
Predlog odloka - I. obrar.nava

Na podlagi drugega odstavka 61. dlena Zakona o lokalni samoupravi IZLSI Uradni list RS, 5t. 94107 -
IJPB2,76108,79t09, 51110, 40t12 ZUJF, 1.4fi5 - ZUUJFO, 1ll18 - ZSPDSLS-I, 30/18), 3. dlena
Zakona o zavodih lZZ.l (Uradni list RS, St. l2l91, 8/96,36/00 ZPDZC in 1.27106 ZJZP\,9. i;lena
Zakona o zdravstveni dejavnosti lZZDejl ((Uradni list RS, St. 23105 UPB2, 15/08 ZPacP,23108,
58108 ZZdrS-E,77/08 - ZDZdr,4olr2 - ZUJF, r4lr3,88lt6 - ZMPZD,64117,1/19 odl.US)in7.
dlena Statuta Mestne obdine Murska Sobota (Uradni list RS, 5t. 23107- uradno predisdeno besedilo,
49110,39/15 h 6911.7),7. dlena Statuta Obdine Beltinci (Uradni list RS, 22116 - UPBI), 6. dlena
Statuta Obdine Hodo5 (Uradni list RS, 5t. 132106 in 84/l l), 6. dlena Statuta Obdine Ti5ina (Uradni list
RS, 5t. 23199 in 41115),7. dlena Statuta Obdine Cankova (Uradni list RS, 5t. 9ll13), 7. dlena Statuta
Obdine Gomji Petrovci (Uradni list RS, 12199 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, St. Y. 33107, 52110,93112, 69114
in l9115), 7. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35114,21115 in25/17),7. tlera
Statuta Obdine Puconci (Uradni list RS, 5t. 35199,66/07-WBl in 91/15), 8. dlena Statuta Obdine
Roga5ovci (Uradni list RS, 5t. 66/99, 76102,29103, 88105,79106, 69110 in 29118), 7. dlena Statuta
Obdine Salovci (Uradni list RS, St. 13/99,38/06 in 34118), so Mestni svet Mestne obdine Murska
Sobota na
sprejeli

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

Obruzloiitev:
Y skladu z doloiilom drugega odstavka 61. Clena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ obiina
zagotavlja lokalnih javnih sluib z ustanavljanjem janih zavodov. Kot doloia Zakon o
zavodilt IZZJv 3. ilenu se za opravljanje javnih sluib ustanovijo zavodi. Javne zavode ustanovijo
republika, obiine, mesto ali druge z zakonom poobloiiene jawte osebe. V skladu z doloiilom f. ilena
Zakona o zdravstveni dejavnosti Z,ZDej/ se zdravstveni dom ustanovi za obmoije obiine, vei obiin ali
mesta ob upoitevanju zbolevnosti ptebivolstea, naseljenosti in prometnih povezav.

OD L O K
o ustanovitvi javnega zavoda

ZDRAVSTYENI DOM MTJRSKA SOBOTA

I. USTANOVTTELJSTVO

I . dlen
(prejSnje ustanovitelistvo)

(1) Skup5dina obdine Murska Sobota je z odlokom o ustanovitvi zdravstvenega zavoda Zdravstveni
dom Murska Sobota (Uradne objave, Stev. 15192 n ll93) ustanovila javni zavod Zdravstveni dom
Murska Sobota s sedeZem Grajska ulica 24, Murska Sobota za izvalanje osnovne zdravstvene
dejavnosti Obdine Murska Sobota.
(2) Zavod je lpisan v sodni register pri OkoZnem sodi5du v Murski Soboti pod Stevilko reg. vloZka
10199800.

Obruzlotitev:
Besedilo vHjuAlie, da je prejinji ustanovitelj zdroestvenega doma bila Skupliina obiine Murska
Sobota in do je zdvod upisot v sodni register pri OboZnem sodiiiu v MursH Soboti.

2. dlen
(pravne naslednice)

Na obmodju bivSe Obdine Murska Sobota so kot pravne naslednice bile na podlagi Zakona o
ustanovitvi obdin in doloditvi njegovih obmodij (Uradni list RS, Stev. 60194 n 69/94) ustanovljene
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naslednje obcine in sicer: Beltinci, Cankova, Ti5ina, Grad, Hodo5, Salovci, Gornji Petrovci, Kuzma,
Murska Sobota, Moravske Toplice, Puconci in Roga5ovci.

Obrazloiitev:
Besedilo doloia pravne naslednice na obmoiju bivie Obiine Murska Sobota, ki jih je doloiil Zakon o
ustanovitvi obiin in doloiitvi 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, Obdina Hodo5, Hodo5 52, Obdina Salovci, Salovci 162, Obdina Gomji
Petrovci, Gornji Petrovci 31d, 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 RogaSovci, RogaSovci 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.

ObrazloZitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila prve alineje 8. ilena Zakona o zavodih /ZV, ki doloia, da
aH o ustanovitvi zavoda vsebuje ime in sedeZ oziroma prebivaliiie ustanovitelja.

4. dlen
(vsebina odloka)

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

o ustanoviteljstvo zavoda,
o statusne dolodbe,
o dejavnost zavoda,
o organiziranostzavoda,
. organi zavoda,
o premoZenje zavoda,
o viri innadinpridobivanja sredstev za delo zavoda,
. razpolaganje s preseZkom prihodkov nad odhodki in nadin kritja primanjkljaja,
o pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnemprometu,
o medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljic in zavoda,
o medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljic,
. splo5ni akti zavoda.

Obrazlolitev:
V skladu z doloiilom 2. ilena Zakona o zwodih /ZV lahko zavod ustanovijo domaie in tuje fiziine in
prcmne osebe, ie ni za posamezne dejavnosti ali za posamezne vrste zavodov z zokonom drugaie
doloieno. V skladu z doloiilom 3. ilena Zakona o zqvodih /ZV se za opravljanje jwnih sluib
ustanovijo javni zavodi. Javne zavode pa ustanovijo republika, obiine, mesto in druge z zakonom
poobloiiene javne pravne osebe.

V skladu z doloiilom prvego odstavka 5. ilena Zakona o zdrqvsneni dejavnosti /ZZDej/ obiina doloia
in zagotavlja mreio zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Osnovna zdravstvena dejawost, ki jo
na primarni ravni opravljajo zdravstveni domovi, zdravstvene postaje in zasebni zdravstveni delavci
(7. ilen ZZDej) pa obsega:
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. spremljonje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za zavarovanje, krepitev in
zboljianje zdrwja ter prepreievanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in
poikodovancev,

o preventivno zdravstveno vorstvo riziinih skupin in drugih prebivalcev v sklodu s progromom
pr ev ent ivn e ga z dr av s tv e n e ga v qr s tv a in z m e dnar o dn i m i ko nv e nc ij am i ;

o zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in lcrepitev zdrauja,
o prepreievaje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo,
o zdrqvsfueno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duflevnem razvoju,
o patronaZne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov nq domu ter

oslrrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih,
. nujno medicinsko pomoi in reievalno sluibo, ie ta ni organizirana pri bolniJnici,
o zdrsvstveni pregled iportnikov,
o zdravstveni pregled nabornikov,
. ugotavljanje zaiasne nezmoinosti za delo,
o diagnostiine in terapevtske storitve.
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila f. ilena Zakona o zavodih /ZV, ki
doloia, da akt o ustanovitvi zqvoda vsebuje:
o ime in sedei oziroma prebivaliiie ustanovitelja,
o ime in sedei zsvoda,
o dejovnosti zqvoda,
o doloibe o organih zavoda,
o sredsfua, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in zaietek dela,
o vire, naiin in pogoje pridobivanja sredstev za delo zovoda,
o naiin razpolaganja s preseZkom prihodkov nad odhodki in naiin lcritja primanjkljaja sredstev za

delo zavoda,
o pravice, obveznosti in odgovornosti zavodav prcunemprometu,
o doloibe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
. medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
o druge doloibe v skladuz zakonom.

2. STATUSNE DOLOdBE

5. dlen
(ime, sedei in pravni status zavoda)

(l) Ime zavoda je ZDRAVSTVEM DOM MURSKA SOBOTA.
(2) Skraj5ano ime zavoda je Zdravstveni dom.
(3) SedeZ zavoda je'. Murska Sobota, Grajska ulica24.
(4) Zavod ima in uporablja pedat okrogle oblike, v katerem v sredini piSe ZDRAVSTVENI DOM, v

zgomjem delu pedata pa MURSKA SOBOTA.
(5) Zavod je pravna oseba s statusom javnega zdravstvenega zavoda, s pravicami, obveznostim in
odgovornostmi, ki so dolodene zzakonom in tem odlokov in odgovarja za obveznostmi s sredstvi, s

katerimi lahko razpolaga. Zavod ima v okviru svoje dejavnosti vsa pooblastila v pra\mem prometu s

tretjimi osebami.

Obrazloiitev:
Besedilo prvega odstovka je oblikovano na podlagi doloiila 13. ilena Zakona o zqvodih /ZZJ, ki
dolois, da ime zavoda vsebuje oznaibo, ki navaja na dejavnost in sedei zavoda. Ime zavodo lahko
vsebuje ime ustanovitelja. Ime zovoda sme vsebovati ime republike, obiine ali mesta le z dovoljenjem
pristojnega organa, ie ustanovitelj zavoda ni republika, obiina ali mesto. Ime zuvoda lahko vsebuje
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ime zgodovinske ali druge umrle pomembne osebnosti. Za uvrstitev imena take osebnosti v ime zavoda
je potrebna privolitev njenih zakonitih dediiev.

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

Besedilo tretjega odstovka je oblikovano na podlagi doloiila 16. ilena Zakona o zavodih /ZV, ki
doloia, da je sedei zavoda kraj, v katerem zavod opravlja dejavnost. Ce zavod opravlja dejavnost v
vei lrrajih, je sedei zavoda kraj, v katerem je sedeZ poslovodnega organa.

Besedilo ietrtega odstovka je oblikovano na podlagi doloiila petega odstwko i,3. ilena Zakona o
zovodih /ZV, ki doloia, da je sestavni del imena lahko tudi znak ali grafiina oblika imena.

Besedilo petega odstqvka je oblikovano na podlagi doloiila prvego odstavka 4. ilena Zakona o
zavodih /ZV, ki doloia, da so 'zavodi prcNne 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
'zavod odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga'.

6. dlen
(sprememba imena in sedeZa zavoda)

Zavod lahko spremeni ime in sedeZ po predhodnem soglasju ustanoviteljic. V pra'rnem prometu mora
zavod uporabljati ime iz 5. dlena tega odloka.

Obrazloiitev:
Besedilo doloia, da se sedei in ime zavoda lahko spremeni le po predhodnem soglasju ustanoviteljev
zsvoda.

3. DEJAVNOST ZAVODA

7. dlen
(dejavnost zavoda)

(1 ) Dejavnost zavoda je:
l. osnorma zdravstvena dejavnost v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost:

. spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov zavarovanje,
o krepitev in zboljSanje zdravja ter prepredevanje, odkrivanje, zdravljenje in

rehabilitacijo bolnikov in po5kodovancev,
. splo5na medicina,
o druZinska medicina,
o preventirmo zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,
o zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,
o prepredevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo,
o zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in

du5evnem razvoju,
o patronaZne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu

ter oskrbovancev v socialno varstvenih in drugih zavodih,
o nujno medicinsko pomod in re5evalno sluZbo,
o zdravstvenepregledeSportnikov,
. ugotavljanje zadasne nezmoZnosti za delo,
o diagnostidne in terapevtske storitve,
. osnovna nega na domu in socialnovarstvena dejavnost;
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2. specialistidno ambulantna dejavnost v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejarmost, za
podrodja:

o pulmologij a,
o dermatologij a,
. medicina dela, prometa in Sporta,
o psihiatrija, pedopsihiatrija, storitve klinidnega psihologa in psiholo5ke storitve,
o antikoagulacrj ska ambulanta,
o pedontologija,
o paradontologija,
. fizioteraprja,
o tireologrja,
o UZ trebuha,
o psihiatrija,
o pedopsihiatrija,
. klinidnapsihologrja.
. razvojna ambulanta in druga podrodja v soglasju z ustanoviteljicami;

3. druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom:
r prodaja zdravstvenih storitev na trgu,
o programi za zdravo iivljenje,
. izvajanje mrli5ke pregledne sluZbe,
. svetovanje s podrodja zdravstva in organizacije zdravstva;

4. prodaja blaga v zvezi z opravllartjem zdravstvene dejavnosti;
5. koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti

delovanja javne mreZe;
6. pedagolke naloge;
7. kadrovski management in posredovanje kadrov.

(2) V tem dlenu naSteta dejavnost se imaja v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci
in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravlj aj o javno sluZbo.

(3) Dejavnosti zavodaje v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti razr,r5dena v:

. 86.210 Sploina zunaj bolniSnidna zdravstvena dejavnost
o 86.220 Specialistidna zunaj bolniSnidna zdravstvena dejavnost
. 86.230 Zobozdravstvenadejarmost
o 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
o 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejSe in invalidne osebe
o 32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomodkov
o 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremidnin
o 68.320 Upravljanje nepremidnin za pladilo ali po pogodbi
o 8l .100 VzdrZevanje objektov in hi5niSka dejavnost
o 81.210 SploSno di5denje stavb
o 85.590 Drugje nerazwSdeno izobraZevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
o 85.600 PomoZne dejavnosti za izobraievanje
o 82.990 Drugle nerazw5dene spremljajode dejamosti za poslovanje
o 82.300 Orgartziranje razstav, sejmov, sredanj
o 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge pisamiSke dejavnosti
. 69.200 Radunovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davdno svetovanje
o 77.330 Dajanje pisami5ke opreme in radunalni5kih naprav v najem in zakup
o 77.390Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
o 78.200 Posredovanje zadasne delovne sile
o 78.300 Druga oskba s dloveSkimi viri.

(4) Zavod lahko v okviru svoje dejar.nosti ustanovi drug zavod s soglasjem ustanoviteljic.
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Obrazloiitev:
Besedilo prvega odstavkn je oblikovano na podlagi doloiila 18. ilena Zakona o zovodih /ZV, ki
doloia, da lahko zqvod opravlja eno ali vei dejavnosti. Zwod lahko opravlja gospodarsko dejavnost,
ie je ta namenjena oprwljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen. V skladu z doloiilom 19.

ilena Zokona o zwodih /ZV, zavod ne sme zaieti opravljati dejavnosti ali spremeniti pogojev za njeno
opravljanje, dokler pristojni organ ne izda odloibe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljarle
dejavnosti, pogoji glede tehniine opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji. V
skladu z doloiilom f. ilena Zakona o zdravstveni dejwnosti /ZZDej/ je zdrsvstveni dom zdravstveni
zqvod, ki ima organizirano najmanj preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno
medicinsko pomoi, sploino medicino, zdrattstveno varsNo iensk, otrok in mladine, patronaino varstvo
ter laboratorijsko in drugo diagnostiko. Na svojem obmoiju zdravstveni dom zagotavlja tudi druiinsko
medicino ter preventivno in kurativno zobozdravstvo, medicino dela ter fizioteraptjo, ie opravljanje
teh dejavnosti ni drugaie urejeno. Zdravstveni dom zagotavlja tudi reievalno sluibo, ie ta sluZba ni
organizirana v bolnifinici. Zdravstveni dom lahko inaja tudi specialistiino ambulantno dejwnost za
podroija, ki niso vezcfira na bolniiniino zdravljenje, v sklqdu z mreio javne zdravsNene sluibe.
Besedilo drugega odstwla doloia, da se naiteta dejavnosti inaja v sodelovanju z zasebnimi
zdravstvenimi delwci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno sluibo.
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila 3. ilena Uredbe o standmdni
klasiJikaciji dejavnosti, ki doloia, da se standardna klasifikacija dejavnosti uporablja za doloianje in
razvr\ianje poslovnih subjeHov in njihovih delov za potrebe razliinih uradnih in drugih
administrativnih podatkovnih zbirk ter za potrebe statistike in analitike v drZovi in na mednarodni
ravni-
Besedilo ietrtega odstavkaje oblikovano na podlagi doloiila drugega odstavka 20. ilena Zakona o
zavodih /ZV, ki doloia, da lahko zavod v olcviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavoda ali podjetje s
soglasjem ustanovitelja. Na tem mestu moramo opomniti na doloiilo tretjega odstavka Zakona o
jwnih financah /ZIF/, ki doloia, da javni zavodi, knterih ustanovitelj je driava oziroma obiina ne
s mej o odplaino pridob ivati kapitalskih naloib.

4. ORGANIZIRANOSTZAVODA

8. dlen
(organiziranost zavoda)

Dejavnosti iz 7. dlena tega odloka ima Zdravstveni dom Murska Sobota organizirano v naslednjih
notranjih organizacij skih enotah:

1. Zdravstveni dom Murska Sobota

o Ambulanta druZinske medicine
o Antikoagulacijskaambulanta
o Dispanzer za otroke, Solske otroke in mladino
o Splo5na in Solska zobna ambulanta
o Specialistidna arnbulanta zaotro5ko in preventivno zobozdravstvo
o Zobotehnidnilaboratorij
o Dispanzer zaLenske
o Dispanzer medicine dela, prometa in Sporta
o Ambulantaza pljudne bolezni in alergije
o PatronaZna rn babi5ka sluZba
o Dermatolo5kaambulanta
o SluZba nujne medicinske pomodi
o Re5evalna sluZba
. Diagnostidnilaboratorij
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. Center za prepredevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog
o Center za krepitev zdravja
. Center za duSevno zdralje odraslih
. Center za du5e\.no zdra\ie za otroke in mladostnike
o Psihiatridnaambulanta
o Klinidnopsiholo5kaambulanta

Zdravstvena postaja Beltinci

. Ambulanta druZinske medicine

. Antikoagulacij ska ambulanta

. PatronaZna in babiSka sluZba
o Splo5na zobna ambulanta
. Dispanzer za otroke in Solsko mladino
o Laboratorij

Zdravstvena postaja Gornji Petrovci

o Ambulanta druZinske medicine
. Splo5na zobna ambulanta
. Antikoagulacij ska ambulanta
. Patrona'Zna in babiSka sluZba
o Laboratorij

Zdravstvena postaja Grad

o Ambulanta druZinske medicine
. Patrona'Zna ir babiSka sluZba

Zdravstvena postaja RogaSovci

o Ambulanta druZinske medicine
o Patrona2na in babi5ka sluZba
o Laboratorij

Ambulanta Kuzma

o Ambulanta dnrZinske medicine

Fizioterapija Kuzma

. Fizioterapevtskaambulanta

Ambulanta Cankova

o Ambulanta druZinske medicine
. Center za lcepitev zdravja

Ambulanta Martjanci

o Ambulanta druiinske medicine

10. Ambulanta Puconci

o Ambulanta druZinske medicine
o Splo5na zobna ambulanta
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11. Ambulanta Bakovci

o Ambulanta druZinske medicine
e Sploina zobna ambulanta

12. SplolnaambulantaProsenjakovci

o Ambulanta druZinske medicine

13. DSO Murska Sobota

o Ambulanta druZinske medicine.

14, DSO Rakiian

o Ambulanta druZinske medicine.

15. DSO Beltinci

o Ambulanta. druZinske medicine

16. DSO Kuzma

o Ambulanta druiinske medicine

17. DSO Sveti Jurij

o Ambulanta druZinske medicine

18. Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor - Oddelek Murska Sobota

o Ambulanta druZinske medicine
. Zdravlj enje odvisnosti od prepovedanih drog
. Zobozdravstvo za odrasle
o Psihtatrija

Obrazloiitev:
Besedilo pnega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila drugega odstavka 17. ilena Zakona o
zcnodih /ZV, ki doloia, da se v zovodu lahko za opravljcmje posamezne dejovnosti ali dela dejovnosti
ali za oprtwljanje dejavnosti na doloienem obmoiju oblikujejo organizacijske enote. V skladu z
doloiilom 10. ilena Zakona o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/ se v zdrovstveni postoji izvaja najmanj
nujna medicinska pomoi, sploina medicina in zdravstveno varstvo otrok in mladine oziroma druZinska
medicina ter osnovne diagnostiine preiskave. Za zagotavljanje drugih dejavnost v okviru osnovne
zdravstvene dejavnosti pa se zdravstvena postaja povezuje z najbliZjim zdravsfuenim domom.

5. ORGANIZAVODA

9. dlen
(organi zavoda)

(l) Organi zavoda so:
o svet zavoda,
o direktor zavoda,
o strokovni svet zavoda.

(2) Zavod lahko ima tudi druge organe, ki jih doloda zakon ali statut zavoda.
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Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano v skladu z dolodilom 29., 31., 40. in 43. tlena Zakona o zcwodih /ZV.
Zakon o zavodih /ZV v prvem odstavku 29. tlena doloda, da 'zavod upravlja svet ali drug kolegijski
orgcm upravljanja'. V prvem odstavku 31. dlena Zakona o zavodih IZZ je dolodeno, daje'poslovodni
organ zovoda direktor ali drug individualni organ'- Na podlagi dolodila prvega odstavka 43. dlena
Zakona o zavodih IZZ je organ zavoda tudi 'strokovni svet ali drug kolegijski strokovni organ'.
Vsebinsko podobna doloiila vsebuje tudi Zakona o zdrsvstveni dejavnosti /ZZDej/, ki v 28. ilenu
doloia, da zdrrnstveni dom upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstovniki: . ustanoyitelja, .
delavcev zavoda in . zqvarovancev oziroma drugih uporabnikov. V skladu z doloiilom 29. ilena
Zakona o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/ direktorja zdrqvstvenega zavoda imenuje in tazreiuje svet
zavoda s soglasjem u\tanovitelja.

10. ilen
(Svet zavoda)

(1) Organ upravljanjaje svet zavoda.
(2) Svet zavoda Steje 9 dlanov, ki ga sestavljajo:

o dva predstavnika delavcev zavoda,
. en predsta\mik zavarovancev in drugih uporabnikov,
. Sest predstavnikov ustanoviteljic zavoda in sicer:

dva predstamika Mestne obdine Murska Sobota, dva predstar.nika obdin Beltinci, TiSina, Puconci, en
predstavnik obdin RogaSovci, Grad, Kuzma, Gomji Petrovci in en predstavnik iz obiin Cankova,
Salovci, Hodo5, Moravske Toplice.
(3) V obiinah ustanoviteljicah, kjer ima vei obiin skupnega predstavnika v svetu zavoda, se vrstni red
vkljudevanja predstamika doloda po abecednem wstnem redu obdine. O nadinu obveSdanja in dajanja
predlogov za svet zavoda, obdine, 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 zdravstveno zavaroranje
Slovenije Obmodna enota Murska Sobota.
(6) Predstavnike ustanoviteljic imenujej o obdinski sveti ustanoviteljic v skladu s svojimi akti.

Obrazloiitev:
Besedilo pnega odstdvka je oblikovano na podlagi doloiila prvega odstayka 29. ilena Zakona o
zavodih /ZZ, ki doloia, da zayod upravlja svet ali drug kolegijski organ. Na tem mestu moramo
opomniti na doloiilo prvega odstovka 28. ilena Zakona o zdravslyeni dejavnosti /ZZDej/, ki doloia,
da zdrcrstveni zqvod upravlja svet zavoda, ki ga sestavfajo predstdvniki. ustonoyitelja, . delavcev
zavoda in . zavaroyancey oziroma drugih uporabnikov.
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila drugega in tretjega odstavka 29. ilena
Zakona o zqvodih /ZV, ki doloia, da svel zavoda sestnljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki
delovcev zovoda ter predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Sestava syeta zavoda
se doloii z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma statutom ali pravili zavoda. Pri doloianju itevila
predstavnikov delavcev zavoda mora obiina ustdnoviteljica upoitevati doloiila vefavne Kolektivne
pogodbe za dejavnost zdrdystva in socialnega vorstva Slovenie, ki pod toiko III/B Delavsko
predstcnniino doloia, da se v zavodu, kjer je zaposlenih do 20 pred*avnikov, delavsko predstavniitvo
ne oblikuje. Delavci takega zovoda sodelujejo pri uprovljanju zavoda preko delavskega zaupnika (v
tem primeru je delavski zaupnik ilan sveta zavoda). Delavsko predstavniitvo v veijih zavodih pa
sestavlja glede na itevilo zaposlenih v zavodu naslednje itevilo ilanov:
. v zavodu z vei kot 20 do 100 delawev - pet ilanov,
. v zavodu z vei kot 100 do 200 delaycev - sedem ilanov,
c v zcnodu z vei kot 200 do 100 delncev - devet ilanov,
. v zayodu z vei kot 100 do 600 delavcev - enajst ilanov,
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. v zovodu z vei kot 600 do 1.000 delavcev - trinajst ilanov.

V zavodu z vei kot 1 .000 delavci se itevilo ilanov delovskega predstavniitva za vsakih dodatnih 1.000

delavcev poveia za dva ilana. Mandat ilanov delavskega predstovniftvd lraja 4 leto. Kandidate za

ilane delavskega predstavniitva predlagajo reprezentalivni sindikati v zavodu glede na itevilo ilanov
posameznega reprezenlativnega sindikata v zavodu. Za volitve delavskega predstavniitva se smiselno

uporabljajo doloibe Zakona o sodelovanju delavcev pri uprovljanju. Delovanje delovskega
predstovniina se uredi s poslovnikom. Za tehniino izvedbo volitev in plaiilo stroikov volitev je
zadolZen zsvod.
Besedilo tretjega odstovka doloia vrstni red vkljuievanja predstavnikov, za vei ustanoviteljic, ki
imajo skupnega predstovnika v svetu zavoda.

Besedilo ietfiega odstnka je oblikovano na podlagi doloiila tretjega odstavka 29. ilena Zakona o

zovodih /ZV, ki doloia, da se naiin imenovanja oziroma izvolitve ilanov, predstatnikov delavcev

zavoda v svet zovoda doloiijo z zakonom ali aktom o ustanovilvi oziroma s statutom ali pravili
zavoda.
Besedilo petega odstavka je oblikovano na podlagi doloiil tretjega odstavka 28. ilena Zakona o
zdravsrveni dejawost /ZZDej/, ki doloia, da predstavnike uporabnikov imenuje Zavod za zdrrmstveno
zavarovanje Slovenije, ie zdravslveni zavod opravlja zdrwstvene storitve na njegov raiun.
Besedilo iestega odstavka doloia, da predstavnike ustanoviteljic zovoda imenujejo obiinski sveti
ustanoviteljic, v sklodu s svojimi ahi.

11. dlen
(mandat sveta in konstituiranje syeta)

(1) Mandat ilanov sveta zavoda traja Stiri leta in zadne tedi z dnem konstituiranja. elan sveta zavodaje
v svet lahko izvoljen najved dvakrat zaporedoma.
(2) Na prvi seji sveta ilani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika sveta zavoda z vedino
glasov vseh dlanov sveta. Prvo konstitutiwo 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 direktoqa. Svet zavoda je sklepden in veljavno
odloda, de je na seji navzoda vedina dlanov. Svet zavoda sprejme odloditve z vedino glasov vseh

dlanov sveta zavoda. PodrobnejSi nadin svojega delovanja in poslovanja svet zavoda dolodi v statutu.
(3) Direktorje dolzan ustanoviteljice pisno obvestiti o poteku mandata dlanov sveta zavoda najmanj tri
mesece pred iztekom.

Obrazloiitev:
Prvi odstavek je oblikovan v skladu z doloiilom tretjega odskuka 29. ilena Zakona o zavodih /ZV, ki
doloia, da se sestova, naiin imenovanja oziroma izvolitev ilanov, trajanje mandata in prislojnosti
sveta doloiijo z zaknom ali aklom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zovoda. Na tej pravni
podlagi je doloieno, da mandatna doba ilanov sveta traja ... let in so po preteku te dobe lahko
ponov no imo lj e n i oziroma imenovani.
Z drugim odstavkom je doloien naiin izvoline predsednika sveta zavoda in njegovegd namestnika in
doloien naiin odloianja na seji sveta zsvoda. Besedilo je oblikovano po analogiji 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 veljovno sklepa, ie je na seji navzoia veiina
ilanov sveta. Ob nwedenem je v tem odstavku doloieno, da organizacijo in naiin dela sveta zavoda
ter naiin uresniievanja pravic in dolZnosti ilanov sveta zavoda doloii svel zavoda s statutom.
Tretji odstavek doloia dolinost direktorja, kdaj je dolian obvestili ustanoviteljice o poteku mandata
ilanov sveta zavoda.
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12. dlen
(naloge sveta)

Svet zavoda:
. sprejema statut po predhodnem soglasju ustanoviteljic in druge sploine akte, ki urejajo

zadeve iz pristojnosti zavoda,
o sprejema program dela in razvoj zavoda,
. sprer ja i^Tsevanje programa dela,
. sprejema finandni nadrt,
. sprejema zakljuani radun,
. sprejema, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
o nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
o daje soglasje k strate5kemu nadrtu, k aktom o sistematizaciji delovnih mest in organizaciji

dela, h kadrovskemu nadrtu, naddu nabav,
. predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor

ustanovitelja,
o odloda o razporeditvi preseZka prihodkov nad odhodki in kritju odhodkov nad prihodki ter

izdela predlog razporeditve,
o odloda o povedani delouri uspeSnosti za zaposlene v zavodu in o nagradi ter delovni

uspe5nosti direktorja,
o odloda o najemu dolgorodnih kreditov,
o odloda o dajanju prostorov v najern,
o imenuje in razreSuje direktoda,
. ocenjuje delo direkto{a,
. sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjenL
o potrjuje letno porodilo zavoda,
. daje ustanoviteljicam predlog za spremembo, raz5iritev in ukinitev dejavnosti,
o daje ustanoviteljicam in direktorju zavoda predloge in mnenja o posamidnih rpra5anjih, za

katereje tako dolodeno s statutom zavoda,
. sprejema program razrelevanja preseZnih delavcev zavoda in
. opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, s tern odlokom in statutom zavoda.

Obrazlotitev:
Doloiilo 12. ilenaje oblikovano v sHadu z doloiilom 30. ilena Zalana o zavodih ZV, H doloia, da
svet zavoda sprejema staltl oziroma pravila in druge sploine abe zavoda sprejema programe dela in
razvoja zavoda ter spremlja njihan izwievanje, doloia finofiih naCrt in sprejema zaHjulni ratwr
zavoda, predlaga ustdnov e|u spremembo di raziiritev dejavnosti, daje ustanovitelju in direkorju
zavoda predloge in mnenja o posamemih vpraianjih in opravlja druge z zatanom ali aHom o
ustanovitvi oziroma stotutom ali prdvili zavoda doloiene zadeve-

13. dlen
(razre5itev Elana sveta)

(1) Clana sveta se razre5i pred potekom mandata s strani ustanovitelja ali organa oziroma organizacije
po postopku, po kateranje bil imenovan, in sicer v naslednjih primerih:

- de sam odstopi in zahteva razre5itev,

- de ne opravlja svojih nalog, se ne udeleZuje sej sveta ali ne opravi s strani sveta podeljenih nalog,

- de pri svojem delu kot dlan sveta zavoda loSi predpise,

- de s svojim ravnanjern 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.

ObazloZitev:
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Besedilo 13. ilena je oblikovan v skladu doloiilom tretjega odstavka 29. ilena Zakona o zavodih /ZV,
ki doloia, da se sestava, naiin imenovanja oziroma izvolitev ilanov, trajanje mandata in pristojnosti
sveta doloiijo z zakonom ali ahom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda.

14. dlen
(direktor)

(l) Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v okviru
pooblastil z omejitvijo, da je pri svojih odloditvah v zvezi z nepremidnim premoZenjem in spremembo
dej avnosti zavoda vezan na soglasj e ustanovitelj ev.
(2) Direktor zavoda je odgovoren zazakorito in strokovno poslovanje in delovanje zavoda.
(3) Direktorja imenuje in razre5uje svet zavoda v skladu s predpisi na podlagi javnega razpisa ter s

soglasjem ustanovitelja.
(4) Mandat direktorja traja Stiri leta in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
(5) Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta
zav oda nj egov predsednik.

Obrazloiitev:
Prvi odstavek je oblikovan v skladu z doloiilorn 31. ilena Zakona o zavodih /ZV, ki doloia, da je
poslovodni org(m zavoda direhor ali drug individualni organ. Direfuor organizira in vodi delo in
poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direhor
vodi strokovno delo zavoda inje odgovoren za strokovnost dela zqvoda, ie ni z zakonom ali ahom o
ustanovini glede na narcmo dejavnosti in obseg dela na poslovodni "frmkcui doloieno, da sta
poslovodnafunkc|a infunlrcija vodenja strokovnega dela v zovodu loieni. V besedilu prvega odstavka
je doloiena tudi omejitev direfuorja, ki se nana.Sa na razpolaganje z nepremiinim premoienjem in
spremembo dejwnosti zavoda. Pri razpolaganju z nepremiinim premoienjem zwoda je direhor vezan
na soglasje ustanoviteljev. Nqvedena omejitev izhaja iz doloiila 65. ilena Zakona o zovodih /ZV, na
podlagi katerega je premoienje zavoda last obiin ustanoviteljic. V skladu z doloiilom 19. ilena
veljavnega Zakona o stvornem premoienju driave in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSN-I/
so upravljavci stvarnega premoZenja samoupruwnih lokolnih skupnosti samoupravne lokalne skupnosti
in osebe javnega prma, ki jih za upratljwca doloia ustanovitveni akt ali akt organa, odgovornega za
inrievanje proraiuna. Upravljanje stvarnega premoienja je skrb za prcmno in fiinkcionalno
urejenost, investicijska vzdrievalna dela, priprava, orgoniziranje in vodenje investicij v vseh fazah
investicijskega procesa, oddajanje v najem, obremenjevanje s stvarnimi pravicami, dajanje s$arnega
premoienja v uporabo in podobno (3. ilen ZSPDSLS-I). Omejitev, ki se nanaia na spremembo
dejavnosti zavoda pa izhaja iz doloiila prvega odstavka 20. ilena Zakona o zavodih /ZV, ki doloia,
da zavod lahko spremeni ali rqziiri dejavnost le s soglasjem ustonovitelja.
Drugi odstavekje oblikovon v skladu z navedenim doloiilom 31. ilena Zakona o zavodih /ZZ.
Tretji odstavek je oblikovan v skladu z prvega odstavka 32. ilena Zakona o zavodih /ZV, ki doloia, da
direhorja imenuje in razreiuje ustanovitelj, ie ni z zakonom ali ahom o ustanovitvi za to pooblaiien
svet zavoda. Kadar je za imenovanje in raneiitev direktorja jcnnega zavoda pooblq{ien svet zcnoda,

daje k imenovanju in razreiitvi soglasje ustanovitelj, ie z zakonom ni drugaie doloieno. V skladu z
doloiilom 29. ilena Zakona o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/ direktorja zdravstvenega doma imenuje
in razreiuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Cetrti odstcvek doloia mandat direfuorja in peti odstatek, da se z direfuorjem sklene pogodba a
zaposlini.

15. dlen
(naloge direktorja)

(1) Naloge direktorja so:
o predstavlja in zastopa zavod,
o organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
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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 znadaja (Uradni list RS, St. 24116).
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. odgovarja za zakonitost dela,

. sprejema ak1 o organizaciji dela in sistematizacrji delovnih mest, kadrovski nadrt, nairt nabav
in strateski nadrt.

o daje predlog za spremembo, raz5iritev in ukinitev deja!'nosti,
o daje predloge in mnenja o posamidnih rpra5anjih, za katereje tako dolodeno s statutom

zavoda,
o vodi stroko'"no delo in odgova{a za strokovnost dela zavoda,
. sklepa pogodbe o zaposlitvi delavcev zavoda,
o imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovomostmi,
. sprejema splosne akte zavoda razen tistih, ki so v pristojnosti sveta zavoda,
o pripravi letno porodilo o delu in poslovanju zavoda in
. opravlja druge naloge, dolodene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.

(2) K aktom iz detrte alineje prej Snjega odstavka daje soglasje svet zavoda.

(3) Direktor je dolZan o svojih ugotovitvah v zyezi s strokovnim delom obveSdati strokovni svet
zavoda ter sprejemati ukepe za odpravo pomanjkljivosti in za napredek strokomega dela.

(4) Direktor je samostojen pri opravljanju poslov iz svojega delovnega podrodja. Direktor je za svoje
delo odgovoren svetu zavoda. Direktor mora pri vodenju poslov ramati z javnimi sredstvi s skrbnostjo
dobrega gospodarja.

Obrazloiitev:
Doloiilo prvega odstavka 14. ilena se navezuje na naloge direktorja, kijihje dolian izpolnjevati.
Drugi odstavek doloia, da direktor sprejema afua o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
kadrovski nairt in nairt nabov ter slrateiki naiet in da k temu daje soglasje svet zavoda.
Tretji odstcwek doloia, da je direlaor dolZan o svojih ugotovitvah s strokovnim delom obveiiati
strokowi svet.

Cefffi odstovek doloia, da je direhor samostojen pri oprwljanju poslov, vendar je za svoje delo
odgovore n sv e t u z avoda.

16. dlen
(pogoji za imenovanje direktorja)

(1) Za direkto{a je lahko na podlagi jamega razpisa imenovan kandidat, ki poleg splo5nih pogojev
dolodenih z zakonom izpolnjuje 5e naslednje pogoje:
o ima univerzitetno izobrazbo ali visoko izobrazbo s specializacijo ali magisterijem,
. najmanj pet let delovnih izkrr5enj z zahtevano izobrazbo od tega vsaj 3 leta na vodstvenih

delovnih mestih,
o predloZi program dela in razvoja zavoda.

(2) S statutom zavoda se lahko dolodrjo 5e drugi pogoji, ki jih mora direktor izpolnjevati.

Obrazloi,itev:
Besedilo pmega in drugega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila prvega odstavka 33. ilena
Zakona o zavodih /ZV, ki doloia, da je za direktorja lahko imenovon, kdor izpolnjuje pogoje,

doloiene z zakonom in aktom o ustdnovitei oziroma s statutom ali pravili zavoda- Direhor
zdrwstvenega doma mora imeti visoko strokovno izobrazbo in nojmanj pet let delovnih izkuienj. Ce

poslovodna fimkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda nista loieni, mora imeti direktor
visoko strokovno izobrctzbo ustrezne zdravstvene smeri. Ce sta poslovodna funkcrja in fimkcija
Strokoynega vodenja zdravsnenega zavoda loieni, vodi strokovno delo zdrcnstvenega zavoda

strokovni vodja, ki mora imeti yisoko izobrcabo ustrezne zdravstvene smeri in najmanj pet let delovtih
izkuienj.
v skladu z doloiilom 34. ilena Zakona o zwodih /ZZ se direktor zqvoda imenuje na podlagi iovnega
razpisa, ie ni z zakonom ali aktom o ustonovitvi drugaie doloieno- Na tem mestu moramo opomnili

rudi na doloiito 7. ilena veljavnega Zakona ojavnih usluibencih /ZIU/, ki v 7. ilenu (v okviru skupnih

predlog oziroma osnutek predpisa predstavlia zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obaina ne Jamar

odikoininsko ali kako drugate. Predlagane re5itve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
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naiel sistema jovnih uslrtbencev, ki veljajo tudi zo zaposlitev v jovnih zovodih) doloia, da se

'zaposlovanje javnih usluibencev inaja tako, da je zagolovljena enakopravna dostopnost delovnih
mest za vse zainteresirane kandidate pod enakimi pogoji in tako, da je zagotovljena izbira kandidata,
ki je najbolje strokovno usposobljen za oprrnljanje nalog na delovnem mestu'. V skladu z nsvedenim
je v prvem odstavku doloieno, da se direktorja zavoda imenuje v skladu s predpisi na podlagi jrmnega
razpisa. V skladu z doloiilom 35. ilena Zakona o zavodih /ZZ se razpis za imenovanje direktorja
objavi v sredsnih javnega obveiianja. V razpisu se doloiijo pogoji, kijih mora izpolnjevati knndiddt,
ias za katerega bo imenovan, rok do katerega se sprejemajo prijaw kandidatov, in rok v katerem
bodo prijavljeni kandidati obveieeni o izbiri. Na tem mestu moramo opomniti tudi na doloiilo 38.
ilena Zakona o zavodih /ZV, ki doloia, da je lahko direhor razreien pred potekom iasa, za katerega
je imenovan. Pristojni organ (svet zavoda) pa je dolZon razreiiti direktorja: . ie direhor sam zshteva
razrelitev, . ie nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno
razmerje po samem zakonu, . ie direktor pri svojem delu ne rovna po predpisih in sploinih aktih
zavoda ali neutemefeno ne imriuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njim, . ie direktor
s svojim nerestnim ali nepravilnim delom povzroii zrnodu veijo ikodo ali ie zanemarja ali
molomarno opravlja svoje dolZnosti, toko da nastanejo ali bi lahko nastale hujie motnje pri
opravlj anj u dej avno st i z avods.

17. dlen
(razrelitev direktorj a)

(1) Direktor je lahko razre5en pred potekom dasa, za kateregaje imenovan:
- de direl(or sam zahteva razre5itev,
- de nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delormih razmedih preneha delovno razme{e po

samem zakonu.
- de direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in sploSnih aktih zavoda ali de neutemeljeno ne

izvr5uje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
- de direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroii zavodu vedjo Skodo ali de

zanemala ali malomamo opravlja svoje dolZnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale huj5e
motnje pri opravljanju dejamosti zavoda.

(2) Direktorja razreSi svet zavoda ob soglasju obdine kot ustanoviteljice.
(3) Pred razre5itvijo je potrebno direktoqa seznaniti z razlogt za razre(itev in mu dati moZnost, da se o
njih izjavi. Zoper sklep o razre5itvi ima direktor pravico zahlevalr sodno varstvo.

ObrazloZitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila pmega odstavka 32. ilena Zakona o znodih /ZV, ki
doloia, da direhorja imenuje in razreiuje ustanoyitelj, ie ni z zakonom ali aktom o ustanoyitvi za to
pooblaiien svet zovoda. Zakon o zovodih /ZV v 38. ilenu doloia v katerih primerih je direhor lahko
ra*eien pred potekom iasa, za kateregaje imenovan.

18. dlen
(strokovni direktor)

(1) ieje za direktoqa imenovan kandidat, ki nima smeri zdravstvene izobrazbe, se v skladu z
Zakonom o zavodih in Zakonom o zdravstveni dejavnosti imenuje Se strokor,ni direktor, ki mora
za imenovanje izpolnjevati naslednje pogoje:
- da ima univerzilelto izobrazbo zdravstvene smeri,
- da ima najmanj 7 tet delovnih izku5enj na podrodju primame zdravstvene dejamosti,
- da predloZi progam strokovnega razvoja zavoda.

(2) Funkcija strokotnega direkoqa preneha s prenehanjem mandata direkto{a zavoda.

Predlog oziroma .osnutek predpisa predstavlig zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obtina ne jamdi
odskodninsko aI kako drugace, Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno dei sprejeteqa predpisa
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Obrazloiitev:
Besedilo pmega odstavka doloia, da ie imenovani kondidat za direhorja nima smeri zdravstvene
izobrazbe se v skladu z Zakonom o zavodih in Zakonom o zdrmsneni dejavnosti imenuje ie strokovni
direktor in v nadaljevanju doloia pogoje, ki jih mora strokovni direktor izpolnjevati.
Besedilo drugega odstovka tega ilena doloia, da mandat slrokovnega direhorja preneha s
prene hanj em mandata dire ktorj a zavoda.

19. dlen
(sklenitev delovnega razmerja direktorja)

(l) Direktor sklene delortro ruzmetle za doloden das, za eas lrajarrja mandata. Delavca, ki je bil pred
imenovanj em za direkto{a zaposlen v istem zavodu za nedoloden das, se po prenehanju funkcije
premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim nadrtom na prosto delovno mesto, ki
ustreza njegovi strokor.ni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje. Pravice in dolZnosti
delodajalca v razme{u do direkto{a zavoda, izvaja svet zavoda.

(2) ee direktoqu preddasno preneha mandat, oziroma de nihde izmed prijavljenih kandidatov za
direktoda ni imenovan, svet zavoda imenuje vriilca dolZnosti direktoqa, vendar najved za eno [eto.

Obrazloiitev:
Besedilo pmega odstavka doloia naiin sHenitve delovnega razmerja in da dolinosti delodajalca v
razmerju do direklorja zavoda, izvaja svet zavoda.

Drugi odstavek doloia, kdaj svet 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 strokovnega sveta

doloda statut zavoda, v skladu z zakonom. Strokomi svet obravnava lpra5anja s podrodja:
- strokor.nega dela zavoda,
- odloda o strokowih Wrasanjih,
- doloda strokovne podlage za program dela in razvoja jarmega zavoda,
- daje svetu zavoda in direkto{u mnenja in predloge glede organizacije dela ter pogojev za

razvoj dej avnosti zavoda,
- opravlja druge z zakonom ter odlokom in s statutom zavoda dolodene naloge.

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila prvega odstavkl 43. ilena Zakona o zsvodih /ZV, ki
doloia, da ima zovod stokoyni svet ali drug kolegijski strokovni organ. Doloiila 30. ilena Zakona o

zdravstveni dejavnosti /ZZDey', doloiajo, da je kolegijski strokovni organ zdravstvenega zavoda

strokovni svet. Naloge, sestavo in naiin oblikovanja stroknvnega sveta doloia statut zavoda. Ob tem

moramo opomniti ie na doloiilo drugega odstovka 43. ilena Zakona o zavodih 2,V, ki doloia, da se

sestava, naiin oblikovanja in druge naloge strokovnega sveta ztwoda doloiijo s stdtutom ali prctili
zovoda v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi. V skladu z doloiilom 44. ilena Zakona o zavodih

/ZV strokovni syet zavoda obravnsva vpraianja s podroija strokovnega dela zwoda, odloia o

strokowih vpraianjih v okviru pooblastil, doloienih v statutu ali prcnilih zavoda, eloloia strokovne

podlage za progri*" dela in razvoja zavoda, daje svetu in diehodu mnenja in predloge gkde

irganizacije dela in pogojev za ramoj deiavnosti tet opravlja druge z zakonom ali ahom o ustanovitvi

oziroma s statutom ali provili zattoda doloiene naloge.

Predlog oziroma osnutek predpis predstavlja zgolj informativni delovni pripomo'ek, glede katerega obiina ne jam'i
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6. PRf,MOZENJE

21. dlen
(premoZenje zavoda)

(l) PremoZenje, s katerim upravlja zavod, je last obdin ustanoviteljic v odstotku deleZa glede na
Stevilo prebivalcev na dan 1.7.2020. Statistidni urad rvwrv.stat.si: Osebe s prijavljenim prebivali5dem
v Republikr Sloveniji po obCinah in sicer:

Obdina

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

Stevilo prebivalcev

19005
8351
6051
6040
4106
3181
213r
2039
1819
1573
t42t
30s

deleZ v o/o

33,92 0/o

t4,90 0/o

10,80 %
10,78 0/o

7 ,33 0A

5,68 %
3,81 %
3,64 yo

3,2s %
2,8t yo

2,54 yo

0,54 %

SKUPAJ: 56022 100 o/o

razen nepremidnega premoZenja, katerega so ustanoviteljice zgradile same, po letu 1995. Za
opravljanje dejavnosti zagotavljajo ustanoviteljice zavodu nepremidnine in opremo, ki jo je zavod
uporabljal za opravljanje dej avnosti do uveljavitve tega odloka. Z vsem premoZenjem upravlja zavod.
Za upravljanje s premoZenjem je zavod odgovoren vsaki od obdin ustanoviteljic.
(2) Za qravljanje s skupnim premoZenjem je zavod odgovoren ustanoviteljicam.
(3) Zavod samostojno razpolaga s premidnim premoZenjem, z nepremidninami pa samo v skladu s

sklenj eno pogodbo o upravljanju, lastnice ustanovitelj ice.
(4) Zavod je dolZan skbeti za vzdrLevanje in obnavljanje stavb in prostorov, ki jih je v soglasju z
ustanoviteljicami oddal v naj em najemnikom ter vzdrZevati in obnavljati opremo v teh prostorih, v
skladu s pogodbo o upravljanju.
(5) Zavod je dolZan dati najemdkom moZnost najema prostorov in opreme, ki .;ih sam ne potrebuje za
opravljanje javne zdravstvene sluZbe, ter omogoditi vlaganja najemnikovih sredstev v prostore in
opremo.

Obrazloiilev:
Prvi odstavek je oblikovan y skladu z doloiilom 65. ilena Zakona o znodih ,2V, ki doloia, daie
premoienje, ki je bilo druibena lastnina v uprcnljanju delovne organizacije, ki so v letu l99l
opravljale dejavnosti zdrovstea in nadaljevala delo od l. aprila l99t kot zavodi, s l. aprilom l99t
postalo lostnina obiin ustanoviteljic. Premoienje s katerim upravlja zavod je lost ustanoviteljic, y
odxotku glede na itevilo prebivalcev, razen nepremiinega premozenja, ki so ga ustanoviieljice
zgradile same po letu 1995.
v skladu z doloiilom drugega odstdvka je zavod za uprnljanje s premoienjem odgovoren
ustanoviteljicam. Na tem mestu moramo opomniti na doloiilo 19. ilena veljavnega Zakono o siarnem
premoienju drzave in samouprovnih lokalnih skupnosti /zspDSLS-l/, ki doloia, da so upravljavci
sNarnega premoienja samoupravnih lokalnih skupnosti samoupravne lokalne skupnosti in osebe
javnyga prova ki iih za upravljavca doloia ustanovitveni akt ali akt organa, idgouo*"g, ,o
imrievanje proraiuna.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obaina ne jamei
odskodninsko ali kako drugaae. Predlagane resitve v predlogu ali osnutku piedpisa n" bo-oo nr;no J"iipgeiega preopisa
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Tretji odstrnek je oblikovan y skladu z doloiilom prvega odstrmka 18. ilena Zakona o zmodih /ZV, ki
doloia, da zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustonovitelja in v skladu z navedenim
dolotilom 19. ilena Zakona o stvarnern premoZenju driave in samoupratnih lokalnih skupnosti
/ZSPDSLS.l/.
S ietrtim odstsvkom je doloieno, da zavod uprovlja s premoZenjem, ki ga je dal v najem v soglasju z
ustanoviteljicami s pogodbo o uprmljanju.
Peti odstavek doloia moinost dajanja v najem tudi medicinske opreme in drugo, ie je zayod ne
potrebuje in najemnikom omogoiali tudi, da sami vlagajo sredstya y prostore in y opremo.

7. \'IRI IN NAdIN PRIDOBIVANJA SREDSTEY ZA DELO ZAVODA

22. ilen
(sredstva za delo zavoda - viri in naiin pridobivanja sredstev)

(l) Sredstva za izvajanje dejavnosti zavod pridobi:
- na osnovi pogodbe za opravljanje osno\.ne zdravstvene dejavnosti od Zavoda za zdravstveno

zavarovanj e Slovenij e,

- od zavarovalnic na osnovi prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja,
- iz proraiuna Republike Slovenije oziroma Ministrstva za zdravje Republike Slovenije za

storitve in namene , zakatere je z zakonom dolodeno ali posebej dogovorjeno, da se financirajo
iz republi5kega proraduna,

- iz proradunov obiin ustanoviteljic, za preventivne programe na podroiju zdravstvene
dejavnosti in investicije,

- s prodajo storitev drugim,
- z dotacrjami, darili 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

zavoda.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda izvajajo obdine ustanoviteljice in pristojni drZar.ni organi.

ObrazloZitev:
Besedilo je oblikovano v skladu z doloiilom prvega odstavka 48. ilena Zakona o znodih /ZV, ki
doloia, da zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanoviteAa, s plaiili za slorine, s prodajo
blaga in storitev na tgu in iz drugih virov na naiin in pod pogoji, doloienimi z zakonom in ahom o

ustanoyitvi. Ob lem Zakon o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/ v 31. ilenu doloia, da zdravstveni zavod
pridobiva sredstva za delo: iz sredstev uslanovilelja v skladu z aHom o ustanovitvi; s plaiili za
storitve; po pogodbi z Ztmodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije; po pogodbi z ministrstvom,
pristojnim za zdrauje, za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz republiikega proraiuna; iz
drugih virov na naiin in pod pogoji, doloienimi z zakonom, aktom o ustanovitvi in statutom zavoda.

8. RAZPOLAGANJE S PRESEZKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NA.TN KRITJA
PRIMANJI(LJAJA

23. dlen
(preseiek prihodkov)

(l) Zavod samostojno gospodari s sredstvi prihodkov, kijih ustvari z opravljanjem svoje dejamosti.

(2) PreseZek prihodkov nad odhodkr zavod nameni za razvoj, nabavo nove opreme, medicinsko-

tehnoloiko posodobitev in opravljanje osnovne dejavnosti

(3) PreseZek prihodkov nad odhodki se lahko nameni tudi za investicrje v opremo ali za obnovo in

vzdrZevanje opreme. O namenu in razporeditvi preseZkov odloda svet zavoda na predlog direkto{a.

predlog oziroma osnutek predpisa predstavlla zgolj informativni delovni pripomoiek, glede katerega obtina ne lamai

oOiioJninsfo ali kako drugaae. predtagane reiiwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del spreletega predpisa

ii,iii1"ti. z. itena Uredb-e o posredovlnju in ponovni uporabi informacii javnega znaaaja (t.Jradni list Rs,5t. 24116).
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(a) Del preseZka prihodkov nad odhodki, ki jih zavod ustvari s prihodki, pridobljenimi s prodajo blaga
in storitev na trgu, se lahko razdeli za dodatno delovno uspe5nost, na nadin doloden v skladu z
zakonom.

Obrazloiitev:
V skladu z doloiilom drugega odstovka 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
nayedeno do vkljuino odstavka tri in da 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)

(1) Primanjkljaj sredstev v poslovanju zdravstvenega doma, izkazan v letnem poslovnem porodilu
krijejo ustanoviteljice le, de ne izpolnjujejo svojih obveznosti i228. dlena tega odloka.
(2) O nadinu in viSini 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 osno''mih dejavnosti zavoda (lastne
realizacije) je prihodek zavoda, s katerim samostojno razpolaga, de v celoti in realno pokrije stro5ke
take dejavnosti.
(5) Dejamosti, ki niso predmet osnovne dejavnosti, de jih zavod izvaja, ne smejo bremeniti osnovne
dejavnosti.

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovono v skladu z doloiilom prvega odstavka 48. ilena Zakona o zavodih in doloia,
naiine kritj a primanj klj aj a.

Drugi odstavek doloia, da na tej pravni podlagi o naiinu in viiini polvivanja primanjkljaja sredstev
za delo, ki ga ni mogoie pokriti iz drugih razpoloiljivih sredstev zqvoda, odloia ustanoviteljica na
predlog sveta zqvoda.
Tretji odstavek doloia, da primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova prevei izplaianih plai, krije
zqvod, in da zavod talcien primanjkljaj sredstev pokriva v breme plai najkasneje v noslednjem
koledarskem letu.
V ietrtem odstavku tega ilenaje doloieno, da so prihodki zavoda iz dejovnosti, ki ni predmet osnovne
dejavnosti, prihodki zavoda, s katerim samostojno razpolaga, ie v celoti in realno pokrije stroike te
dejavnosti.
Peti odstwek doloia, da so dejavnosti, ki niso predmet osnovne dejavnosti, ie jo zavod inaja, ne sme
bre meniti osnovne dej avnosti.

9. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRA\TNEM PROMETU

25. dlen
(nastopanje v pravnem prometu)

(l) Zavod je praura oseba. Zavod odgovarja za svoje obveznosti s premoZenjem, s katerim razpolaga.
V prarmem prometu s tretjimi osebami zavod s premidnim premoZenjem upravlja samostojno, z
nepremidnim pa samo po predhodnem soglasju ustanoviteljice, v skladu z 21. dlenomtega odloka.
(2) Zavod prevzema odgovornost za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarla za
upravljanje s premoZenjem ustanoviteljic, ki ga ima v upravljanju.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obiina ne jamti
o-dSkodninsko ali kako drugaie. Predlagane re5itve v predlogu ali osnutku piedpisa ne boio nujno deisprejetega predpisa
(Sesta todka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaiaja (Uradni iist as, St. Z4ltO). 

'
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Obrazloiilev:
Besedili prvega in drugega odstat)ka sta oblikovani v skladu z doloiilom 19. ilena Zakona o zavodih
/ZV, ki doloia, daje zovod odgovoren za svoje obveznosti s sredstyi s koterimi lahko razpolaga.

26. dlen
(zastopanje zavoda)

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

- pogodb, ki se nana5ajo na nepremidnine, ki jih ima zavod v upravljanju, za katere je potrebno
soglasje ustanoviteljice, v skladu z 19. ilenom tega odloka.

(2) Med zadasno odsotnostjo direklo{a le-tega nadome5da delavec zavoda v okviru pooblastil, kr mu
jih pisno podeli direktor.

Obrazloiilev:
Besedili pmega in drugega odstavka doloiata, da je direktor pooblaiien za sklepanje pogodb in o
naiinu zastopanja, te je direhor odsoten.

10. MEDSEBOJNf, PRAVICE IN OB!'f,ZNOSTI USTANOVITEIJIC IN ZAVODA

27 . dlen
(medsebojne pravice in obveznosti)

('l) Zavod:
1. poroda ustanoviteljicam vsaj enkrat letno o svojern poslovanju in izvrSevanju letnega

programa,
2. pripravlja in oblikuje razvojne nadrte,

3. zagotavlja ustanoviteljici potrebne podatke v skladu z zakonom,
4. predloZi ustanoviteljici letno in polletno porodilo in porodilo o realizaciji lanega nadrta.

(2) Ustanovitelj ica:
1. vkljuduje javni zavod v oblikovanje politike razvoja dejavnosti javne sluibe,
2. usklajuje programe izvajanja dejavnosti javne 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 ukepe skladno
z zakonskimi in drugimi predpisi.

Obrazloiiitev:
Besedilo je oblilrovdno na podlagi doloCila desete alineje 8. Clena Zakona o zavodih ZV, ki doloia,
da ak o wtanwitvi zavoda vsebuje medsebojne pravice in obveznosti ustorovitelja in zat'oda.

28. dlen
(sredstva za delo zavoda s strani ustanoYiteljic)

(1) Ustanoviteljice so dolZne zagotavljati zavodu sredstva za njegov razvoj oziroma investicije v

okviru sprejete mreZe javne zdravstvene dejavnosti v obdinah.
(2) Zavod si mora pred pridetkom del pridobiti pisna soglasja ustanoviteljic-obdin, glede wste in

obsega predvidenega investicijskega vzdrZevanja in investicij.
(3) Za investicije in investicijska vlaganja v zdravstvene postaje in ambulante zagotavljajo sredstva

ob(ire, zakatere zdravstvean postaja in ambulanta opravlja zdravstveno dejavnost'

(4) Za investicije in investicijska vlaganja v objekt zdravstvenega doma, kjer se izvajajo skupne

dejarmosti za vse ustanovitilii"", p" ustanoviteljice zagotavljajo sredstva v odstotku Stevila

prlbivalce*, posamerne obdine. osnova za izradun delezev posamezne obdine ustanoviteljice je stevilo

predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgoli informauvni delovni pripomoaek, glede katerega obaina ne iamai

oairoo"niniio if taio orugit". prediaqane re{ive v-predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nuino del-sprejetega predpisa

iS"s; t"ti. i. A"* Ured# o posreOoviniu in ponovni uporabi informacii javnega znaaaja (Uradni list RS, St. 24116)
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prebivalcev v odstotku deleZa glede na Stevilo prebivalcev na dan 1.7.2020. Statistidni urad
!'!'\\'\\'.Stitt.Si.

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano v skladu z doloiilom prvega odstavka 48. ilena Zakona o zavodih /ZV, ki
doloia, da zqvod pridobiva sredsma za delo iz sredstev ustanovitelja. Besedilo doloia dolinost
zagotavljanja sredstev ustanovitefic zavodu in sicer za investicije, za zdravstvene postaje in
ambulante - obiine kjer objehi stojijo ter za objekte zdravstvenega doma, kjer se inajajo skupne

dejovnosti za vse ustanoviteljice, v odstotku itevila prebivalcev posamezne obiine.

29. ilen
(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 javnegazavoda,
3. k imenovanju in razre5itvi direktorja javnega zavoda v skladu z dolodili zakona,
4. o razpolaganju s preseZkom prihodkov nad odhodki zavoda,
5. k spremembi sedeZa ali imena javnegazavoda,
6. k spremembi ali razSiritvi dejar.nosti javnega zavoda,
7. k ustanovitvi drugega zavoda ali podjetja, katerega javni zavod ustanavlja v okviru svoje

dejavnosti,
8. k sprejemanju statuta javnegazavoda,
9. o pridobivanju in odtujitvi nepremidnega premoZenjazavoda,
I 0. potrjuj e letni nadrt investicij ske ga vzdrZev anja,
l l. o drugih rpra5anjih v skladu z zakonom.

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila desete alineje f. ilena Zakona o zwodih /ZZJ, ki doloia,
da akt o ustonovitvi zsvoda vsebuje medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda ter v
katerih primerih je zavod dolion pridobiti soglasje od ustanoviteljic.

11. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC

30. dlen
(medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljic)

(l) Za izwSevanje ustanoviteljskih pravic ustanoviteljice ustanovijo svet ustanoviteljic, ki ga
sestavljajo Zupani v skladu z dolodili zakona, ki ureja podrodje lokalne samouprave in se ustanovi s

posebnim aklom
(2) Ustanoviteljice uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti z odlokom o ustanovitvi
sveta ustanoviteljic.

Obrazlolitev:
Besedilo tega ilena se uporabi v primeru, da javni zwod ustonovi vei obiin ustanoviteljic.

Pmi odstavekie oblikovan v skladu z doloiilom ietrtega in petegs odstavka 61. ilena Zakona o
lokalni samoupravi /ZLS/, ki doloia, da obiinski sveti obiin ustanovijo zo uresniievanje
ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odloiitev obiin v zyezi z zagotavljanjem javnih sluib iz
tretjega odstavka 61. ilena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ svet ustanoviteljic, ki ga sestavljajo
iupani.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obdina ne jamdi
od5kodninsko ali kako drugaee. Predlagane reSitvg v predlogu ali osnutku piedpisa ne boio nuino deisprgetega predpisa
(Sesta todka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacil javnega znaiaja furaonijiJ ns, jt. z+iro).
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Drugi odstavek je oblikovan v skladu z doloiilom f. ilena Zakona o zcwodih /ZV, ki doloia, da se

medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med ustanovitelji uredio z odlokom.

12. SPLOSNI AKTI ZAVODA
3l . dlen

(statut zavoda)

(1) Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda, doloii pristojnosti, pooblastila in
odgovomosti zavoda, nadin dela in odlodanja ter druga rpraSanja, pomembna za opravljanje dejavnosti
in poslovanje zavoda v skladu z zakoni in tem odlokom.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelj ice.

Obrazloiitev:
Pmi odstavek je oblikovan v skladu z doloiilom 45. ilena Zakona o zavodih /ZZ, ki doloia, da ima
zdvod statul in pravila. S statutom ali provili zcmoda se ureja organizacija zavoda, organi, njihove
pristojnosti in naiin odloianja ter druga vpraianja, pomembna za oprovljanje dejavnosti in
poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in aklom o ustanovitvi.

Drugi odstavekje oblikovan v skladu z doloiilom prvega odstavka 46. ilena Zakona o zovodih /ZV, ki
doloia, da statut oziroma pravila zavodd sprejme svel zovoda s soglasjem ustanovitelja.

3 Z. Clen
(drugi splo5ni akti)

(1) V skladu s statutom lahko zavod pnpravi in sprejme tudi druge sploSne akte, s katerimi se uredijo
druga rpra5anja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(2) Splo5ne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direkor zavoda. Razmejitev pristojnosti pn
sprejemanju splo5nih aktov zavoda se dolodi v statutu zavoda.

Obrazloiitev:
Pmi odstavekje oblikovan v skladu z doloiilom tretjega odstavka 15. ilena Zakona o zavodih /ZV, ki
doloia, da ima zavod lahko tudi druge sploine akte, s kalerimi se ureiaio vpmianja, pomembna za

delo in poslovanje zavoda, v sHadu s statutom oziroma provili.
Drugi odstavekje oblikovan v sHadu z doloiilom drugega odstavka 46. ilena Zakona o zavodih /ZV,
ki doloia, da druge sploine akte sprejme svet zavoda, ie ni s stalutom oziroma pravili zavoda

doloieno, da jih sprejme direktor.

13. PRf,HODNEINKON.Nf, DOLOTBE

33. dlen
(konstituiranje sveta zavoda)

Zavod mora konstituirati svet zavoda in druge organe, uskladiti svojo organiziranost ter pnglasiti
spremembe rpisa 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 pripomoaek, glede katerega obdina ne jamfi

odikoininsko ali kako drugaae. predtagane re5iwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nuino del sprejetega predpisa

(iesta to&a z. ttena ured$ o posredoviniu in ponovni uporabi informacii javnega znaaaja (Uradni list RS, 5t. 24115)
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Obruzloiitev:
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 d i I o d o I o i a opr av lj anj e funkc ij e d ir e kt o rj a.

36. dlen
(pravno nasledstvo)

Zavod, ustanovljen s tem odlokom je pravni naslednik Zdravstvenega doma Murska Sobota, ki je
rpisan 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 prevzema pravno nasledstvo
Zdravstvenega doma, ki je bil registriran pri Olcroinem sodiiiu Murska Sobota, z dne i,5.9.1993.

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, Stev. 15/92 in 1/93).

Obrazloiitev:
Besedilo doloia, da z dnem weljavitve tega 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.

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovono na podlagi doloiila 66. ilena Zakona o lokalni samouprovi /ZLS/, ki doloia, da
morajo biti statut in drugi predpisi obiine objwljeni, veljati pa zainejo petnajsti dan po objni, ie ni v
njih drugaie doloieno. Statut in drugi predpisi se objnijo v uradnem glosilu.

Stevilka: ,datum:
Beltinci, Mladinska 2

Stevilka: ,datum:.
Cankova, Cankova 25

Marko Virag, L;ttpan

Danilo Kacijan, Lupan

Stevilka: , datum:
Gomji Petrovci, G. Petrovci Franc Slihthuber, Zupan
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, gteOe katerega obdina ne jamdi
od5kodninsko ali kako drugade. Predlagane reSitve v predlogu ali osnutku piecipisa ne'Uo-Oo nuino deispre;etega predpisa
(sesta toika 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list RS, it. 24116).
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Stevilka: ,datum:
Grad, Grad 172

Stevilka: ,datum:
HodoS, Hodo5 52

Stevilka: ,datum:
Kuzma, Kuzma 60c

Stevilka: O I 4-OO 1 4 I 2020,datum:
Moravske Toplice, Kranjdeva ul. 3

Stevilka: ,datum:
Murska Sobota, Kardo5eva 2

Stevilka: ,datum:
Puconci, Puconci 80

Stevilka: ,datum:
Roga5ovci, Roga5ovci 14b

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

Stevilka: ,datum:
TiSina: Ti5ina 4

Cvetka Ficko, htpanja

Ludvik Orban, L:uparr

Jozef Skalie , Zupan

Alojz Glava\Lttpan

dr. Aleksander Jev5ek

LudvikNovak, Zupan

Edvard Mihalid, L:ttpan

Iztok Fartek, Zupan

Franc Horvat, Zupan

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obdina ne jamdi

odikodninsko ali kako drugaie. Predlagane re5iWe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa

(sesta toaka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list RS, 5t. 24116).
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Obrazloiitev:

Zdravstveni dom Murska Sobota, katerega ustanoviteljice so vse obdine z obmodja Uprawe enote
Murska Sobota - 12 obdin, Ze od leta 1992 deluje na podlagi odloka o ustanovitvi jalTlega
zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota (Uradne objave Stev. 15192 in 1/93). Po
ustanovitvi novih obdin, bi morale obdine kot ustanoviteljice sprejeti nov Odlok o ustanovitvi jar.nega
zavod,a Zdrayslveni dom Murska Sobota, vendar do tega iz razlidnih razlogov ni pri5lo. Odlok o
ustanovitvi zdravstvenega zavod,a Zdravslveni dom Murska Sobota je sprejela Skup5dina obdine
Murska Sobota, dne 26. I l. 1992. Ta odlok je 5e sedaj 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 sprejeti, zato je strokovna sluZba Mestne obdine Murska Sobota v sodelovanju z
Zdravstvenim domom Murska Sobota ponowo 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 javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota ureja spodaj navedena
podrodja delovanj a j avnega zavoda:

1 . ustanovitelj stvo
2. ime in sedeZ zavoda

3. dejavnost zavoda
4. organiziranost zavoda

5. organi zavoda - svet zavoda naj bi Stel devet dlanov: dva predstavnika delavcev zavoda, en
predstaldk zavarovancev in drugih uporabnikov in Sest predstaurikov ustanoviteljic, ki jih
imenujejo obdinski sveti.

6. premoZenje

7. viri in nadin pridobivanja sredstev za delo zavoda
8. razpolaganje s preseZkom prihodkov nad odhodki in nadin krita primanjkljaja
9. pravice obvemosti in odgovomosti zavoda v prarmem prometu
10. medsebojne pravice in obvemosti ustanoviteljic in zavoda
I 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.

Dejar.nost 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 Slovenij e, itev: 34194,3195,33195, 15196,89198, 12199 in2lO2 (7. dlen ).

Organiziranost zavoda za izvajanje 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 predstamik 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
ustanovitelj ice in sicer:

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obtina ne jamai
odgkodnilsko ali kako drugade. Predlagane re5itve v predlogu ali osnutku predpisa ne boio nulno deispreletega preiptsa
(gesta todka 7. dlena uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacii iavnega znadaja (uradniiist Rs, x. zct$i. '
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Dva predstarnrika sveta zavoda iz Mestne obdine Murska Sobota

Mestna obdina Murska Sobota Stevilo prebivalcev 19005

Dva predstarmika sveta zavoda iz Obdine Beltinci, Obdine Ti5ina in Obdine Puconci
Obdina Beltinci
Obdina TiSina
Obdina Puconci

Stevilo prebivalcev
Stevilo prebivalcev
Stevilo prebivalcev

8351
4106
6051

Skupaj 18508

En predstar.nik sveta zavoda iz obdin Roga5ovci, Grad, Kuzma in Gomji Petrovci
Obdina Roga5ovci
Obdina Grad
Obdina Kuzma

Stevilo prebivalcev 3181
Stevilo prebivalcev 2l3l
Stevilo prebivalcev 1573

Obdina Gornji Petrovci Stevilo prebivalcev 2039

Skupaj: 8924

En predstavnik sv ela zavoda iz obdin Salovci, Hodo5 in Moravske Toplice in Cankova
Obdina Salovci
Obdina Hodoi

Stevilo prebivalcev t42l
Stevilo prebivalcev 305

Obdina Moravske Toplice Stevilo prebivalcev 6040
Obdina Cankova Stevilo prebivalcev r 819

Skupaj: 9585

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

Zayod ima strokovni svet kot kolegij ski organ. Njegova sestava, nadin oblikovanja in naloge se bodo

dolodile s statutom (18. dlen).

Zapis o premoZenju zavoda je v 19. dlenu odloka. hernoZenje, 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 premoZanja, 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 primanjktjaja javne sluZbe ter primanjkljaja iz naslova neizpolnjevanja pogodbenih

obveaosti ustanoviteljic.

Medsebojne pravice in obvemosti ustanoviteljic in zavoda so dolodene in zapisane od 25. do 27. dlena

predloga odloka.

Medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljic 28. dlen, v katerem je dolodeno, da se za izwsevanje

ustanoviteljskih pravic, ustanoviteljice ustanovijo svet ustanovitelji, ki ga sestavljajo zupani, in da

medsebojne pravice in obvemosti uredijo z odlokom.

SploSne akte zavoda dolodata 29. in 30. dlen.

V prehodnih dolodbah je doloden rok za konstituiranje organov zavoda, izvedbo vpisa v sodni register

ter nadaljevanje dela poslovodnega organa.

predlog oziroma osnutek predpisa predstavlia zgolj informauvni delovni pripomoiek, glede katerega obtina ne iamti

oal[oO"ninsfo ali kko drugaae. preoiaqane r*ive v'predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nuino del-spreietela predpisa

ig..ir-t"*.]. a"* ureOd o posredovinju in ponovni uporabi informacii iavnega znaaaia (Uradni listRs,5t 24115)'


