
 1 

 

 

Na podlagi  45. člena Zakona o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91), določili Zakona o zdravstveni 

dejavnosti (Ur. list RS št.9/92) je svet zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota na svoji seji 

dne  01.06.1993 sprejel 

 

 

 

S T A T U T 

 

JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM 

 

MURSKA SOBOTA 

 

 

 

 

I.  TEMELJNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska 

Sobota, ki ga je dne 26.11.1992 sprejela Skupščina občine Murska Sobota (v nadaljnjem 

besedilu: ustanovitelj ) opravlja Zdravstveni dom Murska Sobota kot pravna oseba osnovno 

zdravstveno dejavnost za območje občine Murska Sobota kot javni zdravstveni zavod (v 

nadaljnjem besedilu :zavod). 

 

 

 

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA 

 

 

2. člen 

 

Ime zavoda je Zdravstveni dom Murska Sobota.  

Skrajšano ime je  ZD M.Sobota.  

Sedež zavoda je v M.Soboti, Grajska 24. 

 

 

3. člen 

 

Zavod ima žig okrogle oblike z besedilom: Zdravstveni dom Murska Sobota. 
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4. člen 

 

Zavod lahko spremeni ime in sedež samo s soglasjem ustanovitelja. 

 

 

 

III. DEJAVNOST ZAVODA 

 

5. člen 

 

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni, ki obsega :preprečevanje 

bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in 

dispanzerski način v Zdravstvenem domu Murska Sobota in organizacijskih enotah na terenu 

in na domu bolnika, opravlja reševalne prevoze in nujno medicinsko pomoč. 

 

Osnovna zdravstvena dejavnost obsega:  

- spremljanje zdravstvenega stanja, prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, 

krepitev in zboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje zdravljenje in rehabilitacijo 

bolnikov in poškodovancev; 

- preventivno zdravstveno varstvo različnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s 

programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami; 

- zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja; 

- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo; 

- zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem 

razvoju; 

- patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter 

oskrbovancev v socialno varstvenih in drugih zavodih; 

- nujno medicinsko pomoč in reševalno službo; 

- zdravstvene preglede športnikov; 

- zdravstvene preglede nabornikov; 

- ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo; 

- diagnostične in terapevtske storitve; 

 

 

 

Naloga zdravstvenih delavcev v osnovni zdravstveni dejavnosti na posameznem področju je 

tudi povezovanje in sodelovanje z drugimi zdravstvenimi ter socialnovarstvenimi, 

vzgojnoizobraževalnimi in drugimi zavodi, podjetji, organizacijami ter posamezniki za 

oblikovanje in izvajanje programov za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja. 

 

Nekatere specialistične zdravstvene dejavnosti (dermatologija, psihiatrija, psihohigiena, 

oralna kirurgija, zobna protetika, spec. ambulanta za zobne in ustne bolezni, …) se zaradi 

racionalnosti opravljajo tudi za zdravstvene domove v Pomurju. 

 

 

Zavod lahko spremeni oziroma razširi dejavnost ali preneha le s soglasjem ustanovitelja, 

Ministrstva za zdravstvo in po predhodnem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije. 
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IV. ORGANIZACIJA ZAVODA 

 

 

6. člen 

 

Zdravstveni dom ima naslednje dejavnosti, ki se izvajajo v naslednjih organizacijskih enotah: 

 

1. Dejavnost splošne medicine izvajajo: 

- v splošnih ambulantah zdravstvenega doma. 

 

2. Dejavnost zdravstvenega varstva žensk, otrok, šolskih otrok in  mladine izvajajo: 

- v dispanzerju za ženske, 

- v dispanzerju za otroke, 

- v dispanzerju za šolske otroke in mladostnike, 

- v dispanzerju za mentalno zdravje otrok in maldostnikov, 

- ambulanta za dispanzersko varstvo vseh otrok v Beltincih. 

 

3. Dejavnost medicine dela, prometa in športa izvaja: 

- v dispanzerju za medicino dela, prometa in športa in v ambulantah izven dispanzerja. 

 

4. Pnevmofiziološko dejavnost izvajajo: 

- v dispanzerju za pljučne bolezni in tuberkolozo. 

 

5. Patronažno in babiško dejavnost izvajajo: 

- v patronažni in babiški dejavnosti z zdravstveno nego bolnikov na domu in v okviru 

organizacijske enote. 

 

6. Psihiatrično dejavnost izvajajo: 

- v dispanzerju za psihiatrijo, 

- v terapevtski skupnosti zdravljenih alkoholikov, 

- v psihoonkologiji. 

 

7. Dejavnost nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov opravljajo delavci v delovni 

enoti na sedežu zavoda. 

 

8. Dermatovenerološko dejavnost izvajajo: 

- v dispanzerju za dermatovenerologijo, 

 

9. Dejavnost za zobozdravstveno varstvo otrok, šolskih otrok in mladine izvajajo: 

- v ambulantah zavoda in šolah. 

 

10. Dejavnost za splošno zobozdravstveno varstvo izvajajo: 

- v ambulantah za splošno zobozdravstveno dejavnost. 

 

11. Dejavnost za specialistično zobozdravstveno varstvo izvajajo: 

- v specialističnih zobozdravstvenih ambulantah. 
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12. Zobotehnična dejavnost: 

- v zobotehničnem laboratoriju 

 

13. Laboratorijsko dejavnost izvajajo: 

- v laboratoriju za osnovne in biokemične preiskave na sedežu zavoda,  

- v ambulantah izven sedeža zavoda. 

 

14. Uprava zavoda: 

- tajništvo, 

- nabava in skladiščenje, 

- zveze in vzdrževanje, 

- pranje in likanje perila. 

 

 

V skladu z dogovorom se določene dejavnosti osnovnega zdravstvenega varstva izvajajo: 

1. Dejavnost osnovne higiensko epidemiološke službe: 

- v Zavodu za zdravstveno varstvo M.Sobota 

2. Dejavnost  fizikalne medicine: 

- v fizioterapevtski dejavnosti v Splošni bolnišnici M.Sobota 

3. Rentgenološko dejavnost: 

- v Splošni bolnišnici M.Sobota. 

 

Zavod izvaja zdravstveno varstvo v ambulantah in zdravstvenih postajah izven sedeža zavoda 

v Beltincih, Petrovcih, Prosenjakovcih, Gradu, Cankovi, Rogaševcih, Rakičanu in  

Martjancih, ki so organizirane kot terenske ambulante oziroma zdravstvene postaje. 

 

Podrobnejša mreža zdravstvene dejavnosti na primarni ravni se določi s planom 

zdravstvenega varstva. Mrežo zdravstvene dejavnosti določa in zagotavlja ustanovitelj. 

 

Podrobnejšo notranjo organizacijo in organizacijo dela določi direktor zavoda s splošnim 

aktom, za katerega je dolžan pridobiti predhodno mnenje strokovnega sveta. 

 

 

 

V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI  ZAVODA V PRAVNEM  

     PROMETU 

 

7. člen 

 

Premoženje zavoda je last  ustanoviteljic. 

 

Zavod ima pravico upravljanja s premoženjem, ki  ga je dobil  za začetek dela od ustanovitelja 

in pravico razpolaganja s sredstvi za delo zavoda. 

 

Zavod je dolžan poslovati po načelih dobrega gospodarja  in je za  upravljanje s premoženjem  

odgovoren ustanovitelju. 
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8. člen 

 

Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. 

Za svoje obveznosti  je zavod odgovoren z vsemi sredstvi, s katerimi  razpolaga. 

 

Zavod samostojno razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim pa samo po 

predhodnem  soglasju ustanovitelja. 

 

 

 

VI.  ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE  ZAVODA 

 

 

9. člen 

 

Zavod predstavlja in zastopa direktor oz. direktorica v okviru pooblastil, ki jih ima zavod v 

pravnem prometu in to neomejeno,  razen pri sklepanju pravnih poslov v zvezi z nakupom in 

prodajo  nepremičnin, zakar mora pridobiti predhodno soglasje ustanovitelja. 

 

Predhodno soglasje ustanovitelja pa ni potrebno v zvezi z nakupom in prodajo nepremičnin 

družbenega standarda, zakar pa mora imeti soglasje sveta zavoda. 

 

 

 

VII. PLANIRANJE DELA IN RAZVOJA 

 

10. člen 

 

Zavod planira svoje delo in razvoj v skladu s sprejetim planom zdravstvenega varstva v 

Republiki Sloveniji ter v skladu s planskimi usmeritvami ustanovitelja. 

 

Pri pripravi planov dela in razvoja, zavod upošteva možnost pridobivanja sredstev za delo na 

podlagi pogodb in možnosti prodaje svojih storitev na trgu. 

 

Zavod sprejema plane razvoja in dela v rokih določenih z zakonom. 

 

 

 

VIII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 

 

11. člen 

 

Zavod pridobi sredstva za izvajanje dejavnosti: 

- od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljene storitve, 

- iz proračuna Republike Slovenije oziroma Ministrstva  za zdravstvo Slovenije za storitve 

in namene, za katere je z zakonom določeno in posebej dogovorjeno, da se financirajo  iz 

republiškega proračuna, 

- od ustanovitelja, 

- s prodajo storitev drugim, 
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- z dotacijami, darili in iz drugih virov, na način  in pod pogoji, določenimi z zakonom in 

tem statutom. 

 

Ustanovitelj zagotavlja sredstva za investicije in za druge obveznosti, določene z zakonom in 

odlokom o ustanovitvi zavoda.  

 

 

12. člen 

 

Presežek prihodkov nad odhodki zavod  uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti. 

 

O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja oz. 

direktorice svet zavoda v soglasju z  ustanoviteljem. 

 

 

13. člen 

 

O načinu ter višini pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni mogoče pokriti izdrugih razpoložljivih 

sredstev zavoda, odloči ustanovitelj na predlog sveta zavoda. 

 

 

 

IX.  ORGANI ZAVODA 

 

14. člen 

 

Organi zavoda so: 

- svet zavoda, 

- direktor oz.  direktorica, 

- strokovni svet, 

- komisija za varstvo pravic delavcev, 

- stanovanjska komisija, 

- disciplinska komisija, 

- delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. 

 

 

1. Svet zavoda 

 

15. člen 

 

Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 

 

Svet zavoda ima  7 članov. 

 

Svet zavoda predstavljajo predstavniki: 

- ustanovitelja    3 člani 

- zavarovancev   1 član 

- delavci oz. delavke zavoda  3 člani 
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Predstavnike oz.  predstavnice ustanovitelja imenuje Skupščina občine M.Sobota. 

Predstavnika oz. predstavnico  zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije.   

Predstavnike  delavcev oz. delavk  zavoda  izvolijo delavci na tajnih volitvah.   

 

Predstavniki delavcev v svetu zavoda se izvolijo izmed zdravnikov, drugih zdravstvenih 

delavcev in zdravstvenih sodelavcev, tako da predstavljajo delavce iz vseh 3 temeljnih 

dejavnosti zavoda. Te dejavnosti so: 

- celotno zobozdravstvo z upravo zavoda, 

- celotna splošna medicina z laboratorijem in reševalno službo in  

- dispanzerske dejavnosti s patronažo. 

 

 

16. člen 

 

Po svoji funkciji ne morejo biti izvoljeni v svet zavoda: 

- direktor oz. direktorica, 

- strokovni vodja, 

- pomočnik direktorja in  

- glavna sestra zavoda. 

 

 

17. člen 

 

Člani oz. članice sveta zavoda se izvolijo oz. imenujejo za 4 leta in  so lahko ponovno  

imenovani oziroma izvoljeni. 

 

Predsednika sveta zavoda se izvoli za mandatno dobo 4 let izmed članov predstavnikov 

delavcev sveta zavoda. Svet izvoli tudi namestnika predsednika.  

 

 

18. člen 

 

Svet zavoda ima naslednje pristojnosti: 

- sprejema statut in druge  splošne akte zavoda, 

- sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, 

- določa in sprejema finančni načrt in periodične obračune ter zaključni račun  zavoda, 

- predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,  

- na predlog direktorja odloča o dajanju prostorov in drugih osnovnih sredstev v najem, 

- s soglasjem ustanovitelja odloča o nakupu in prodaji  nepremičnin, razen z področja 

družbenega standarda o čemer odloča samostojno, 

- daje ustanovitelju in direktorju oz. direktorici zavoda predloge in mnenja o posameznih 

vprašanjih  zavoda, 

- imenuje in razrešuje direktorja oz. direktorico zavoda s soglasjem ustanovitelja, 

- na predlog direktorja oz. direktorice  imenuje in razrešuje strokovnega  vodjo zavoda ter 

delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, 

- s soglasjem ustanovitelja odloča o ustanovitvi skupnosti zavodov, 

- na drugi stopnji odloča o pritožbah delavcev v disciplinskih zadevah, 

-  imenuje in razrešuje  člane   komisij zavoda ter predstavnika zavoda v skupnosti zavodov 

in  
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- odloča o zadevah za katere je pooblaščen z zakonom, odlokom o  ustanovitvi zavoda in 

drugimi splošnimi akti zavoda. 

 

 

19. člen 

 

Svet zavoda lahko veljavno odloča,  če  je na seji navzočih več kot polovica članov oz. članic 

sveta zavoda. 

 

Svet zavoda sprejema sklepe z večino glasov vseh članov . 

 

Podrobnejše določbe o delu sveta so določene v poslovniku, ki ga sprejme svet zavoda. 

 

 

20. člen 

 

Prve volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda se opravijo na podlagi poslovnika, ki ga 

sprejme direktor  zavoda in ki opravi  vse priprave za izvedbo. 

 

Nadaljnji postopek v zvezi z volitvami in odpoklicem predstavnikov delavcev v svet zavoda 

se določi s pravilnikom, ki ga sprejme svet zavoda. 

 

 

2. Direktor oz. direktorica  zavoda 

 

21. člen 

 

Poslovodni organ zavoda je direktor oz. direktorica. 

 

Direktor oz. direktorica organizira in  vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa 

zavod ter je odgovoren  za zakonitost dela zavoda. 

 

Direktor  sprejema akte, ki pomenijo izvajanje sprejetih splošnih aktov s področja delovnih 

razmerij ter delitve sredstev za osebne dohodke, organizacijo dela in poslovanje razen tistih, 

ki se nanašajo na področje temeljnih pravic delavcev iz delovnega razmerja in delitev osebnih 

dohodkov, katere pa sprejema svet zavoda. 

 

Direktor opravlja tudi druge naloge za katere ga pooblasti svet zavoda ter naloge določene v 

zakonih, drugih predpisih, v tem statutu in v splošnih aktih. 

 

 

22. člen 

 

Direktorja oz. direktorico zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. 

 

Mandat  direktorja oz. direktorice  traja 4 leta in je po poteku te dobe lahko  ponovno 

imenovan. 
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23. člen 

 

Za direktorja oz. direktorico zavoda je lahko imenovan  kandidat  na podlagi javnega razpisa, 

če izpolnjuje  naslednje pogoje: 

- da izpolnjuje splošne pogoje po zakonu, 

- da ima visoko  strokovno izobrazbo in  

- da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj. 

 

Razpisni postopek ter pravice in obveznosti kandidatov v zvezi z razpisom ter pogoje za 

predčasno razrešitev določa zakon o zavodih. 

 

 

3. Strokovni svet zavoda 

 

24. člen 

 

Strokovni svet ima 18  članov. 

 

Strokovni svet sestavljajo po svoji funkciji vodji posameznih dejavnosti oziroma 

dispanzerjev. Te dejavnosti so: 

- splošna medicina,  

- splošno zobozdravstvo, 

- zobozdravstveno varstvo otrok, šolskih otrok in mladine, 

- specialistično zobozdravstvo, 

- dispanzer medicine dela, prometa in športa, 

- dispanzer za otroke, 

- dispanzer za šolske otroke 

- dispanzer za žene, 

-  psihiatrični dispanzer, 

- dispanzer za mentalno zdravje otrok in mladostnikov, 

- dispanzer za dermatovenerologijo, 

- pljučni dispanzer, 

- klinični laboratorij, 

- zobotehnični laboratorij, 

- patronažna in babiška dejavnost, 

- reševalna služba, 

- nujna medicinska pomoč in  

- glavna sestra zavoda. 

 

 

 

25. člen 

 

Strokovni svet vodi direktor oz. direktorica oziroma strokovni vodja, ki odgovarja  za 

izvajanje sprejetih sklepov. 

 

Strokovni svet  sprejema svoja stališča praviloma s soglasjem članov. O posameznih 

vprašanjih strokovni svet lahko tudi glasuje. Ne glede na izid glasovanja je potrebno 

zabeležiti vsa pomembnejša stališča iz razprave. 
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26. člen 

 

Strokovni svet ima naslednje pristojnosti: 

-    obravnava  vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, 

- določi in predlaga svetu zavoda načrt strokovnega dela zavoda za plansko obdobje, 

- odloča o izbiri in prioriteti nabav medicinske opreme ob upoštevanju smernic razvoja 

posameznih dejavnosti v zavodu in razpoložljivih sredstev, 

- daje mnenje direktorju oz. direktorici glede organizacije in dela zavoda, 

- predlaga direktorju oz. direktorici plane izobraževanja, plane specializacij in odloča o 

pogojih kandidatov oz.kandidatk za specializacije, 

- predlaga direktorju oz. direktorici  mentorje za zdravstvene delavce, 

- odloča o vseh drugih zadevah, za katere ga pooblasti svet zavoda ali direktor oz. 

direktorica. 

 

 

Strokovni svet mora biti seznanjen tudi o pritožbah uporabnikov oz. uporabnic na delo 

delavcev zdravstvenega zavoda o katerih jih  seznanja direktor oz. direktorica ali strokovni 

vodja, ki tudi odloča o pritožbah. 

 

 

4. Komisija za varstvo pravic delavcev 

 

27. člen 

 

Komisija za varstvo pravic  delavcev šteje 5 članov. 

 

Člane komisije imenuje svet zavoda za 4 letno mandatno obdobje. 

 

Komisija za varstvo pravi delavcev je drugostopenjski organ, ki v skladu s splošnimi akti 

zavoda odloča o ugovorih delavcev iz delovnih razmerij in stanovanjskih razmerij in opravlja 

druge s splošnimi akti zavoda in zakonom določene zadeve. 

 

 

5.Stanovanjska komisija 

 

28. člen 

 

Stanovanjska komisija ima 3 člane. 

 

V stanovanjski komisiji so po 1.član iz vsake dejavnosti v zavodu. Komisijo imenuje svet 

zavoda za dobo 4.let. 

 

Stanovanjska komisija na prvo stopnji odloča o vseh stanovanjskih zadevah po določilih 

ustreznega splošnega akta. 
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7. Disciplinska komisija 

 

 

29. člen 

 

Disciplinska komisija  ima 5 članov. 

 

Disciplinsko komisijo volijo  delavci za dobo 2 let. 

 

 

30. člen 

 

Disciplinska komisija zaseda v 3 članskem  senatu. 

 

Sestavo senata določa predsednik oz. predsednica disciplinske komisije, ki ga izvolijo člani  

na prvi  seji disciplinske komisije.  

 

Podrobnejša določila o delu disciplinske komisije določa poseben splošni akt. 

 

 

 

7. Delavci  s posebnimi pooblastili in odgovornostmi 

 

31. člen 

 

Delavci  s posebnimi pooblastili in odgovornostmi so strokovni vodja, pomočnik direktorja za 

splošne zadeve in glavna sestra zavoda. Pomočnik direktorja za splošne zadeve se imenuje le, 

če je za direktorja imenovana oseba z izobrazbo zdravstvene smeri. 

 

Strokovnega  vodjo imenuje svet zavoda po javnem razpisu na predlog direktorja in na 

podlagi mnenja strokovnega sveta zavoda za dobo 4 let. 

 

Ostale delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi pa imenuje po javnem razpisu svet 

zavoda na predlog direktorja, za dobo 4 let. 

 

Po preteku te dobe so lahko ponovno imenovani. 

 

 

32. člen 

 

V primeru, da je za direktorja izbrana oseba, ki nima visoke strokovne izobrazbe zdravstvene 

smeri, strokovno delo zavoda vodi in zanj odgovarja strokovni vodja, ki ima položaj 

pomočnika direktorja. 

 

Strokovni vodja mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

- da ima visoko izobrazbo zdravstvene smeri, 

- da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj. 
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33. člen  

 

Za pomočnika direktorja  za splošne zadeve je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje 

naslednje pogoje: 

- da izpolnjuje splošne pogoje po zakonu, 

- da ima višjo izobrazbo ekonomske ali pravne smeri 

- da ima 5 let delovnih izkušenj. 

 

 

34. člen  

 

Za glavno medicinsko sestro zavoda  se lahko imenuje kandidat, ki izpolnjuje naslednje 

pogoje: 

-    da izpolnjuje splošne pogoje po zakonu, 

- da ima  višjo zdravstveno izobrazbo,  

- da ima 5 let delovnih izkušenj. 

 

 

 

X. OBRAMBA IN ZAŠČITA 

 

 

35. člen 

 

Zavod v skladu z zakonom in drugimi predpisi izdeluje in sprejema svoje obrambne 

dokumente. 

 

Direktor je vodja obrambnih priprav, priprav za zaščito in reševanje ter je odgovoren za 

njihovo stanje. 

 

Zavod je dolžan zagotoviti v skladu z  določili in smernicami pristojnih organov izvajanje 

nalog za opravljanje storitev v vojni. 

 

Zavod je dolžan na podlagi sklepov pristojnih družbenopolitičnih skupnosti in v skladu z 

zakonom organizirati narodno in civilno zaščito. 

 

 

 

XI. POSLOVNA TAJNOST, POKLICNA SKRIVNOST IN VARSTVO OSEBNIH 

      PODATKOV 

 

 

36. člen 

 

Vsak delavec, ki pri svojem delu uporablja podatke, ki so po zakonu, tem statutu in splošnih 

aktih poslovna skrivnost, je dolžan to upoštevati. 

 

Kot uradna skrivnost se morajo zlasti hraniti listine in podatki, ki se nanašajo na ukrepe v 

primeru izrednih okoliščin ter  obrambne in zaščitne dokumente. 
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Kršitev določil o varovanju poslovne  in poklicne skrivnosti in varstva osebnih podatkov 

pomeni hujšo kršitev delovnih obveznosti, za katere se lahko izreče ukrep prenehanja 

delovnega razmerja. 

 

 

 

37. člen 

 

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci  ter  osebe, ki so jim ti podatki  dosegljivi zaradi 

narave njihovega dela, so dolžni varovati kot poklicno skrivnost podatke o zdravstvenem 

stanju posameznika ter o vzrokih, okoliščinah in posledicah tega stanja. 

 

Podatke o bolnikovem stanju lahko sorodnikom in drugim osebam z njegovim dovoljenjem 

daje le zdravnik oz. zdravnica,  ki bolnika zdravi. V primeru,  da bolnik ni opravilno sposoben 

oziroma  gre za mladoletno  osebo dajejo  dovoljenje skrbniki  oziroma starši. 

 

V primeru,  da bolnik izbere drugega  zdravnika, je potrebno vso pomembno zdravstveno  

dokumentacijo o bolniku predati zdravniku, ki nadaljuje zdravljenje. 

 

 

38. člen 

 

 

Zavod mora varovati kot skrivnost tudi listine in podatke, ki jih pristojni organ razglasi za 

državno tajnost, ki se mu kot  zaupne sporoči in tiste, ki vsebujejo ponudbe za natečaj ali 

javno licitacijo. 

 

Listine in podatki, ki so poslovna tajnost sme drugim sporočiti le direktor oz. direktorica 

oziroma oseba, ki jo on pooblasti. 

 

 

39. člen 

 

Ob sklenitvi delovnega razmerja se delavca seznani s tem, katere njegove osebne podatke 

potrebuje zavoda v zvezi z uresničevanjem njegovih pravic iz dela in v zvezi z delom. 

 

Za uporabo osebnih podatkov  delavcev, ki se ne nanašajo na uresničevanje  njegovih pravic 

in obveznosti iz dela in v zvezi z delom, mora delavec dati pismeno soglasje. 

 

Zavod mora zagotoviti način varovanja osebnih podatkov zaposlenih in podatkov zdravstvene 

dokumentacije, ki jih zbira in obdeluje preko avtomatske obdelave podatkov. Posebej se mora 

zagotoviti  hramba in dostop do računalniške opreme ter do posameznih datotek. 
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XII.  VARSTVO IN ZBOLJŠANJE DELOVNEGA IN ČLOVEKOVEGA OKOLJA 

 

 

40. člen 

 

Zavod je dolžan v skladu  z zakonom zagotoviti varstvo  delavcev oz. delavk pri delu, 

predvsem  pa zagotavljati vsem delavcem v skladu s predpisi: 

 

- ustrezno opremljenost delovnih mest za varno  opravljanje dela,  

- preventivne in  druge obdobne zdravstvene preglede, 

- osebna zaščitna sredstva, 

- stalno izobraževanje s področja varstva  pri delu in seznanjanje z nevarnostmi na  

posameznih delovnih mestih ter  

- ostale pravice, ki izhajajo  iz splošnih aktov zavoda. 

 

Zavod je dolžan zagotavljati takšen način opravljanja svoje dejavnosti, ki ne ogroža 

človekovega življenjskega okolja. 

 

 

 

XIII.  ORGANIZIRANJE SKUPNIH STROKOVNIH DEJAVNOSTI 

 

 

41. člen 

 

Zavod se pri izvajanju programov povezuje in usklajuje z drugimi javnimi zdravstvenimi 

zavodi  na območju občin G.Radgona, Lendava, Ljutomer in M.Sobota in v ta namen 

organizira za posamezna  področja dejavnosti ustrezne oblike medsebojnega povezovanja, kot 

so strokovno medicinski sveti. 

 

 

42. člen 

 

Zavod lahko ustanovi skupnost zavodov za opravljanje finančnih, pravnih in administrativnih 

del skupaj z drugimi javnimi  zdravstvenimi zavodi. 

 

V okviru skupnosti zavodov lahko načrtuje, izvaja in opravlja tudi druge strokovne in 

svetovalne zadeve, če se tako dogovori z drugimi zavodi na osnovi skupnih interesov. 

 

 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

 

43. člen 

 

 

V zavodu se še naprej uporabljajo splošni akti, ki so veljali do sedaj, v kolikor niso v 

nasprotju  s tem statutom.  
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44. člen 

 

Ta statut je sprejet, ko zanj glasuje več kot polovica vseh članov sveta zavoda, stopi pa v 

veljavo, ko da nanj svoje soglasje ustanovitelj. 

 

Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejemajo  na enak način kot to velja za njegov 

sprejem. 

 

 

45. člen 

 

Z dnem sprejetja tega statuta preneha veljati statut Zdravstvenega doma M. Sobota z dne  

15.09.1981 ter statutarni sklep Pomurskega zdravstvenega zavoda M.Sobota z dne 

29.03.1991. 

 

 

 

 

Štev.:     62/1-1993 

V Murski Soboti, dne  01.06.1993 

 

 

 

                   Predsednik  

 

sveta zavoda: 

 

               GERIČ Ignac, spec.klin.psih. 

       GERIČ Ignac,  l. r. 

 

 

 


