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I.OBRAVNAVA

Na podlagi 61' dlena zakona o lokalni samoupravi tzLstUradni
list RS,5t. g4l07- upB2,
76108,79109, 51t10, 4y12 ZUJF, 14115 lUUrro,1urc
zspDSLS_1,
30/18 ,61120 ZIUZEOP-A in 80/20 - ZtUOOpE) so

-

Mestnisvet Mestne obdine Murska sobota na podlagi 7.
dlena statuta Mestne obdine Murska
Sobota (Uradni list RS, 5t. 23107- uradno pr"eiSE""no
OeseOito, 49110,39/15 in 69/1 7) na
seji, dne

Obdinski svet Obdine Beltinci na podlagi 7. dlena statuta
obdine Bertinci (Uradni rist RS, it
22116 - UPBI) na
seji, dn e
Ob6inski svet Obdine Cankova na podlagi 7. 6lena statuta
obdine cankova (Uradni rist RS,
5t. 91/13) na
seji, dne
Obdinskisvet Obiine Grad na podlagi 7. 6lena statuta obdine
Grad (Uradno list RS, st. 56/99
in 8/16) na
dne
Obdinski svet Obdine Gornji Petrovci na podlagi 7. 6lena
Statuta Ob6ine Gornji Petrovci
(Uradni list RS, St. 1 2/99 in 10 1/06)
seji, dne
Ob6inski svet Obdine Hodo5 na podllagi 6. dlena Statuta Ob6ine
Hodo5 (Uradni list RS, St.
132lOOin 84t11) na
seji, dne
Obdinski svet Obdine Kuzma na podlagi 6. dlena Statuta Obdine
Kuzma (Uradni list RS, 5t
33107, 52110, 93t12, 69t14 in 19t1 5) na
seji, dne
Obdinski svet Obdine Moravske To plice na podlagi 7. dlen Statuta
Obdine Moravske Toplice
(Uradni list RS, 5t. 3S/14, 21115 in 25117) na
seji,
dne
_
Obdinski svet Obdine puconci na podlagi 7. 6lena Statuta Obdine Puconci (Uradni
list RS, St.
35/99, 66/07-UPBI in 91lt15)
seji, dne
Obdinski svet Obdine. Rogasovci na podlagi 9. dlena Statuta Obdine Rogasovci (Uradno
glasilo
slovenskih obdin 2gl18) na
seji, dne
,
Obdinski svet Obdine. Salovci na podlagi 7. dlena Statuta Obdine Salovci (Uradni
list RS, St.
13/99, 38/06 in 34/18) na
seji, dne
,
Obcinski svet obdine Ti5ina na podlagi 6. 6lena statuta ob6ine Tisina (Uradnilist
RS, 5t. 23199
in 41115) na
seji, dne

_

_

_seji,

v

na

_

_

na

_

_

_

_

sprejeli

ODLOK O USTANOVIWT SVETA USTANOVTTELJIC JAVNEGA ZAVODA
ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

1.

SPLOSNE DOLOCBE

1.

6len

(ustanovitev sveta ustanoviteljic)
(1) S tem odlokom Mestni svet Mestne ob6ine Murska Sobota, skupaj z: Obdinskim svetom
Obdine Beltinci, Obdinskim svetom Obdine Cankova, Obdinskim ivetom Obdine Grad,
Obdinskim svetom Obdine Gornji Petrovci, Obdinskim svetom Obcine Hodoi, Obcinskim
svetom Obdine Kuzma, Obdinskim svetom Obdine Moravske Toplice, Obdinskim svetom
Obdine Puconci, Obdinskim svetom obdine Roga5ovci, Obdinskim svetom obdine Sr6;;ii;
2

odlok o ustanovifui sveta ustanoviteljic javnega zavoda Zdravsfueni
dom Murska Sobota

obdinskim svetom obdine Tisina, ustanovijo svet ustanoviteljic
za izvrsevanje ustanovitetjskih
pravic in za usklajevanje odloditev obdin v zuezi
z zagoiavryanlem javne sluzbe v javnem
zavodu Zdravstveni dom Murska sobota (v nadaljevan;uisvet
ustanovitegic;.(2) S tem odlokom se dolodijo:

.
.
.

naloge sveta ustanoviteljic,
organizacija dela in nadin sprejemanja odloditev,
financiranje in delitev stro5kov med obdinami.

Obrazloiitev:
v skladu z dotocilom tretiega odstavka 61. clena zaRona o tokalni samoupravi
ZLs/ lahko
dvoie ati vec obiin
ji$iiili"is"gi-;;rzi;;;iit"_1srs, zasotavtjanja javnih
Trrioi
stuib
ustanoy!i1vni zavod-atiiavno p6aie\e. xal" iiLceno
:!-up'i
v
detrtem
petem
in
odstavku
navedenega 61' clena Zakona o toxani triouiiii-z[i)
ooeinski syefi udeieienih ob6in za
izvrsevanie ustanoviteljskih pravic obcin ustanoiilorrrt-rrt
ro viteliic,ki ga sesfa vtjajo iupani.
Akt o ustanovifui sveti usta'nouiteliic mora dotoibti
iiegoie natoge, organizacijo dela in naiin
spreiemania odloiitev, fintanciraiie'in detitev strosxZi-'mea
oneinimr sv6r ustanovitetjic
opravtia svoie natose v imenu in zL racun ob6in,
;"1;;";i;."
ii'jiz""rg"na je v obcini,
tr;;
v kateriie sedez iavne,oa zay2la atiiavnega. podptia."stiokovne
natoge za siet ustanoviteljic
opravlja obcinska uprava obcine, v'xateri
,kg;; ;;;rr, 6e z a6om o ustanovitvisyefa
ustanoviteljic ni doroceno, da te naroge opravrja
organ skupne obcinske uprave.

il

ii

ime i n sedei

noviterjic)
"r3i"U',rT,
(1) lme sveta ustanoviteljic je svet ustanoviteljic
Zdravstvenega doma Murska sobota, (v
n_adaljnjem besedilu : svet ustanoviteljic).
sveta ustanoviteljic ie v Mtstni obdini Murska
sobota, Kardoseva ulica 2,Murska
S?;i"1"'
naloge za svet ustanoviteljic opravtja mestna
uprava Mestne obdine Murska
S?ollllt'ne
(

Obrazloiitev,
s pruim odstavkom ie dotoceno ime
ustanoviteliic za iz.vrsevanje ustanoviteljskih pravic
in za usklaievanie obiin v zvezi z "Y?11
iagotavliank;-j;;;;
duibe v javnem zavodu (javnem
podjetju).
Bgledito dryg?ga oa/yp.ie oblikovano.v-sklqdu
z dotoiitom petega odstavka 61. itena
veliavnega Zakona o lot.<aln!.iamoupraviztsi,
iii66el,"'ari,
sedei organa v obiini, v kateri
--'---' v
je sedet javnega zavoda alijavneia

iodjetja,'

Sesfi odsfavek 61'
llenav katerije
.ZLS doloia,,d3 strgkovne naloge za.svet ustanoviteljic opravlja
obiinska uprava obcine,
siaez sveti,ie i
o ustanovitvi sveta ustanoviteljic
ni dotoieno, d ate natoge opravtji orgi,

,iuiii

;tt;*

iia-inltJ'rpo*.

3. 6len
(namen ustanovitve Sveta ustanovitetjic)
svet ustanoviteljic se ustanoviz namenom skupnega
izvrsevanja ustanoviteljskih pravic in za
usklajevanje odloditev obdin ustanoviieljic
,
i
jarn" .-r,llo", ki jo izvaja
javni zavod Zdravstveni dom
=Jgoirrtjrnie,
Mursxa so'oota r,
javni zavod).

,ii.i

"rol["i".;u:

a

odlok o ustanovitvi sveta ustanoviterjic javnega
zavoda Zdravsfueni dom Murska sobota

Obrazloiitev:
Besedilo ie obtikovano v skladu z dolo.dilom.
letrtega odstavka 61. clena Zakona o tokalni
samoupravi/zLS/, ki dotoia, da obcinski sveti
ude,tiilni;iEj;;ri;;;;;;G
ustanovitetjskih
pravic in v zvezi z zasotavtianiem
iavnih ai,ii-;';;iiiii"oattrvxa oi'ercii ztsl ustanovijo

2. NALOGE SVETA USTANOVITELJIC

(

izvrseva nr" r"o; r"Jille gs ki rr pravic)

(1) v okviru izvrsevanja ustanoviteljskih prav.ic javnem
v
zavodu ima svet ustanoviteljic
naslednje pristojnosti po zakonu, ki uieja podrodje
ziioaa:
1' predlaga odlodanje obdinskim svetom o statusnih spremembah javnega
zavoda;
predlaga odlodanje o prenehanju javnega
v skladu z dotoditi zakona in statuta
javnega zavoda;
daje soglasje k imenovanju in razresitvi direktorja javnega
zavoda v skladu z dolodili
'zakona in odloka o ustanovitvijavnega
="roOr;
podaja soglasje k odlodituio razp,olag-anju
s piesezkom prihodkov nad odhodk izavoda;
daje sograsje k spremembi sede2a
iri,"r5irrn"g, zavoda;
daje soglasje k spremembi ari razsiritvi oeiauirostl'javnega
zavoda;
7
daje soglasje k ustanovitvi drugega zavodiati poojltja,
riterega Javnizavoo ustanavlja
v okviru svoje dejavnosti;
daje predhodno sograsje k sprejemu statuta javnega
9. potrjuje letni na6rt investicijskega vzdr2evanja, -i zavoda,
10. odloda o drugih vpra5anjih v skladu zzakonom.

2'
3'
4'
!
I'

,;r;;;

ii

9

(2) Svet ustanovitetl-ic jma tudi druge ustanoviteljske pravice,
ki jih izvrsuje v razmerju do
javnega zavoda v skladu z ustanoviiienim
aktom in staiutom javnega zavodaZdravstvenega
doma Murska Sobota.

Obrazloiitev:
v pruem
.oistavku ie dolodeno, da ima,syet u.stanoviteliic u olruiru izvrsevanja
ustanoviteljskih
pravic u iavnem zavodu
pristojnosti, ki ureja'podrocle raroii, -"'ll.slednje
predlaga odlocanie obdinskim svetqryt o statusnih
je oblikovano v skladu z dotocitom 51. ctena zakoniipremembah iavnega zavoda (besedito
o-zavodih
predlaga odladanie o pren.ehaniu javnega zavoda v
sktadu z dotoditi zakona in statuta
i1ryega zavoda (besedito ie oblikovano-v sktadu z aoicitom 54, dtena Zakona o zavodih

'
'

'
'
'

izl;

2z);

daie sog/as7'e k imenovaniu in razreiitvidirektorja javnega zavoda
v skladu z doto,itizakona
(besedito ie obtikovano v sktadu z dotocitom arugiega
oiaiaixi=iz.
o
/zz in pruega odstav4a 29. ctena Zakona o zarivitveni dejavnostizioii

iiiii z"xr* iiiiii

daie.sog/as/e k spremembi sedela ali imena javnega zivoda (beseidit6'je
obtikovano v
snladu z dotoditom 17. dlena Zakona o zavoaih rZZti ki dotola,'da tahioiZrrd
ime in sedel /e s sog/as7bm ustanovitetja);
daie.soglasie k spremembi ati razSiitvi dej-avnosti javnega zavoda (besedilo je
oblikovano
v skladu z dolodilom pru-ega odstavka 20. dlenia Zakona o zavodih
/ZZ/, ki doloda,
da tahko
zgryod spremeni ali razsii deiavnost /e s sog/as7'e m ustanoviteiirli
'
daie sog/as7'e k ustanovitvi drug_ega zauodi ati'podjetja, Xateidi javni zavod
ustanavlja v
oloiru svoie deiavnosti.(besedito ie oblikovano v sila}u z aotod1om Orugega odstavka 20.
ilena Zakona o zavodih ZZt, xi doloda, da'lahko zavod n
t,r;j,
drug zavod ali podjetje s sog/as.1'em ustanovitelja);

ipririit

--'

'

it*ii

4

i;rtiroiiiitiiiiii

odlok o ustanovifui sveta ustanovitetjic javnega zavoda
Zdravsfueni dom Murska sobota

'

.

.

daje..,qog/as7'e k sprejemanju statuta javnega
zavoda (besedito je oblikovano v skladu z
dotocilom pruega odstavka 46. ctena'Zaki'niliiiaii
/zv, ki doloia, da statut zavoda
potriuie tetni na6ft inuestiiils*eg,
odloCa o drugih vpra*anjii v sitadu z zakonom.

iiaarrrnii"

v drugem odstavku ie dglofeno, da ima svet.ustangvitetjic
tudi druge ustanoviteljske pravice,
ki jih izvriuje v razmerju do
zavoda v skladu'i ustanovitvenim aktom in statutom
iainega
javnega zavoda.

5. 6len
(nadin izvr5evanja nalog)
svet ustanoviteljic izvr5uje svoje naloge po tem odloku
samostojno, v imenu in za racun obdin
ustanoviteljic, ki so ga ustanovile.
Obrazlohitev:
Besedito ie oblikotvano v skladu z dotgiilom.pe_tega
odstavka 61. dlena Zakona o tokalni
samoupravi/zLs/, kidoloca, da svet ustaror$iiiiriiuZ
svoje natoge v imenu in za ra6un
ob6in, ki so ga ustanovile.

3. NAEIN ODLOEANJA SVETA USTANOVITELJIC
(sestava in naii n 3;,:':,1"," usta novitetjic)
(1) svet ustanoviteljic. sestavljajo 2upani
in 2upanje

obdin ustanoviteljic. e lanice in clani sveta
(v nadaljevanju: dlan) izmed sebe izvolijo preoreonico
ozirom" pr6or"oni[. f, nadaljnjem
besedilu: predsednik) sveta ustanoviteUic
in namestnira. pri glasovanju o predsedniku

in
namestniku sveta ustanoviterjic ima vsak
dran sveta ustanoviterjic en gras.
(2) Svet ustanoviteljic dela ni sejah,
riiin stricuj;i;
;reoslonik iveta ustanovitetjic.
delo na sejah ie uredi s postovnikom Jveta
ustanovitetjic, ki sa sprejmejo
!'Jf:9:?:nejse

;;;j

Obraztoiitev:
Besedila pruega, drugega in tretiega
odstavka
odstavka 61' 6lena zaxona o toxitii ia-moupravi

":r:,8;"]':!E:;':!,Zi,,X:;::,*f:;t

so obtikovana v skladu z dotocilom ietrtega
zLS/. Dotofuenie nacin izvolitve predsednika

iiairiiiiiTZln"iia

""'ao,oei

"-ii,ii,;ix,m,

ki

gi

7. 6len
(Stevilo glasov 6lanov sveta
ustanoviteljic)
Vsak dlan sveta ustanoviteljic ima toliko glasov,
kolikor ima obdina ustanovitetjica, kijo
zastopa, ustanovitvenih dereZev, ru1en primeru
dlan
iz. prejSnjega drena tega odroka.
so dorodeni ooror,
iavodaZdravstveni dom
Hiix?:'SH:idereii

,

Obrazlotitev:

v

"

;;;;;itri-lrrn"gi

"

v skladu z dotoiitom pNega odstavka ima vsak
ilan sveta u.stanoviteljic totiko glasov, kolikor
ima obiina ustanoviietiici, *i
i-iiii'zastopa,
ustaioiiitlsxin debiev. v tem primeru
gtasovisteieio v % oa..ixupnrgi
se
uitriouitetiix6oi-iiiJii.-u"trnovitetjskideteiiso
adtokom o ustanovitvi i'aun6sa
dotoieniz
irca" na odstotek deteza ttevita

iiiiai ii ;;;;;i;;;
E

odlok o ustanovifui sveta ustanovibaic javnega zavoda
Zdravsfueni dom Mu*ka sobota

prebivalcev posamezne obifins ustanouiteliice
na dan 1.1.2021 v razmerju do yseh
registriranih prebivalcev obiin ustanovititiiijiiiei,
,"72a" zdravstvenidom Murskasobofa
(

Statistiin i u rad www. stat. si).

Ustanovitveni deleii
Murska

1

deleiv

622

I

5
5 904

Puconci

%

70

10,95 %
22

Grad
Obdina

2 087

80%

1 753

19%
97%

Petrovci

Obiina

388

54 892

53

67%
10t

8. 6len
(na6in sprejemanja odloCitev)
svet ustanoviteljic sprejema odtoditve z vedino glasov vseh
svojih dlanov, pri demer je odloditev
veljavno sprejeta, 6'e za.odloditev poleg dose2Jne
veeine glasbv vseh dianov-glasuje
najmanj
!
7 dlanov sveta

ustanoviteljic.

Obrazloiitev:
Besedilo doloca na.cin odtoiania sveta ustangviteliic.
suef sprelb ma odtocitve z veainaglasov
svoiih 6lanov, pri demer mora'za odloditev
ehnovsveta ustanovitetjic. tz
navedenega dorociraillgtrt? dva pogoja gfrsoraijr.
ili
,prqrm
posamezne odrocitve mora
glasovati naimani 50,01% glasov,:oitem-pa
i-odloiitev
gtasovativec kot polovica
pred stavni kov ob6in u stanovitetjic.

giaiiriiiliirrl i
*riii,

9. 6len
(poro6anje sveta ustanoviteljic o svojem delu)
(1) svet ustanovitelj.ic obdobno in po potrebi

poroca ob.inskim svetom o svojem delu.
(2) obdinskisveti lahko obravnavajo vprasanja piistoinosti
i,
sveta ustanoviteljic in zavzamejo
do njih svoje stali5de.
(3) Pri porodanju in obravnavanju vprasanj iz pristojnostisveta
ustanoviteljic pred posameznim
obdinskim svetom predstavlja svet ustanoviteljic tisti njen
dlan, ki je predstavnik posamezne
ustanoviteljice v svetu ustanoviteljic.

Obrazloiitev:
Besedilo doloia nacin porocanja syefa ustanovitetjic o
svojem delu.

4. FINANCIRANJE SVETA USTANOVITELJIC
10.6len
(sredstva za delo sveta ustanoviteljic)
(1) Sredstva za delo sveta ustanoviteljic predstavljajo stroSki
njegovega poslovanja
6

Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Zdravsfueni
dom Murska Sobota

(2) Sredstva za delo.sveta ustanoviteljic zagotovijo obdine
ustanoviteljice v svojih proracunih.
(3) Vsaka obdina ustanoviteljica krije siro5re za oeto
sveta ustanoviteljic v visini sorazmernega
odstotnega deleza svojih glasov v iazmerju do celotnega stevita glasov.

Obrazloiitev:
Besedilo

ie

usklaieno z doloditom cetrtega odstavka 61. clenta Zakona
o lokatni samoupravi
ustan-ovitvi syeta *ariii"ii"-iiioi",i^ii"gove natoge,
oyganizaciio dela in nadin spreiemania odloditev, frnanciraije
in detilev siriiiri r"d obiinami.

ELs/, ki doloda, da mora akt o

5. KONENA DOLOCBA
11. dlen
(objava in zaEetek veljavnosti)

Ta odlok zadne vetjati petnajsti dan po objavi v Uradnem
tistu Republike Stovenije.
posreduje
objavo, ko ga v enakem besedilu sfrejmelo obdinski sveti odlok se
vseh obdin
ustanoviteljic.

v

ObrazloZitev:
Besedilo ie oblikova.?.o.n? ggdlagi dolodila 66. dtena
Zakona o tokalni samoupravi /zLs/, ki
doloia, da moraio b.ili sjatut!n drugi predpisi
vetjati pa zacnejo petnajsti dan
po objavi, 6e niv njih druga\e aon1eno.'statuiii
plil,apirir" objavijo v uradnem glasitu.

oniiiiriiieni,
Jiii

Stevilka:
Belti nci, Mladinska 2

Stevilka:

datum
Marko Virag, iupan

_,datum

cankova,cai'i6liE-zs

Danilo Kacijan,2upan

Stevilka
datum:
Gornji Petrovci, G. petrovci3ld
Stevilka

Grad, Grad 112
Stevilka
Hodo5, Hodo5 52

Franc Slihthuber, Zupan

datum:
Cvetka Ficko, Zupanj
atum:
Ludvik Orban, Zupan

Kuzma, Kuzma 60c

JoZef Skalid, Zupan

Stevilka:
M oravske Toplice, Kranjdeva u t.3

Alojz Glava6, 2upan

Stevilka:
datum
Murska Sobota, Kardo5eva 2

dr. Aleksander Jev5ek, Zupan

Stevilka
datum
Puconci, Puconci 80

Ludvik Novak, Zupan

Stevilka
datum
Roga5ovci, RogaSovci 14b

Edvard Mihali6, 2upan
7

odlok o ustanovitvi sveta ustanovitetjb javnega zavoda zdravstveni dom Murska sobota

_,datum

Stevilka
Salovci, Salovci 162
Stevilka

lztok Fartek, 2upan
datum

Ti5ina, Ti5ina 4

Franc Horvat, Zupan

I

ObrazloLitev:
V skladu z dolodilom tretjega odstavka 61. dlena Zakonao lokalni samoupravi /ZLSIlahko
dvoje ali
ved obdin zaradi gospodarnej5ega in udinkovitejsega zagotavljanja javnih
stuzu stcupal ustanovijavni
ali javno podjetje. Kot je dolodeno v detrtem in p"1"- oa.turlu navedenega
oj. elena zakona o
?uyo9
lokalni samoupravi /ZLSIobdinski sveti udeleZenih obdin za izvrsevanje ustanoiiteljskih
pravic obdin
ustanovijo Svet ustanoviteljic, ki ga sestavljajo Zupani.
Osnutek odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavodaZdravstveni
dom Murska Sobota
ureja spodaj navedena podrodja delovanja Sveta ustanorritegic:
l. Splo5ne dolodbe : ustanovitev Sveta ustanoviteljic, ime in sedeZ sveta ustanoviteljic in
namen ustanovitve Sveta ustanoviteljic

2- Naloge Sveta ustanoviteljic: izvr5evanje ustanoviteljskih pravic in nadin izvrsevanja nalog.
3. Nadin odlodanja Sveta ustanoviteljic : sestava in naEin deia Sveta ustanoviteljic, Stivilo gliro,
dlanov Sveta ustanoviteljic, nadin sprejemanja odloditev in porodanje Sveta Jstanovitelji-c
o

4.
5.

svojem delu.

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

Svet ustanoviteljic se ustanavlja z namenom izvr5evanja ustanoviteljskih pravic, ki so dolodene v
Odloku o ustanovitve javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota in za usklajevanje obdin v
nezi z zagotavljanjem javne sluZbe v Zdravstvenem domu Murska Sobota. Naloge Sveta
ustanoviteljskih pravic so navedene v 4. dlenu odloka.
Svet ustanoviteljic sestavljajo Zupani obdin ustanoviteljic Zdravstvenega doma Murska
Sobota. Vsak
dlan Sveta ustanovitelji: i." toliko glasov, kolikor ima obdina ustaioviteljica, ki jo 6lan zastopa,
ustanovituenih deleZev, izradunanih glede na Stevilo prebivalcev obdine ustanlviteljice in so
dolodeni
v Odloku o ustanoviM javnega zavodaZdravstveni dom Murska Sobota, ki so sledldi:

Obdina

Stevilo

Mestna obdina Murska Sobota
Obdina Beltinci
Obdina Puconci
Obdina Moravske Toplice
Ob6ina TiSina
Obdina Roga5ovci
Obdina Grad
Obdina Gornji Petrovci
Ob6ina Cankova
Obdina Kuzma
Obdina Salovci
Obdina Hodo5
SKUPAJ:

prebivalcev

deleLv yo

19005
8351
6051
6040
4106
3181
2131
2039
1819
1573
1421
305

33,92 0/o
14,90 0/o
10,90 %
10,79 o/o

56022

7,33 0/o
5,69 %
3,91 0/o
3,64 0/o
3,25 0/o
2,91 0/o
2,54 0/o
0,54 yo
100

o/o

Svet ustanoviteljic enkrat letno poroda o svojem delu obdinskih sredswih. Sredstva za delo Sveta
ustanoviteljic zagotavlja vsaka obdina ustanoviteljica v visini sorazrnernega odstotnega deleLa svojih
glasov v razmerju do celotnega Stevila glasov.

Oddelek za

avnosti

