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1. ZAKONSKAPODLAGA

- 61. dlen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09,
5112010,40112-ZU|F,14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS,6l/20 - ZruZEOP-A in 80/20 -
ZIUOOPE),

- 7. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35/14, 21115 in25l17),
- Odlok o ustanoviM javnega zayoda Z.dravstveni dom Murska Sobota.

2. RAZLOGI ZASPREJEMODLOKA

Obdinski svet Obdine Moravske Toplice je na 16. redni seji dne 23. 4. 2021 sprejel predlog
Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Zdravsfreni dom Murska Sobota in
ga posredoval v javno razpravo, ki je trajala od29.4. do 13. 5. 2021.y dasu javne razpraye
zainteresirana j avnost ni podala nobene pisne pripombe oz. predloga.
Zdravstveni dom Mwska Sobota je 25. 10.2021 posredoval besedilo odloka, ki v dolodeni
meri upo5teva pripombe ustanoviteljic, ki so bile posredovane Zdravstvenernu domu Murska
Sobota.

3. OCENA FINANENIH IN DRUGIH POSLEDIC

Sprejetje predlaganega odloka bo imelo finandne posledice za proradune obdin ustanoviteljic.
Sredstva za delo Sveta ustanoviteljic zagotovijo obdine ustanoviteljice v svojih proradunih.
Vsaka obdina ustanoviteljica krije stro5ke za delo Sveta ustanoviteljic v viSini sorazmemega
odstotnega deleZa svojih glasov v razme{u do celotnega Stevila glasov.

4. PREDLOG SKLEPA

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o ustanovitvi sveta
ustanoviteljic javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota.

Pripravila:
obdinska uprava

Priloqa:
- Predlog odloka

Zrpan:
Alojz Glavad
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OSNUTEK BESEDILA

Na podlagi 61. alena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ Uradni list RS, 5t. 94/07 - UPB2,
76108, 79109, 51110, 40t12 - ZUJF, 14t15 - ZUUJFO, 1 1/18 - ZSPDSLS-1, 30t18. 61120 -
ZIUZEOP-A in 8Ol2O - ZIUOOPE) so

Mestni svet Mestne obdine Murska Sobota na podlagi T. alena Statuta l\.4estne obdine
Murska Sobota (Uradni list RS,5t.23/07- uradno predisaeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17)
na _ seji, dne _,
Obdinski svet Obdine Beltinci na podlagi 7. Elena Statuta Obdine Beltinci (Uradni list RS, 5t.
22hO - UPBI) na _seji. dne _.
Obainski svet Obaine Cankova na podlagi 7. alena Statuta Obaine Cankova (Uradni list RS,
at. 9'l/'13) na _ seji, dne _,
Obdinski svet Obdine Grad na podlagi 7. dlena Statuta Obdine Grad (Uradno list RS, 5t.
56/99 in 8/16) na _ seji, dne _,
Obdinski svet Obdine Gomji Petrovci na podlagi 7. 6lena Statuta Obdine Gornji Petrovci
(Uradni list RS, 5t. 12199 in 101/06) na _ seji, dne _,
Obdinski svet Obdine Hodos na podlagi 6. dlena Statuta Obdine Hodos (Uradni list RS, 5t.
132/06 in 84/1'l) na _ seji, dne _,
Obdinski svet Obdine Kuzma na podlagi 6. alena Statuta Obiine Kuzma (Uradni list RS, St.
33107,52110,93112,69/14 in 19/15) na _ seji, dne _,
Obdinski svet Obaine Moravske Toplice na podlagi 7. dlen Statuta Obaine l\.4oravske Toplice
(Uradni list RS, 5t. 35h4,21115 in 25117)- na _ seji, dne _,
Obdinski svet Obdine Puconci na podlagi 7. dlena Statuta Obdine Puconci (Uradni list RS, 5t.
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. dlena Statuta Obdine Salovci (Uradni list RS,5t.
13/99, 38/06 in 34/18) na _ seji, dne

Obdinski svet Obdine Tisina na podlagi 6. dlena Statuta Obdine Ti5ina (Uradni list RS, 5t.
23199 in 41115) na _seji, dne _.

sprejeli

ODLOK O USTANOVIWI SVETA USTANOVITELJIC JAVNEGA ZAVODA
ZDRAVSTVENI DO]U MURSKA SOBOTA

I. SPLOSNE DOLOEBE

f. ilen
(ustanovitev sveta ustanoviteuic)

(1) S tem odlokom lrestni svet Mestne obdine Murska Sobota, skupaj z: Obainskim svetom
Obdine Beltincl, Obdinskim svetom Obdine Cankova, Obdinskim svetom Obiine Grad,
ObEinskim svetom Obdine Gornji Petrovci, Obdinskim svetom Obdine Hodos, Obdinskim
svetom Obdine Kuzma, Obdinskim svetom Obdine Moravske Toplice, Obainskim svetom
Obdine Puconci, Obdinskim svetom Obdine Rogasovci, Obainskim svetom Obdine Sabvci in
Obainskim svetom Obcine Tisina, ustanovijo svet ustanoviteljic za rzvdevanje
ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odloditev obdin v zvezi z zagolavljanjem javne



Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobofa

slu2be v javnem zavodu Zdravstveni dom Murska Sobota (v nadaljevanju: svet
ustanoviteljic).

(2) S tem odlokom se dolodijo:

. naloge sveta ustanoviteljic,

. organizacija dela in nadin sprejemanja odloditev,

. financiranje in delitev stroSkov med obdinami.

ObrazloZitev:
V skladu z dolodilom tretjega odstavka 61. ilena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ lahko
dvoje ali vei obiin zaradi gospodamejSega in uiinkovitej1ega zagotavljanja javnih sluZb
skupaj ustanovi javni zavod ali javno podjetje. Kot je doloieno v detftem in petem odstavku
navedenega 61. 6lena Zakona o lokalni samoupravi IZLS/ ob1inski svefi udeleZenih obiin za
izvr*evanje ustanoviteljskih pravic obiin ustanovijo svet ustanoviteljic, ki ga sestavljajo
Zupani. Akt o ustanovitvisvefa ustanoviteljic mora doloiati njegove naloge, organizacijo dela
in nadin sprejemanja odloiitev, financiranje in delitev sfroSkov med obiinami. Svef
ustanoviteljic opravlja svoje naloge v imenu in za raiun ob1in, ki so ga ustanovile. Sedei
organa je v obdini, v katerije sedeZ javnega zavoda ali javnega podjetja. Strokovne naloge
za svet ustanoviteljic opravlja obfiinska uprava obiine, v katei je njegov sedeZ, Ce z aktom o
ustanovitvi svefa ustanoviteljic ni doloieno, da te naloge opravlja organ skupne obiinske
uprave.

2. 6len
(ime in sedeZ sveta ustanoviteljic)

(1) lme sveta ustanoviteljic je Svet ustanoviteljic Zdravstvenega doma Murska Sobota, (v
nadaljnjem besedilu: svet ustanoviteljic).
(2) SedeZ sveta ustanoviteljic je v Mestni obdini Murska Sobota, Kardo5eva ulica 2, Murska
Sobota.
(3) Strokovne naloge za svet ustanoviteljic opravlja mestna uprava Mestne obdine Murska
Sobota.

ObrazloZitev:
S pruim odstavkom je doloCeno ime svefa ustanoviteljic za izvr*evanje ustanoviteljskih pravic
in za usklajevanje obdin v zvezi z zagotavljanjem javne sluZbe v javnem zavodu (javnem
podjetju).

Besedilo drugega odstavka je oblikovano v skladu z doloiilom petega odstavka il. ebna
veljavnega Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki doloia, da je sedeZ organa v obiini, v
katei je sedeZ javnega zavoda alijavnega podjetja.

Sesfl odsfavek 61. 6lena ZLS dotoia, da strokovne naloge za svet ustanoviteljic opravlja
obiinska uprava ob1ine, v kateri je sedeZ sveta, Ce z aktom o ustanovitvisvefa ustanoviteljic
ni doloieno, d ate naloge opravlja organ skupne obdinske uprave.

3. 6len
(namen ustanovitve Sveta ustanoviteljic)

Svet ustanoviteljic se ustanovi z namenom skupnega izvr5evanja ustanoviteljskih pravic in za

usklajevanje odloditev obdin ustanoviteljic v zvezi z zagotavljanjem javne sluZbe, ki jo izvaja
javni zavod Zdravstveni dom Murska Sobota (v nadaljevanju:javni zavod).
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Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteliic javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota

ObrazloziGv:
Besedilo je oblikovano v skladu z dolodilom Aehiega odstavka 61. Abna Zakona o lokalni
samoupravi /ZLS/, ki dolota, da obdinski sveti udelezenih obiin za izvr5evanje
ustanoviteljskih pravb in v zvezi z zagotavljanjem javnih sluzb (iz tretjega odstavka . ebna
ZLS) uEtanovijo svet ustanoviteljic, ki ga sestavljajo Zupani obdin.

2. NALOGE SVETA USTANOVITELJIC

4.6len
(izvrsevanie ustanoviteljskih pravic)

(1) V okviru izvrsevanja ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu ima svet ustanoviteUic
naslednje pristojnosti po zakonu, ki ureja podrodje zavoda:

1 . predlaga odbeanje obdinskim svetom o statusnih spremembah javnega zavoda;
2. predlaga odlodanje o prenehanju javnega zavoda v skladu z dolodili zakona in statuta

javnega zavoda;
3. daje soglasje k imenovanju in razresitvi direktorja javnega zavoda v skladu z dolodili

zakona in odloka o ustanovitvi javnega zavoda;
4. podaja soglasje k odloaitvi o razpolaganju s preseZkom prihodkov nad odhodki

zavoda,
5. daje soglasje k spremembi sedeza ali imenajavnega zavodai
6. daje soglasje k spremembi ali razSiritvi dejavnosti javnega zavoda;
7. daje soglasje k ustanovitvi drugega zavoda ali podjetja, katerega javni zavod

ustanavlja v okviru svoje dejavnosti;
8. daje predhodno soglasje k sprejemu statuta javnega zavoda,
9. odloaa o pridobivanju in odtujitvi nepremidnega premozenja zavoda,
'10. potrjuje letni nadrt investicijskega vzdrzevanja,
1 1. odloaa o drugih vprasanjih v skladu z zakonom.

(2) Svet ustanoviteljic ima tudi druge ustanoviteljske pravice, ki jih izvrsuje v razmerju do
javnega zavoda v skladu z ustanovitvenim aktom in statutom javnega zavoda Zdravstvenega
doma Murska Sobota.

Obi ,ztozitev:
V pNem odstavku je dolodeno, da ima svet ustanovileljic v ol<viru izvr$evanja ustanoviteljskih
pravic v javnem zavodu naslednk pistojnosti, ki ureja podrotje zavoda:. predlaga odlodanie obainskim svetom o statusnih spremembah javnega zavoda (besedilo

je oblikovano v skladu z ddodilom 51. Clena Zakona o zavodih /ZZ/);. predlaga odlodanje o prenehanju javnega zavoda v skladu z dolotili zakona in statuta
javnega zavoda (besedilo je oblikovdno v skladu z dolotilom 54. Clena Zakona o zavodih
/zz4;. daje soglasje k imenovanju in razre{itui dirckoda javnega zavoda v skladu z dolodili
zakona (besedilo je oblikovano v skladu z dolodilom drugega odstavka 32. Clena Zakona o
zavodih lZZ in Wega dstavka 29. Clena Zakona o zdravstveni dejavnosti zzDert. daje @asje k spremembi sedeza ali imena javnega zavoda (besedilo je oblikovano v
sldadu z doloailom 17. elena Zakona o zavodih /ZZ, ki dobAa, da lahko zavod spremeni
ime in sedez le s sqlasjem ustanovitelja);. daje scglask k spremembi ali raz6ititvi dejavnosti javnega zavoda (besedilo je oblikovano
v skladu z dolodilom prvega odstavka 20. Clena Zakona o zavodih /ZZ,/, ki dobea, da
lahko zavod spremeni ali raz5ii dejavnost le s soglasjem ustanovitelja);. daje soglasb k ustanovilvi drugega zavoda ati podktja, katerega javni zavod ustanavlja v
okviru svoje dejavnosti (besedilo je oblikovano v sktadu z ddo1itom drugega odstavka 20.
Clena Zakona o zavodih /ZZ/, kidolota, da lahko zavod v okviru svoje dejavnosti ustanovi
drug zavod ali podjetje s soglasjem ustanovitetja);
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Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Zdravsfueni dom Murska Sobofa

. daje sog/as/'e k sprejemanju statuta javnega zavoda (besedilo je oblikovano v skladu z
dolodilom pruega odstavka 46. 6lena Zakona o zavodih ZZ, ki doloia, da statut zavoda
sprejme svet zavoda s soglasT'em ustanovitelja);. potrjuje letni nairt investicijskega vzdrievanja;. odloia o drugih vpraSanjih v skladu z zakonom.

V drugem odstavku je doloieno, da ima svet ustanoviteljic tudi druge ustanoviteljske pravice,
ki jih izvrSuje v razmerju do javnega zavoda v skladu z ustanovitvenim aktom in statutom
javnega zavoda.

5. 6len
(na6in izvrSevanja nalog)

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

ObrazloZitev:
Besedilo je oblikovano v skladu z doloCilom petega odstavka 61. ilena Zakona o lokalni
samoupravi/ZLS/, ki doloia, da svet ustanoviteljic opravlja svoje naloge v imenu in za raiun
obdin, ki so ga ustanovile.

3. NAEIN ODLOEANJA SVETA USTANOVITELJIC

6. 6len
(sestava in nadin dela sveta ustanoviteljic)

(1) Svet ustanoviteljic sestavljajo Zupani in Zupanje obdin ustanoviteljic. elanice in dlani sveta
(v nadaljevanju: dlan) izmed sebe izvolijo predsednico oziroma predsednika (v nadaljnjem
besedilu: predsednik) Sveta ustanoviteljic in namestnika. Pri glasovanju o predsedniku in
namestniku sveta ustanoviteljic ima vsak dlan sveta ustanoviteljic en glas.
(2) Svet ustanoviteljic dela na sejah, kijih sklicuje in vodi predsednik sveta ustanoviteljic.
(3) Podrobnej5e delo na sejah se uredi s poslovnikom sveta ustanoviteljic, ki ga sprejmejo
6lani sveta.

ObrazloZitev:
Besedila pNega, drugega in tretjega odstavka so oblikovana v skladu z doloeilom 6etrtega
odstavka 61. Clena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/. Doloien je nadin izvolitve
predsednika syefa ustanoviteljev in naiin dela. PodrobnejSi na6in dela se doloii s
poslovnikom, kiga sprejmejo ilani sveta ustanoviteljic.

7. 6len
(Stevilo glasov 6lanov sveta ustanoviteljic)

Vsak dlan sveta ustanoviteljic ima toliko glasov, kolikor ima obdina ustanoviteljica, ki jo dlan
zastopa, ustanovitvenih deleZev, razen v primeru iz prej5njega dlena tega odloka.
Ustanovitveni deleZi so dolodeni v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Murska Sobota.

Obrazloiitev:
V skladu z doto1itom pruega odstavka ima vsak ilan sveta ustanoviteliic toliRo glasov, kolikor
ima obiina ustanovitetjica, ki jo 6lan zastopa, ustanoviteljskih deleZev. V tem pimeru se
glasovi Stejejo v % od skupnega ustanoviteljskega deleZa. Ustanoviteliski deleZi so doloieni
2 OAtoXoi o ustanovitvi javnega zavoda in opredeljeni glede na odstotek deleZa Stevila



Odlok o ustanovifui sveta ustanoviteljic javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota

prebivalcev posamezne obiine ustanoviteljice na dan 1.1 .2021 v razmerju do vseh
registriranih prebivalcev obiin ustanoviteljic javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota
( Stati stiin i urad wvtw. stat. si ).

Ustanovitueni deleii so sledeii:
Obdina Stevito prebivalcev deteZ v %o

Mestna obiina Murska Sobota 18 622 33,92 o/5

Obiina Beltinci 1068 14,70 o/5

Ob1ina Moravske Toplice 5 958 10,85 ok

Obiina Puconci 5904 10,76 %
Obiina Tiiina 3 965 7,22 ok

Obiina Roga5ovci 3114 5,67 o/o

Obiina Grad 2 087 3,80 o/o

Obdina Gomji Petrovci 2 040 3,72 o/o

Ob6ina Cankova 1 753 3,19 o/o

Obdina Kuzma 1 624 2,97 %
Obcina Salovci 1 388 2,53 %
ObCina Hodoi 369 0,67 o/o

SKUPAJ: 54 892 100 %

8.6len
(nadin sprejemanja odlo6itev)

Svet ustanoviteljic sprejema odloditve z vedino glasov vseh svojih dlanov, pri demer je
odloditev veljavno sprejeta, de za odloditev poleg doseZene vedine glasov vseh dlanov
glasuje najmanj 7 6lanov sveta ustanoviteljic.

ObrazloZitev:
Besedilo doloia naiin odloianja sveta ustanoviteljic. Svet sprejema odloiitve z veiino
glasov svojih Clanov, pri Cemer mora za odloiitev glasovati najmanj 7 Clanov sveta
ustanoviteljic. lz navedenega dolodila izhajata dva pogoja glasovanja. Za sprejem
posamezne odloCifue mora glasovati najmanj 50,01% glasov, ob tem pa mora za to odbeftev
glasovati vei kot polovica predstavnikov ob6in ustanoviteljic.

f. ilen
(poro6anje sveta ustanoviteljic o svojem delu)

(1) Svet ustanoviteljic obdobno in po potrebi poroda obdinskim svetom o svojem delu.
(2) Obdinski sveti lahko obravnavajo vpra5anja iz pristojnosti sveta ustanoviteljic in
zavzamejo do njih svoje staliSde.
(3) Pri porodanju in obravnavanju vprasanj iz pristojnosti sveta ustanoviteljic pred
posameznim obdinskim svetom predstavlja svet ustanoviteljic tisti njen dlan, ki je predstavnik
posamezne ustanoviteljice v svetu ustanoviteljic.

Obrazloiitev :
Besedilo doloia naein poroianja sveta ustanoviteljic o svojem delu.

4. FINANCIRANJE SVETA USTANOVITELJIC

10. 6len
(sredstva za delo sveta ustanoviteljic)

(1) Sredstva za delo sveta ustanoviteljic predstavljajo stroski njegovega poslovanja.
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(2) Sredstva za delo sveta ustanoviteljic zagotovijo obdine ustanoviteljice v svojih proradunih.
(3) Vsaka obdina ustanoviteljica krije stro5ke za delo sveta ustanoviteljic v viSini
sorazmernega odstotnega deleZa svojih glasov v razmerju do celotnega Stevila glasov.

abrazlo1itev:
Besedilo je usklajeno z doloiilom ietrtega odstavka 61. ilena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS/, ki doloia, da mora akt o ustanovitvi svefa ustanoviteljic dolodati njegove naloge,
organizacijo dela in naiin sprejemanja odloiitev, financiranje in delitev stroSkov med
obiinami.

5. KONENA DOLOEBA

11. 6!en
(objava in zaEetek veljavnosti)

Ta odlok zaene veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok se
posreduje v objavo, ko ga v enakem besedilu sprejmejo obdinski sveti vseh obdin
ustanoviteljic.

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

Stevilka:
Beltinci, Mladinska 2

Stevilka:
Cankova, Cankova 25

Stevilka:

Grad, Grad 172

Stevilka:
Hodo5, Hodo5 52

Stevilka:

Gornji Petrovci, G. Petrovci 31d

Stevilka:

Marko Virag, Zupan

Danilo Kacijan, Zupan

Franc Slihthuber, 2upan

Cvetka Ficko, Zupanla

Ludvik Orban, Zupan.

Joilef Skalid, Zupan

Alojz Glavad, Zupan

dr. Aleksander Jev5ek, Zupan

datum:

datum:

datum:

datum:

datum:

datum:
Kuzma, Kuzma 60c

Stevilka: , datum:
Moravske Toplice, Kranjdeva ul. 3

Stevilka: , datum:
Murska Sobota, Kardo5eva 2

Stevilka: , datum:
Puconci, Puconci 80

Stevilka: , datum:

Ludvik Novak, Zupan
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Rogasovci, Rogasovci 14b

Stevilka: _, datum:
Salovci, Salovci 162

Stevilka: 

-, 

datum:
Ti5ina, Ti5ina 4

Edvard Mihalid, Zupan

lztok Fartek, Zupan

Franc Horvat, Zupan
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