
             
Na podlagi  45. in 46. člena Zakona o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), določil 

Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 36/04, 80/04) in Odloka o ustanovitvi 

javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota  (Uradne objave SO Murska 

Sobota, št. 15/92) je svet javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota na 

svoji seji dne  09.03.2005  sprejel 
 

 

 

SPREMEMBE  IN  DOPOLNITVE   

S T A T U T A 

JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA  

ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA 
 

 

1. člen 

 

V celoti se črta III. poglavje statuta DEJAVNOST ZAVODA in 5.člen statuta  in novo 

besedilo glasi:  

 

 

III. DEJAVNOST ZAVODA 

5.člen 

 

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v skladu z zakonom o  zdravstveni dejavnosti 

in mrežo zdravstvene službe na primarni ravni na območjih občin Beltinci, Cankova, Tišina, 

Grad, Hodoš, Šalovci, Gornji Petrovci, Kuzma, Murska Sobota, Moravske Toplice, Puconci 

in Rogaševci in sicer:  

 

- preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, 

- nujne medicinska pomoč, 

- splošna medicina in družinska medicina, 

- zdravstveno varstvo žensk,otrok in mladine, 

- preventivno in kurativno zobozdravstvo, 

- medicina dela, prometa in športa, 

- patronažno varstvo ter zdravstvena nega in oskrba bolnika na domu,  

- specialistična ambulantna dejavnost, 

- laboratorijska in druga diagnostika, 

- reševalna služba.  

 

Dejavnost iz 1.odstavka tega člena je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja: 

 

- 85.121  Osnovna izvenbolnišnična  zdravstvena dejavnost, 

- 85.122  Specialistična  izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost, 

- 85.130  Zobozdravstvena dejavnost, 

- 85.141  Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo  zdravniki, 

- 85.329  Druge socialne dejavnosti, 

- 70.200  Dajanje lastnih nepremičnin v najem, 

- 70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, 

- 33.100 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme ter ortopedskih pripomočkov. 



  

 

Dejavnost zavod izvaja v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in sodelavci, ki na 

podlagi koncesije opravljajo javno službo.  

 

Za ustanovitelje izvaja zavod tudi dejavnosti upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene 

dejavnosti.  

 

Zavod lahko spremeni dejavnost samo s soglasjem ustanoviteljev.  

 

 

2. člen 

 

V 14.členu statuta se črtajo četrta, peta, šesta in sedma alineja.  

 

 

3. člen 

 

V celoti se črta 27.člen statuta z naslovom »Komisija za varstvo pravic delavcev«.  

 

 

4. člen 

 

V celoti se črta 28.člen statuta z naslovom »Stanovanjska komisija«.  

 

 

5. člen 

 

V celoti se črtata 29.in 30 člen statuta z naslovom »Disciplinska komisija«.  

 

 

6. člen 

 

Črtajo se 31.,32., 33. in 34.člen.  

 

7. člen 

 

Vsa ostala določila statuta ostanejo še naprej v veljavi.  

 

Te spremembe in dopolnitve statuta pričnejo veljati, ko jih sprejme sveta zavoda in ko dajo 

nanj svoje soglasje ustanovitelji zavoda.  

 

 

Številka: 61/1-05 

Murska Sobota, dne 10.03.2005  

 

 

     Predsednica sveta zavoda: 

Martina HORVAT, dipl.med.sestra 

 


