obdina Murska Sobota
Obdina Beltinci
Obdina Puconci
Obdina Moravske Toplice
Obdina TiSina
Obdina Roga5ovci
Obdina Grad
Obdina Gomji Petrovci
Obdina Cankova
Obdina Kuzma
Obdina Salovci
Obdina Hodo5

Stevilo prebivalcev

19005
8351
6051
6040
4106
3181
2131
2039
1819
1573
t42l
305

deleZ v o/o

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

7,33 %
5,68 %
3,81 0/o

3,64 0/o

3,25 Yo

2,81 %
2,54 yo

0,54 yo

SKUPAJ:

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavua zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obaina ne jamti
odikodninsko ali kako drugaie. Predlagane reiiwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa

(gesia toaka 7. tlena Uredbe o posredovaniu in ponovni uporabi informacij javnega znataja (Uradni list RS, 5t. 24116).

56022 100%



Predlog odloka - I. obravnava

Svet ustanoviteljic enkrat letno poroda o svojem delu obdinskih sredstvih. Sredstva za delo Sveta
ustanoviteljic zagotavlja vsaka obdina ustanoviteljica v vi5ini sorazmernega odstotnega delela svojih
glasov v razmerju do celotnega Stevila glasov.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obdina 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).


