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5. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE 

17. clen 
V obdobju zacasnega financiranja proracuna mestne 

obcine za leto 2005 se uporablja ta odlok in sklep iupana. 

18. clen 
Financno racunovodska opravila za krajevne skupnosti 

in mestne cetrti se vodijo v okviru oddelka za proracuna in 
finance mestne obcine. 

19. clen 
Ta odlok zacne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS, 

uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje. 
Proracun z vsemi prilogami se objavi na spletnih stra

neh Mestne obcine Murska Sobota. 

St. 40302-0005/2005/10 
Murska Sobota, dne 1. marca 2005. 

Zupan 

Mestne obcine 

Murska Sobota 


Anton Stihec, univ. dipl. inz. grad. I. r. 


SENTJUR 

705. 	 Odlok 0 ustanovitvi Javnega zavoda 

Zdravstveni dom Sentjur 


Na podlagi 3. elena Zakona 0 zavodih (Uradni list RS, 
sl. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00), 9. elena Zakona 
o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, st. 9/92, 8/96) in 
8. elena Statuta Obcine Sentjur pri Celju (Uradni list RS, 
st. 40/99, 1/02) je Obcinski svet obcine Sentjur na 18. seji 
dne 17. 2. 2005 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi javneaa zavoda Zdravstveni dom 

Sentjur 

I. SPLOSNE DOLOCBE 

1. clen 
Obcina Sentjur ustanavlja stem odlokom javni zavod 

za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti za Obcino 
Sentjur 

Dejavnost zavoda je javna sluiba, katere izvajanje je v 
javnem interesu. 

2. clen 
Ime javnega zavoda se glasi: Zdravstveni dom Sent

jur 
Zdravstveni dom ima skrajsano ime: ZD Sentjur. 
Sedez zdravstvenega doma je Cesta Leona Dobro

tinska 3b, Sentjur. 

3. clen 
Zdravstveni dom je pravna oseba. V pravnem prometu 

nastopa samostojno brez omejitev, v okviru svoje registrirane 
dejavnosti, ki je dolocena stem odlokom in vpisom v sodni 
register. V pravnem prometu s tretjimi osebami ima vsa po
oblastila , razen za promet z nepremicninami, kjer je potrebno 
soglasje ustanovitelja. 

4. clen 
Zdravstveni dom ima pecat okrogle oblike, ki meri v pre

meru 30 mm z besedilom: ZD, Cesta Leona Dobrotinska 3b. 
Obrobljen je z enim krogom z besedilom na obodu. 

Za organizacijske enote zig vkljucuje tudi ime enote. 
Zigi so lahko v crni ali modri barvi. 

5. clen 
Zdravstveni dom izvaja osnovno zdravstveno dejavnost 

na primarni ravni v skladu s 7. clenom Zakona 0 zdravstveni 
dejavnosti (Uradni list RS, sl. 36/04, 80/04), ki obsega pre
ventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno 
medicinsko pomoc, splosno medicino, zdravstveno varstvo 
zensk, otrok in mladine, patronazno varstvo ter laboratorijsko 
in drugo diagnostiko. Na svojem obmocju zdravstveni dom 
zagotavlja tudi druzinsko medicino ter preventivno in kurativ
no zobozdravstvo, medici no dela ter fizioterapijo. Zdravstveni 
dom zagotavlja dezurno sluzbo in resevalno sluibo. 

V tem clenu nasteta dejavnost se lahko izvaja v sode
lovanju z drugimi javnimi zavodi z zasebnimi zdravstvenimi 
delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije 
opravljajo javno sluibo v skladu z njihovo koncesijsko po
godbo in pogodbo 0 sodelovanju z Zdravstvenim domom. 

6. clen 
Dejavnosti zavoda se razvrscajo v podrazrede stan

dardne klasifikacije dejavnosti, in sicer: 
85.121 Splosna izvenbolnisnicna zdravstvena dejav

nost, 
85 .122 Specialisticna izvenbolnisnicna zdravstvena 

dejavnost, 
85.130 Zobozdravstvena dejavnost, 
85.141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne 

opravljajo zdravniki, 
85.143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n., 
74 .853 Druga splosna tajniska opravila , 
74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n., 
70.200 Dajanje lastnih nepremicnin v najem. 

II. ORGANI ZDRAVSTVENEGA DOMA 

7. clen 

Organi zdravstvenega doma so: 

- svet zdravstvenega doma, 

- direktor, 

- strokovni svet. 


a) Svet zdravstvenega doma 

8. clen 
Zdravstveni dom upravlja svet zavoda, ki ima skupaj 7 

clanov. Svet sestavljajo predstavniki: 
- ustanovitelja (4 ciani), 
- zaposlenih v zdravstvenem domu (2 clana) in 
- predstavniki zavarovancev oziroma uporabnikov, ki 

jih imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Siovenije (1 
clan). 

Ciani sveta se izvolijo za mandatno obdobje 4 let in so 
lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani za to funkcijo. 

Predsednik sveta se izvoli izmed clanov sveta. 

9. clen 
Svet zdravstvenega doma sprejema: 
- statut in druge splosne akte zdravstvenega doma, 
- sprejema programe dela in razvoja zdravstvenega 

doma ter spremlja nJihovo izvrsevanje, 
- doloc';a financni nacrt in sprejema zakljucni racun 

zdravstvenega doma, 
- predlaga ustanovitelju v soglasju ministrstva, pristoj

nega za zdravstvo, spremembo ali razsiritev dejavnosti , 
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- daje ustanovitelju in direktorju zdravstvenega doma 
predloge in mnenja 0 posameznih vprasanjih in 

- opravlja druge z zakonom, aktom 0 ustanovitvi in s 
statutom doloeene zadeve. 

10. clen 
Zdravstveni dom ima statut, s katerim se natancneje 

ureja notranja organizacija, organi, njihove pristojnosti, vo
litve organov, nacin odlocanja in poslovanja zdravstvenega 
doma v skladu z zakonom in tem odlokom. V statutu se opre
delijo tudi drugi splosni akti, ki urejajo dejavnost zavoda. 

b) Direktor 

11 . clen 
Zdravstveni dom zastopa in predstavlja direktor, ki je 

odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zdravstvenega 
doma. 

Direktorja imenuje in razresuje svet zdravstvenega 
doma s soglasjem ustanovitelja ter sklepa z njim pogodbo 
o zaposlitvi. 

Mandat direktorja traja 4 leta. 

12. clen 
Za direktorja zdravstvenega doma je lahko imenovana 

oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
- visoka strokovna izobrazba, 
- najmanj 5 let delovnih i~kusenj . 
V primeru, da je za direktorja zdravstvenega doma ime

novana oseba, ki nima ustrezne visoke strokovne izobrazbe 
zdravstvene smeri, je za strokovnost dela zdravstvenega 
doma odgovoren strokovni vodja. 

Strokovnega vodjo zdravstvenega doma imenuje svet 
zdravstvenega doma na predlog strokovnega sveta. 

Za strokovnega vodjo je lahko imenovan zdravnik 
specialist dejavnosti zdravstvenega doma z najmanj 5 let 
delovnih izkusenj v stroki. 

c) Strokovni svet 

13. clen 
Kolegijski strokovni organ zdravstvenega doma je stro

kovni svet, ki obravnava vprasanja s podrocja strokovnega 
dela zdravstvenega doma, odloca 0 strokovnih vprasanjih v 
okviru pooblastil, dolocenih v statutu, doloca strokovne pod
lage za programe dela in razvoja zdravstvenega doma, daje 
svetu in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela 
in razvoja dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali aktom 
o ustanovitvi oziroma s statutom dolocene naloge. 

Sestavo in nacin oblikovanja strokovnega sveta doloca 
statut zdravstvenega doma. 

III. SREDSTVA ZA DELO ZDRAVSTVENEGA DOMA 

14. clen 
Premozenje zdravstvenega doma je last ustanovitelja, s 

katerim pa upravlja zdravstveni dom. Zdravstveni dom lahko 
razpolaga s premicnim premozenjem, z nepremicnim pre
mozenjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja. 
Za upravljanje s premozenjem je zdravstveni dom odgovoren 
ustanovitelju. 

15. clen 
Za prevzete obveznosti odgovarja zdravstveni dom z 

vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga. 

16. clen 
Sredstva za delo pridobiva zdravstveni dom na na

slednje naCine: 

- po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje 
Siovenije, 

- s placili za storitve, 
- iz sredstev ustanovitelja v skladu z veljavnim Odlo

kom 0 proracunu Obcine Sentjur, 
- po pogodbi z pristojnim ministrstvom za zdravstvo za 

naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz republiskega 
proracuna, 

- iz drugih virov na nacin in podpogoji, dolocenimi z 
zakonom, aktom 0 ustanovitvi in statutom zdravstvenega 
doma. 

Organi zdravstvenega doma zagotavljajo poslovanje 
v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost 
poslovanja zdravstvenega doma. 

17. clen 
Zdravstveni dom razpolaga s presezkom prihodkov nad 

odhodki, ki jih doseze pri opravljanju svoje dejavnosti kot 
javne sluzbe za razvoj in medicinsko-tehnolosko posodobitev 
svoje dejavnosti. Presezek prihodkov nad odhodki sme za
vod uporabiti Ie za opravljanje in razvoj dejavnosti. 

S presezki, ki jih zdravstveni dom pridobi na druge na
cine, zdravstveni dom razpolaga ob soglasju ustanovitelja. 

18. clen 
Zdravstveni dom ima vsa pooblastila v pravnem pro

metu. 
Ustanovitelj zagotavlja ustrezne materialne pogoje za 

pricetek dela zdravstvenega doma. Za obnavljanje oziroma 
razsiritev zmogljivosti se zagotavljajo amortizacijska sred
stva, zbrana ob placilu storitev, namenska sredstva ustano
vitelja in druga namenska sredstva. 

IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI 

USTANOVITELJA IN ZDRAVSTVENEGA DOMA 


19. clen 

Zdravstveni dom ima naslednje pravice in obveznosti : 
- sprejema program zdravstvenega varstva in poroca 

o njegovem izvajanju, 
- poroca 0 poslovanju in predlaga sanacijo izgub, 
- sodeluje pri oblikovanju razvojnih nacrtov, 
- sodeluje pri ukrepih ustanovitelja za napredek zdrav

stvenega varstva prebivalstva, 
- predlaga in izvaja programe obnavljanja in moderni

zacije dejavnosti ter predlaga plan investicij, 
- zagotavlja obrambne priprave, 
- daje v najem prostore, v katerih opravlja svojo dejav

nost, za enkratne oziroma obcasne dejavnosti, 
- zagotavlja ustanovitelju potrebne podatke v skladu z 

zakonom. 
Ustanovitelj ima naslednje pravice in obveznosti: 
- usklajuje program zdravstvenega varstva, 
- spremlja njegovo izvajanje ter sprejema ukrepe za 

zagotavljanje zdravstvenega varstva prebivalstva, 
- sklepa najemne oziroma zakupne pogodbe, za pros

tore, ki jih zdravstveni dom ne potrebuje za opravljanje javne 
zdravstvene sluzbe, s koncesionarji oziroma drugimi zain
teresiranimi pravnimi ali fizicnimi osebami po predhodnem 
mnenju zdravstvenega doma, 

- planira in usklajuje investicije in skrbi za njihovo fi
nanciranje, 

- nadzira gospodarjenje z nepremicninami v lasti usta
novitelja, 

- revidira poslovanje javnega zavoda, 
- sprejema ukrepe za sanacijo in kritje izgub, 
- pri oblikovanju in izvajanju politike zdravstvenega var

stva vkljucuje zdravstveni dom in medicinsko stroko. 
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20. elen 
Zdravstveni dom mora od ustanovitelja: 
- pridobiti soglasje k doloebam statuta, 
- pridobiti soglasje k imenovanju in razresitvi direktorja 

ter k sklenitvi njegove pogodbe 0 zaposlitvi. 
- pridobiti soglasja k statutarnim spremembam, 
- pridobiti soglasje k spremembam ali razresitvi dejav

nosti. 

V. DELOVNA RAZMERJA 

21 . elen 
Delovna razmerja, udelezba delavcev pri upravljanju in 

uresnieevanju sindikalnih pravic delavcev, se urejajo v skladu 
z zakonom, splosnim aktom in kolektivno pogodbo. 

VI. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE 

22. elen 
Svet zdravstvenega doma, s soglasjem ustanovitelja, 

sprejme nov statut zavoda v roku 90 dni po sprejemu tega 
odloka. 

23. elen 
Do sprejema statuta zdravstvenega doma se uporablja 

veljavni statut, razen doloeil. ki so v nasprotju z zakoni in 
tem odlokom. 

Stem odlokom preneha veljati Odlok 0 izloeitvi organi
zacijske enote Zdravstveni dom Sentjur iz Javnega zavoda 
Zdravstveni center Celje in 0 ustanovitvi Javnega zavoda 
Zdravstveni dom Sentjur (Uradni list RS, st. 34/92). Dose
danji mandati organov zdravstvenega doma pa prenehajo 
veljati v skladu z doloeili 0 njihovem imenovanju. 

24. elen 
Ta odlok zaene veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Siovenije. 

St. 004-16/2004-240 
Sentjur, dne 17. februarja 2005. 

Zupan 

Obeine Sentjur 


Stefan Tisel I. r. 


706. Odlok 0 spremembah in dopolnitvah odloka 
o ustanovitvi Zavoda LPC KozJansko. Lokalni 
pospesevalni center 

Na podlagi 3. elena Zakona 0 zavodih (Uradni list RS, 
st. 12/91 in 8196), 5. elena Zakona 0 razvoju malega go
spodarstva (Uradni list RS, st. 18/91) , 29. elena Zakona 0 

lokalni samoupravi (Uradni list RS, st. 72/93; 6/94 - odl. US 
RS, 45/94 - odl. US RS in Uradni list RS, st. 57/94, 14/95, 
20/95 - odl. US RS, 63/95 - odl. US RS, 9/96 - odl. US RS. 
39/96 - odl. US RS in 44/96 - odl. US RS in Uradni list RS. 
st. 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70100, 51/02) ter na podlagi 
15. elena Statuta Obeine Sentjur pri Celju (Uradni list RS, 
st. 40/99, 1102) je Obeinski svet obeine Sentjur na 18. redni 
seji dne 17. 2. 2005 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 0 

ustanovitvi Zavoda LPC Kozjansko. Loka'ini 
pospesevalni center 

1. elen 
V Odloku 0 ustanovitvi zavoda LPC Kozjansko, Lokalni 

pospesevalni center (Uradni list RS, st. 4/00) se spremeni 
1. elen, tako da se glasi: 

»S tem odlokom Obeina Sentjur in Obeina Dobje (v 
nadaljevanju besedila: ustanoviteljici) ustanavljata zavod na 
podroeju pospesevanja razvoja gospodarstva, podezelja in 
turizma - Razvojna agencija Kozjansko (v nadaljevanju be
sedila: RA Kozjansko) .« . 

2. elen 
S spremembo imena zavoda iz LPC Kozjansko, Lokalni 

pospesevalni center v Razvojna agencija Kozjansko, RA 
Kozjansko, se novo ime smiselno uporabi v naslovu odloka 
in v vseh nadaljnjih elenih. 

3. elen 
Spremeni se 4. elen, tako da se glasi: 
»Ime zavoda je: Razvojna agencija Kozjansko. 
Skrajsano ime: RA Kozjansko. 

Sedez: Sentjur, Mestni trg 2.« 


4. elen 
Prvi odstavek 6. elena se spremeni, tako da se glasi: 
»RA Kozjansko izvaja naslednje naloge: 
- izvajanje programov in projektov na podroeju pospe

sevanja podjetnistva, razvoja podezelja in konkurenenosti 
na lokalni ravni, 

- izvajanje drugih programov in projektov regionalnih in 
obmoenih razvojnih programov, 

- priprava obmoenega razvojnega programa za obmoe
no razvojno partnerstvo, 

- koordinacija in razvoj obmoenega razvojnega part
nerstva, 

- izvajanje sektorskih politik na lokalni ravni, 
- zastopanje obmoenega razvojnega partnerstva na 

vseh nivojih, 
- sodelovanje pri pripravi regionalnega razvojnega pro

grama za obmoeje statistiene regije in pri pripravi driavnih 
razvojnih dokumentov, 

- koordinacija aktivnosti in izdelava lokalnih razvojnih 
strategij, 

- organizacija in iskanje finanenih virov na lokalnem, 
regionalnem , nacionalnem in mednarodnem nivoju, 

- razvijanje podjetniskih pobud in ugodne klime za na
stajanje razvojnih projektov, 

- svetovanje in strokovna pomoe obstojeeim in poten
cialnim podjetnikom, 

- povezovanje razpolozljivih kapacitet na podroeju raz
iskovanja in razvoja, 

- svetovanje in razvoj pogojev za inovativno dejav
nost, 

- aktiviranje in razvoj kadrov za razvojne naloge, 
- strokovna pomoe obeinam pri naertovanju in uresni

eevanju razvojnih projektov, 
- koordinacija in izvajanje nalog iz programa aktivne 

politike zaposlovanja) 
- sodelovanje pri aktivnostih prostorskega planiranja, 
- izdelava pregleda razpolozljivih poslovnih prostorov, 

objektov in zemljise primernih za razvoj gospodarstva, 
- priprava in izdelava posameznih projektov po naro

eilu, 
- spodbujanje razvoja turizma na obmoeju, 
- skupno nacrtovanje, oblikovanje in trienje turistiene 

ponudbe obmoeja, 
- izvajanje strokovnega dela in koordinacija aktivnosti 

TIC Sentjur, 
- oblikovanje celovite turistiene ponudbe obmoeja, 
- spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistiene 

infrastrukture na obmoeju, 
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5. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE 

12. clen 
V obdobju zaeasnega financiranja Mestne obeine Siovenj 

Gradec v letu 2010, ee bo zaeasno financiranje potrebno, se 
uporablja ta odlok in sklep zupana. . 

13. elen 
Ta odlok zaene veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Siovenije. 

8t. 410-17212008 

Siovenj Gradec, december 2008 


Zupan 

Mestne obeine Siovenj Gradec 


Matjai Zanoikar I.r. 


5538. 	 Odlok 0 dopolnltvah Odloka 0 komunalnlh 
taksah v Mestnl obclnl SlovenJ Gradec 

Na podlagi 9. elena Zakona 0 financiranju obein (Uradni 
list RS, it. 123/06, 57108) in 16. elena Statuta Mestne obeine 

. Siovenj Gradec - UPB1 (Uradni list RS, st. 43/08) je Obeinski 
svet Mestne obeine Siovenj Gradec na 22. seji dne 15. 12. 
2008 sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvah Odloka 0 komunalnih taksah 

v Mestnl obcinl Siovenj Gradec 

1. elen 
V Odloku 0 komunalnih taksah v Mestni obCini Siovenj 

Gradec (Uradni list RS, 5t. 41/96, 29/04, 50105) se spremeni 
7. elen tako, da se glasi: 

»Taksne obveznosti so doloeene v toekah. Vrednost toCke 
zna5a 0,0932 EUR. Vrednost toeke se usklajuje enkrat letno 
po preteku koledarskega leta z rastjo indeksa cen zivljenjskih 
potreb5ein. Prva uskladitev se opravi v letu 2010. Pri odmeri 
takse se vzame kot osnova za izraeun takse vrednost toeke na 
dan nastanka obveznosti, oziroma pri taksah, ki so doloeene z 
letno tarifo, vrednost toeke na dan zapadlosti plaeila takse.({ 

2. elen 
Ta odlok zaene veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Siovenije. 

81. 417-01/1996 
Siovenj Gradec, dne 18. decem bra 2008 

Zupan 

Mestne obeine Siovenj Gradec 


Matjaz Zanoskar I.r. 


SLQYENSKA BISTRICA 

5539. 	 Sklep 0 vrednostl tocke za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljlsca 
za leto 2009 

Na podlagi 6. elena Statuta Obeine Siovenska Bistrica 
(Uradni list RS, st. 34/95, 72199, 65/02 in 43/07) in 19. elena 
Odloka 0 nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji5ea na ob
moeju Obeine Siovenska Bistrica (Uradni list RS, 51. 29/96 in 
73/03) je Obeinski svet Obeine Siovenska Bistrica na 16. redni 
seji dne 15. 12. 2008 sprejel 

SKLEP 
o vrednosti tocke za odmero nadomestila 


za uporabo stavbnega zemljiica za leto 2009 


1. elen 
Vrednost toeke za izraeun nadomestila za uporabo stavb

nega zemljisea na obmoeju Obeine Siovenska Bistrica zna5a 
0,0021041 EUR. 

2. elen 
Ta sklep zaene veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Siovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009. 

8t. 033-23/2008-16/13 
Siovenska Bistrica, dne 16. decembra 2008 

Zupanja 

Obeine Siovenska Bistrica 


Irena Majcen I.r. 


SENTJUR 

5540. 	 Odlok 0 spremembah In dopolnltvah Odloka 0 
ustanov«V1 javnega zavoda Zdravstvenl dom 
~entjur 

Na podlagi 3. elena Zakona 0 zavodih (Uradni list RS, st. 
12191, 8/96), 9. elena Zakona 0 zdravstveni dejavnosti (Uradni 
list RS, 5t. 23/05 - UPB2, 23/08) ter 15. elena Statuta Obeine 
8enljur pri Celju (Uradni list RS, st. 40/99, 1/02,84/06 in 26/07) 
je Obeinski svet Obeine 8entjur na 16. redni seji dne 18. de
cembra 2008 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ustanovitvi javnea.a zavoda 
Zdravstveni dom Sentjur 

1. elen 
V Odloku 0 ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom 

8entjur (Uradni list RS, 51. 20105) se 6. elen spremeni in se 
glasi: 

»Dejavnosti zavoda se razvrSeajo v podrazrede standar
dne klasifikacije dejavnosti, in sicer: 

86.210 -	 Splo5na zunajbolni5niena zdravstvena dejavnost 
86.220 -	 Specialistiena zunajbolni5niena zdravstvena 


dejavnost 

86.230 -	 Zobozdravstvena dejavnost 
86.909 -	 Druge zdravstvene dejavnosti 
68.200 -	 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepre

mienin 
69.200 -	 Raeunovodske, knJigovodske in revizijske dejav

nosti, daveno svetovanje 
82.110 -	 Nudenje celovitih pisarniskih storitev 
82.190 -	 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge 


posamiene pisami5ke dejavnosti.({ 


2. elen 
Ta odlok zaene veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Siovenije. 

8t. 004-16/2004(240) 
8enljur, dne 18. decembra 2008 

Zupan 

Obeine 8entjur 


mag. Stefan Tisell.r. 
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