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1. NASLOV ODLOKA

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota.

2. OCENA STANJA IN RAZLOGIZA SPREJEM ODLOKA

Odlok o ustanovitvi zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota je sprejela Skup5dina
obdine Murska Sobota, dne26.11.1992. Ta odlok je 5e sedaj v veljavi. Po ustanovitvi obdin je Mestna
obdina Murska Sobota Ze Stirikrat pripravila osnutek odloka in sicer v letu 1996, 2002,2006 in v letu
2012. Zadnjo obravnavo odloka nista sprejeli dve obdini, zato 5e do danes ni sprejet. Odlok je potrebno
nujno sprejeti, zato je strokovna sluZba Mestne obdine Murska Sobota v sodelovanju z Zdravstvenim
domom Murska Sobota ponovno izdelala osnutek odloka. Za izdelavo odloka iz leta 2012 je bila
ustanovljena delovna skupina, v kateri so sodelovale obdine ustanoviteljice. Takratne pripombe obdin
ustanoviteljice so zajete tudi v sedanjem osnutku odloka.

3. CILJI IN VSEBINA ODLOKA

Cilj odloka je sprejem ustanovitvenega akta v skladu z veljavno zakonodajo. Odlok opredeljuje
ustanoviteljstvo, ime in sedeZ zavoda, organiziranost zavoda, dejavnost zayoda, organe zavoda,
premoZenje, vire in nadin pridobivanja sredstev za delo zavoda, pravice obveznosti in odgovornosti
zavoda v pravnem prometu, medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljic in zavoda, medsebojne
pravice in obveznosti ustanoviteljic, splo5ne akte zavoda in prehodne ter kondne dolodbe.

4. TINA]\ENE IN DRUGE POSLEDICE

Sprejetje predlaganega odloka bo imelo finandne posledice za proradune obdin ustanoviteljic, vendar v
obsegu dosedanjih obveznosti, financiranje investicij na podrodju primarne zdravstvene dejavnosti.

5. PRAYI\E PODLAGE

Tretji in osmi dlen Zakona o zavodih (Uradni list RS-stari,5t. 12191,8196,36100 -ZPDZC in 127106
AZP),9. dlena Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, 3t. 23105 - uradno predi5deno besedilo,
15108 -ZPacP,23108,58/08 - ZZdrS-E,77108 -ZDZdr,40l12 -Z\JIF,14l13,88l16 -ZdZPZD,64ll7
in l/19 - odl. US) , 61. dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t.94/07 - uradno
prediSdeno besedilo, 76108,79109, 5lll0,40l12 - Z\JJF, 14115 - ZIJ\JJFO, l1l18 - ZSPDSLS-1 in
30/18) 17. dlena Statuta Mestne obdine Murska Sobota in statuti obdin Beltinci, Cankova, Ti5ina,
Hodo5, Salovci, Gornji Petrovci, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Grad in Rogasovci.

Osnutek odloka
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II. OBRAVNAVA

Na podlagi drugega odstavka 61. 6lena Zakona o lokalni samoupravi IZLSI Uradni list RS, 5t.

94107 - UPB2, 76/08, 79/09, 51110, 40112 - ZUJF, 14115 - ZUUJFO, 11118 - ZSPDSLS-1,
30/18, 61120 -ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 3. 6lena Zakona o zavodih lZ.l (Uradni list
RS, 5t. 12191,8/96, 36/00 - ZPDZC in 127lOO - ZJZP), 9. 6lena Zakona o zdravstveni
dejavnosti lZZDell(Uradni list RS, 5t. 23105 - UPB2, 15/08 -2PacP,23108,58/08 -ZdrS-E,
77108 -ZDZdr,4Ol12 -ZUJF, 14113,88/16 -ZdZPZD,64117,1119 - odl. US, 73119,82120,
152120 -ZZUOOP,203120 - ZIUPOPDVE in 112121- ZNUPZ), so :

Mestnisvet Mestne obdine Murska Sobota na podlagi 7. 6lena Statuta Mestne ob6ine Murska
Sobota (Uradni list RS, 5t. 23107- uradno pre6i56eno besedilo, 49110,39/15 in 69/17) na

seji, dne

Ob6inski svet Ob6ine Beltinci na podlagi 7. 6lena Statuta Obdine Beltinci (Uradni list RS, 5t.

22116 - UPB1 ) na _ seji, dne

Obdinski svet Obdine Cankova na podlagi 7. 6lena Statuta Obdine Cankova (Uradni list RS,
5t. 91/13) na _ seji, dne

Obdinski svet Obdine Grad na podlagi 7. 6lena Statuta Obdine Grad (Uradno list RS, 5t. 56/99
in 8/16) na _ seji, dne

Ob6inski svet Obdine Gornji Petrovci na podlagi 7. 6lena Statuta Obdine Gornji Petrovci
(Uradni list RS, 5t. 12199 in 101/06) na _seji, dne

Ob6inski svet Obdine Hodo5 na podlagi 6. 6lena Statuta Obdine Hodo5(Uradni list RS, 5t.

132106 in 84111) na _ seji, dne

Obdinski svet Ob6ine Kuzma na podlagi 6. 6lena Statuta Ob6ine Kuzma (Uradni list RS, 5t.

33107, 52110, 93112, 69114 in 19/15) na _ seji, dne

Obdinski svet Obdine Moravske Toplice na podlagi 7. 6len Statuta Ob6ine Moravske Toplice
(Uradni list RS, 5t. 35/14, 21115 in 25117) na _seji, dne

Obdinski svet Obdine Puconci na podlagi 7. 6lena Statuta Obdine Puconci (Uradni list RS, 5t.

35/99, 66/07-UPB1 in 91115) na _ seji, dne

Obiinskisvet Obdine Roga5ovci na podlagiS. 6lena Statuta Obdine Roga5ovci (Uradno glasilo
slovenskih ob6in, 5t. 29118) na 21 . seji, dne 31 .5.2018,

Ob6inski svet Obdine Salovci na podlagi 7. 6lena Statuta Ob6ine Salovci (Uradni list RS, 5t.

13/99, 38/06 in 34118) na _ seji, dne

Ob6inskisvet Obdine Ti5ina na podlagi6. 6lena Statuta Obdine Ti5ina (Uradni list RS, 5t. 23199

in 41115) na _ seji, dne

sprejeli

ODLOK
O USTANOVIWI JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSWENI DOM MURSKA SOBOTA

1. USTANOVITELJSTVO

1. 6len
(prejSnie ustanovitelistvo)

(1) Skup5dina obdine Murska Sobota je z odlokom o ustanovitvi zdravstvenega zavoda
Zdravstveni dom Murska Sobota (Uradne objave, Stev. 15192 in 1/93) ustanovila javni zavod
Zdravstveni dom Murska Sobota s sedeZem Grajska ulica 24, Murska Sobota za izvalanile
osnovne zdravstvene dejavnosti Obdine Murska Sobota.



Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota

(2) Zavod je vpisan v sodni register pri OkroZnem sodi5cu v Murski Soboti pod Stevilko reg
vlo2ka 10199800.

ObrazloZitev:
Besedilo vkljuiuje, da je prejSnji ustanovitelj zdravstvenega doma bila Skupiiina obiine
Murska Sobofa in da je zavod vpisan v sodni register pri OkroZnem sodrSiu v Murski Soboti.

2.6len
(pravne naslednice)

Na obmodju bivSe Obdine Murska Sobota so kot pravne naslednice bile na podlagi Zakona o
ustanovitvi obdin ter odlo6itvi njihovih obmodij (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.

Obrazloiitev:
Besedilo doloia pravne naslednice na obmoiju bivie Obiine Murska Sobofa, ki jih je dolodil
Zakon o ustanovitvi obdin ter o dolodifui njihovih obmoiij.

3.6len
(sedanie ustanoviteljice zavoda)

(1) Ustanoviteljice: Ob6ina Beltinci, Mladinska u|.2, Beltinci, Obeina Cankova, Cankova
25, Obdina Grad, Grad 172, Obdina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31d, Obdina
Hodo5, Hodo5 52, Ob6ina Kuzma, Kuzma 60c, Obdina Moravske Toplice, Kranjdeva
ul. 3, Moravske Toplice, Mestna ob6ina Murska Sobota, Kardo5eva 2, Murska Sobota,
Obdina Puconci, Puconci 80, Ob6ina Roga5ovci, RogaSovci 14b, Ob6ina 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 izvajanje zdravsfuene
dejavnosti na obmo6ju navedenih obdin.

(2) Ustanovitveni deleZi obdin ustanoviteljic so dolo6eni glede na Stevilo prebivalcev v letu
sprejema odloka in so slededi:

Obdina Stevilo prebivalcev
Mestna obdina Murska Sobota 18 622
Obdina Beltinci I068
Obdina Moravske Toplice 5 958
Ob6ina Puconci 5 904
Obdina Ti5ina 3 965
Obdina Roga5ovci 3114
Ob6ina Grad 2 087
Obdina Gornji Petrovci 2 040
Obdina Cankova 1753
Ob6ina Kuzma 1624
Obdina Salovci 1 388
Obdina Hodo5 369

deleiv olo

33,920/o
14,70 0/o

10,95 0/o

10,76 0/o

7,22 0/o

5,67 0/o

3,80 %
3,72 0/o

3,19 o/o

2,97 0/o

2,53 0/o

0,67 0/o

SKUPAJ: 54 892 100 o/o

ObrazloZitev:
Besedilo pruega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila prue alineje f. ilena Zakona o
zavodih /ZZ, ki doloia, da akt o ustanovitvizavoda vsebuje ime in sedeZ oziroma prebivaliilie
ustanovitelja.
V drugem odstavku se doloiajo ustanovitveni deleZi obiin ustanoviteljic javnega zavoda.
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Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota

4. 6len
(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom ustanoviteljice ustanovijo javni zavod Zdravstveni dom Murska Sobota, za
izvajanje javne slu2be na podro6ju osnovne zdravstvene dejavnosti.
(2) S tem odlokom se ureja:

o ustanoviteljstvozavoda,
o statusne dolodbe,
o organiziranostzavoda,
. dejavnost zavoda,
o organi zavoda,
o pr€moZenje zavoda,
o viri in nadin pridobivanja sredstev za delo zavoda,
. ruzpolaganje s prese2kom prihodkov nad odhodki in nadin kritja primanjkljaja,
. pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
. medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljic in zavoda,
. medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljic,
o splo5ni akti zavoda,
o prehodne in kondne dolodbe.

ObrazloZitev:
V sktadu z doloiilom 2. ilena Zakona o zavodih tZZ lahko zavod ustanov'rjo domaie in tuie
fiziine in pravne osebe, ie ni za posamezne dejavnosti ali za posamezne vrste zavodov z
zakonom drugaie doloieno. V skladu z doloeilom 3. ebna Zakona o zavodih lZZ se za
opravtjanje javnih sluib ustanovijo javnizavodi. Javne zavode pa ustanovijo republika, obiine,
mesto in druge z zakonom poobla5iene iavne pravne osebe.

V sktadu z doloeilom prvega odstavka 5. ilena Zakona o zdravstveni dejavnostiZZDey' obdina
doloia in zagotavlja mreZo zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Osnovna zdravstvena
dejavnost, kijo na primarni ravniopravljajo zdravstvenidomovi, zdravstvene postaie in zasebni
zdravstveni delavci (7. ilen ZZDej) pa obsega:
. spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanie,
krepitev in izboljianje zdravja ter prepreievanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitaciio
bolnikov in po1kodovancev,
. preventivno zdravstveno varstvo riziinih skupin in drugih prebivalcev v skladu s

programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvenciiami;
o zdravstveno vzgojo ter svetovanie za ohranitev in krepitev zdravia,
o pepeievaje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezniter rehabilitaciio,
. zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duSevnem

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

oskrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih,
. nujno medicinsko pomoi in re1evalno sluibo, ie ta niorganizirana pri bolni1nici,
. zdravstvene preglede Spoftnikov,
. zdravstvenepregledenabornikov,
. ugotavljanje zaiasne nezmoinostiza delo,
c diagnostiine in terapevtske storitve.

Besedito drugega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila 8. ilena Zakona o zavodih /ZZ,
ki doloia, da akt o ustanovitvizavoda vsebuie:
o ime in sedei oziroma prebivaliiie ustanovitelia,
c ime in sedei zavoda,
. dejavnosti zavoda,
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Odlok o ustanovitvijavnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobofa

. doloibe o organih zavoda,
o sredsfva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in zadetek dela,
. vire, naiin in pogoje pridobivanja sredsfey za delo zavoda,
t naiirt razpolaganja s preseZkom prihodkov nad odhodki in naiin kritja primanjkljaja

sredsfev za delo zavoda,
. pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
o dobebe o odgovornosti ustanovitelja za obveznostizavoda,
o medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
o druge doloibe v skladu z zakonom.

2. STATUSNE DOLOEBE

5. 6len
(ime, sedei in pravnistatus zavoda)

(1) lme zavodaje Zdravstveni dom Murska Sobota.
(2) Skraj5ano ime zavoda jeZD Murska Sobota.
(3) Sede2 zavodaje: Murska Sobota, Grajska ulica24,9000 Murska Sobota.
(4)Zavod ima in uporablja pedat okrogle oblike, v katerem v sredini pi5e ZDRAVSTENI 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 dolo6ene 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.

ObrazloZitev:
Besedilo pNega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila 13. 6lena Zakona o zavodih tZZ,
ki doloia, da ime zavoda vsebuje oznaebo, ki navaja na dejavnost in sedei zavoda. lme
zavoda lahho vsebuje ime ustanovitelja. lme zavoda sme ysebovati ime republike, obiine ali
mesta le z dovoljenjem pristojnega organa, te ustanovitelj zavoda ni republika, obdina ali
mesto. lme zavoda lahko vsebuje ime zgodovinske ali druge umrle pomembne osebnosti. Za
uvrstitev imena take osebnosfi v ime zavoda je potrebna privolitev njenih zakonitih dediiev.

Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila Sesfega odstavka 13. ilena
Zakona o zavodih /ZZ, kidoloia, da ima zavod lahko skrajiano ime.

Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi dolodila 16. ebna Zakona o zavodih tZZ,
ki doloia, da ie sedeZ zavoda kraj, v katerem zavod opravlja dejavnost. Ce zavod opravlja
deiavnost v vei krajih, je sedeZ zavoda kraj, v katerem je sedeZ poslovodnega organa.

Besedilo cetftega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila petega odstavka 13. ilena
Zakona o zavodih ZZ, ki doloia, da je sestavni del imena lahko tudi znak ali grafiina obtika
imena.

Besedilo petega odstavka je oblikovano na podlagi dolo1ila prvega odstavka 4. ilena Zakona
o zavodih /ZZ, ki doloda, da so 'zavodi pravne osebe s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi, ki jih doloiata zakon in akt o ustanovitvi' in na podlagi 49. itena Zakona o
zavodih /ZZ, kidoloia, da je'zavod odgovoren za svoje obveznostis sredsfui s katerimitahko
razpolaga'.

6. dlen
(sprememba imena in sedeia zavoda)
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Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota

Zavod lahko spremeni ime in sede2 po predhodnem soglasju ustanoviteljic. V pravnem
prometu mora zavod uporabljati ime iz 5. dlena tega odloka.

ObrazloZitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi 17. ilena Zakona o zavodih /ZZ, kidoloia, da zavod
lahko spremeni ime in sedeZ zavoda /e s sog/as7'em ustanovitelja in na podlagi 14. ilena
Zakona o zavodih /ZZ, kigovorio tem, da sme zavod prisvojem poslovanju uporabljati
samo tisto ime, kije vpisano v sodniregister.

3, ORGANIZIRANOST ZAVODA

7. 6len
(organiziranost zavoda)

Zavod izvaja svojo dejavnost za potrebe ob6anov vseh ustanoviteljic. Notranjo organizacijo
zavoda, organizacijske in strokovne enote ter lokacije, na katerih zavod organizira izvajanje
dejavnosti, dolo6a zavod s statutom zavoda in pravilnikom o notranji organizaciji in

sistemizaciji delovnih mest.

ObrazloZitev:
Besedito je oblikovano na podlagi doloiila pruega odstavka 47. ilena Zakona o zavodih /ZZ,
ki dobea, da se organizacija zavoda doloii s statutom oziroma pravili zavoda.
Besedilo drugega odstavka 47. ilena Zakona o zavodih /ZV dodatno doloda, da se v zavodu
tahko za opravljanje posamezne dejavnosti alidela dejavnosti ali za opravlianie deiavnosti na
doloienem obmoiju oblikujejo organizacijske enote. V skladu z doloiilom 10. ilena Zakona o
zdravstveni dejavnosti tZZDe/ se v zdravstveni postaji izvaja najmanj nujna medicinska
pomoi, sp/o5na medicina in zdravstveno varstvo otrok in mladine oziroma druZinska medicina
ter osnovne diagnostiine preiskave. Za zagotavljanje drugih dejavnost v ol<viru osnovne
zdravstvene dejavnostipa se zdravstvena postaja povezuje z najbliZjim zdravstvenim domom.

4. DEJAVNOST ZAVODA

8. 6len
(dejavnost zavoda)

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

obsega:
o spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje

zdravja, krepitev in zbolj5anje zdravja ter prepredevanje, odkrivanje, zdravljenje ter
rehabilitacija bolnikov in po5kodovancev,

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

o zdravstvena vzgoja ter svetovarile za ohranitev in krepitev zdravia,
. prepredevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacija,
o zdravstvena rehabilitacija otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in du5evnem

razvoju,
o patronaZna zdravstvena nega, zdravstvena nega otro6nic in novorojendkov,

zdravsfuena nega bolnikov na domu,
. zdravljenje in rehabilitacija bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih in

drugih zavodih,
o neprekinjena nujna medicinska pomoi in reSevalna sluZba,
. zdravstveni pregledi Sportnikov,
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Odlok o ustanovitvijavnega zavoda Zdravstvenidom Murska Sobofa

. ugotavljanje zadasne nezmo2nosti za delo,

. diagnostidne in terapevtske storitve,
o nePrekinjene nujne zebezdravetvene deiavnest z -agetavljanjem deiurne

2. specialistidna ambulantna dejavnost v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost,
3. mrli5ko pregledna sluZba,
4. druge dejavnosti v skladu z zakonom:

. prodaja zdravstvenih in spremljajo6ih storitev na trgu,
o pr€ventivna dejavnost s podrodja medicine dela, prometa in Sporta,
. programi za zdravo Zivljenje,
o svetovanje s podrodja zdravstva in organizacije zdravstva,

5. prodaja blaga v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti,
6. koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti delovanja javne
mreZe,
7. raziskovalni in eksperimentalni razvoj na podro6ju medicine, naravoslovja in dru2boslovja,
8. izvajanje praktidnega pouka dijakov zdravstuenih 5ol in klinidnih vaj Studentov
univerzitetnih in visoko5olskih zdravstvenih programov,
f . izvajanje pripravni5tva za poklice v zdravstveni dejavnosti,
10. izvajanje specializacije na podrodjih zdravstvenega in zobozdravstvenega varstva,
1 1. kadrovski management in posredovanje kadrov,
12. izvaianie socialnih storitev pomo6i in oskrbe ostarelih, invalidnih, bolnih in drugih pomodi
potrebnih oseb na domu kot spremljajo6e dejavnosti poleg javne sluZbe ter
13. druge spremljajo6e dejavnosti, potrebne zazagolovitev celovitega izvajanja dejavnosti, za
katero je zavod ustanovljen.
(2) V tem 6lenu na5teta dejavnost se izvaja v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci
in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno sluzbo.
(3) Zavod opravlja 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 ogro2a nemotenega
izv ajanja j avne s I uZbe.
(5) Zavod lahko opravlja deiurno zobozdravstveno sluZbo tudi izven obsega, ki se
zagotavlja iz sredstev zdravstvenega zavarovanja po sploSnem dogovoru na podrodju
zdravstva za pogodbeno leto, 6e potrebna sredstva za izvalanie te sluibe zagotovijo
obEine ustanoviteljice ali druge obdine. Obseg, organizacijo in financiranje te dodatne
deiurne zobozdravstvene sluibe se dogovori s posebno pogodbo med javnim
zavodom in obdinami.
(6)Zavod lahko svojo dejavnost spremeni le s soglasjem ustanoviteljic.

ObrazloZitev:
Besedilo tega ilena je oblikovano na podlagi dolodila 18. ilena Zakona o zavodih /ZZ, ki
dolo1a, da lahko zavod opravlja eno ali vei dejavnosti. Zavod lahko opravlja gospodarsko
deiavnost, ie ie ta namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen. V sktadu
z dolo1ilom 19. ilena Zakona o zavodih /ZZ, zavod ne sme zaieti opravljati dejavnosti ali
spremeniti pogoiev za njeno opravljanje, dokler pristojni organ ne izda odloibe, da so izpotnjeni
pogoii, predpisaniza opravljanje dejavnosti, pogojiglede tehniine opremljenosti in varstva pi
dsU ter drugi predpisani pogoji. V skladu z dolodilom g. Clena Zakona o zdravstveni dejavnosti
tZZDe/ je zdravstveni dom zdravsfueni zavod, ki ima organizirano najmanj preientivno
zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, sp/o5no oziroma druZinsko medicino,
zobozdravstvo, zdravstveno varstvo iensk, otrok in mladine ter patronaZno sluibo.
Zdravstveni dom ima lahko organizirano tudi medicino dela, prometa in Sporta, taboratorijsko
in drugo diagnostiko ter fizioterapijo, lahko pa je opravljanje teh dejavnosti organizirano v
sodelovanju z drugimi javnimi zdravstvenimi zavodi. Zdravstveni dom tahko zagotavtja tudi
nuino medicinsko pomoi in reSevalno sluibo, Ce ta stu1ba ni organizirana v bolniinici ii bn*o
opravlia neprekinjeno nujno zobozdravstveno dejavnost z zagotavljanjem deiurne
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zobozdravstvene sluZbe. Zdravstveni dom lahko izvaja tudi specialistiino ambulantno
dejavnost za podroija, ki niso vezana na bolniSniino zdravljenje, v skladu z mreZo javne
zdravstvene sluibe. V pruem odstavku se irta 12 alineja.
Besedilo drugega odstavka doloia, da se naiteta dejavnost izvaja v sodelovanju z zasebnimi
zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno
sluZbo.

Besedilo tretjega odstavka doloia, da lahko zavod za ustanoviteljice opravlja tudi dejavnost
upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti. Proste kapacitete lahko odda v najem
/e s sog/asiem sveta ustanoviteljic. Ta odstavek se vsebrnsko nana*a na ietrti in peti odstavek
22. itena tega odloka. Aeffii odstavek 22. itena odtoka pravi, da je zavod dolZan skrbeti za
vzddevanje in obnavljanje stavb in prostorov, kijih je v soglasju z ustanoviteljicami oddal v
najem najemnikom ter vzdrievati in obnavljati opremo v teh prostorih, v skladu s pogodbo o
upravljanju. Peti odstavek 22. Clena tega odloka zavodu nalaga dolZnost dati najemnikom
moinost najema prostorov in opreme, kijih sam ne potrebuje za opravljanje javne zdravstvene
sluibe, ter omogoiiti vlaganja najemnikovih sredsfev v prostore in opremo.

Besedilo ietrtega odstavka doloia, da zavod za izvajanje glavne dejavnosti izvaja tudi
spremljajoie dejavnostiin sicerv obsegu in na na6in, kine ogroZa nemotenega izvajanja javne
sluibe.
Dodan je nov 5. odstavek.

Besedilo Sesfega odstavka je oblikovano na podlagi dolodila pNega odstavka 20. ilena
Zakona o zavodih /ZZ, kidoloia, da lahko zavod spremeni ali razSiridejavnost le s soglasjem
ustanovitelja.

9. 6len
(dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji deiavnosti)

(1) Dejavnosti zavoda navedene v 8. 6lenu, se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list RS, 5t. 69/07 in 17108 ) razvr5dajo v naslednje podrazrede:
. Q 86.210 Splo5na zunajbolniSnidna zdravstvena dejavnost
. Q 86.220 Specialistidna zunajbolniSnidna zdravstvena dejavnost
. Q 86.230 Zobozdravstvena dejavnost
. Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
. Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejSe in invalidne osebe
. C 32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomo6kov
o J 58.1 10 lzdajanje knjig
o J 58. 140 lzdajanje revij in druge periodike
o J 58.190 Drugo zaloZni5tvo
. J 62.020 Svetovanje o radunalni5kih napravah in programih
. J 62.010 Radunalni5ko programiranje
. J 62.030 Upravljanje radunalniSkih naprav in sistemov
. L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremiCnin
. L 68.320 Upravljanje nepremidnin za pladilo ali po pogodbi
. M 69.200 Radunovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, dav6no svetovanje
o [{ 73.120 Posredovanje ogla5evalskega prostora
o [rl 81 .100 VzdrZevanje objektov in hi5ni5ka dejavnost
. N 81.210 Splo5no 6i56enje stavb
. D 35.300 Oskrba s paro in vroio vodo
o J\ 82.990 Drugje nerazvr56ene spremljajode dejavnosti za poslovanje
. N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, sredanj
. N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge pisarniSke dejavnosti
o fr,l 77.330 Dajanje pisarni5ke opreme in radunalni5kih naprav v najem in zakup
o [\ 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in
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zakup
Posredovanje zadasne delovne sile
Druga oskrba s dlove5kimiviri
Urejanje zdravstva, izobra2evanja, kulturnih in drugih socialnih storitev,
tazen obvezne socialne varnosti
Drugje nerazvr5deno izobraZevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
PomoZne dejavnosti za izobr aZeva nje

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

ObrazloZitev:
Besedilo pruega odstavka je oblikovano na podlagi dolo1ila 3. 6lena Uredbe o standardni
klasifikacijidejavnosti (Uradnilist RS, Sf. 69/07, 17/08), kidoloda, da se standardna klasifikacija
dejavnosti uporablja za dolo1anje in razvriianje poslovnih subjeffiov in njihovih delov za
potrebe razliinih uradnih in drugih administrativnih podatkovnih zbirk ter za potrebe sfafi.sfrke
in analitike v drZavi in na mednarodni ravni. Dejavnosti so v celoti povzete iz Priloga l:
Standardna klasffikacija dejavnosti - SKD 2008. Na5fefe dejavnosti po SKD - 2008 so
potrebne zaradi uresniievanje nalog in izvajanja vseh dejavnosti iz 7. 6lena odloka zaradi
katerega je zavod ustanovljen. K dejavnostim, ki pokrivajo osnovno in drugo zdravstveno
dejavnost in druge dejavnosti, ki so spremljajo1e narave in jih izvaja zavod s ciljem
zagotavljanja primarne zdravstvene dejavnosti dodana dejavnost s socialnimi storitvami
pomodiin oskrbe ostarelih, invalidnih, bolnih in drugih pomoii potrebnih na domu, kise izvaja
pod Sifro standardne klasifikacije dejavnosti Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve
za stareiie in invalidne osebe. Predlagana dejavnost sledi usmeritvam Ministrstva za zdrauje
in sprejete Strategije razvoja zdravstvene nege in oskrbe y sisfemu zdravstvenega varsfua v
Republiki Sloveniji za obdobje od 2011 do 2020, kjer je zapisano: tMedicinske sesfre so in
bodo tudiv prihodnosti izvajale zdravstvene storitve dolgotrajne oskrbe. Zdravsfuene storitve
na pacientovem domu izvaja patronaina medicinska sesfr4 s sode/ayci v timu, kiv domaiem
okoliu izvaja koordinacijo obravnave kroniCnega pacienta<<. Tudi po dokumentu Resolucija o
nacionalnem planu zdravstvenega varstva 201F2025 tSkupaj za druZbo zdrauja< (Uradni list
RS, Sf. 25/16) je dolgotrajna oskrba spoznana za izrazito medseffiorsko podrodje, ki jo je
mogode ureditile s sode/ovanjem med zdravstvenim in socialnim varstvom in vkljuievanjem
svoicev, prostovoljcev, nevladnih organizacij in za;sebnega sektorja. Dejavnost Q 88.1A9
Drugo socialno varstvo brez nastanitve za sfareTSe in invalidne osebe bo po informacijah s
strani pristojnega ministrstva za zdravje zavodu omogodila moZnost pridobivatitudi dodatna
finandna sredsfua iz naslova javnih razpisov, saj bo registracija te dejavnosti pogoj za prijavo
na iavne razpise za pridobitev dodatnih finandnih sredsfey na podroiju dolgotrajne oskrbe in
nege bolnika na domu

Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila drugega odstavka 20. ilena
Zakona o zavodih /ZZ, Ri doloia, da lahko zavod v ol<viru svoje dejavnosti ustanovi drug
zavoda ali podjetje s sog/as7'em ustanovitelja. Na tem mestu moramo opomniti na dolodilo
tretjega odstavka Zakona o javnih financah [Z.JF/, ki doloia, da javnizavodi, katerih ustanovitelj
ie drZava oziroma obiina ne smejo odplaino pridobivati kapitalskih naloZb.

5. ORGAN! ZAVODA

10. 6len
(organizavoda)

(1) Organi zavoda so:
o svet zavoda,
o direktor,
o strokovni svet zavoda.
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(3) Zavod lahko ima tudi druge organe, kijih dolo6azakon ali statut zavoda.

ObrazloZitev:
Besedilo je oblikovano v skladu z dolodilom 29.,31., 40. in 43. 6lena Zakona o zavodih /ZZ.
Zakon o zavodih lZZ v prvem odstavku 29. 6lena dolo6a, da 'zavod upravlja svet ali drug
kolegijski organ upravljanja'. V prvem odstavku 31. 6lena Zakona o zavodih lZZl je dolo6eno,
da je pos/ovodni organ zavoda direktor ali drug individualni organ'. Na podlagi dolo6ila prvega
odstavka 43. clena Zakona o zavodih IZZJ je organ zavoda tudi 'sfrokovni svet ali drug
kolegijski strokovni organ'. Vsebinsko podobna doloiila vsebuje tudi Zakon o zdravstveni
dejavnosti tZZDey', ki v 28. 6lenu doloia, da zdravstveni dom upravlja svet zavoda, ki ga
sestavljajo predstavniki: ustanovitelja, delavcev zavoda in zavarovancev oziroma drugih
uporabnikov. V skladu z doloiilom 29. ilena Zakona o zdravstvenidejavnostitZZDey' direktorja
zdravstvenega zavoda imenuje in razreSuje svet zavoda s soglasT'em ustanovitelja.

11. 6len
(sestava in delovanje sveta zavoda)

(1) Organ upravljanja zavodaje svet zavoda.
(2) Svet zavoda Steje 9 (devet) dlanov, kiga sestavljajo:

o 2 (dva) predstavnika delavcev zavoda,
o 1 (en) predstavnik uporabnikov oziroma zavarovancev,
o 6 (Sest) predstavnikov ustanoviteljic zavoda in sicer:

2 (dva) predstavnika Mestne obdine Murska Sobota, 1 (en) predstavnik obdine Beltinci, 1 (en)
predstavnik ob6in Puconci in TiSina, 1 (en) predstavnik obdin Cankova, Grad, Kuzma in
Roga5ovci in 1 (en) predstavnik obdin Gornji Petrovci, Hodo5, Moravske Toplice in Salovci.
(3) V obdinah ustanoviteljicah, kjer ima ve6 ob6in skupnega predstavnika v svetu zavoda, se
vrstni red vklju6evanja predstavnika doloda po abecednem vrstnem redu obdin. O naCinu
obve5danja in dajanja predlogov za svet zavoda, obdine, ki imajo skupnega predstavnika,
sklenejo medsebojni dogovor.
(4) Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno po postopku in na nadin, ki ga
v skladu zzakonom doloda statut zavoda.
(5) Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije.
(6) Predstavnike ustanoviteljic imenujejo obdinski sveti ustanoviteljic v skladu s svojimi akti.
(7) Svet zavodaje ustanovljen, ko je imenovanih vsaj 5 (pet) njegovih 6lanov.

ObrazloZitev:
Besedilo pruega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila pNega odstavka 29. ilena Zakona
o zavodih /ZZ, ki doloia, da zavod upravlja svet ali drug kolegijski organ. Na tem mestu
moramo opomniti na doloiilo pNega odstavka 28. ilena Zakona o zdravstveni dejavnosti
tZZDey', ki doloia, da zdravstveni zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki
ustanovitelja, delavcev zavoda in zavarovancev oziroma drugih uporabnikov.

Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagidolocila drugega in tretjega odstavka 29.
ilena Zakona o zavodih /ZZ, ki doloia, da svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja,
predstavniki delavcev zavoda ter predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Sesfava syefa zavoda se doloiiz zakonom aliaktom o ustanovitvioziroma statutom ali pravili
zavoda. Pri doloianju Stevila predstavnikov delavcev zavoda mora obdina ustanoviteljica
upo1tevatidoloiila veljavne Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravsfua in socialnega varsfua
Slovenije, kipodtoiko lll/B Delavsko predstavniifuo doloda, da se v zavodu, kjer je zaposlenih
do 20 predstavnikov, delavsko predstavniStvo ne oblikuje. Delavcitakega zavoda sodelujeio
pri upravganju zavoda preko delavskega zaupnika (v tem primeru je delavski zaupnik 6lan
syefa zavoda). Delavsko predstavni*tvo v veijih zavodih pa sestavlja glede na Stevilo
zaposlenih v zavodu naslednje Stevilo ilanov:
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. v zavodu z vei kot 20 do 100 delavcev - pet ilanov,

. v zavodu z vei kot 100 do 200 delavcev - sedem Clanov,
o v zavodu z ve1 kot 200 do 400 delavcev - devet 6lanov,
o v zavodu z vei kot 400 do 600 delavcev - enajst 6lanov,
o v zavodu z vei kot 600 do 1.000 delavcev - trinajst ilanov.

V zavodu z ved kot 1.000 delavci se Sfevl/o ilanov delavskega predstavniStva za vsakih
dodatnih 1.000 delavcev poveia za dva ehna. Mandat ilanov delavskega predstavni$tva traja
4 leta. Kandidate za ilane delavskega predstavniifua predlagajo reprezentativni sindikati v
zavodu glede na Stevilo Clanov posameznega reprezentativnega sindikata v zavodu. Za volitve
delavskega predstavniStva se smise/no uporabljajo doloibe Zakona o sodelovanju delavcev
pri upravljanju. Delovanje delavskega predstavniStva se uredi s poslovnikom. Za tehniino
izvedbo volitev in plaiilo stroSkov volitev je zadolZen zavod.
Besedilo tretiega odstavka doloCa vrstni red vkljudevanja predstavnikov, za ved ustanovite$ic,
ki imajo skupnega predstavnika v svetu zavoda.

Besedilo ietrtega odstavka je oblikovano na podlagi dolo1ila tretjega odstavka 29. ilena
Zakona o zavodih /ZZ, ki doloia, da se naiin imenovanja oziroma izvolitve ilanov,
predstavnikov delavcev zavoda v svet zavoda doloiijo z zakonom ali aktom o ustanovitvi
oziroma s statutom ali pravili zavoda.

Besedilo petega odstavka je oblikovano na podlagi doloiiltretjega odstavka 28. ilena Zakona
o zdravstveni deiavnost ZZDej/, ki doloia, da predstavnike uporabnikov imenuje Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, ie zdravstveni zavod opravlja zdravstvene storitve na
njegov raiun.

Besedilo Sesfega odstavka doloia, da predstavnike ustanoviteljic zavoda imenujejo obiinski
svefi usfanoviteljic, v skladu s svojimi akti.

Besedilo sedmega odstavka doloia, da je svet zavoda ustanovljen kadar je imenovanih
najmanj pet ilanov.

12. e|e-n
(mandat in konstituiranje sveta zavoda)

(1 ) Mandat dlanov sveta zavoda traja 4 (Stiri) leta in zadne tedi z dnem konstituiranja. elan
sveta zavodaje v svet zavoda lahko izvoljen najved dvakrat zaporedoma.
(2) Vsak 6lan sveta zavoda ima 1 (en) glas.
(3) Na prvisejisveta zavoda dlani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika sveta zavoda
z vedino glasov vseh Clanov sveta. Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda sklide direktor zavoda
v roku 30 dni po prejetem obvestilu o imenovanju 6lanov. 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 sklep6en in veljavno odloda, de je na seji navzoda ve6ina
6lanov. Svet zavoda sprejme odloditve z ve6ino glasov vseh 6lanov sveta zavoda. Podrobnejii
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:
Prvi odstavek je oblikovan v skladu z doloiilom tretjega odstavka 29. ilena Zakona o zavodih
/ZZ, kidoloia, da se sesfava, naiin imenovanja oziroma izvolitev ilanov, trajanje mandata in
pristojnostisvefa dolocijo z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili
zavoda. Na tej pravni podlagije doloieno, da mandatna doba ilanov syefa traja 4 leta in so
po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Vsak ilan syefa zavoda je
lahko izvoljen y syef zavoda najvei dvakrat zaporedoma.
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Drugi odstavek doloia, da imajo ilani sveta zavoda enakopraven, torej 1 (en) glas.

S tretjim odstavkom je doloien naiin izvolitve predsednika sveta zavoda in njegovega
namestnika in doloien naiin odloianja na sejisvefa zavoda. Svet lahko veljavno sklepa, ee
je na seji navzoia veiina ilanov svefa. Svet zavoda sprejema odloiitve prav tako z veiino
glasov vseh ilanov sveta zavoda. Ob navedenem je v tem odstavku doloieno, da organizacijo
in nadin dela sveta zavoda ter nadin uresniievanja pravic in dolZnosti ilanov svefa zavoda
doloii svet zavoda s statutom oz. poslovnikom.

eefti odstavek dotoia dotZnost direktorja, kdaj je dotZan obvestiti ustanoviteljice o poteku
mandata ilanov svefa zavoda.

13. 6len
(pristojnosti sveta zavoda)

Svet zavoda ima naslednje pristojnosti
sprejema statut po predhodnem soglasju sveta ustanoviteljic,
sprejema druge splo5ne akte, kadar zakon, odlok o ustanovitvi ali statut tako dolodajo,
sprejema programe dela in razvojazavoda ter spremlja njihovo izvrSevanje,
sprejema finaneni nadrt (skupaj s kadrovskim nadrtom) in letno porodilo zavoda,
sprejema letne in vedletne plane investicij,
odlo6a o pridobivanju in odtujitvi nepremiCnega premo2enja zavoda,
daje ustanoviteljicam, svetu ustanoviteljic in direktorju zavoda predloge in mnenja o
posameznih vpraianjih s podrodja dejavnosti in poslovanja zavoda,
s soglasjem sveta ustanoviteljic imenuje in razreSuje direktorja zavoda,
s soglasjem sveta ustanoviteljic odloda o najemu dolgorodnih kreditov,
ustanoviteljicam daje predlog za spremembo, raz5iritev in ukinitev dejavnosti,
v soglasju s svetom ustanoviteljic odloda o razporeditvi preseZka prihodkov nad
odhodki in kritju odhodkov nad prihodki ter izdela predlog razporeditve,
odloda o delu plade za delovno uspeSnost direktorja v skladu z veljavnimi predpisi,
odlo6a o dajanju prostorov v najem,
ocenjuje delo direktorja,
sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
sprejema program razreSevanja preseZnih delavcev zavoda in
opravlja druge zadeve v skladu zzakonom, s tem odlokom in statutom zavoda.

ObrazloZitev:
Doloiilo 13. ilena je oblikovano v skladu z doloiilom 30. ilena Zakona o zavodih /ZZ, ki
doloda, da svet zavoda sprejema statut oziroma pravila in druge sp/o5ne akte zavoda,
sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrSevanje, doloia finaninih
naert in sprejema zakljuini raiun zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali raz5iritev
dejavnosti, daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vpraianjih
in opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma statutom ali pravili zavoda
doloiene zadeve.

14. 6len
(razre5itev 6lana sveta zavoda)

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

. de sam zahteva razre5itev,

. 6e ne opravlja svojih nalog alijih ne opravlja strokovno,

. de se trikrat zapored neupravideno ne udeleZi sej sveta zavoda,

a

a

a

a
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. de pri svojem delu kot 6lan sveta zavoda kr5i predpise,

. 6e s svojim ravnanjem Skoduje interesom in ugledu zdravstvenega doma.
(2) V primeru pred6asne razre5itve 6lana sveta zavoda se za 6as do izteka mandatne dobe
imenuje nov 6lan.

ObrazloZitev:
Besedilo 14. 6lena je oblikovano v skladu z dolodilom tretjega odstav4a 29. ilena Zakona o
zavodih /ZZ, ki doloia, da se sesfava, nadin imenovanja oziroma izvolitev ilanov, trajanje
mandata in pristojnostl svefa doloiijo z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali
pravilizavoda.

15. 6len
(direktor)

(1) Poslovodni organ zavodaje 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 razre5uje svet zavoda v skladu s predpisi na podlagijavnega 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:
Prui odstavek je oblikovan v skladu z doloiilom 31. ilena Zakona o zavodih /ZZ, ki doloia, da
je poslovodni organ zavoda direktor ali drug individualni organ.

Drugiodstavek je oblikovan na podlagidrugega odstavka 31. 6lena Zakona o zavodih /ZZ, ki
doloia, da direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod
in ie odgovoren za zakonitost dela zavoda. V besedilu pNega odstavka je dolodena tudi
omejitev direktorja, ki se nanaSa na razpolaganje z nepremienim premoZenjem in spremembo
dejavnostizavoda. Prirazpolagahju z nepremi1nim premoZenjem zavoda je direktorvezan na
sog/as7'e ustanoviteljev. Navedena omejitev izhaja iz doloiila 65. 6lena Zakona o zavodih tZZ,
na podlagi katerega je premoZenje zavoda last ob1in ustanoviteljic. V skladu z doloiilom 19.
6lena veljavnega Zakona o stvarnem premoienju ddave in samoupravnih lokalnih skupnosti
ZSPDSTS-I/ so upravljavci stuarnega premoZenja samoupravnih lokalnih skupnosti
samoupravne lokalne skupnosti in osebe javnega prava, Ri jih za upravljavca doloia
ustanovitveni akt ali akt organa, odgovomega za izvrSevanje proraiuna. Upravljanje stvarnega
premoZenja je skrb za pravno in funkcionalno urejenost, investicijska vzdrZevalna dela,
priprava, organiziranje in vodenje investic'rj v vseh fazah investic'tjskega procesa, oddajanje v
najem, obremenjevanje s stvamimi pravicami, dajanje stvamega premoZenja v uporabo in
podobno (3. ilen ZSPDSTS-l).Omejitev, ki se nanaSa na spremembo dejavnosti zavoda pa
izhaja iz doloiila pruega odstavka 20. ilena Zakona o zavodih /ZZ, kidoloia, da zavod lahko
spremeniali raz5iri dejavnost Ie s sog/as7bm ustanovitelja.

Tretji odstavek je oblikovan na podlagi tretjega odstavka 31. ilena Zakona o zavodih /ZZ, ki
doloia, da direktor vodi strokovno delo zavoda, in je odgovoren za strokovnost dela zavoda,
ie niz zakonom ali aktom o ustanovitvi glede na naravo dejavnosti in obseg dela na poslovodni
funkciji doloieno, da sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda
lodeni.

Aefii odstavek je oblikovan v skladu s prvim odstavkom 32. itena Zakona o zavodih EV, ki
doloia, da direktorja imenuje in razre1uje ustanovitelj, ie niz zakonom ali aktom o ustanovitvi
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za to pooblaSien svef zavoda. Kadar je za imenovanje in razre1itev direktorja javnega zavoda
poobla5ien svet zavoda, daje k imenovanju in razreSitvisoglas7'e ustanovitelj, 6e z zakonom
ni drugaCe doloieno. V skladu z doloiilom 29. ilena Zakona o zdravstvenidejavnostitZZDey'
direktorja zdravstvenega doma imenuje in razreSuje svet zavoda s sog/as7'em ustanovitelja.
Ter na podlagi 34. ilena Zakona o zavodih /ZZ, ki doloia, da se direktor zavoda imenuje na
podlagijavnega razpisa, ie ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi drugaie doloieno. Na podlagi
61.ilena ZLS, bo v javnem zavodu ustanoviteljske pravice ustanoviteljev izvrSeval svet
ustanoviteljic.

Peti odstavek je oblikovan na podlagi drugega odstavka 33. ilena Zakona o zavodih /ZZ , ki
doloda, da mandat direktorja traja Stiri leta, ie ni z zakonom ali aktom o ustanovifui drugaie
doloieno. Po preteku mandatne dobe je r.sfa oseba lahko znova imenovana za direktorja.

Sesfi odsfavek doloia, da se z direktorjem sklene pogodba o zaposlitvi.

16. 6len
(pristoj nosti direktorja)

(1 )Pristojnosti direktorja so:
- predstavlja in zastopa zavod,
- organizira in vodidelo in poslovanje zavoda,
- odgovarja za zakonitost dela,
- vodi strokovno delo in odgovarja za strokovnost dela zavoda, 6e ni z zakonom ali

aktom o ustanovitvi drugaCe dolodeno,
- pripravlja in predlaga letni program dela, kadrovski nadrt, finandni nadrt in strate5ki

nadrt,
- pripravlja letno porodilo o delu in poslovanju zavoda,
- sprejema akt o notranji organizaciji in sistemizactli 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,
- skrbiza materialno in finandno poslovanje,
- daje predlog svetu zavoda za spremembo, razSiritev in ukinitev dejavnosti,
- poroda ustanoviteljem in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na

delovanje zavoda,
- oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
- skrbi za javno predstavitev zavoda,
- skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
- izvala vse pristojnosti s podro6ja delovnih razmerij in drugih pogodbenih razmerij v

skladu z veljavnimi predpisi,
- odloda o disciplinski in odikodninski odgovornosti delavcev, v kolikor ni drugade

dolodeno s splo5nimi aktizavoda,
- imenuje in razre5uje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
- daje predloge in mnenja o posamidnih vpra5anjih, za katere je tako dolodeno s statutom

zavoda,
- opravlja druge naloge, dolodene zzakonom, 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 obve5dati strokovnisvet
zavoda ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in za napredek strokovnega dela.

(4) Direktor je samostojen pri opravljanju poslov iz svojega delovnega podro6ja. Direktor je za
svoje delo odgovoren svetu zavoda. Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi
s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Obrazloiitev:
Dolodilo pruega odstavka 16. Clena se navezuje na naloge direktorja, ki jih je dolZan
izpolnjevati.

13



Odlok o ustanovitvijavnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota

Drugi odstavek doloia, da direktor sprejema akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
ter da k temu aktu daje sog/asie svet zavoda.

Tretji odstavek doloia, da je direktor dolZan o svojih ugotovitvah s strokovnim delom obveiiati
strokovni svet.

Cetfti odstavek doloea, da je direktor samostojen pri opravljanju poslov, vendar je za svoje
delo odgovoren svetu zavoda.

17. 6len
(pogoii za imenovanje direktoria)

(1) Za direktorja je lahko na podlagi javnega razpisa imenovan kandidat, ki poleg splo5nih
pogojev dolodenih z zakonom izpolnjuje 5e naslednje pogoje:

o ima univerzitetnoizobrazbo (prej5nja) alivisoko izobrazbo s specializacijo oz.
magisterijem (prej5nja) ali magistrski Studij (2. bolonjska stopnja),

. najmanj pet let delovnih izku5enj zzahtevano izobrazbo od tega vsaj 3leta na
vodstvenih delovnih mestih,

- . predloZi program dela in razvoja zavoda.
(2) Ce poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda nista lofeni, mora

imeti direktor visoko strokovno izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri.
(3) S statutom zavoda se lahko dolo6ijo 5e drugi pogoji, kijih mora izpolnjevati direktor.

ObrazloZitev:
Besedilo pruega in drugega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila pruega odstavka 33.
ilena Zakona o zavodih /ZZ/, ki doloda, da je za direktorja lahko imenovan, kdor izpolnjuje
pogoie, doloCene z zakonom in al<tom o ustanovitvioziroma s statutom atipravilizavoda. Drugi
odstavek 29. ilena Zakona o zdravstveni dejavnosti ZZDej/ doloia, da mora imeti direktor
zavoda visoko strokovno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izku*en] Ter nadalje tretji
odstavek 29. 6lena tZZDe/ doloia, da ie nista poslovodna funkcija in funkcija vodenja
strokovnega dela zavoda loieni, mora imeti direktor visoko strokovno izobrazbo ustrezne
zdravstvene smeri. Ce sfa poslovodna funkcija in funkcija strokovnega vodenja zdravstvenega
zavoda loieni, vodi strokovno delo zdravstvenetga zavoda strokovnivodja (strokovni direktor),
ki mora imetivisoko izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri in najmanj pet let delovnih izkuSenj.

V skladu z doloiilom 34. ilena Zakona o zavodih Z,Z se direktor zavoda imenuje na podlagi
javnega razpisa, ee ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi drugaie doloieno. Na tem mestu
moramo opomnititudi na doloiilo 7. ilena veljavnega Zakona o javnih usluZbencih ZJIJ/, kiv
7. ilenu (v okviru skupnih naiels,sfema javnih usluibencev, ki veljajo tudi za zaposlitev v
iavnih zavodih) doloia, da se 'zaposlovanje javnih usluZbencev izvaja tako, da je zagotovljena
enakopravna dostopnost delovnih mest za vse zainteresirane kandidate pod enakimi pogoji in
tako, da je zagotovljena izbira kandidata, kije najbolje strokovno usposobljen za opravljanje
nalog na delovnem mestu'. V skladu z navedenim je v pruem odstavku doloieno, da se
direktorja zavoda imenuje v skladu s predpisi na podlagijavnega razpisa. V skladu z doloiilom
35. ilena Zakona o zavodih ZZ se razpis za imenovanje direktorja objaviv sredstvih javnega
obve*ianja. V razpisu se doloiijo pogoji, kijih mora izpolnjevati kandidat, ias za katerega bo
imenovan, rok do katerega se spreT'emajo prijave kandidatov, in rok, v katerem bodo prijavljeni
kandidati obveiieni o izbiri.

18. 6len
(razre5itev direktorja)

(1) Direktor je lahko razreSen pred potekom 6asa, za katerega je imenovan
. 6e direktor sam zahteva razre5itev,
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o 6e nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno
razmerje po samem zakonu,

. 6e direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splo5nih aktih zavoda ali 6e
neutemeljeno ne izvr5uje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,

. 6e direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzro6i zavodu ve6jo Skodo ali
6e zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolZnosti, tako da nastanejo ali bi lahko
nastale hujSe motnje pri opravljanju dejavnostizavoda.

(2) Direktorja razreSi svet zavoda ob soglasju sveta ustanoviteljic.
(3) Pred razre5itvijo je potrebno direktorja seznaniti z razlogi za razre5itev in mu dati moZnost,
da se o njih izjavi. Zoper sklep o razre5itvi ima direktor pravico zahtevati sodno varstvo.

Obrazloiitev:
Pwiodstavek je oblikovan na podlagi pNega in drugega odstavka 38. ilena Zakona o zavodih
/ZZ, ki doloiata, da je direktor lahko razreSen pred potekom 6asa, za katerega je imenovan.
Drugi odstavek 38. 6lena Zakona o zavodih /ZZ taksativno doloea primere, kadar je pristojni
organ (svet zavoda s sog/as7'em ustanovitelja) dolZan razreSiti direktorja, kot sledi: ie direktor
sam zahteva razreSitev, ie nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih
preneha delovno razmerje po samem zakonu, ie direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih
in sploinih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvrSuje sklepov organov zavoda ali ravna v
nasprotju z njim, ie direktor s svo/m nevestnim ali nepravilnim delom povzrodizavodu veijo
Skodo ali ie zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolZnosti, tako da nastanejo ali bilahko
nastale hujie motnje pi opravljanju dejavnostizavoda.

Drugi odstavek je oblikovan v skladu s ietrtim odstavkom 15. 6lena tega odloka, kidoloia, da
direktorja imenuje in razreSuje svet zavoda s sog/asiem ustanovitelja. Skladno z 61. ilenom
ZLS bo ustanovrtefiske pravice ustanoviteljic izvrieval svet ustanoviteljic.

Tretji odstavek je oblikovan na podlagi tretjega odstavka 38. 6lena Zakona o zavodih /ZZ, ki
doloia, da mora pristojniorgan pred sprejemom sklepa o razreSitviseznanitidirektorjaz razlogi
za razreSitev in mu dati moZnost, da se o njih izjavi. Ter nadalje na podlagi 39. dlena Zakona
o zavodih 22, ki doloia, da ima direktor zoper sklep o razreiitvi pravico zahtevati sodno
varstvo, ie meni, da je bil krien za razreSitev doloieni postopek in da je ta kriitev lahko
bistveno vplivala na odlo1itev ali da niso podani razlogi za razreSitev, doloieni v drugem
odstavku 38. ilena Zakona o zavodih ZZ.

19.6len
(strokovni direktor)

(1) ee je za direktorja imenovan kandidat, ki nima visoke strokovne izobrazbe ustrezne
zdravstvene smeri, sta poslovodna funkcija in funkcija strokovnega vodenja zavoda lodeni in
se v skladu zZakonom o zavodih in Zakonom o zdravsfuenidejavnostiza vodenje strokovnega
dela zavoda imenuje 5e strokovni direktor. Strokovni direktor vodi, usklajuje in odgovarja za
strokovno dejavnost zavoda. Odgovoren je tudi za uresni6evanje strokovnega razvoja in
strokovnega povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi, raziskovalnimi in izobraZevalnimi
institucijami.
(2) Strokovnega direktorja imenuje in razreSuje svet zavoda po predhodnem mnenju
strokovnega sveta. lmenuje se na podlagijavnega razpisa. Mandat strokovnega direktorja traja
Stiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
(3) Podrodje delokroga, pristojnosti in odgovornosti strokovnega direktorja so opredeljeni v
statutu zavoda.
$) Za strokovnega direktorja je lahko imenovani kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

. da ima visoko izobrazbo ustrezne zdravsfuene smeri,

. da ima najmanj 5 let delovnih izku5enj na podrodju primarne zdravstvene dejavnosti,

. da predloZi program strokovnega razvoja zavoda.
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(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
/ZZ/, ki doloia, da direktor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela
zavoda, ie niz zakonom ali aktom o ustanovitvi glede na naravo dejavnosti in obseg dela na
poslovodnifunkciji doloieno, da sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela
zavoda loieni. Tretji odstavek 29. ilena Zakona o zdravstveni dejavnostiZZDey' doloda, da v
kolikor poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda nista loien| mora
imeti direktor visoko strokovno izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri. Ter nadalje Cetrti
odstavek 29. ilena Zakona o zavodih tZZ doloia, da ee sta poslovodna funkcija in funkcija
strokovnega vodenja zdravstvenega zavoda loieni, vodi strokovno delo strokovnega zavoda
strokovnivodja, ki mora imetivisoko izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri in najmanj pet let
delovnih izku5enj.

Besedilo drugega odstavka tega ilena doloda postopek, naiin imenovanja in mandat
strokovn eg a d irektorj a.

Besedito tretjega odstavka doloia akt, v katerem se natanineje doloitjo pristojnosti in
od govorno sti strokov nega d i re ktorj a.

Besedilo ietrtega odstavka doloia pogoje za imenovanje strokovnega direktorja, kijih dotoia
ietrti odstavek 29. ilena Zakona o zdravstveni dejavnostitZZDey'.

Besedito petega odstavka tega ilena dobea, da mandat strokovnega direktorja preneha s
prenehanjem mand ata direktorja zavoda.

20.6len
(sklen itev delovnega razmeqa di rektoria)

(1) Direktor sklene delovno razmerje za doloden 6as, za 6as trajanja mandata. Delavca, kije
bil pred imenovanjem za direktofa zaposlen v istem zavodu za nedolo6en 6as, se po
prenehanju funkcije premestiv skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim na6rtom na
prosto delovno mesto, ki ustreza njegovistrokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane
pogoje. Pravice in dolZnosti delodajalca v razmerju do direktorla zavoda, izvala svet zavoda.
(2) ee direktorju preddasno preneha mandat, oziroma 6e nihde izmed prijavljenih kandidatov
za direktorja ni imenovan, svet zavoda imenuje vrSilca dol2nosti direktorja, vendar najved za
eno leto.

ObrazloZitev:
Besedilo pruega odstavka doloia naiin sklenitve delovnega razmerja in da dolZnosti
delodajalca v razmerju do direktorja zavoda, izvaja svet zavoda.

Drugi odstavek doloia, kdaj svet zavoda imenuje vriilca dolZnosti in sicer najvei za eno leto.

21. 6len
(strokovni svet)

Strokovni svet je kolegijski organ zavoda. Naloge, sestavo in nadin oblikovanja strokovnega
sveta doloia statut zavoda, v skladu z zakonom. Strokovni svet obravnava vpra5anja s
podroCja.
. strokovnega dela zavoda,
o odloca o strokovnih vpraSanjih,
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. dolo6a strokovne podlage za program dela in ruzvojajavnega zavoda,

. daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela ter pogojev za
razv oj dejavnosti zav oda,

. opravlja druge z zakonom ter odlokom in s statutom zavoda dolo6ene naloge.

ObrazloZitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila prvega odstavka 43. ilena Zakona o zavodih /ZZ,
ki doloia, da ima zavod strokovni svet ali drug kolegijski strokovni organ. Doloiila 30. ilena
Zakona o zdravstveni dejavnosti ZZDey', dolodajo, da je kolegijski strokovni organ
zdravstvenega zavoda strokovni svet. Naloge, sesfavo in naiin oblikovanja strokovnega sveta
dotoia statut zavoda. Ob tem moramo opomnitiSe na doloiilo drugega odstavka 43. ebna
Zakona o zavodih /ZZ, ki doloia, da se sesfava, naiin oblikovanja in druge naloge
strokovnega sveta zavoda doloeijo s statutom ali pravilizavoda v skladu z zakonom in aWom
o ustanovitvi. V skladu z doloiilom 44. ilena Zakona o zavodih tZZ strokovni svet zavoda
obravnava vpra*anja s podroija strokovnega dela zavoda, odloia o strokovnih vpraianiih v
okviru pooblastil, dolodenih v statutu ali pravilih zavoda, doloia strokovne podlage za
programe dela in razvoja zavoda, daje svetu in direktorju mnenja in predloge glede
organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali aktom o
ustanovitvioziroma s statutom ali pravilizavoda doloiene naloge.

6. PREMOZENJE

22.6len
(premoienje zavoda)

(1) Premo2enje s katerim upravlja zavod, je last ob6in ustanoviteljic v odstotku deleZa glede
na Stevilo prebivalcev na dan 1. 1. 2021. Statisti6ni urad www.stat.si: Osebe s prijavljenim
prebivaliSdem v Republiki Sloveniji po obdinah in sicer:

Obiina Stevilo prebivalcev delei v %

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

18 622
8 068
5 958
5 904
3 965
3 114
2 087
2 040
1 753
1 624
1 388
369

33,92 0/o

14,70 0/o

10,85 %
10,76 0/o

7,22 0/o

5,67 0/o

3,80 %
3,72 yo

3,19 o/o

2,97 0/o

2,53 0/o

0,67 0/o

54 892 100 o/o

razen nepremi6nega premoZenja, katerega so za izvalanje dejavnosti zavoda ustanoviteljice
zgradile same, po letu 1995. Za opravllanje dejavnosti zagotavljajo ustanoviteljice zavodu
nepremidnine in opremo, ki jo je zavod uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega
odloka. Z vsem premo2enjem upravlja zavod. Za upravljanje s premoZenjem je zavod
odgovoren vsaki od ob6in ustanoviteljic.
(2) Za upravljanje s skupnim premoZenjem je zavod odgovoren ustanoviteljicam.
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(3) Zavod samostojno razpolaga s premidnim premoZenjem, z nepremiCninami pa samo v
skladu s sklenjeno pogodbo o upravljanju z lastnico ustanoviteljico.
(4) Zavodje dolZan skrbeti zavzdr2evanje in obnavljanje stavb in prostorov, kijih je v soglasju
z ustanoviteljicami oddal v najem najemnikom ter vzdrilevati 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 slu2be, ter omogoditi vlaganja najemnikovih
sredstev v prostore in opremo.

ObrazloZitev:
Prviodstavek je oblikovan v skladu z dolodilom 65. ilena Zakona o zavodih ZZ, kidoloda, da
ie premoZenje, kije bilo druibena lastnina v upravljanju delovne organizacije. ki so v letu 1991
opravljale dejavnosti zdravstva in nadaljevala delo od 1. aprila 1991 kot zavodi, s 1. aprilom
1991 postalo lastnina obiin ustanoviteljic. Premoienl'e s katerim upravlja zavod je last
ustanoviteljic, v odstotku glede na Stevilo prebivalcev, razen nepremiinega premoienja, ki so
ga ustanoviteljice zgradile same po letu 1995.

V skladu z doloiilom drugega odstavka je zavod za upravljanje s premoZenjem odgovoren
ustanoviteliicam. Na tem mestu moramo opomniti na doloiilo 19. Clena veljavnega Zakona o
sfuarnem premoZenju driave in samoupravnih lokalnih skupnosti/ZSPDSLS-7,4 ki doloia, da
so upravljavci stvarnega premoZenja samoupravnih lokalnih skupnosti samoupravne lokalne
skupnosti in osebe javnega prava, kijih za upravljavca doloia ustanovitveni akt ati akt organa,
odgovomega za izvrSevanje proraiuna.

Tretjiodstavek je oblikovan v skladu z doloiilom pruega odstavka 48. ilena Zakona o zavodih
/ZZ, ki doloda, da zavod pridobiva sredsfva za delo iz sredstev ustanovitelja in v skladu z
navedenim doloiilom 19. ilena Zakona o stvarnem premoienju ddave in samoupravnih
lokal nih sku pnosti /ZSPDSIS- 7/.

S 1etrtim odstavkom je doloieno, da zavod upravlja s premoienjem, ki ga je dal v najem v
sog/as7u z ustanoviteljicami - s pogodbo o upravljanju.

Peti odstavek doloia moZnost dajanja v najem tudi medicinske opreme in drugo, ie je zavod
ne potrebuie in najemnikom omogodatitudi, da samivlagajo sredsfya v prostore in v opremo.

23.6len
(sredstva za delo zavoda - viri in nadin pridobivanja sredstev)

( 1 ) Sredstva za izvajanje dejavnosti zavod pridobi :

. na osnovi pogodbe za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti od Zavoda za
zd ravstve n o zav atov anje S loven ije,

. od zavarovalnic na osnovi prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja,

. iz proraduna Republike Slovenije oziroma ministrsfua, pristojnegazazdravje za storitve
in namene, za katere je zzakonom dolo6eno ali posebej dogovorjeno, da se financirajo
iz drZavnega prora6una,

. iz prora6unov ob6in ustanoviteljic, za preventivne programe na podro6ju zdravstvene
dejavnosti in investicije in druge obveznosti, dolodene z zakonom,

o iz proraduna Evropske unije,
. s prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev na trgu,
. z donacijami, darili in iz drugih virov, na nadin in pod pogoji, dolo6enimi z zakonom in

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

(2) Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda izvalalo ob6ine ustanoviteljice in pristojni drZavni
organi.

Obrazlo1itev:
Besedilo je oblikovano v skladu z doloiilom pruega odstavka 48. ilena Zakona o zavodih /ZZ,
kidolo6a, da zavod pridobiva sredsfua za delo iz sredstev ustanovitelja, s plaiiliza storitve, s
prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov na nadin in pod pogoji, dolo6enimi z zakonom
in aktom o ustanovitvi. Ob tem Zakon o zdravstveni dejavnosti tZZDey' v 31. 6lenu doloia, da
zdravstveni zavod pridobiva sredsfua za delo: iz sredstev ustanovitelja v skladu z aktom o
ustanovitvi; s plaiili za storitve; po pogodbiz Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
po pogodbiz ministrstvom, pristojnim za zdrauje, za naloge, ki se na podlagizakonafinancirajo
iz republi5kega proraduna; iz drugih virov na naiin in pod pogoji, doloienimiz zakonom, affiom
o ustanovitvi in statutom zavoda.

8. RAZPOLAGANJE S PRESEZKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAETN KRITJA
PR!MANJKLJAJA

24. ele,n
(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,
med icinsko{ehnoloSko posodobitev i n opravljanje osnovne dejavnosti.
(3) PreseZek prihodkov nad odhodki se lahko namenitudiza investicije v opremo aliza obnovo
in vzdrZevanje opreme. O namenu in razporeditvi preseZkov odloda svet zavoda na predlog
direktorja ter s soglasjem sveta ustanoviteljic.
( ) 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 na6in doloden v
skladu z zakonom.

ObrazloZitev:
V skladu z doloiilom drugega odstavka 48. 6lena Zakona o zavodih ZZ, ki doloia, da sme
zavod uporabiti preseiek prihodkov nad odhodki le za opravljanje in razvoj dejavnosti, torej
tako kot je navedeno do vkljuino odstavka tri in da lahko preseZek prihodkov in odhodkov, ki
jih zavod ustvari s trino dejavnostjo, razdeli za dodatno delovno uspe5nost v skladu z
zakonom.

25. 6len
(primanjkljaj sredstev za delo)

(1) Primanjkljaj sredstev v poslovanju zdravstvenega doma, izkazan v letnem poslovnem
poro6ilu krijejo ustanoviteljice le, 6e ne izpolnjujejo svojih obveznosti i229. tlena tega odloka.
(2) O nadinu in vi5ini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogode pokriti iz drugih
razpoloi,llivih sredstev zavoda, odlodajo ustanoviteljice na predlog sveta zavoda.
(3) Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova preved izpla6anih pla6, krije zavod. Primanjkljaj
mora zavod pokriti v breme sredstev za plaee najkasneje v naslednjem koledarskem obdobju,
razen te izkaie, da financer, zavod za zavarovanje, 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 stroSke take dejavnosti.
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(5) Dejavnosti, ki niso predmet osnovne dejavnosti, 6e jih zavod izvaja, ne smejo bremeniti
osnovne dejavnosti.

Obrazlo2itev:
Besedilo je oblikovano v skladu z doloiilom pruega odstavka 48. ilena Zakona o zavodih in
doloia, naiine kritja primanjkljaja.

Drugi odstavek doloia, da na tej pravni podlagi o naeinu in viiini pokrivanja primanjkljaja
sredsfev za delo, ki ga ni mogoie pokriti iz drugih razpoloiljivih sredsfey zavoda, odloia
ustanoviteljica na predlog sveta zavoda.

Tretji odstavek doloia, da primanjkljaj sredsfe4 ugotovljen iz naslova prevei izplaianih plai,
krije zavod, in da zavod takien primanjkljaj sredsfey pokriva v breme plai najkasneje v
n a sl ed nje m kol ed arskem I etu.

V ietftem odstavku tega ilena je dolodeno, da so prihodki zavoda iz dejavnosti, ki ni predmet
osnovne dejavnosti, pihodki zavoda, s katerim samostojno razpolaga, ie v celoti in realno
pokrije sfro5ke te dejavnosti.

Peti odstavek doloia, da so dejavnosti, ki niso predmet osnovne dejavnosti, 6e jo zavod izvaja,
ne sme bremeniti osnovne dejavnosti.

9. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

26. 6len
(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 gospodarla za
upravljanje s premoZenjem ustanoviteljic, ki ga 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 obveznostis sredsfui s kateimi lahko
razpolaga.

27.6len
(zastopanie zavoda)

(1) Zavod zastopa in predstavlja direktor. Direktor je poobla56en za sklepanje pogodb v okviru
potrjenega finan6nega nadrta, ki ga sprejme svet zavoda (letnega izvedbenega nadrta) razen
pogodb, ki se nana5ajo na nepremidnine, kijih ima zavod v upravljanju, za katere je potrebno
soglasje ustanoviteljice, v skladu z22.dlenom tega odloka.

(2) Med za6asno odsotnostjo direktorja le{ega nadomeS6a delavec zavoda v okviru pooblastil,
ki mu jih pisno podeli direktor.

ObrazloZitev:
Besedili prvega in drugega odstavka doloiata, da je direktor poobla1ien za sklepanje pogodb
in o naiinu zastopanja, ie je direktor odsoten.
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10. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTIUSTANOVITELJIC IN ZAVODA

28. 6len
(medsebojne pravice in obveznosti)

(1 ) Zavod:
1. poroda svetu ustanoviteljic vsajenkrat letno o svojem poslovanju in izvr5evanju letnega

programa,
2. pripravlja in oblikuje razvojne na6rte,
3. zagotavlja ustanoviteljicam potrebne podatke v skladu zzakonom,
4. predlo2i svetu ustanoviteljic letno in polletno poro6ilo in porodilo o realizaciji letnega

na6rta.
(2) Ustanoviteljice:

1. vkljudujejo javni zavod v oblikovanje politike razv$a dejavnosti javne sluZbe,
2. usklajujejo programe izvajanja dejavnosti javne slu2be,
3. v primerih, ko ugotovijo, da je ogroZeno nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je

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

ObrazloZitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila desefe alineje 8. ilena Zakona o zavodih 22, ki
doloia, da akt o ustanovitvizavoda vsebuje medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in
zavoda.

29.6len
(sredstva za delo zavoda s strani ustanoviteljic)

(1) Ustanoviteljice so dolZne zagotavljatizavodu sredstva za njegov razvoj oziroma investicije
v okviru sprejete mre2e javne zdravstvene dejavnosti v obiinah oz. za druge namene, ki so
obveznost lokalne skupnosti po zakonu, za katere sklepajo zzavodom posebne pogodbe.
(2) Zavod si mora pred pri6etkom del pridobiti pisna soglasja ustanoviteljic, glede vrste in
obsega predvide nega i nvesticijskega vzdrZev anla i n i nvesticij.
(3) Za investicije in investicijska vlaganja v zdravstvene postaje in ambulante zagotavljajo
sredstva obdine, za katere zdravstvena postaja in ambulanta opravlja zdravstveno dejavnost.
(4)Za investicije in investicijska vlaganja v objekt zdravstvenega doma, kjer se izvalajo skupne
dejavnosti za vse ustanoviteljice, pa ustanoviteljice zagotavljajo sredstva v odstotku Stevila
prebivalcev posamezne ob6ine. Osnova zaizraeun deleZev posamezne obdine ustanoviteljice
je Stevilo prebivalcev v odstotku deleZa glede na Stevilo prebivalcev na dan 1. 1. 2021.
Statistidni urad www.stat.si.

ObrazloZitev:
Besedilo je oblikovano v skladu z doloiilom pruega odstavka 48. ilena Zakona o zavodih EZ,
ki doloia, da zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja. Besedilo doloia
dolZnost zagotavljanja sredsfev ustanoviteljic zavodu in sicer za investicije, za zdravstvene
postaje in ambulante - obiine kjer objekti stojijo ter za objekte zdravstvenega doma, kjer se
izvajajo skupne dejavnosti za vse ustanoviteljice, v odstotku Stevila prebivalcev posamezne
obiine.

30.6len
(pridobitev soglasij 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
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dolodilizakona,
4. o razpolaganju s preseZkom prihodkov nad odhodkizavoda,
5. k spremembi sede2a ali imena javnega zavoda,
6. k spremembi ali raz5iritvi dejavnostijavnega zavoda,
7. k ustanovitvi drugega zavoda ali podjetja, katerega javni zavod

ustanavlja v okviru svoje dejavnosti,
8. k sprejemanju statuta javnega zavoda,
9. k letnem na6rtu investicijskega vzdrievanja,
10. o drugih vpra5anjih v skladu z zakonom.

(2) Ustanoviteljice so dol2ne svoje ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajati tako, da
omogodajo zavodu nemoteno delovanje. V vseh primerih, ko ta odlok, statut ali drug predpis
dolo6a, da mora javni zavod pridobiti soglasje obdin ustanoviteljic, so ustanoviteljice oziroma
je svet ustanoviteljic dol2an o izdaji soglasja odloditi v 30-ih dneh od prejema zahteve. ee tega
v postavljenem roku ne sporodijo, se Steje, da je soglasje dano.

ObrazloZitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila desefe alineje f. ilena Zakona o zavodih Z.Z, ki
doloia, da akt o ustanovitvi zavoda vsebuje medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in
zavoda ter v katerih primerih je zavod dolian pridobitisoglas7'e od ustanoviteljic.

Ustanoviteljske pravice v skladu z 31. ilenom tega odloka izvrSuje syef usfanoviteljic.

V skladu z 29. Clenom Zakona o lokalni samoupravi obiinskisyef y okviru svojih pristojnosti:-
sprejema statut obiine;sprejema odloke in druge obiinske akte; sprejema prostorske in druge
plane razvoja obiine; sprejema obdinski proraiun in zakljuini raiun; imenuje in razreSuje
ilane nadzornega odbora ter 6lane komisij in odborov obdinskega sveta; nadzoruje delo
iupana, podiupana in obiinske uprave glede izvrSevanja odloiitev obiinskega syefa; odloia
o pidobitvi in odtujitvi obiinskega premoZenja, ie ni s tem zakonom drugaie
doloieno;imenuje in razreSuje ilane svefa za varstvo uporabnikov javnih dobrin; odloda o
drugih zadevah, kijih doloia zakon in statut obiine.

V skladu z zgoraj navedenim bodo tudi v primeru, da ustanoviteljske pravice izvr\ujejo
ustanoviteljice preko svefa ustanoviteljic, o nekateih zadevah 5e vedno morali odloiati
obiinski sveti (ker je sprejem odlokov v pristojnosti obiinskega sveta, bodo le-ti odloiali o vseh
zadevah, ki terjajo spremembo odloka - sfafusne spremembe, sprememba dejavnosti,
sprememba sedeZa ali imena).

1 1. MEDSEBOJNE PRAVICE !N OBVEZNOST!USTANOVITELJIC

31. 6len
(medseboj ne pravice in obveznosti ustanoviteljic)

(1)Za izvrSevanje ustanoviteljskih pravic ustanoviteljice ustanovijo svet ustanoviteljic, katerega
6lani so Zupani, ki se ustanovi s posebnim aktom v skladu z dolodili zakona, ki ureja podrodje
lokalne samouprave.
(2) Ustanoviteljice uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti z odlokom o
usta novitvi sveta ustanovitelj ic.

Obrazlo1itev:
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Prvi odstavek je oblikovan v skladu z doloiilom detrtega in petega odstavka 61. 6lena Zakona
o lokalni samoupravi /ZLS/, ki doloda, da obdinski sveti obiin ustanovijo za uresnidevanje
ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odloiitev obiin v zveziz zagotavljanjem javnih sluib
iz tretjega odstavka 61. ilena Zakona o lokalni samoupravi Z.LS/ svet ustanoviteljic, ki ga
sestavljajo Zupani.

Drugi odstavek je oblikovan v skladu z doloiilom f . ilena Zakona o zavodih /ZZ, ki doloda, da
se medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med ustanovitelji uredijo z odlokom.
12. SPLOSNI AKTI ZAVODA

32. 6len
(statut zavoda)

(1) Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda, dolodi pristojnosti, pooblastila in
odgovornosti zavoda, nadin dela in odlo6anja ter druga vpra5anja, pomembna za opravljanje
dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu zzakoni in tem odlokom.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.

ObrazloZitev:
Pwi odstavek je oblikovan v skladu z doloiilom 45. ilena Zakona o zavodih 22, ki doloia, da
ima zavod statut in pravila. S sfatufom ali pravili zavoda se ureja organizacija zavoda, organi,
njihove pristojnosti in naiin odloianja ter druga vpra*anja, pomembna za opravljanje
dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Drugi odstavek je oblikovan v skladu z doloiilom pruega odstavka 46. ilena Zakona o zavodih
/ZZ, ki doloia, da statut oziroma pravila zavoda sprejme svet zavoda s sog/asiem
ustanovitelja.

33. 6len
(drugi sploSni akti)

(1) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge sploSne akte, s katerimi se
uredijo druga vpra5anja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(2) Splo5ne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor zavoda. Razmejitev pristojnosti pri
sprejemanju splo5nih aktov zavoda se dolo6i v statutu zavoda.

ObrazloZitev:
Prvi odstavek je oblikovan v skladu z dolo1ilom tretjega odstavka 45. Clena Zakona o zavodih
/ZZJ, ki doloia, da ima zavod lahko tudi druge sp/oSne akte, s katerimi se urejajo vpra*anja,
pomembna za delo in poslovanje zavoda, v skladu s sfafutom oziroma pravili.

Drugi odstavek je oblikovan v skladu z doloiilom drugega odstavka 46. ilena Zakona o zavodih
/ZZ/, ki doloia, da druge sp/o5ne akte sprejme svef zavoda, ie ni s statutom oziroma pravili
zavoda doloieno, da jih sprejme direktor.

13. PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

34. 6len
(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 uveljavitvitega
odloka. Do konstituiranja sveta zavoda opravlja naloge sveta zavoda dosedanji organ
upravljanja, ki mu z dnem konstituiranja sveta zavoda po tem odloku preneha mandat.
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ObrazloZitev:
Besedilo doloia rok konstituiranje syefa zavoda in druge organe.

35.6len
(rok za spreiem statuta)

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

(2) Do uveljavitve statuta zavoda, usklajenega z dolodili tega odloka, uporablja zavod statut in
druge sploSne akte, ki so veljali na dan uveljavitve tega odloka, tazen dolo6il, ki so v nasprotju
z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.

Obrazloi,itev:
Besedilo doloia rok v katerem se mora sprejeti statut zavoda.

36. 6len
(fu nkcija opravljania direktoria zavoda)

Funkc'tjo direktorja zavoda opravlja sedanji direktor zavoda. Direktor se imenuje v skladu z
dolo6ilitega odloka po poteku mandata sedanjemu direktorju.

Obrazlohitev:
Besedilo doloia opravljanje funkcije direktorja,

37. 6len
(funkcija opravljanja strokovnega sveta)

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

Obrazlo2itev:
Besedilo doloda nadaljevanje dela dosedanjega strokovnega svefa do imenovanja novega
strokovnega sveta zaioda io tem odloku in po-novo sprejetim statutom.

38.6len
(pravno nasledstvo)

Zavod, ustanovljen s tem odlokom je pravni naslednik Zdravstvenega doma Murska Sobota,
kije vpisan v sodni register pri Okro2nem sodi56u Murska Sobota, vl. Stev. 10199800, z dne
15.9. 1993 in prevzema vse pravice in obveznostitega zavoda.

Obrazloiitev:
Besedilo doloia, da zavod, ki je ustanovljen s fem odlokom prevzema pravno nasledstvo
Zdravstvenega doma, ki je bil registriran pri OkroZnem sodiSiu Murska Sobofa, z dne 15. 9.

1993.

39. 6len
(prenehanje veljavnosti starega odloka)
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Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega
zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota (Uradne objave, Stev. 1 5192 in 1/93).

Obrazloiitev:
Besedilo doloia, da z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati prejSnji odlok.

40. 6len
(zadetek veljavnosti tega odloka)

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 ob6in
ustanoviteljic.

ObrazloZitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi dolodila 66. 6lena Zakona o lokalni samoupravi nLS/, ki
doloia, da morajo biti statut in drugi predpisi obiine objavljeni, veljati pa zainejo petnajstidan
po objavi, ie ni v njih drugaie doloieno. Sfafuf in drugi predpisi se objavijo v uradnem glasilu.

Stevilka: datum

Beltinci, Mladinska 2

Stevilka:
Cankova, Cankova 25

Stevilka datum
Gornji Petrovci, G. Petrovci

Stevilka: datum
Grad, Grad 172

Stevilka: datum
Hodo5, Hodo5 52

Stevilka: datum
Kuzma, Kuzma 60c

Stevilka: um
Moravske Toplice, Kranjdeva ul. 3

Stevilka: datum
Murska Sobota, Kardo5eva 2

Stevilka: datum
Puconci, Puconci 80

Stevilka datum
Roga5ovci, Roga5ovci 14b

Stevilka datum
Salovci , Salovci

Stevilka

Marko Virag, Zupan

Danilo Kacijan, 2upan

Franc Slihthuber, 2upan

Cvetka Ficko, Zupanja

Ludvik Orban, 2upan

Alojz Glava6, 2upan

dr. Aleksander Jev5ek, 2upan

Ludvik Novak, Zupan

Edvard Mihali6, Zupan

lztok Fartek, Zupan

datum

Ti5ina: Ti5ina 4

162

datum

25

Franc Horyat, Zupan

JoZef Skalid, Zupan


