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Zadwa: PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAV|{EGA ZAVODA
ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA - II. obravnava

1. ZAKONSKAPODLAGA
- 3. in 8. dlen Zakona o zavodih (Uradni list RS-stari, 3r. 12/91, 8/96, 36100 -ZPDZC in

127/06 ZJZP),
- 9. dlen Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, 5t. 23105 - uradno prediSdeno

besedilo, 15/08 - ZPacP,23108, 58/08 - ZZdrS-E, 77 /08 - ZDZdr, 40/12 - ZUIF, 14113,
88116 - ZdZPZD,64/17 in l/19 - odl. US) ,

- 61. dlen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94107 - uradno predi5deno

besedilo, 76/08,79/09,51110,40/12 - ZUIF, 14/15 - ZUUJFO, l1118 - ZSPDSLS-1,
61120 -ZIUZEOP-A in 80/20 - ZUOOPE),

- 7. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35114,21/15 in25/17).

2. RAZLOGI ZASPREJEMODLOKA
Obdinski svet Obdine Moravske Toplice je na 16. redni seji dne 23. 4. 2021 sprejel predlog
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdrays$,eni dom Murska Sobota in ga posredoval v
javno razpravo, ki je trajala od 29. 4. do 13. 5. 2021. y dasu javne razpraye zainteresirana
javnost ni podala nobene pisne pripombe oz. predloga.
Zdravstveni dom Murska Sobota je 25. 10.2021 posredoval besedilo odloka, ki v dolodeni
meri upo5teva pripombe ustanoviteljic, ki so bile posredovane Zdravstvenemu domu Murska
Sobota.

3. OCENA FINANENIH IN DRUGIH POSLEDIC
Sprejetje predlaganega odloka bo imelo finandne posledice za proradune obdin ustanoviteljic,
vendar v obsegu dosedanjih obveanosti za financiranje investicij na podrodju primame
zdravstvene dejavnosti.

4. PREDLOGSKLEPA
Oblinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o ustanovitvi javnega
zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota.

Pripravila:
obdinska uprava

Zuparr:
Alojz Glavad
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- Predlog odloka
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OSNUTEK BESEDILA

Na podlagi drugega odstavka 61. 6lena Zakona o lokalni samoupravi/ZLS/ Uradni list RS,5t.
94tO7 - UpB2,76/08, 79/09, 51110,40t12 - ZUJF,14t15 - ZUUJFO,11118 - ZSPDSLS-1,
30118,61120 -ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 3. alena Zakona o zavodih /zZ (Uradni list
RS, 5t. 12191, 8/96, 36/00 - ZPOZC in 127106 - ZJZP),9. alena Zakona o zdravstveni
dejavnosti /zzDejl (Uradni list RS, 5t. 23105 - UPB2, 15lOB - ZPacP, 23108, 58l0g - zzd,S-
E,77log - zDzdt, 40112 - ZUJF, 14113, 8u16 - zdzPzD,64117, 1119 - odl. US, 73/19,
82120, 152120 - ZZUOOP,2O3l2O - ZIUPOPOVE in 112121 - ZNUPZ), so :

Mestni svet Mestne obaine Murska Sobota na podlagi 7. dlena Statuta Mestne obaine
Murska Sobota (Uradni list RS, 5t. 23107- uradno preEiiEeno besedilo,49/10, 39/'!5 in 69/17)
na _ seji, dne _,
obdinski svet Obdine Beltinci na podlagi 7. alena Statuta Obdine Beltinci (Uradni list RS, !t.
22hO - UPBI) na _seji, dne _.
Obdinski svet Obdine Cankova na podlagi 7. alena Statuta Obaine Cankova (Uradni list RS,
5t. 91/13) na _ seji, dne _,
Obdinski svet Obdine Grad na podlagi 7. 6lena Statuta Obaine Grad (Uradno list RS, 5t.

56/99 in 8/16) na _ seji, dne _.
Obdinski svet Obdine Gornji Petrovci na podlagi 7. dlena Statuta Obdine Gomji Petrovci
(Uradni list RS, St. 12199 in 101/06) na _ seii, dne _,
Obcinski svet Obdine HodoS na podlagi 6. 6lena Statuta obaine HodoE (Uradni list RS, St.

132106 in 84/11) na _ seji, dne _,
obcinski svet Obdine Kuzma na podlagi 6. alena Statuta Obdine Kuzma (Uradni list RS, St.

33107 , 52rlo, 93112, 69/'1 4 in 'l 9/1 5) na _ seji, d ne _,
Obdinski svet Obdine Moravske Toplice na podlagi 7. dlen Statuta Obaine Moravske Toplice
(Uradni list RS, 5t. 35/14,21115 in 25h7) na _ seji, dne _,
obainski svet ObEine Puconci na podlagi 7. alena Statuta Obdine Puconci (Uradni list RS, St.

35/99, 66/07-UPB1 in 91/'15) na _ seji, dne _,
Obdinski svet Obdine Rogasovci na podlagi 8. dlena Statuta Obdine Rogasovci (Uradni list
RS, St. 66/99, 76102,29103,88/05, 79/06, 69/10 in 29118) na _ seji, dne 

-,

Obdinski svet obdine Salovci na podlagi 7.6lena Statuta Obdine Salovci (Uradni list RS, St.

13/99, 38/06 in 34/18) na _ seji, dne

Obdinski svet Obdine Tisina na podlagi 6.6lena Statuta Obdine Tisina (Uradni list RS, St.

23199 in 411'15) na _ seji, dne _.
sprejeli

ODLOK
O USTANOVIWI JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSWENI Doill MURSKA SOBOTA

I. USTANOVITELJSTVO

'1. dlen
(prerSnie ustanovitelistvo)

(1) SkupsEina obdine Murska Sobota je z odlokom o ustanovitvi zdravstvenega zavoda
Zdravstveni dom Murska Sobota (Uradne objave, Stev. 15/92 in 1193) ustanovila javni zavod
Zdravstveni dom Murska Sobota s sedezem Grajska ulica 24, Murska Sobota za izvajanje
osnovne zdravstvene dejavnosti Obaine Murska Sobota.



Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota

(2) Zavod je vpisan v sodni register pri Okroinem sodiSdu v Murski Soboti pod Stevilko reg.
vloZka '10199800.

Obrazloiitev:
Besedilo vkljuauje, da je prejinji ustanovitelj zdravstvenega doma bila Skup56ina obdine
Murska Sobota in da je zavod vpisan v sodni register pri OkroZnem sodiiiu v Murski Soboti.

2. dlen
(pravne naslednice)

Na obmodju bivse Ob6ine Murska Sobota so kot pravne naslednice bile na podlagi Zakona o
ustanovitvi obdin ter o dolocitvi njihovih obmodu (Uradni list RS, 5t. 60/94, 69/94 in 56/98)
ustanovljene Mestna obdina Murska Sobota in obdine: Beltinci, Cankova, Grad, Gornji
Petrovci, Hodo5, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Roga5ovci, Salovci in Ti5ina.

Obrazloaltev:
Besedilo doloda pravne naslednice na obmoaiu bivle Obeine Murska Sobota, K jih je dolodil
Zakon o u*anovitvi obdin ter o doloditvi njihovih obmodij.

3.6len
(sedanje ustanoviteljice zavoda)

('l ) Ustanoviteljice: Obdina Beltinci, Mladinska ul. 2, Beltinci, Obdina Cankova, Cankova
25, Obdina Grad, Grad 172, Obilina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31d, Obdina
Hodo5, Hodo5 52, Obdina Kuzma, Kuzma 60c, Obdina Moravske Toplice, Kranj6eva
u|.3, Moravske Toplice, Mestna ob6ina Murska Sobota, Kardo5eva 2, Murska
Sobota, Obdina Puconci, Puconci 80, Obdina Roga5ovci, Roga5ovci 14b, Obdina
Salovci, Salovci 162, Obdina Ti5ina, Ti5ina 4 (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 izvalanje
zdravstvene dejavnosti na obmo6ju navedenih obdin.

(2) Ustanovitveni deleZi obdin ustanoviteljic so dolodeni glede na Stevilo prebivalcev v
letu sprejema odloka in so slede6i:

Ob6ina Stevilo prebivatcev delei v %
Mestna obdina Murska Sobota 18 622 33,92 Yo

Obdina Beltinci I 068 14,70 o/o

Obdina Moravske Toplice 5 958 10,85 %
Ob6ina Puconci 5 904 10,76 o/o

Obdina TiSina 3 965 7,22 o/o

Obdina Roga5ovci 3114 5,67 o/o

Obdina Grad 2 087 3,80 %
Obdina Gornji Petrovci 2 040 3,72 o/o

Obdina Cankova 1753 3,19 o/o

Obdina Kuzma 1 624 2,97 o/o

Obdina Salovci 1 388 2,53 o/o

Obdina Hodo5 369 O,67 o/o

SKUPAJ:

Obrazloaitev:

54 892 10O o/o

Besedilo pruega odstavka je oblikovano na podlagi dolo1ila prue alineie 8. Clena Zakona o
zavodih tZZ, ki doloia, da akt o ustanovifui zavoda vsebuie ime in sede? oziroma
preb iv al i Sie u sta n ov itelj a.
V drugem odstavku se dolo\ajo ustanovifueni deleZi obCin ustanoviteliic iavnega zavoda.
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Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota

4. dlen
(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom ustanoviteljice ustanovijo javni zavod Zdravstveni dom Murska Sobota, za
izvajanje javne sluzbe na podrodju osnovne zdravslvene dejavnosti.
(2) S tem odlokom se ureja:

. ustanoviteljstvozavoda,

. statusne dolodbe,

. organiziranostzavoda,

. dejavnost zavoda,
o organi zavoda,
. premoZenje zavoda,
. viri in nadin pridobivanja sredstev za delo zavoda,
o razpolaganje s preseZkom prihodkov nad odhodki in nadin kritja primanjkljaja,
o pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
o medsebojne pravice in obveznosti ustanovitel.jic in zavoda,
. medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljic,
. splosni akti zavoda,
. prehodne in kondne dolodbe.

Obrazloiitev:
V skladu z doloiilom 2. ilena Zakona o zavodih tZZ lahko zavod ustanoviio domaee in tuie
fiziine in pravne osebe, ie ni za posamezne dejavnosti ali za posamezne vrste zavodov z
zakonom drugade doloieno. V skladu z dolo1ilom 3. ilena Zakona o zavodih /ZZ se za
opravljanje javnih sluZb ustanovijo javni zavodi. Javne zavode pa ustanovijo republika,
obiine, mesto in druge z zakonom poobla\iene javne pravne osebe.

V skladu z doloiilom pruega odstavka 5. ilena Zakona o zdravstveni dejavnosti tZZDey'
obtina doloia in zagotavlja mreio zdravsfuene dejavnosti na primami ravni. Osnovna
zdravsfuena dejavnost, ki jo na pimami ravni opravljajo zdravstveni domovi, zdravsfuene
postaje in zasebni zdravstveni delavci (7. Alen ZZDej) pa obsega:
. spremljanje zdravsfuenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje,

krepitev in izbolj1anje zdravja ter prepreievanje, odkivanje, zdravljenje in rehabilitacijo
bolnikov in poikodovancev,

. preventivno zdravstveno varsfuo iziinih skupin in drugih prebivalcev v skladu s
programom preventivnega zdravsfuenega varstva in z mednarodnimi konvencijami;

o zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohrcnitev in krepitev zdrauja,
o prepreievaje, odkivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo,
o zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in du5evnem

razvoju,
. patronaine obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter

oskrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih,
. nujno medicinsko pomoC in re$evalno sluibo, Ce ta ni organizirana pi bolniinici,
. zdravsfuene preglede Spoftnikov,
. zdravsfuene preglede nabomikov,
. ugotavljanje zaiasne nezmoZnosti za delo,
. diagnostiine in terapevtske storifue.

Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi dob'ila 8. ebna Zakona o zavodih ZZ,
ki dolo6a, da aK o ustanovitui zavoda vsebuje:
o ime in sedeZ oziroma prebivalil1e ustanovitelja,
o ime in sedeZ zavoda,
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dejavnosti zavoda,
doloibe o organih zavoda,
sredsfva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in zaietek dela,
vire, naiin in pogoje pridobivanja sredsfev za delo zavoda,
naiin razpolaganja s preseZkom prihodkov nad odhodki in naiin kritja primanjkljaja
sredstey za delo zavoda,
pravice, obveznosti in odgovornostizavoda v pravnem prometu,
doloibe o odgovornosfi usfanovitelja za obveznosti zavoda,
medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
druge doloibe v skladu z zakonom.

a

a

a

o

2. STATUSNE DOLOEBE

5. dlen
(ime, sede2 in pravni status zavoda)

(1) lme zavoda je Zdravstveni dom Murska Sobota.
(2) Skraj5ano ime zavoda jeZD Murska Sobota.
(3) SedeZ zavodaje: Murska Sobota, Grajska ulica24,9000 Murska Sobota.
(4) Zavod ima in uporablja pedat okrogle oblike, v katerem v sredini piSe ZDMVSTVENI
DOM, v zgornjem delu pedata pa MURSKA SOBOTA.
(5) Zavod je pravna oseba s statusom javnega zdravstvenega zavoda, s pravicami,
obveznostmi in odgovornostmi, ki so dolodene z zakonom in tem odlokom in odgovarja za
obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga. Zavod ima v okviru svoje dejavnosti vsa
pooblastila v pravnem prometu s tretjimiosebami.

Obrazloiitev:
Besedilo pruega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila 13. 6lena Zakona o zavodih ZZJ,
ki doloia, da ime zavoda vsebuje oznaibo, ki navaja na dejavnost in sedei zavoda. lme
zavoda lahko vsebuje ime ustanavitelja. lme zavoda sme vsebovati ime republike, obiine ali
mesta le z dovoljenjem pistojnega organa, ie ustanovitelj zavoda ni republika, obdina ali
mesto. lme zavoda lahko vsebuje ime zgodovinske alidruge umrle pomembne osebnosti. Za
uvrstrtev imena take osebnosfi v ime zavoda je potrebna privolitev njenih zakonitih dedi6ev.

Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi dolohila Sesfega odstavka 13. 6lena
Zakona o zavodih /ZV, kidoloia, da ima zavod lahko skrajiano ime.

Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila 16. 6lena Zakona o zavodih
ZZ, ki doloii, da je sedei zavoda kraj, v katerem zavod opravlja dejavnost. Ce zavod
opravlja dejavnost v vei krajih, je sedeZ zavoda kraj, v katerem je sedei poslovodnega
organa.

Besedilo Cetrtega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila petega odstavka 13. 6lena
Zakona o zavodih /ZZ, ki doloda, daTb sesfavni del imena lahko tudi znak ali grafiina oblika
imena.

Besedilo petega odstavka je oblikovano na podlagi dolo1ila pruega odstavka 4. ilena Zakona
o zavodih /ZZ, ki doloCa, da so 'zavodi pravne osebe s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi, ki jih doloiata zakon in akt o ustanovitvi' in na podlagi 49. ilena Zakona o
zavodih ZZJ, ki doloia, da je 'zavod odgovoren za svoje obveznostis sredsfur, s katerimi
lahko razpolaga'.
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Odlok o ustanovitvi lavnega zavoda Zdravstvenidom Murska Sobota

6. alen
(sprememba imena in sede:a zavoda)

Zavod lahko spremeni ime in sedez po predhodnem soglasju ustanoviteljic. V pravnem
prometu mora zavod uporabljati ime iz 5. alena tega odloka.

Obrezloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi 17. ebna Zakona o zavodih,/ZZ, ki doloda, da zavod
lahko spremeni ime in sedeZ zavoda le s soglasjem ustanovitelja in na podlagi 14. ebna
Zakona o zavodih /ZZ, kigovoi o tem, da sme zavod pi svojem poslovaniu uporabliati
samo tisto ime, kije vpisano v sodni register.

3. ORGANIZIRANOST ZAVODA

7. alen
(organiziranost zavoda)

Zauod izvaia svojo dejavnost za potrebe obaanov vseh ustanoviteljic. Notranjo organizactjo
zavoda, organizacijske in strokovne enote ter lokacrje, na katerih zavod organizira izvajanje
dejavnosti, doloda zavod s statutom zavoda in pravilnikom o notranji organizaciji in

sistemizaciji delovnih mest.

Obnzlozitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi dobeih pNega odstavka 47. 6lena Zakona o zavodih /ZZ,
kidolo'a, da se organizacija zavoda doloii s atatutom oziroma pravili zavoda.
Besedilo drugega odstavka 47. ebna Zakona o zavodih ZZ dodatno dobea, da se v zavodu
lahko za opravljanje posamezne dejavnosti ali dela deiavnosti ali za opravljanie dejavnosti na
dobeenem obmoeju oblikujejo organizaclske enote. V skladu z dobAibm 10. tlena zakona
o zdravstueni dejavnosti /ZZDey' se v zdravstueni postaji izvaja najmani nuina medicinska
pomoi, sploina medicina in zdravstveno varsfuo otrok in mladine oziroma druiinska
medicina ter osnovne diagnostiene preiskave. Za zagotavljanje drugih deiavnost v okviru
osnovne zdravstvene dejavnosti pa se zdravstvena postaja povezuie z naibliziim
zdravstvenim domom.

4. DEJAVNOST ZAVODA

8. alen
(deiavnost zavoda)

(1) Dejavnost zavoda je:
'1. osnovna zdravstvena dejavnost v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost in
obsega:

. spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje
zdravja, krepitev in zboljsanje zdravja ter prepreaevanje, odkrivanje, zdravljenje ter
rehabilitacija bolnikov in poskodovancev,

. preventivno zdravstveno varstvo rizidnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s
programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami,

. zdravstvena yzgoja ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,

. prepredevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacija,

. zdravstvena rehabilitacija otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in dusevnem
razvoju,

. patronazna zdravstvena nega, zdravstvena nega otroanic in novorojendkov,
zdravstvena nega bolnikov na domu,
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. zdravljenje in rehabilitacija bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih
in drugih zavodih,

. neprekinjena nujna medicinska pomod in re5evalna sluZba,

. zdravstveni pregledi Sportnikov,
o ugotavljanje zadasne nezmoznosti za delo,
. diagnostidne in terapevtske storitve,

2. specialistiena ambulantna dejavnost v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost,
3. mrliSko pregledna sluZba,
4. druge dejavnosti v skladu z zakonom:

o prodaja zdravstvenih in spremljajodih storitev na trgu,
o preventivna dejavnost s podrodja medicine dela, prometa in Sporta,
. programi za zdravo Zivljenje,
. svetovanje s podrodja zdravstva in organizacije zdravstva,

5. prodaja blaga v anezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti,
6. koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti delovanja
javne mreZe,
7. raziskovalni in eksperimentalni razvoj na podrodju medicine, naravoslovja in druZboslovja,
8. izvajanje praktidnega pouka d[akov zdravstvenih 5ol in klinidnih vaj Studentov
univezitetnih in visoko5olskih zdravstvenih programov,
f. izvajanje pripravniStva za poklice v zdravstveni dejavnosti,
10. izvajanje specializacije na podrodjih zdravstvenega in zobozdravstvenega varstva,
1 1 . kadrovski management in posredovanje kadrov,
12. izvlanje socialnih storitev pomodi in oskrbe ostarelih, invalidnih, bolnih in drugih pomodi
potrebnih oseb na domu kot spremljajoce dejavnosti poleg javne sluzbe ter
13. druge spremljajode dejavnosti, potrebne za zagotovitev celovitega izvajanja dejavnosti,
za katero je zavod ustanovljen.
(2) V tem 6lenu nasteta dejavnost se izvaja v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci
in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesue opravljajo javno sluzbo.
(3) Zavod optavlja za ustanoviteljice tudi dejavnost upravljanja z objekti za potrebe
zdravstvene dejavnosti. Proste kapacitete lahko odda v najem s soglasjem ustanoviteljic.
(4) Dejavnosti, ki ne sodijo v obseg javne sluZbe oziroma niso nujne spremljajode dejavnosti
za zagotavljanje javne sluZbe, opravlja zavod v obsegu in na nadin, ki ne ogroza
nemotenega izvajanja javne sluZbe.
(5) Zavod lahko svojo dejavnost spremeni le s soglasjem ustanoviteljic.

Obrazloiitev:
Besedilo tega tlena je oblikovano na podlagi dolodila 18. dlena Zakona o zavodih 2Z/, ki
dolo1a, da lahko zavod opravlja eno ali vei dejavnosti. Zavod lahko opravlja gospodarsko
dejavnost, ie je ta namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen. V
skladu z dolodilom 19. dlena Zakona o zavodih /ZZ, zavod ne sme zadeti opravljati
dejavnosti ali spremeniti pogojev za njeno opravljanje, dokler pristojni organ ne izda odloibe,
da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti, pogoji glede tehniene
opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji. V skladu z dolodilom 9. Clena
Zakona o zdravsfueni dejavnosti lZZDey' je zdravsfueni dom zdravstveni zavod, ki ima
organizirano najmanj preventivno zdravstveno varsfuo vseh skupin prebivalcev, splo5no
oziroma dru1insko medicino, zobozdravsfuo, zdravstveno varsfuo iensk, otrok in mladine ter
patronaino sluibo. Zdravsfueni dom ima lahko organizirano tudi medicino dela, prometa in
i,pofta, laboratorijsko in drugo diagnostiko ter fizioterapiio, lahko pa ie opravlianie teh
dejavnosti organizirano v sodelovanju z drugimi iavnimi zdravstvenimi zavodi. Zdravsfueni
dom lahko zagotavlja tudi nujno medicinsko pomoC in re1evalno sluibo, Ce ta sluZba ni
organizirana v bolniinici. Zdravstveni dom lahko izvaja tudi specialistifino ambulantno
dejavnost za podroeja, ki niso vezana na bolniiniino zdravlienie, v skladu z mreZo iavne
zdravsfuene slulbe.
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Besedilo drugega o&tavka dolota, da se na\teta dejavnost izvaja v sodelovanju z zasebnimi
zdravstvenimi delavci in zdruvstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesie opravljajo javno
sluibo.

Besedilo tretjega odstavka dolo6a, da lahko zavod za ustanoviteljice opravlja tudi dejavnost
upravljanja z objekti za potrebe zdravstuene dejavnosti. Proste kapacitete lahko odda v
najem le s soglasjem sveta ustanoviteljic. Ta odstavek se vsebinsko nanaSa na iettli in peti
odstavek 22. ebna tega odloka. Aefii odstavek 22. tlena odtoka pravi, da je zavod dol1an
skbeti za vzdrZevanie in obnavljanje stavb in prostorov, kijih je v soglasju z ustanoviteljicami
oddal v najem najemnikom ter vzdrzevati in obnavljati opremo v teh prostoih, y sk/adu s
pogodbo o upravljanju. Peti odstavek 22. ebna tega odloka zavodu nalaga dolznost dati
najemnikom moznost najema prostorov in opreme, ki jih sam ne potrebuje za opravljanje
javne zdravstvene sluibe, ter omogoefti vlaganja najemnikovih sredstey y prostore in
opremo.

Besedilo Cetiega odstavka dobea, da zavod za izvajanje glavne dejavnosti izvaja tudi
spremljajoee dejavnosti in sicer v obsegu in na nadin, ki ne ogroia nemotenega izvajanja
javne sluzbe.

Besedilo petega odstavka je oblikovano na podlagi dobeila pNega odstavka 20. ebna
Zakona o zavodih /ZZ/, ki dolo1a, da lahko zavod spremeni ali raz'ii dejavnost le s
sogla sje m u sta novitelja.

L dlen
(deiavnosti zavoda po standardni klasifikaciji deiavnosti)

(1) Dejavnosti zavoda navedene v 8. dlenu, se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list RS, 5t. 69/07 in 17i08 ) razvr.iaajo v naslednje podrazrede:
. Q 86.210 Sploina zunajbolnisniana zdravstvena dejavnost. Q 86.220 Specialistidna zunajbolniSniana zdravstvena dejavnost. Q 86.230 Zobozdravstvena dejavnost. Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti. O 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejse in invalidne osebe. C 32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomodkov
. J 58.'l10 lzdajanje knjig. J 58. '140 lzdajanje revij in druge periodike
. J 58.190 Drugo zaloznistvo. J 62.020 Svetovanje o radunalniskih napravah in programih. J 62.010 Radunalnisko programiranje
. J 62.030 Upravljanje radunalniSkih naprav in sistemov. L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremianin. L 68.320 Upravljanje nepremianin za plaailo ali po pogodbi. M 69.200 Radunovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davdno svetovanje. M73.120 Posredovanjeoglasevalskegaprostora
' N 8'l.100 Vzdr:evanje objektov in hisniska dejavnost. N 81.210 Splosno ai56enje stavb. D 35.300 Oskrba s paro in vroao vodo. N 82.990 Drugje nerazvrsdene spremljajoae dejavnostiza poslovanje. N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, sre6anj. N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge pisarniske dejavnosti. N 77.330 Dajanje pisarniSke opreme in radunalniskih naprav v najem in zakup. N 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem rn

zakup. N 78.200 Posredovanje zadasne delovne sile. N 78.300 Druga oskrba s aloveskimi viri
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. O 84.120 Urejanje zdravstva, izobraZevanja, kulturnih in drugih socialnih storitev,
razen obvezne socialne varnosti. P 85.590 Drugje nerazvrSdeno izobraZevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje. P 85.600 PomoZne dejavnosti za izobraaevanje

(2) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod ali podjetje s soglasjem sveta
ustanoviteljic.

Obrazloaitev:
Besedilo pruega odstavka je oblikovano na podlagi dobeila 3. 6lena Uredbe o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, St. 69/07, 17/08), ki doloda, da se standardna
klasffikacija dejavnosti uporablja za dolotanje in razvrSdanje poslovnih subjekov in njihovih
delov za potrebe razlienih uradnih in drugih administrativnih podatkovnih zbi* ter za potrebe
sfat.srke in analitike v ddavi in na mednarodni ravni. Dejavnosti so v celoti povzete iz Priloga
l: Standardna klasifikacija dejavnosti - SKD 2008. Na5tete dejavnosfi po SKD - 2008 so
potrebne zaradi uresnidevanje nalog in izuajanja vseh dejavnosti iz 7. dlena odloka zaradi
katerega je zavod ustanovljen. K dejavnostim, ki pokrivajo osnovno in drugo zdravsfueno
dejavnost in druge dejavnosti, ki so spremljajode narave in jih izvaja zavod s ciljem
zagotavljanja primame zdravsfuene dejavnosti dodana dejavnost s socialnimi storitvami
pomodi in oskrbe ostarclih, invalidnih, bolnih in drugih pomodi potrebnih na domu, ki se
izvaja pod Sifro standardne klasifikacije dejavnosti Q 88.109 Drugo socialno varsfuo brez
nastanitve za starej5e in invalidne osebe. Predlagana dejavnost sledi usmerifuam Ministrsfua
za zdnuje in sprejete Strategije razvoja zdravsfuene nege in oskrbe v sidemu
zdravstuenega varstua v Republiki Sloveniji za obdobje ocl 2011 do 2020, kjer je zapisano:
vMedicinske sestre so in bodo tudi v pihodnosti izvajale zdravsfuene storitve dolgotrajne
oskhe. Zdravstvene storifue na pacientovem domu izvaja patronaZna medicinska seslra, s
sodelavci v timu, ki v domaiem okolju izvaja koordinacijo obravnave kronidnega pacienta(.
Tudi po dokumentu Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varsfua 2016-2025
tSkupaj za druibo zdrauja( (Uradni list RS, it. 25/16) je dolgotrajna oskrba spoznana za
izrazito medsefiorsko podrodje, ki jo je mogoae urediti le s sodelovanjem med zdravstvenim
in socialnim varsfuom in vkljudevanjem svojcev, prostovoljcev, nevladnih organizacij in
zasebnega seffiorja. Dejavnost Q 88.109 Drugo socialno varsfuo brez nastanifue za starel5e
in invalidne osebe bo po informacijah s strani pistojnega ministrsfua za zdravje zavodu
omogoCila molnost pidobivati tudi dodatna linanAna sredsfua iz naslova javnih razpisov, saj
bo registracija te dejavnosti pogoj za pijavo na javne razpise za pidobitev dodatnih
finandnih sredstev na podroaju dolgotrajne oskrbe in nege bolnika na domu

Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi dolodila drugega odstavka 20. ilena
Zakona o zavodih tZZ, ki doloda, da lahko zavod v ol<viru svoje dejavnosti ustanovi drug
zavoda ali podjetje s sog/as7bm ustanovitelja. Na tem mestu moramo opomniti na dolodilo
tretjega odstavka Zakona o javnih financah /ZJF/, ki doloda, da iavni zavodi, kateih
ustanovitelj je ddava oziroma obdina ne smejo odplaCno pidobivati kapitalskih naloZb.

5. ORGANI ZAVODA

1 0. dlen
(organi zavoda)

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

(2) Zavod lahko ima tudi druge organe, ki jih doloda zakon ali statut zavoda.
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Obraztoritev:
Besedilo je oblikovano v skladu z doloailom 29.,31.,40. in 43. Elena Zakona o zavodih /ZZ.
Zakon o zavodih ZZ./ v prvem odstavku 29. dlena doloaa, da'zavod upravlja svet ali drug
kolegijski organ upravljanla'. V prvem odstavku 31. 6lena Zakona o zawdih IZZ je doloaeno,
da je'poslovodni organ zavoda direktor ali drug individualni organ'. Na podlagi dolodila
prvega odstavka 43. alena Zakona o zavodih IZZJ je organ zavoda tudi 'strokovni svet ali
drug kolegijski strokovni organ'. Vsebinsko podobna dolotila vsebuje tudi Zakon o
zdravslveni dejavnosti /ZZDey', ki v 28. Clenu dolota, da zdravstueni dom upnvlja svet
zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki: ustanovitelja, delavcev zavoda in zavarovancev
oziroma drugih uporabnikov. V skladu z dolo6ilom 29. ilena Zakona o zdravstueni dejavnosti
/ZZDey' direklorja zdravstvenega zavoda imenuje in razre5uje svet zavoda s sog/aslem
ustanovitelja.

'11. dlen
(sestava in delovanje sveta zavoda)

(1) Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
(2) Svet zavoda Steje I (devet) alanov, ki ga sestavljajo:

. 2 (dva) predstavnika delavcev zavoda,

. 1 (en) predstavnik uporabnikov oziroma zavarovancev,

. 6 (Sest) predstavnikov ustanoviteljic zavoda in sicer:
2 (dva) predstavnika lrestne obaine irurska Sobota, I (en) predstavnik obdine Beltinci, 1

(en) predstavnik obdin Puconci in Tisina, '1 (en) predstavoik obdin Cankova, Grad, Kuzma in
Rogasovci in 1 (en) predstavnik obdin Gornji Petrovci, Hodos, Moravske Toplice in Sabvci.
(3) V obdinah ustanoviteljicah, kjer ima ved obdin skupnega predstavnika v svetu zavoda, se
vrstni red vkljudevanja predstavnika doloaa po abecednem vrstnem redu obdin. O nadinu
obve6danja in dajanja predlogov za svet zavoda, ob6ine, ki imajo skupnega predstavnika,
sklenejo medsebojni dogovor.
(4) Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno po postopku in na naain, ki ga
v skladu z zakonom doloaa slatut zavoda.
(5) Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije.
(6) Predstavnike ustanoviteljic imenujejo obainski sveti ustanoviteljic v skladu s svojimi akti.
(7) Svet zavoda je ustanovljen, ko je imenovanih vsaj 5 (pet) njegovih dlanov.

Obraztozitev:
Besedilo pNega odstavka je oblikovano na pdlagi dolo1ila pNega odstavka 29. Clena
zakona o zavodih /ZZ, ki doloda, da zavod upnvlja svet ali drug kolegijski oryan. Na tem
mestu moramo opomniti na doloiilo prvega odstavka 28. Aena Zakona o zdravstveni
dejavnosti /ZZOei/, ki ddoda, da zdravstveni zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo
predstavniki ustanovitelja, delavcev zavoda in zavaroyancev oziroma drugih uporabnikov.

Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi dolodila drugega in tretiega odstavka
29. 6lena Zakona o zavodih ZZ, ki dobea, da svet zavoda sestavljajo predstavniki
$tanovitelja, predstavniki delavcev zavoda ter predstavniki uporabnikov oziroma
zainteresirane javnosti. Seslaya syeta zavoda se doloii z zakonom ali aktom o ustanovifui
oziroma statutom ali pravili zavoda. Pi doloianju Stevila predstavnikov delavcev zavoda
mora obaina ustanoviteljica upoitevati dolodila veljavne Kolewivne pogodbe za dejavnost
zdravstva in socialnega varstva Slovenik, ki pod totko l/B Delavsko predstavni*tvo doloia,
da se v zavodu, kjer je zaposlenih do 20 predstavnikov, delavsko predslavniituo ne oblikuje.
Delavci takega zavoda sodelujejo pi upravljanju zavoda preko delavskega zaupnika (v tem
pimeru je delavski zaupnik ilan sveta zavoda). Delavsko predstavni'tuo v ve'jih zavodih pa
sestavlja glede na Stevilo zaposlenih v zavodu naslednje Stevilo ilanov:
. v zavodu z vee kd 20 do 100 delavcev - pet 6lanov,
. v zavodu z vei kot 1OO do 200 delavcev - sedem Ahnov,



Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobofa

o v zavodu z ved kot 200 do 400 delavcev - devet ilanov,
o v zavodu z vei kot 400 do 600 delavcev - enajst ilanov,
o v zavodu z vei kot 600 do 1.000 delavcev - trinajst ilanov.

V zavodu z vei kot 1.000 delavci se Sfevi/o ilanov delavskega predstavniitva za vsakih
dodatnih 1.000 delavcev poveia za dva 6lana. Mandat ilanov delavskega predstavniitva
traja 4 leta. Kandidate za ilane delavskega predstavniStva predlagajo reprezentativni
sindikati v zavodu glede na Stevilo ilanov posameznega reprezentativnega sindikata v
zavodu. Za volitve delavskega predstavni5fva se smise/no uporabljajo doloibe Zakona o
sodelovanju delavcev pri upravljanju. Delovanje delavskega predstavni*fua se uredi s
poslovnikom. Za tehniino izvedbo volitev in plaiilo sfro5kov volitev je zadoli.en zavod.
Besedilo tretjega odstavka doloia vrstni red vkljuievanja predstavnikov, za vei
ustanoviteljic, ki imajo skupnega predstavnika v svetu zavoda.

Besedilo ietrtega odstavka je oblikovano na podlagi dolodila tretjega odstavka 29. ilena
Zakona o zavodih tZZ, ki doloia, da se nadin imenovanja oziroma izvolitve ilanov,
predstavnikov delavcev zavoda v svet zavoda doloCijo z zakonom ali aktom o ustanovifui
oziroma s sfafufom ali pravilizavoda.

Besedilo petega odstavka je oblikovano na podlagi doloiil tretjega odstavka 28. ilena
Zakona o zdravstveni dejavnost /ZZDey', ki doloia, da predstavnike uporabnikov imenuje
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ie zdravsfueni zavod opravlja zdravstvene
storitve na njegov raiun.

Besedilo Sesfega odstavka dolo6a, da predstavnike ustanoviteljic zavoda imenujejo
obiinski sveti ustanoviteljic, v skladu s svojimi akti.

Besedilo sedmega odstavka dolo6a, da je svet zavoda ustanovljen kadar je imenovanih
najmanj pet ebnov.

12. dlen
(mandat in konstituiranje sveta zavoda)

(1) Mandat dlanov sveta zavodatrala 4 (Stiri) leta in zadne tedi z dnem konstituiranja. ilan
sveta zavoda je v svet zavoda lahko izvoljen najved dvakrat zaporedoma.
(2) Vsak dlan sveta zavoda ima 1 (en) glas.
(3) Na prvi seji sveta zavoda dlani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika sveta
zavoda z vedino glasov vseh dlanov sveta. Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda sklide
direktor zavoda v roku 30 dni po prejetem obvestilu o imenovanju dlanov. Svet zavoda dela
na sejah. Seje sklicuje predsednik sveta zavoda na lastno pobudo, na pobudo drugih dlanov
sveta in na pobudo direktorja. Svet zavoda je sklepden in veljavno odloda, de je na seji
navzoda vedina 6lanov. Svet zavoda sprejme odloditve z vedino glasov vseh dlanov sveta
zavoda. Podrobnej5i nadin svojega delovanja in poslovanja svet zavoda dolodi v statutu oz.
poslovniku.
(4) Direktor je dolZan ustanoviteljice pisno obvestiti o poteku mandata dlanov sveta zavoda
najmanjtri mesece pred iztekom.

ObrazloZitev:
Pruiodstavek je oblikovan v skladu z doloiilom tretjega odstavka 29. ilena Zakona o zavodih
ZZ, ki doloia, da se sesfaya, naiin imenovanja oziroma izvolitev ilanov, trajanje mandata
in pristojnosti sveta dolodijo z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili
zavoda. Na tej pravni podlagije doloieno, da mandatna doba ilanov svefa traia 4 leta in so
po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Vsak ilan svefa zavoda ie
lahko izvoljen v svef zavoda naivei dvakrat zaporedoma.
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Drugi odstavek doloia, da imajo Clani sveta zavoda enakopraven, torej 1 (en) glas.

S tretjim odstavkom je doloden na6in izvolifue predsednika sveta zavoda in njegovega
namestnika in doloien nadin odloCanja na seji sveta zavoda. Svet lahko veliavno sklepa, ie
je na seji navzota vetina dlanov sveta. Svet zavoda sprejema odbaftve prav tako z veAino
glasov vseh ehnov sveta zavoda. Ob navedenem je v tem odstavku dolodeno, da
organizacijo in nadin dela sveta zavoda ter naAin uresnidevanja pravic in dolZnosti Elanov
sveta zavoda doloCi svet zavoda s statutom oz. poslovnikom.

Cetti odstavek dolo\a dollnost direldorja, kdaj je dol1an obvestiti ustanoviteljice o poteku
mandata alanov sveta zavoda.

13. dlen
(pristojnosti sveta zavoda)

Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
. sprejema statut po predhodnem soglasju sveta ustanoviteljic,
. sprejema druge splosne akte, kadar zakon, odlok o ustanovitvi ali statut tako

dolodajo,
. sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrsevanje,
. sprejema finandni nadrt (skupaj s kadrovskim nadrtom) in letno poro6ilo zavoda,
. sprejema letne in vedletne plane investicij,
. daje ustanoviteljicam, svetu ustanoviteljic in direktorju zavoda predloge in mnenja o

posameznih vpra5anjih s podrodja dejavnosti in poslovanja zavoda,
. s soglasjem sveta ustanoviteljic imenuje in razre5u,e direktorja zavoda,
. s soglasjem sveta ustanoviteljic odloda o najemu dolgorodnih kreditov,
o ustanoviteljicam daje predlog za spremembo, razsiritev in ukinitev dejavnosti,
. v soglasju s svetom ustanoviteljic odloda o razporeditvi prese2ka prihodkov nad

odhodki in kritju odhodkov nad prihodki ter izdela predlog razporeditve,
o odloda o delu plade za delovno uspe$nost direktorja v skladu z veljavnimi predpisi,
o odloda o dajanju prostorov v naiem,
. ocenjuje delo direktorja,
. sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
. sprejema program razresevanja preseznih delavcev zavoda in
. opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, s tem odlokom in statutom zavoda.

Obnzlolitev:
Dolodilo 13. dlena je oblikovano v skladu z dolodilom 30. Clena Zakona o zavdih /ZV, ki
doloda, da svet zavoda sprejema statut oziroma pnvila in druge splo5ne akte zavoda,
sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrSevanje, doloda finantnih
nailt in sprejema zakljudni ra6un zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali raz5iritev
dejavnosti, daje ustanovitelju in dircKorju zavoda predlqe in mnenja o posameznih
vpra'anjih in opnvlja druge z zakonom ali amom o ustanovifui oziroma statutom ali pnvili
zavoda dolodene zadeve.

14. dlen
(razreiitev 6lana sveta zavoda)

(1) ehn sveta zavoda je lahko razre5en pred potekom mandata, za katerega je imenovan,
po postopku, po katerem je bil imenovan, in sicer v naslednjih primerih:

. 6e sam zahteva razreSitev,
o de ne opravlja svojih nalog alijih ne opravlja strokovno,
o de se trikrat zapored neupravideno ne udeleZi sej sveta zavoda,

11



Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota

o de pri svojem delu kot dlan sveta zavoda kr5i predpise,
. de s svojim ravnanjem Skoduje interesom in ugledu zdravstvenega doma.

(2) V primeru preddasne razre5itve dlana sveta zavoda se za das do izteka mandatne dobe
imenuje nov 6lan.

ObrazloZitev:
Besedilo 14. Clena je oblikovano v skladu z doloiilom tretjega odstavka 29. dlena Zakona o
zavodih /ZZ/, ki doloCa, da se sesfaya, naCin imenovanja oziroma izvolitev ilanov, trajanje
mandata in pristojnosti sveta dolodijo z zakonom ali aldom o ustanovifui oziroma s statutom
ali pravili zavoda.

15. elen
(direktor)

(1) Poslovodni organ zavoda je direktor.
(2) 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 dejavnosti zavoda vezan na soglasje ustanoviteljev.
(3) Direktor zavoda je odgovoren za zakonito in strokovno poslovanje in delovanje zavoda.
(4) Direktorja imenuje in razreSuje svet zavoda v skladu s predpisi na podlagi javnega
razpisa ter s soglasjem sveta ustanoviteljic.
(5) Mandat direktorja traja Stiri leta in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
(6) Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu
sveta zavoda njegov predsednik.

Obrazloiitev:
Prvi odstavek je oblikovan v skladu z dobdibm 31. Clena Zakona o zavodih tZZ, ki doloda,
da je poslovodni organ zavoda direffior ali drug individualni organ.

Drugi odstavek je oblikovan na podlagi drugega odstavka 31 . Clena Zakona o zavodih /ZZ, ki
dolda, da direffior organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod
in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. V besedilu prvega odstavka je dolodena tudi
omejitev dircKorja, ki se nanaia na razpolaganje z nepremiinim premoaenjem in
spremembo dejavnosti zavoda. Pri razpolaganju z nepremidnim premoZenjem zavoda je
direffior vezan na soglasje ustanoviteljev. Navedena omejitev Ehaja iz dolodila 65. dlena
Zakona o zavodih /ZZ, na podlagi katerega je premoZenje zavoda last obdin ustanoviteljic. V
skladu z dolodilom 19. Clena veljavnega Zakona o stvamem premoZenju drZave in
samoupravnih lokalnih skupnosli ZSPDSIS- 1/ so upravljavci sfuamega premor.enja
samoupravnih lokalnih skupnosti samoupravne lokalne skupnosti in osebe javnega prava, N
jih za upravljavca doloda ustanovitveni akt ali aK organa, odgovomega za izvrdevanje
proraauna. Upravljanje stvamega prcmoZenia je skrb za pravno in funkcionalno urejenost,
investicijska vzdrievalna dela, priprava, organiziranje in vodenje investicij v vseh fazah
investicijskega procesa, oddajanje v najem, obremenjevanje s sfuamimi pravicami, dajanje
stvamega premorenja v uporabo in podobno (3. 6len ZSPDSLS.I). Omejitev, ki se nanaSa
na spremembo dejavnosti zavoda pa izhaja iz doloiila prvega odstavka 20. Clena Zakona o
zavodih 2Z/, ki dolo\a, da zavod lahko spremeni ali raz5iri dejavnost /e s sog/as,rbm
ustanovitelja.

Tretji odstavek je oblikovan na podlagi tretjega odstavka 31. Clena Zakona o zavodih /ZV, ki
doloda, da direKor vodi strokovno delo zavoda, in je odgovoren za strokovnost dela zavoda,
de ni z zakonom ali aKom o ustanovitvi glede na naravo deiavnosfi l'ln obseg dela na
poslovodni tunkciji doloteno, da sta poslovodna funkciia in funkciia vodenia strokovnega dela
zavoda lodeni.
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Cetdi odstavek je oblikovan v sktadu s pNim odstavkom 32. Ctena Zakona o zavodih /ZZ, ki
doloia, da direkotja imenuje in razre5uje ustanovitelj, Ce ni z zakonom ali akom o
ustanovitui za to poobla56en svet zavoda. Kadar je za imenovanje in razre5itev direl<toda
javnega zavoda poobla66en svet zavoda, dak k imenovanju in nzregitvi soglasje
ustanovitelj, Ce z zakonom ni drugaee doloeeno. V sldadu z dolotilon 29. tlena Zakona o
zdravdveni dejavnosti EZDey direnorja zdravstvenega doma imenuje in razre5uje svet
zavoda s soglasjem uslanovitelja. Ter na podlagi U. ebna Zakona o zavodih /ZZ, ki dobAa,
da se direldor zavoda imenuje na podlagi javnega razpisa, Ce ni z zakonom ali aldom o
ustanovifui drugade dolo&no. Na podlagi 61. Clena ZLS, bo v javnem zavodu
ustanoviteljske pnvice ustanoviteljev izvdeval svet u slanovitdjic.

Petiodstavekje &likovan na podlagi drugega dstavka 33. Clena Zakona o zavodih /zz/, ki
dolo6a, cla natdat dire$orja trcja &in le,?, b ni z zakonom ali a$om o ustanovilvi drugade
dolodeno. Po preteku mandatne dobe ie ista oseba lahko znova imenovana za direkoda.

Sesti odstavek dotola, da se z direkorjem suene pogodba o zaposlitui.

16. dlen
(pristornosii direktorra)

(1) Pristojnosti direktorja so:
- predstavlja in zastopa zavod,
- organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
- odgovarja za zakonitost dela,
- vodi strokovno delo in odgovarja za strokovnost dela zavoda, de ni z zakonom ali

aktom o ustanovitvi drugade doloEeno,
- pripravlja in predlaga letni program dela, kadrovski na6rt, finanani naart in strateski

nairt,
- pripravua letno porodilo o delu in poslovanju zavoda,
- sprejema akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest po prehodnem

soglasju strokovnega sveta,
- sprejema splosne akte zavoda, za katere z zakonom ali drugim predpisom, s tem

odlokom ali statutom zavoda ni dolodeno, da jih sprejema svet zavoda,
- skrbi za matsrialno in finandno poslovanje,
- daje predlog svetu zavoda za spremembo, razsiritev in ukinitev dejavnosti,
- poroda ustanoviteuem in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na

delovanje zavoda,
- oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
- skrbi za javno predstavitev zavoda,
- skrbiza sodelovanje zdrugimizavodi in organizacijami,
- izvaja vse pristojnosti s podroaja delovnih razmerij in drugih pogodbenih razmerij v

skladu z veljavnimi predpisi,
- odloda o disciplinski in odakodninski odgovomosti delavcev, v kolikor ni drugaee

doloaeno s splosnimi aktizavoda,
- imenuje in razresuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovomostmi,
- daje predloge in mnenja o posamidnih vprasanjih, za katere je tako dolodeno s

statutom zavoda,
- opravlja druge naloge, dolodene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.

(2) K aktu iz sedme alineje prejsnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.
(3) Direktor je dolzan o svojih ugotovitvah v zvezi s strokovnim delom obvesaati strokovni
svst zavoda ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in za napredek strokovnega
dela.
(4) Direktor je samostojen pri opravljanju poslov iz svojega delovnega podroaja. Direktor je
za svoje delo odgovoren svetu zavoda. Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi
sredstvi s skrbnostjo dobrega gospodarja.
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Obrazlozitev:
Dolodilo prvega odstavka 16. Clena se navezuje na naloge direktorja, ki jih je dolian
izpolnjevati.

Drugi odstavek doloia, da direl<tor sprejema ak o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
ter da k temu al<tu daje soglasje svet zavoda.

Tretji odstavek doloia, da je direktor dolian o svojih ugotovitvah s strokovnim delom
obve Sdati strokov ni sv et.

Cetfti odstavek dobAa, da je direwor samostojen pri opravtjanju poslov, vendar je za svoje
delo odgovoren svetu zavoda.

17. dlen
(pogoji za imenovanje direktoria)

(1) Za direktorja je lahko na podlagi javnega razpisa imenovan kandidat, ki poleg sploSnih
pogojev dolodenih z zakonom izpolnjuje 5e naslednje pogoje:

o ima univerzitetno izobrazbo (prejsnja) ali visoko izobrazbo s specializacijo oz.
magisteruem (pre15nja) ali magistrski Studij (2. bolonjska stopnja),

. najmanj pet let delovnih izkusenj z zahtevano izobrazbo od tega vsaj 3 leta na
vodstvenih delovnih mestih,

o predloZi program dela in razvoja zavoda.
(2) Ce poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela nista lo6eni, mora imeti

direktor izobrazbo medicinske stroke (zdravnik, zobozdravnik).
(3) S statutom zavoda se lahko dolodijo 5e drugi pogoji, kijih mora izpolnjevati direktor.

ObrazloZitev:
Besedilo prvega in drugega odstavka je oblikovano na podlagi doloCila prvega odstavka 33.
Clena Zakona o zavodih tZZ, ki dolo6a, da je za direktoia lahko imenovan, kdor izpolnjuje
pogoje, dobAene z zakonom in aktom o ustanovifui oziroma s sfaturom ali pravili zavoda.
Drugi odstavek 29. Clena Zakona o zdravsbreni dejavnosti ZZDey doloda, da mora imeti
direktor zavoda visoko strokovno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkuSenj. Ter nadalje
tretji odstavek 29. dlena ZZDey' doloda, da de nista poslovodna funkcija in funkcija vodenja
strokovnega dela zavoda lodeni, mora imeti direldor visoko strokovno izobrazbo ustrezne
zdravstvene smeri. Ce sta poslovodna tunkcija in funkcija strokovnega vodenja
zdravstvenega zavoda lo6eni, vodi strokovno delo zdravsfuenega zavoda strokovni vodja
(strokovni direffior), ki mora imeti visoko izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri in najmanj
pet let delovnih izkuSenj.

V skladu z doloailom 34. ebna Zakona o zavodih tZZ se direffior zavoda imenuje na podlagi
javnega razpisa, Ce ni z zakonom ali aktom o ustanovifui druga6e dobAeno. Na tem mestu
moramo opomniti tudi na dolodilo 7. dlena veljavnega Zakona o javnih usluibencih /ZJU/, ki v
7. Abnu (v okviru skupnih nadel sistema javnih usluZbencev, ki veljajo tudi za zaposlitev v
javnih zavodih) doloda, da se zaposlovanje javnih usluibencev izvaia tako, da ie
zagotovljena enakopravna dostopnosl delovnih mest za vse zainteresirane kandidate pod
enakimi pogoji in tako, da je zagotovljena izbira kandidata, N ie naibolie strokovno
usposobljen za opravlianje nalog na delovnem mestu'. V skladu z navedenim ie v pNem
odstavku dolo\eno, da se diremorja zavoda imenuie v skladu s predpisi na podlagi iavnega
razpisa. V skladu z dolodilom 35. Clena Zakona o zavodih lZZ se razpis za imenovanie
direktoia objavi v sredsfu,h javnega obveitania. V razpisu se dolotiio pogoii, ki iih mora
izpotnjevati kandidat, 6as za katerega bo imenovan, rok do katerega se spreiemaio priiave
kandidatov, in roK v katerem bodo pijavlieni kandidati obveSieni o izbii.
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18. dlen
( razreiitev direktoria)

(1) Direktorje lahko razreSen pred potekom 6asa, za katerega je imenovan:
. ae direktor sam zahteva razresitev,
. 6e nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno

razmerje po samem zakonu,
. ae direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splosnih aktih zavoda ali ae

neutemeljeno ne izvrsuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
. de direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroai zavodu vedjo Skodo ali

de zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolznosti, tako da nastanejo ali bi lahko
nastale hujie motnje priopravlianju dejavnosti zavoda.

(2) Direktorja razresi svet zavoda ob soglasju sveta ustanovateljic.
(3) Pred razreaitvijo je potrebno direktorja seznaniti z Gzlogi za razre$itev in mu dati
moznost, da se o njih izjavi. Zoper sklep o razreiitvi ima direktor pravico zahtevati sodno
varstvo.

ObrazloZitev:
PNi odstavek je oblikovan na podlagi prvega in drugega odstavka 38. 6lena Zakona o
zavodih /ZZ, ki doloeata, da je direktor lahko razreien pred potekom iasa, za katerega ie
imenovan. Drugi odstavek 38. Clena Zakona o zavodih /ZZ taksativno dolo,a pimere, kadar
je pristojni organ (svet zavoda s soglasiem ustanovitelja) dolran razreiiti direktoria, kot sledi:
ee direktor sam zahteva razre1itev, ee nastane katei od razlogov, ko po predpisih o delovnih
razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu, 6e direktor pi svoiem delu ne ravna
po predpisih in sploinih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvr'uie sklepov oryanov zavoda
ali ravna v nasprotju z njim, Ae direl<tor s svoiim nevestnim ali nepravilnim delom povzroCi
zavodu veejo Skodo afi ee zanemarja ali malomamo opravlja svoie dolinosti, tako da
nastanejo ali bi lahko nastale huj5e motnje pd opravlianiu deiavnosti zavoda.

Drugi odstavek je oblikovan v skladu s Aebtim odstavkom 15. ilena tega odloka, ki doloia,
da diektorja imenuje in razreauje svet zavoda s soglasjem ustanovitelia. Skladno z 61.
ilenom ZLS bo ustanoviteljske pravice ustanoviteljic izvr6eval svet ustanoviteliic.

Tretji odstavek je oblikovan na podlagi tretjega odstavka 38. 6lena Zakona o zavodih /ZZ, ki
dolota, da mora pristojni organ pred sprejemom sklepa o razreiitui seznaniti direl<torja z
razlogi za razre'itev in mu dati moZnost, da se o njih izjavi. Ter nadalie na podlagi 39. ebna
Zakona o zavodih /ZZ, ki doloia, da ima direktor zoper sklep o razre.i[vi pravico zahtevati
sodno varstvo, ee meni, da je bil krSen za razre'itev dolodeni postopek in da je ta l,nEitev
lahko bistveno vplivala na odbeftev ali da niso podani razlogi za razre' ev, doloieni v
drugem odstavku 38. ebna Zakona o zavodih /ZZ.

'19. alen
(strokovni direktor)

(1)ae je za direktorja imenovan kandidat, ki nima izobrazbe medicinske stroke (zdravnik,
zobozdravnik), sta poslovodna funkcija in funkcija skokovnega vodenja zavoda loaeni in se v
skladu z Zakonom o zavodih in Zakonom o zdravstveni dejavnosti za vodenje strokovnega
dela zavoda imenuje ae strokovni direktor. Skokovni direktor vodi, usklajuje in odgovarja za
strokovno dejavnost zavoda. Odgovoren je tudi za uresniaevanje strokovnega razvoJa in
strokovnega povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi, raziskovalnimi in izobra:evalnimi
institucijami.
(2) Strokovnega direktorja na predlog direktorja imenuje in razresuje svet zavoda po
predhodnem mnenju strokovnega sveta. lmenuje se na podlagi Javnega razpisa. Mandat
strokovnega direktorja traja Stiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
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(3) Podrodje delokroga, pristojnosti in odgovornosti strokovnega direktorja so opredeljeni v
statutu zavoda.
$) Za strokovnega direktorja je lahko imenovani kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

o da ima univerzitetno izobrazbo medicinske stroke - zdravnik, zobozdravnik,
. da ima najmanj 5 let delovnih izku5enj na podrodju primarne zdravstvene dejavnosti,
. da predloZi program strokovnega razvoja zavoda.

(5) Funkcija strokovnega direktorja preneha s prenehanjem mandata direktorja zavoda.

ObrazloZitev:
Besedilo tega ilena je oblikovano na podlagi tretjega odstavka 31. ilena Zakona o zavodih
IZZJ, ki doloia, da direktor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela
zavoda, Ce niz zakonom ali aktom o ustanovitviglede na naravo dejavnosti in obseg dela na
poslovodni funkciji doloieno, da sfa poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela
zavoda loieni. Tretji odstavek 29. ilena Zakona o zdravstveni dejavnostitZZDey' doloia, da
v kolikor poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda nista lo1eni, mora
imeti direktor visoko strokovno izobrazbo ustrezne zdravsfuene smeri. Ter nadalje 1etrti
odstavek 29. ilena Zakona o zavodih tZZ doloia, da ie sfa pos/ovodna funkcija in funkcija
strokovnega vodenja zdravstvenega zavoda loieni, vodi strokovno delo strokovnega zavoda
strokovnivodja, ki mora imetivisoko izobrazbo ustrezne zdravstvene smei in najmanj pet let
delovnih izkuSenj.

Besedilo drugega odstavka tega ebna doloda postopek, naiin imenovanja in mandat
stro kov n e g a d i re ldo rj a.

Besedilo tretjega odstavka doloia akt, v katerem se natanineje dolodijo pristojnosti in
odgovom osti strokov neg a d i rektorj a.

Besedilo ietrlega odstavka dolo1a pogoje za imenovanje strokovnega direktorja, kijih doloia
detrti odstavek 29. ilena Zakona o zdravstveni dejavnosti EZDey'.

Besedilo petega odstavka tega 6lena dobea, da mandat strokovnega direktorja preneha s
p re n eh anje m m an d ata d i rektorj a z av od a.

20. dlen
(sklen itev delovnega razmeria direktorja)

(1) Direktor sklene delovno razmerje za doloden das, za das trajanja mandata. Delavca, ki je
bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v istem zavodu za nedoloden das, se po
prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim na6rtom
na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje
predpisane pogoje. Pravice in dolZnosti delodajalca v razmerju do direktorja zavoda, izvaja
svet zavoda.
(2) ee direktorju preddasno preneha mandat, oziroma 6e nihde izmed prijavljenih kandidatov
za direktorja ni imenovan, svet zavoda imenuje vrSilca dolZnosti direktorja, vendar najved za
eno leto.

Obrazlo1itev:
Besedilo pruega odstavka doloia naiin sklenitve delovnega razmerja in da dolZnosti
delodajalca v razmerju do direffiorja zavoda, izvaia svet zavoda.

Drugi odstavek doloia, kdaj svet zavoda imenuje vr5ilca dolZnosti in sicer najvei za eno
leto.
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21 . ilen
(strokovni svet)

Strokovni svet je kolegijski organ zavoda. Naloge, sestavo in na6in oblikovanja strokovnega
sveta doloaa statut zavoda, v skladu z zakonom. Skokovni svet obravnava vpraianja s
podrodja:
. strokovnega dela zavoda,
. odloda o strokovnih vprasanjih,
. doloda strokovne podlage za program dela in razvoja javnega zavoda,
. daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela ter pogojev za

razvoj dejavnosti zavoda,
. opravlja druge z zakonom ter odlokom in s statutom zavoda doloaene naloge.

Obraztoiilev:
Besedilo ie oblikovano na podlagi dolocila pNega odstavka 43. Abna zakona o zavodih /zz/,
ki dobAa, da ima zavod sttokovni svet ali drug kolegijski strokovni organ. DoloCila 30. Abna
Zakona o zdravstveni dejavnosti lZZDey', dolodajo, da je kolegijski strokovni organ
zdravslvenega zavoda strokovni svet. Naloge, seslavo ,, naAin oblikovanja slrckovnega
sveta doloca statut zavoda. Ob tem moramo opomniti 5e na dolo'ilo drugega odstavka 43.
dlena zakona o zavodih /ZZ, ki doloda, da se seslava, naCin oblikovanja in druge naloge
strokovnega sveta zavoda doloCijo s stalutom ali pravili zavoda v skladu z zakonom in aktom
o ustanovitvi. V skladu z dobeibm 44. Abna Zakona o zavodih /ZZ strokovni svet zavoda
obravnava vpraganja s podro6ja strokovnega dela zavoda, odloAa o strokovnih vpraianjih v
okviru pooblastil, dolo6enih v statutu ali pravilih zavoda, dolota strokovne podlage za
progrcme dela in razvoja zavoda, daje svetu in diektoiu mnenja in predloge glede
organizacie dela in pogoiev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali aktom o
ustanovitui oziroma s statutom ali pravili zavoda dolodene naloge.

5. PREMOzENJE

22. alen
(premoienje zavoda)

(1) Premozenje s katerim upravlja zavod, je last obdin ustanoviteljic v odstotku deleZa glede
na Stevilo prebivalcev na dan 1. 1. 2021. Statistidni urad U4MIaLSj: Osebe s prijavljenim
prebivalisdem v Republiki Sloveniji po obdinah in sicer:

Obaina Stevilo prebivalcev

Mestna obaina Murska Sobota
Obdina Beltinci
Obdina Moravske Toplice
Obaina Puconci
Obdina TiSina
Obaina RogaSovci
Ob6ina Grad
Obdina Gornji Petrovci
Obdina Cankova
Obdina Kuzma
obaina Salovci
Obdina Hodog

18 622
8 068
5 958
5 904
3 965
3114
2 087
2 040
1 753
1 624
1 388

369

dele, v rh

33,92 %
14,70 Vo

10,85 %
10,76 0/o

7,22 %
5,67 0k

3,80 %
3,72 0/o

3,19 %
2,97 0/o

2,53 %
0,67 Vo

SKUPAJ: 54 892
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razen nepremidnega premoZenja, katerega so za izvalanile dejavnosti zavoda ustanoviteljice
zgradile same, po letu 1995. Za opravljanje dejavnosti zagotavljajo ustanoviteljice zavodu
nepremidnine in opremo, ki jo je zavod uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve
tega odloka. Z vsem premoZenjem upravlja zavod. Za upravljanje s premoZenjem je zavod
odgovoren vsaki od obdin ustanoviteljic.
(2) Za upravljanje s skupnim premoZenjem je zavod odgovoren ustanoviteljicam.
(3) Zavod samostojno razpolaga s premidnim premoZenjem, z nepremidninami pa samo v
skladu s sklenjeno pogodbo o upravljanju z lastnico ustanoviteljico.
(4) Zavod je dolZan skrbeti za vzdrlevanje in obnavljanje stavb in prostorov, ki jih je v
soglasju z ustanoviteljicami oddal v najem najemnikom ter vzdrZevati in obnavljati opremo v
teh prostorih, v skladu s pogodbo o upravljanju.
(5) Zavod je dolZan dati najemnikom moZnost najema prostorov in opreme, ki jih sam ne
potrebuje za opravljanje javne zdravstvene sluZbe, ter omogoditi vlaganja najemnikovih
sredstev v prostore in opremo.

Obrazloiitev:
Prui odstavek je oblikovan v skladu z dolodilom 65. ilena Zakona o zavodih EZ, ki dolo1a,
da je premoZenje, ki je bilo druZbena lastnina v upravljanju delovne organizacije, ki so v letu
1991 opravtjale dejavnosti zdravstva in nadaljevala delo od 1. aprila 1991 kot zavodi, s 1.

apilom 1991 postalo lastnina obdin ustanovrtefiic. PremoZenje s katerim upravlja zavod je
last ustanoviteljic, v odstotku glede na Stevilo prebivalcev, razen nepremidnega premoZenja,
kiso ga ustanoviteljice zgradile same po letu 1995.

V skladu z doloiilom drugega odstavka je zavod za upravljanje s premoZenjem odgovoren
ustanoviteljicam. Na tem mestu moramo opomniti na dolodilo 19. ilena veljavnega Zakona o
sNamem premoZenju driave in samoupravnih lokalnih skupnostiIZSPDSLS-74 kidolo1a, da
so upravljavci stvamega premoZenja samoupravnih lokalnih skupnosti samoupravne lokalne
skupnosti in osebe javnega prava, ki jih za upravljavca doloha ustanovitveni aK ali akt
organa, odgovomega za izvr1evanje proraiuna.

Tretji odstavek je oblikovan v sWadu z dolo6ilom pruega odstavka 48. ilena Zakona o
zavodih /ZZ, ki doloca, da zavod .pridobiva sredsfua za delo iz sredstev ustanovrte[a in v
skladu z navedenim dolo6ilom 19. 6lena Zakona o stvamem premoZenju driave in
samoupravnih lokalnih skupnosti tZSPDStS-rl

S Cetftim odstavkom je doloheno, da zavod upravlja s premoZenjem, ki ga je dal v najem v
sog/asiu z ustanoviteljicami - s pogodbo o upravljanju.

Petiodstavek dolo1a moZnost dajanja v najem tudi medicinske opreme in drugo, 6e je zavod
ne potrebuje in najemnikom omogoiati tudi, da sami vlagajo sredsfua v prostore in v
opremo.

7. VIRI !N NAEIN PRIDOBTVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

23. dlen
(sredstva za delo zavoda - viri in na6in pridobivanja sredstev)

(1) Sredstva zaizvajanje dejavnosti zavod pridobi:
o o? osnovi pogodbe za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti od Zavoda za

zdravstveno zavarovanje Slovenije,
o od zavarovalnic na osnovi prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja,
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. iz proraduna Republike Slovenije oziroma ministrstva, pristojnega za zdavje za
storitve in namene, za katere je z zakonom doloaeno ali posebej dogovorjeno, da se
financirajo iz dr:avnega proraauna,

. iz proraaunov obdin ustanoviteljic, za preventivne programe na podroaju zdravstvene
dejavnosti in investicije in druge obveznosti, doloaene z zakonom,

. iz prora6una Evropske unije,

. s prihodki, pridobljenis prodajo blaga in storitev na trgu,

. z donacijami, darili in iz drugih virov, na naain in pod pogoji, doloaenimi z zakonom in
statutom zavoda,

. iz drugih virov na naain in pod pogoji, doloaenimi z zakonom, aktom o ustanovitvi in
statutom zavoda.

(2) Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda izvajajo obaine ustanoviteljice in pristojni drzavni
organi.

ObraztoZiteY:
Besedilo je oblikovano v skladu z dobeilom pNega odstavka 48. ebna Zakona o zavodih
/ZZ/, ki doloia, da zavod pidobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja, s plaeili za
storitve, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov na naein in pod pogoji,
dobeenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi. Ob tem Zakon o zdravstveni dejavnosti /ZZDey'
v 31. ilenu dobea, da zdravstveni zavod pridobiva sredstua za delo: iz sredstev ustanovitelja
v skladu z akom o ustanovitvi: s plaaili za stoitve; po pogodbi z Zavodom za zdravstueno
zavarovanje Slovenije; po pogodbi z ministtstvom, ptistojnim za zdravje, za naloge, ki se na
podlagi zakona financirajo iz republi'kega prora,una: iz drugih virov na naein in pod pogoji,
dobeenimiz zakonom, akom o ustanovitvi in statutom zavoda.

8. RAZPOLAGANJE S PRESEZKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAiIN KRITJA
PRIMANJKLJAJA

24. ilen
(preseiek prihodkov)

('1) Zavod samostojno gospodari s sredstvi prihodkov, ki jih ustvari z opravljanjem svoje
dejavnosti.
(2) Presezek prihodkov nad odhodki zavod nameni za razvoj, nabavo nove opreme,
medicinsko{ehnoloSko posodobitev in opravljanje osnovne dejavnosti.
(3) Presezek prihodkov nad odhodki se lahko nameni tudi za investicije v opremo ali za
obnovo in vzdrzevanje opreme. O namenu in razporeditvi presezkov odloda svet zavoda na
predlog direktorja ter s soglasjem sveta ustanoviteljic.
(4) 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 uspesnost, na naain
doloden v skladu z zakonom.

Obrazlozitev:
V skladu z dobeibm drugega odstavka 48. tlena Zakona o zavodih /ZZ, ki dobea, da sme
zavod uporabiti presezek prihodkov nad odhodki le za opravljanje in razvoj dejavnosti, torej
tako kot je navedeno do vkljuino odstavka tri in da lahko preseiek pihodkov in odhodkov, ki
jih zavod ustvai s trzno dejavnostjo, razdeli za dodatno delovno uspeinost v skladu z
zakonom.

25. alen
(primanjkljaj sredstev za delo)

(1) Primanjkljaj sredstev v poslovanju zdravstvenega doma, izkazan v letnem poslovnem
porodilu krijejo ustanoviteUice le, de ne izpolnjujejo svojih obveznosti iz 29. dtena tega odloka.
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(2) O nadinu in vi5ini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogode pokriti iz
drugih razpololljivih sredstev zavoda, odlodajo ustanoviteljice na predlog sveta zavoda.
(3) Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova preved izpladanih pla6, krije zavod.
Primanjkljaj mora zavod pokriti v breme sredstev za pla6e najkasneje v naslednjem
koledarskem obdobju, razen ee izkaZe, da financer, zavod za zavatovanje, 5e ni izpolnil
svojih obveznosti v celoti.
(4) Realizacija prihodkov zavoda iz dejavnosti, ki ni predmet osnovnih dejavnosti zavoda
(lastne realizacije) je prihodek zavoda, s katerim samostojno razpolaga,6e v celoti in realno
pokrije stro5ke take dejavnosti.
(5) Dejavnosti, ki niso predmet osnovne dejavnosti, de jih zavod izvaja, ne smejo bremeniti
osnovne dejavnosti.

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano v skladu z doloiilom pNega odstavka 48. 6lena Zakona o zavodih in
doloia, nadine kritja primanjkljaja.

Drugi odstavek doloia, da na tej pravni podlagi o nadinu in vi$ini pokrivanja primanjkljaja
sredsfev za delo, ki ga ni mogoie pokriti iz drugih razpoloiljivih sredsfey zavoda, odloda
ustanoviteljica na predlog sveta zavoda.

Tretji odstavek doloda, da primanjkljaj sredsfe4 ugotovljen iz naslova preve| izpladanih plai,
krije zavod, in da zavod tak$en primanjkljaj sredsfev pokriva v breme plai najkasneje v
naslednjem koledarskem letu.

V detrtem odstavku tega ilena je doloieno, da so prihodki zavoda iz dejavnosti, ki ni predmet
osnovne dejavnosti, prihodhi zavoda, s kateim samostojno razpolaga, ie v celoti in realno
pokrije sfro5ke te dejavnosti.

Peti odstavek doloia, da so dejavnosti, ki niso predmet osnovne dejavnosti, ie jo zavod
izvaja, ne sme bremenitiosnovne dejavnosti.

9. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

26. dlen
(nastopanje v pravnem prometu)

(1) Zavod je pravna oseba. Zavod odgovarja za svoje obveznosti s premoZenjem, s katerim
razpolaga. V pravnem prometu s tretjimi osebami zavod s premidnim premoZenjem upravlja
samostojno, z nepremidnim pa samo po predhodnem soglasju ustanoviteljic, v skladu z 22.
dlenom tega odloka.
(2) Zavod prevzema odgovornost za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodar)a za
upravljanje s premoZenjem ustanoviteljic, kiga ima v upravljanju.

ObrazloZitev:
Besedili pNega in drugega odstavka sta oblikovaniv skladu z doloiilom 49. ilena Zakona o
zavodih /ZZ, ki doloia, da je zavod odgovoren za svoje obveznosti s sredsfui s katerimi
lahko razpolaga.

27. dlen
(zastopanje zavoda)

(1) Zavod zastopa in predstavlja direktor. Direktor je poobla5den za sklepanje pogodb v
okviru potrjenega finandnega nadrta, ki ga sprejme svet zavoda (letnega izvedbenega
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nadrta) razen pogodb, ki se nanasajo na nepremienine, ki jih ima zavod v upravljaniu, za
katere je potrebno soglasje ustanoviteljice, v skladu z 22. dlenom tega odloka.

(2) Med zaaasno odsotnostjo direktorja le-tega nadomesda delavec zavoda v okviru
pooblastil, ki mu jih pisno podeli direktor.

Obraztorllav:
Bese<lili prvega in dnrgega odslavka ddo1ata, dd ie direnor pooblalten za sklepanie
pogodb in o nadinu zastopanja, Ca je di'"lhor odsden.

IO. EDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC IN ZAVODA

28. dlen
(modsoboine ptayice ln obveznoEti)

('l) Zavod:
'1. poroda svetu ustanoviteljic vsaj enkrat letno o svojem poslovanju in izvrsevanju

letnega programa,
2. pripravlja in oblikuje razvojne nae.te,
3. zagotavlja ustanoviteljicam polrebne podatke v skladu z zakonom,
4. predloZi svetu ustanoviteljic letno in polletno porodilo in porocilo o realizaciji letnega

nadrta.
(2) Ustanoviteljice:

1 . vkuudujejo javni zavod v oblikovanje politike razvoja dejavnosti javne sluzbe,
2. usklajujejo programe izvajanja dejavnosti javne sluibe,
3. v primerih, ko ugotovijo, da je ogro:eno nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je

zavod ustanovljen, ima posamezna ustanoviteljica ali svet ustanoviteljic plavico
sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonskimi in drugimi
predpisi.

Obt,zlorlw:
tusedilo je Mikovano na podlqi cwda &*te dineie 8. Cbna Zakona o zavodih /ZZ/, ki
dolda, da ak o ustanovitvi zavda v*buje medfi,4i/7,e Wvi@ in obveznosli uslanovitdia
in zavoda.

29. ebn
(sredstva za delo zavoda s strani u3tanovit6uic)

('l) Ustanoviteljice so dolzne zagotavljati zavodu sredstva za niegov razvoj oziroma
investicije v okviru sprejete mreZe javne zdravslv€ne dejavnosti v obcinah oz. za druge
namene, ki so obveznost lokalne skupnosti po zakonu, za katere sklepajo z zavodom
posebne pogodbe.
(2\ Zawd si mora pred prieekom del pridobiti pisna soglasja ustanoviteljic, glede wste in
obsega pr€dvidenega investicijskega \rzdrrevanja in investicij.
(3) Za investicije in investicijska vlaganja v zdEvstvene posiaje in ambulante zagotavlja.io
sredswa obeine, za katere zdravstvena postaja in ambulanta opravlja zdravstveno dejavnost.
(4) Za investicije in investicijska vlaganja v objekt zdravstvenega doma, kjer se izvajajo
skupne dejavnosti za vs€ ustanoviteljice, pa ustanoviteuice zagotavljajo sredstva v odstotku
Stevila prebivalcev posamezne obdine. Osnova za izratun deleZev posamezne obeine
ustanoviteljice je Stevilo prebivalcev v odstotku deleza glede na SteMlo prebivalcev na dan '1.

1. 2021. Statistidni urad www.stat.si.

Obt 2lorlt v:
Besedilo je oblikovano v skl8du z dMilom Wega odstavka 48. Clena Zakona o zavodih
/ZZ/, ki dolda, da zavd Nid&iva sr"dsrya za delo iz srcdstev ustanovitelja. Besedilo
doloaa ddZnost zagptavljanja sreddev us/anoviteljh zdvodu in sicf,r za investicije, za
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zdravstvene postaje in ambulante - obiine kjer objekti stojio ter za objekte zdravstvenega
doma, kjer se izvajajo skupne dejavnosti za vse ustanoviteljice, v odstotku itevila prebivalcev
posamezne obiine.

30. dlen
(pridobitev soglasU od ustanoviteljic)

(1) Zavod mora od ustanoviteljic oziroma od sveta ustanoviteljic pridobiti soglasje:
1. o statusnih spremembah javnega zavoda,
2. o prenehanju javnega zavoda v skladu z dolodili zakona in statuta javnega zavoda,
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 javnega zavoda,
6. k spremembi ali razsiritvi dejavnosti javnega zavoda,
7. k ustanovitvi drugega zavoda ali podjetja, katerega javni zavod ustanavlja v okviru

svoje dejavnosti,
8. k sprejemanju statuta javnega zavoda,
9. o pridobivanju in odtujitvi nepremidnega premoZen;a zavoda,
'10. k letnem nadrtu investicijskega vzdrZevanja,
11. o drugih vpra5anjih v skladu z zakonom.

(2) Ustanoviteljice so dolZne svoje ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajati tako, da
omogodajo zavodu nemoteno delovanje. V vseh pnmerih, ko ta odlok, statut ali drug predpis
doloda, da mora javni zavod pridobiti soglasle obdin ustanoviteljic, so ustanoviteljice oziroma
je svet ustanoviteljic dolZan o izdaji soglasja odloditi v 30-ih dneh od prejema zahteve. 6e
tega v postavljenem roku ne sporodijo, se Steje, da je soglasje dano.

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila desete alineje 8. ilena Zakona o zavodih fZ.Z, ki
doloia, da akt o ustanovifui zavoda vsebuje medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja
in zavoda ter v katerih primerih je zavod dolZan pidobiti soglasje od ustanoviteljic.

Ustanoviteljske pravice v skladu z 31 . Clenom tega odloka izvr5uje svet ustanoviteljic.

V skladu z 29. ilenom Zakona o lokalni samoupravi obiinski svet v okvhu svojih pistojnosti:-
sprejema statut obdine; sprejema odloke in druge obiinske a$e; sprejema prostorske in
druge plane razvoja ob1ine; sprejema obiinski proraiun in zakljuini raiun; imenuje in
razre$uje 6lane nadzornega odbora ter ilane komisij in odborov obiinskega sveta;
nadzoruje delo Zupana, podZupana in obiinske uprave glede izvrSevanja odloiitev
obeinskega sveta; odloia o pidobitui in odtujitvi obdinskega premoZenja, ee ni s tem
zakonom drugaie doloieno; imenuje in razreSuje ilane sveta za varstvo uporabnikov javnih
dobin; odloda o drugih zadevah, kijih doloia zakon in statut obiine.

V skladu z zgoraj navedenim bodo tudi v primeru, da ustanoviteljske pravice izvriujejo
ustanoviteljice preko sveta ustanoviteljic, o nekaterih zadevah 5e vedno morali odloeati
obiinski sveti (ker je sprejem odlokov v pristojnosti obiinskega sveta, bodo leli odloiali o
vseh zadevah, ki terjajo spremembo odloka - statusne spremembe, sprememba dejavnosti,
sprememba sedeia ali imena).

II. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIG

31 . dlen
(medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljic)
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(1) Za izvrsevanje ustanoviteljskih pravic ustanoviteljice ustanovijo svet ustanoviteljic,
katerega 6lani so Zupani, ki se ustanovis posebnim aktom v skladu z dolodili zakona, ki ureja
podrodje lokalne samouprave.
(2) Ustanoviteljice uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti z odlokom o
ustanovatvi sveta ustanoviteljic.

Obrazlozitev:
PNi odstavek je oblikovan v skladu z doloiilom ietttega in petega odstavka 61. ilena
Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki dolo6a, da obdinski sveti obAin ustanovijo za
uresni\evanje ntanoviteljskih pravic in za usklajevanje odloiitev obiin v zvezi z
zagotavljanjem javnih sluib iz tretjega odstavka 61. ilena Zakona o lokalni samoupravi IZLS/
svet ustanoviteljic, ki ga seslavljajo iupani.

Drugi odstavek je oblikovan v skladu z dolodilom 9. Clena Zakona o zavodih /ZZ, ki dobAa,
da se medsebojne pravice, obveznosti in odgovomosti med uslanovitelji uredijo z odlokom.

12. SPLOSNI AKTI ZAVODA

32. dlen
(statut zavoda)

(1)Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda, doioai pristojnosti, pooblastila in
odgovornosti zavoda, nadin dela in odloaanja ter druga vprasanja, pomembna za opravljanje
dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakoni in tem odlokom.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.

ObrazloZitev:
PNi odstavek je oblikovan v skladu z dobeibm 45. Clena Zakona o zavodih /zz/, ki dolola,
da ima zavod statut in pravila. S statutom ali pravili zavoda se ureja organizacija zavoda,
organi, njihove pristojnosti in naiin odbeanja ter druga vpra4anja, pomembna za opravljanje
dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in akom o ustanovitvi.

Dtugi odstavek je oblikovan v skladu z doloiilom prvega odstavka 46. Abna Zakona o
zavodih ZZ/, ki doloAa, da statut oziroma pravila zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem
ustanovitelja.

33. ilen
(drugisplosni akti)

(1) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splosne akte, s katerimi se
uredijo druga vprasanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(2) Splosne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor zavoda. Razmejitev pristojnosti pri
sprejemanju splosnih aktov zavoda se doloai v statutu zavoda-

ObrazloiiteY:
PNi odstavekje oblikovan v skladu z dobdibm tretjega odstavka 45. ebna Zakona o zavodih
22, ki dobea, da ima zavod lahko ludi druge sploine akte, s kateimi se urejajo vprcSanja,
pomembna za delo in poslovanje zavoda, v skladu s statutom oziroma pravili-

Drugi odstavek je oblikovan v skladu z dobeibm drugega o&tavka 46. Clena Zakona o
zavodih ZZ, ki doloia, da druge splo5ne akte sprejme svet zavoda, ee ni s statutom
oziroma pravili zavoda dobeeno, da jih sprejme dhektot.
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13. PREHODNE tN KONENE DOLOEBE

34. dlen
(konstituiranje sveta zavoda)

Zavod mora konstituirati svet zavoda in druge organe, uskladiti svojo organiziranost ter
priglasiti spremembe vpisa v sodni register najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi
tega odloka. Do konstituiranja sveta zavoda opravlja naloge sveta zavoda dosedanji organ
upravljanja, ki mu z dnem konstituiranja sveta zavoda po tem odloku preneha mandat.

ObrazloZitev:
Besedilo doloia rok konstituiranje sveta zavoda in druge organe.

35. dlen
(rok za sprejem statuta)

(1) Svet zavoda, konstituiran po tem odloku, sprejme statut in ga predlaga vsoglasje svetu
ustanoviteljic v roku treh mesecev od dneva konstituiranja. Statut zavoda zadne veljati, ko
svet ustanoviteljic poda soglasje k njegovemu sprejemu.

(2) Do uveljavitve statuta zavoda, usklajenega z dolodili tega odloka, uporabljazavod statut
in druge sploSne akte, ki so veljali na dan uveljavitve tega odloka, tazen dolodil, ki so v
nasprotju z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.

Obrazloiitev:
Besedilo doloha rok v katerem se mora sprejeti statut zavoda.

36. 6len
(fun kcija opravljanja direktoria zavoda)

Funkcijo direktorja zavoda opravlja sedanji direktor zavoda. Direktor se imenuje v skladu z
dolodilitega odloka po poteku mandata sedanjemu direktorju.

ObrazloZitev:
B e se d i I a d ol oC a op rav lj a nj e f u n kc ije d i re kto rj a.

37. dlen
(fu n kcija opravljanja strokovnega sveta)

Sedanji strokovni svet zavoda nadaljuje z delom do konstituiranja novega strokovnega sveta
skladno z dolodili tega odloka in statuta zavoda.

ObrazloZitev:
Besedilo doloia nadaljevanje dela dosedanjega strokovnega svefa do imenovanja novega
strokovnega sveta zavoda po tem odloku in po novo sprejetim statutom.

38.6len
(pravno nasledstvo)
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Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota

Zavod, ustanovljen s tem odlokom je pravni naslednik Zdravstvenega doma Murska Sobota,
ki je vpisan v sodni register pri OkroZnem sodi56u Murska Sobota, vl. Stev. 10199800, z dne
15. 9. 1993 in prevzema vse pravice in obveznosti tega zavoda.

ObrazloZitev :
Besedilo doloia, da zavod, ki je ustanovljen s tem odlokom prevzema pravno nasledsfuo
Zdravsfuenega doma, ki je bil registrhan pri OkroZnem sodiSiu Murska Sobota, z dne 15. 9.
1993.

39. dlen
(prenehanje veljavnosti starega odloka)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega
zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota (Uradne ob.jave, Stev. 15/92 in 1/93).

ObrazloZitev:
Besedilo doloia, da z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati prejinji odlok.

40. dlen
(zadetek veljavnosti tega odloka)

Ta odlok zadne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok se
posreduie v obiavo, ko ga v enakem besedilu spre.imejo obdinski sveti vseh obdin
ustanoviteljic.

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

Stevilka: datum:

Beltinci, Mladinska 2

Stevilka:

Marko Virag, Zupan

Cankova, Cankova 25

Stevilka:
Gornji Petrovci, G. Petrovci

Stevilka:

Danilo Kacijan, Zupan

Franc Slihthuber, 2upan

Cvetka Ficko, Zupanja

Ludvik Orban, 2upan

JoZef Skali6, 2upan

Grad, Grad 172

Stevilka:
Hodos, Hodos 52

Stevilka:

datum:

datum:

datum:

datum:

datum:
Kuzma, Kuzma 60c

Stevilka: _, datum:
Moravske Toplice, Kranjdeva ul. 3
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Alojz Glavad, Zupan



Stevilka: 

-, 

datum:
Murska Sobota, Kardo5eva 2

Stevilka: _, datum:
Puconci, Puconci 80

Stevilka: _, datum:
Roga5ovci, Roga5ovci 14b

Stevilka: , datum:
Salovci, Salovci 162

Stevilka: 

-, 

datum:
Ti5ina: TiSina 4

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska sobota

dr. Aleksander Jev5ek, Zupan

Ludvik Novak, Zupan

Edvard Mihalid, 2upan

Iztok Fartek, Zupan

Franc Horvat, Zupan
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