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1.

Č!

len
V s k la d u
z
O
d
lo
kom o u
Z d ra v s tv e n i
dom M u rs k a s ta n o v it v i ja v n e g a z
Skupščin
d ra v s tv e n
S o b o ta ,
a o
te lj ) o p ra vbčine M u rs k a S o b o ta (vk i g a je d n e 2 6 .1 1 .1 9 9 e g a z a v o d a
2 s p re
lj a Z d ra
n a d a lj
.D D-..V..J1Q
z d ra v s tv e n o v s tv e n i dom M u rs k a S on je m b e s e d il u :u s ta n je la
o v ib o ta
d e ja
ja v n i z d ra v
s tv e n i z a v o v n o s t z a območje obči k o t p ra v n a o se b a o s ne M u rs k a
d (v n a d a lj n je
S o b o ta k o t
m b e s e d il u
: z a v o d ).

I I . IME IN
SEDE2 ZAVOD
A

/

2.

člen

Im e z a v o d a
je Z d ra v st v
e n i dom M u rs
k a S o b o ta .
s k ra jš a n o im
e je ZD M .S
o b o ta .
sedež zavod
a je v M. S
o b o ti , G ra js
ka 24.

1

3 . člen
z a v o d im a ž
ig o k ro g le
o b li k e z b e
S o b o ta .
se d il o m

1

Z d ra v s tv e n i

dom M u rs k a

4.

člen

za vo d la hk o sp re m
en i im e in se de ž
sa m o s so gl as je m
us ta no vi te lj a .
II I. DEJAVNOST ZA
VODA

5. člen
Za vo d op ra vl ja os
ki ob se ga : prep no vn o zd ra vs tv en o de ja vn os t na pr
rečevanje
im ar ni ra
no st ik o,
zd ra vl je nj e in re bo le zn i in po šk od b, od kr iv an je , divn i,
ha bi li ta ci jo na am
ag
ze rs ki način v Zd
bu la nt ni in di sp an ra
vs
tv
en
em
do
mu
en ot ah na te re nu
M ur sk a So bo ta in
in nu jn o m ed ic in sk in na do mu bo ln ik a, op ra vl ja re šeor ga ni za ci js ki h
va ln e pr ev oz e
o pomoč.
Os no vn a zd ra vs tv en
a
sp re m lja nj e zd ra vs de ja vn os t ob se ga :
uk re po v za va ro va tv en eg a st an ja , pr eb iv al ce v in pr
nj e, kr ep it ev
ed la ga nj e
prečevanje,
od kr iv an je , zd ra vl in zb ol jš an je zd ra vj a te r pr eje nj e in re ha bi li
in po šk od ov an ce v;
ta ci jo bo ln ik ov
- pr ev en tiv no zd ra
vs tv en o va rs tv o ri
zi
bi va lc ev v sk la du
s pr og ra m om pr ev enčnih sk up in in dr ug ih pr e st va in z m ed na ro
dn im i ko nv en ci ja m tiv ne ga zd ra vs tv en eg a va r/~- zd ra vs tv en o vz
i;
go jo te r sv et ov an
je za oh ra ni te v in
zd ra vj a;
kr ep ite v
preprečevan j
e, od kr iv an je
in zd ra vl je nj e us
bo le zn i te r re ha bi
tn ih in zo bn ih
li
ta
ci
jo
;
zd ra vs tv en o re ha bi
v te le sn em in du še li ta ci jo ot ro k in m la do st ni ko v z
m ot nj am i
pa tr on až ne ob is ke vn em ra zv oj u;
,
li ta ci jo bo ln ik ov zd ra vs tv en o ne go , zd ra vl je nj e in
st ve ni h in dr ug ih na do mu te r os kr bo va nc ev v so ci al nore ha bi va rnu jn o m ed ic in sk o za vo di h;
pomoč in re še
va ln o sl už bo
zd ra vs tv en e pr eg le
de
šp
or
tn
ik
ov
;
zd ra vs ~v en e pr eg le
de na bo rn i ko v;
ug ot av lj an je zač a
sn~ ne zm ož no
st
diagnostične
in te ra pe vt sk e st ori za de lo ;
it ve ;
N al og a zd ra vs tv en
ih de la vc ev v os no
po sa m ez ne m področ
vn i zd ra vs tv en
ju je tu di po
ve zo va nj e in so de i de ja vn os ti na
zd ra vs tv en im i te r
lo va nj
dr ug im i za vo di , so ci al no va rs tv en im i, vz go jn oi zo br e z dr ug im i
až ev al ni m i in
po
dj
et ji , or ga ni za ci ja
ob lik ov an je in
m
i
te
r
po
iz
sa m ez ni
va
ja
nj e pr og ra m ov za
po vr ni te v zd ra vj a.
kr ep it ev , oh ra ni ki za
te v in
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Ne ka ter e specialistične
ps ih ia tri ja , ps iho hig ien zd rav stv en e de jav no sti ( de rm ato log ija ,
or aln a ki ru rg ija ,
sp ec . am bu lan ta za zo bn e a,
zob na
in
us
tne bo lez ni ... ) se za rad pr ot eti ka ,
no sti in pre dv ide nih ka
i rac ion alzd rav stv en e dom ove v Po dro vs kih no rm ati vo v op rav lja jo tud i za
mu rju .
Za vod lah ko spr em en i oz
iro ma ra zš iri de jav no st
so gla sje m us tan ov ite lja ,
al i pre ne ha le s
nem mn enj u Za vod a za zd M ini str stv a za zd rav stv o in po pre dh od rav stv en o za va rov an je Sl
ov en ije .

IV . ORGANIZACIJA ZAVODA
6.

člen

Zd rav stv en i dom
im a na
na sle dn jih or ga niz ac ijs kih sle dn je de jav no sti , ki se izv aja jo v
en ota h:
l.
De jav no st sp loš ne me dic
ine izv aja jo:
- v sp loš nih am bu lan tah
2.
De jav no st zd rav stv en eg a zd rav stv en eg a dom a.
va rst va žen sk, otr ok , šo
in ml ad ine izv aja jo:
lsk ih otr ok
- v dis pa nz erj u za že ns ke
- v dis pa nz erj u za otr ok ,
- v dis pa nz erj u za šo lsk e,
e
- v dis pa nz erj u za me nta otr ok e in ml ad os tni ke ,
lno zd rav je otr ok in ml ad
- am bu lan ta za dis pa nz ers
os tni ko v,
3.
De jav no st me dic ine de la, ko va rst vo vse h otr ok v Be lti nc ih ,.
pro me ta in šp or ta izv aja
:
- v dis pa nz erj u za me dic
ino de la, pro me ta in šp or
ta in v
am bu lan tah izv en dis
4. Pn ev mo fti zio loš ko de pa nz erj a.
jav no
- v dis pa nz erj u za pljučn st izv aja jo:
5.
Pa tro na žn o in ba biš ko de e bo lez ni i n tub erk ulo zo .
jav
- v pa tro na žn i in ba biš ki no st izv aja jo:
nik ov na domu in v ok vir de jav no sti z zd rav stv en o neg o bo lu or ga niz ac ijs ke en ote .
6.
Psihiatrično de jav
no st izv aja jo:
- v dis pa nz erj u za ps ih
ia
- v ter ap ev tsk i sk up no sti tri jo ,
zd rav lje nih alk oh oli ko v,
- v ps iho on ko log iji .
7.
8.
9.

10 .
11 .

De jav no st nu jne me dic ins
ke
op rav lja jo de lav ci v de lov pom oc1 in reš ev aln ih pre vo zo v
ni en oti na sed ežu zav od
De rm ato ve ne rol ošk o de jav
a.
no st izv aja jo:
- v dis pa nz erj u za de rm
De jav no st za zo bo zd rav stvato ve ne rol og ijo .
en o va rst vo otr ok , šo lsk
in ml ad ine izv aja jo:
ih otr ok
- v am bu lan tah zav od a in
De jav no st za sp loš no zo bo šo lah .
- v am bu lan tah za sp loš no zd rav stv en o va rst vo izv aja jo:
De jav no st za specialistič zo bo zd rav stv en o de jav no st.
no
zo bo zd rav stv en o va rst vo
jaj o:
izv a-
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- v specialističnih
Zobotehnična

zo bo zd ra vs tv en ih am
bu la nt ah .
de ja vn os t:
- v zobotehničnem la
bo ra to ri ju
13 . La bo ra to rij sk o
de ja vn os t iz va ja jo :
- v la bo ra to ri ju za
os no vn e in biokemične
pr ei sk av e na se de žu za vo da ,
- v am bu lan tah iz ve n
se de ža za vo da .
14 . Up rav a za vo da :
- ta jn iš tv o
- na ba va in skladišč
- zv ez e in vz dr že va enje,
nj
- pr an je in lik an je e,
pe ri la .
v sk la du z do go vo ro m
ne ga va rs tv a iz va ja se določene de ja vn os ti os no vn eg a zd ra
jo
vs tv el. De ja vn os t os no vn :
e hi gi en sk o ep i dem i ol
oš ke sl už be :
- v Za vo du za zd ra
2. De ja vn os t fi zi ka ln vs tv en o va rs tv o M .S ob ot a,
e
- v fi zi ot er ap ev ts ki m ed ic in e:
de ja vn os ti v Sp lo šn
3. Re nt ge no lo šk o de
i bo ln iš ni ci M .S ob ot
ja vn os t:
a
- v Sp lo šn i bo ln iš ni
ci M .S ob ot a
za vo d iz va ja zd ra vs
po st aj ah iz ve n se tv en o va rs tv o v am bu lan tah in zd ra vs
de ža za vo da v Be lti
tv en ih
Ca nk ov i, Ro ga še vc ih
nc ih , Pe tro vc ih ,
,
Gr
Rakičanu, M ar
ad u,
tja
so or ga ni zi ra ne
ko t te re ns ke am bunc ih in Pr os en ja ko vc ih , ki
lan te oz iro m a zd ra
po st aj e.
vs tv en e
Po dr ob ne jša mr ež a
zd ra vs tv en e de ja vn os
določi
ti na pr im
s pl an om zd ra vs tv en eg
se
a va rs tv a. M rež o zd raar ni ra vn i
no st i določa in za go
vs tv en e de ja vta vl ja us ta no vi te lj.
Po dr ob ne jšo no tra nj
o or ga ni za ci Jo in
or
di re kt or za vo da s sp
lo šn im ak to m, za ka ga ni za ci Jo de la določi
te re ga je do lž an pr id
pr ed ho dn o mn en je str
ok ov ne ga sv et a.
ob ili
12 .

V. PRAVICE, OBVEZNOS
TI IN ODGOVORNOSTI ZA
VODA V PRAVNEM PROM
ETU
7.

člen

Pr em ož en je za vo da je
la st us ta no vi te lja .
Za vo d im a pr av ic o up
ra vl ja nj a s pr em
začetek de la od
us ta no vi te lja in pr avož en jem , ki ga je pr id ob il za
ic o ra zp ol ag an ja s
za de lo za vo da .
sr ed st vi
Za vo d je do lž an po sl
up ra vl ja nj e s pr em ož ov at i po načelih do br eg a go sp od ar ja in
en jem od og ov or en us
je
ta no vi te lju .
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za

8.

člen

Za vo d je pr av na os eb a
in na sto pa v pra vn em pro
in za sv oj
me tu v svo
račun. Za sv oje
ob ve zn os ti je od go vo ren jem im enu
sr ed stv i, s ka ter im i raz
z vse mi
po lag a.
Za vo d sam os toj no raz po
lag a s premičnim pre mo
žen jem , z nepremičnim
pa sam o po pre dh od ne m
so gl as ju us tan ov ite lja
.
VI . ZASTOPANJE IN PRED
STAVLJANJE ZAVODA
9.

člen

Za vo d pr ed sta vl ja in za
sto pa di re kt or v ok vir
u po ob la sti l, ki jih
im a zav od v pra vn em pro
me tu in to ne om eje no ,
raz en pr i sk lep an ju
pr av nih po slo v v zv ez
i
mo ra pr id ob iti pre dh od z nak up om in pr od ajo /; nepremičnin,
za ka r
no so gl as je us tan ov ite
lja .
Pre dh od no so gl as je us tan
ov ite lja pa ni po tre bn o
in pr od ajo nepremičnin
v zv ez i z nak up om
dru žb en eg a sta nd ard a,
za ka r pa mo ra im eti
so gl as je sv eta za vo da .
VI I. PLANIRANJE DELA
IN RAZVOJA

10 .

člen

Za vo d pl an ira sv oje de
lo in raz vo j v sk lad u
s
zd rav stv en eg a va rst va
sp re jet im pla no m
v Re pu bli ki Sl ov en iji
te
sk im i us me rit va mi us tan
r v sk lad u s pla nov ite lja .
/

Pr i pr ip ra vi pla no v
de la in raz vo ja,
zav od up oš tev a mo žn ost
pr id ob iv an ja sre ds tev
za sv oje de lo na po dla
gi po go db in mo žn os ti
pr od aje sv oj ih sto rit ev
na trg u.
Za vo d sp rej em a pla ne raz
vo ja in de la v ro kih do
ločenih z zak on om
.
VI II. SREDSTVA ZA DELO
ZAVODA

11 .

člen

Za vo d pr ido biv a sre ds tv
a za izv aja nj e de jav no
- od Za vo da za zd rav stv
sti :
en o za va ro va nje Sl vo en
ije za op rav lje ne
sto rit ve ,
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- iz proračuna Republike Slovenije oziroma Ministrstva za zdravstvo Slovenije za storitve in namene, za katere je z zakonom
določeno ali posebej dogovorjeno, da se financirajo iz republiškega proračuna,
- od ustanovitelja,
- s prodajo storitev drugim,
z dotacijami,darili in iz drugih virov na način in pod pogoji
določenimi z zakonom in tem statutom.
Ustanovitelj zagotalja sredstva za investicije in za druge obveznosti, določene z zakonom in odlokom o ustanovitvi zavoda.

12.

člen

Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja za
razvoj svoje dejavnosti.

izvajanje

in

O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na
predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
13.

člen

O načinu ter visini pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni
pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloči
novitelj na predlog sveta zavoda.
IX. ORGANI ZAVODA

14.

člen

Organi zavoda so
- svet zavoda,
direktor,
strokovni svet,
komisija za varstvo pravic delavcev,
stanovanjska komisija,
disciplinska komisija in
delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
l. Svet zavoda
15.

člen

Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda ima 7

članov.

Svet zavoda sestavljajo predstavniki:
6

mogoče

usta-

- usta nov itel ja
- zava rova ncev
- dela vci zavo da

3
1

član

3

člani

člani

Pred stav nike usta nov itel ja imen uje Skup
Sob ota.
Pred stav nika zava rova ncev imen uje Zavo ščina občine M.
d za zdra vstv eno zava rovan je Slov enij e.
Pred stav nike dela vcev zavo da izvo lijo
dela vci na tajn i h voli tvah .
Pred stav niki
dela vcev
v svet u zavo da se
izvo l ijo
izme d
zdra vnik ov, drug ih zdra vstv enih dela vcev
in zdra vstv enih sod elav cev, tako da pre dsta vlja jo de l avce iz
vseh 3 tem eljn ih deja vno sti
zavo da. Te deja vno st so :
- celo tno zobo zdra vstv o z upra vo zavo da,
celo tna splo šna med icin a z labo rato rije
m in reše valn o služ bo in
- disp anze rske deja vno sti s patr ona žo.
16 .

~)

člen

Po svo ji fun kcij i ne mor ejo biti izvo
ljen i v sve t zavo da :
- dire ktor ,
- stro kov ni vod ja,
pomočnik dire kto rja in
- glav na sest ra zavo da.
17.

člen

člani

svet a zavo da se izvo lijo ozir oma ime
lahk o pono vno izvo ljen i ozir oma imen ovan nuje jo za 4 leta in
i.

so

Pred sedn ika svet zavo da se izvo l i za
man datn o dobo 4 let izme d
članov pred stav niko v dela vcev
zavo da. Svet izvo li tudi nam estn ika
pred sedn ika.
18.

člen

Sve t zavo da ima nasl edn je pris tojn osti
:
- spre jem a s t atut in drug e splo šne akte
zavo da,
- spre jem a p r ogra m dela in razv oja zavo
da ter spre mlja njih ovo
izvr šAvn n je,
- do l oča in spre jem a f i nančni načrt i n
periodčne obračune ter
zaključni račun zavo da,
- pred laga usta nov itel ju spre mem bo in
razš irite v deja vno sti,
- na pred log dire kto rja odloča o daja nju
pros toro v in drug ih
osno vnih sred stev v naje m,
- s sogl asje m usta nov itel ja odloča o naku
pu in prod aji nepr emi čnin, raze n z področja druž
bene ga stan dard a o čemer odloča
sam osto jno,
daje usta nov itel ju in dire ktor ju zavo da
pred loge in mne nja o
posa mez nih vpra šanj ih zavo da,
- imen uje in razr ešu je dire kto rja zavo
da s sogl asje m usta nov itelj a,
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- na pred log dire kto rja imen uje in razr
ešu je stro kov neg a vod jo
zavo da ter dela vce s pose bnim i poo blas
- s sogl asje m usta nov itel ja odloča o usta tili in odg ovo rnos tmi,
nov itvi sku pno sti zavo
dov,
- na drug i stop nji odloča o prit ožb ah
dela vcev v disc ipli nsk ih
zade vah,
- imen uje in razr ešu je člane kom isij zavo
da ter pred stav nika
zavo da v skup nost i zavo dov in
odloča o zade vah za kate re
je pooblaščen z zako nom ,odl okom o
usta nov itvi zavo da in drug imi splo šnim
i akti zavo da.

19.

člen

Sve t zavo da lahk o velj avn o odloča, če
je na seji navzočih več kot
polo vica članov sve ta zavo da.
Sve t zavo da spre jem a skle pe z večino glas
ov vseh članov.
Pod robn ejše določbe o delu svet a so dolo
čene v posl ovn iku, ki
ga
spre jme sve t zavo da.
20.

člen

Prve voli tve pred stav niko v dela vcev v
svet zavo da se opra viJo na
po::, 1lovn ikc1, kl ga ::,ipn~jme dire ktor zavo
da in ki opra vi
vse prip rave za izve dbo voli tev.
pod lagi

Nad aljn ji post opek v zve zi z voli tvam i
in odpo klic em pred stav nikov dela vcev v sve t zavo da se določi s
prav ilnik om, ki ga spre jme
sve t zavo da.
2. Dire ktor
21.

člen

Posl ovo dni orga n zavo da je dire ktor .
Dire ktor org aniz ira in vod i delo ter posl
stav lja in zast opa zavo d, ter je odgo vore ova nje zavo da, pred n za zak onit ost dela
zavo da.
Dire ktor spre jem a akte , ki pom eniJ o izva
akto v s področja delo vnih razm erij ter janj e spre jeti h splo šnih
deli tve sred stev za oseb ne
doho dke, org aniz acij o dela in posl ova
nje raze n tist ih,
ki se
nan ašaj o na področje tem eljn ih pora vic
dela
vcev
iz
delo
vneg a
razm erja in deli tev oseb nih doho dkov
, kate re pa spre jem a svet
zavo da.
Dire ktor opr avlj a tudi drug e nalo ge za
zavo da ter nalo ge določene v zako nih, kate re ga poo blas ti svet
drug ih pred pisi h , v tem
stat utu in v splo šnih akti h.
8

22.

člen

Dir ekt orja zavo da ime nuje in raz rešu
je sve t zavo da
ust ano vite lja.
Man dat dire kto rja
pon ovn o ime nov an.

tra ja 4 leta in je po pote ku
23.

te

s

sog lasj em
dob e

lahk o

člen

Za dire kto rja zavo da je lahk o ime nov
an kan dida t na pod lagi javn ega raz pisa , če izp oln juje nas ledn je
pog
- da izp oln juje splo šne pog oje po zako oje:
nu,
da ima viso ko stro kov no izob razb o in
- da ima najm anj 5 let delo vnih izku
šen j.

Raz pisn i pos tope k ter pra vice in obv
razp isom ter pog oje za predčasno raz ezn osti kan dida tov v zve zi z
reš itev določa zako n o zavo dih .

3. Stro kov ni sve t
24.

Stro kov ni sve t ima 18

člen

članov.

Stro kov ni sve t ses tav ljaj o po svo
ji
dej avn osti h ozir oma disp anz erje v. Te fun kci ji vod ji posa mez nih
dej avn osti so :
- splo šna med icin a,
- splo šno zob ozd ravs tvo,
zob ozd ravs tven o var stvo otro k, šols kih
otro k in mla dine ,
- specialistično zob ozd ravs tvo,
- disp anz er med icin e del a, prom eta
in špo rta,
- disp anz er za otro ke,
- disp anz er za šols ke otro ke,
disp anz er za žen e,
- psihiatrični disp anz er,
disp anz er za men taln o zdra vje otro k
in mla dos tnik ov,
disp anz er za derm atov ene rolo gijo ,
- pljučni disp anz er,
- klinični lab ora tori j,
- zobotehnični lab ora tori j,
- patr ona žna in bab iška deja vno st
- reše valn a slu žba ,
nujn a med icin ska pomoč in
- glav na ses tra zav oda .
9

25.

člen

Strok ovni svet vodi dire ktor oziro ma strok ovni
vodj a,
varja za izva janje spre jetih sklep ov.

ki

odgo -

Strok ovni

svet sprej ma svoja stališča prav ilom a s sogla
sjem
O posam eznih vpra šanji h strok ovni svet lahko tudi
glasuje . Ne glede na izid glaso vanj a je potre bno
zabe ležit i vsa
pome mbna jša stališča iz razp rave . 1
članov.

26.
1

1

člen

Strok ovni svet ima nasle dnje pris tojn osti:
obrav nava vpra šanja s področja strok ovne ga dela
zavod a,
določi in pred laga svetu zavo da
načrt strok ovne ga dela zavo da
za plans ko obdo bje,
odloča o izbi ri in prio ritet i naba
v medi cinsk e
upoš tevan ju smer nic razv oja posam eznih deja vnosoprem e ob
ti v zavod u in
razp olož ljivi h sred stev,
daje mnen je direk torju glede orga niza cije in dela
zavod a,
pred laga direk torju plane izob raže vanj a, plan e
spec
ializ acij in
odloča o pogo jih kand idato v za spec
ializ acije ,
pred laga direk torju ment orje za zdra vstve ne delav
ce,
odloča o vseh drug ih zade vah, za
kate re ga poob lasti svet
zavod a ali direk tor.
Strok ovni svt mora biti sezn anjen tudi o prito žbah
upora bniko v na
delo delav cev zdrav stven ega zavod a o kate rih jih
sezn
anja direk tor aH strok ovni vodj a, ki tudi odloča o prito
žbah .

4. Kom isija za varst vo prav ic delav cev

27.

člen

Kom isija za varst vo prav ic delav cev šteje 5

članov.

Člane kom isije imen uje svet zavod a za
4 letno mand atno obdo bje.
Kom isija za varst vo prav ic delav cev je drug ostop
enjsk i organ ,
ki
v sklad u s sploš nimi akti zavo da odloča o ugov
orih delav cev iz
delo vnih in stano vanj skih razm erij in opra vlja
drug e s sploš nimi
akti zavod a in zakon om določene zade ve.
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5. Stano vanjs ka komi sija

28.
Stano vanjs ka komi sija ima 3

člen

člane.

v stano vnajs ki komi siji so po 1 član iz vsake dejav nosti v
du. Komi sijo imenu je svet zavod a za dobo 4 let.

zavo-

Stano vanjs ka komi sija na prvi stopn ji odloča o vseh stano
vanjs kih
zadev ah po določilih ustre znega sploš nega akta.

6. Disci plins ka komi sija
29.
Disci plins ka komi sija ima 5

člen

članov.

Disci plins ko komi sijo volij o delav ci

30.

za dobo 2 let.

člen

Disci plins ka komi sija zased a v 3

članskem

senat u.

Sesta vo senat a določa preds ednik disci plins ke komi
sije,
izvol ijo člani na prvi seji disci plins ke komi sije.
Podro bnejš a določila o delu dis~i plins ke komi sije
sploš ni akt.

določa

ki

ga

poseb en

7. Delav ci s poseb nimi poob lastil i in odgov ornos tmi
31.

člen

Delav ci
s poseb nimi poob lastil i in odgov ornos tmi so stroko v.n-ivodja ,
pomočnik direk torja za sploš ne zadev e
in glavn a sestr a
zavod a. Pomočnik direk torja za sploš ne zadev e se imenu
če
je za direk torja imeno vana oseba z izobr azbo zdrav stven je le,
e smeri .
11

Strok ovneg a vodjo
predl og direk torja
za dobo 4 let.

imenu je svet zavod a po javnem razpi su na
in na podla gi mnen ja st·rok ovneg a sveta zavod a

Ostal a delav ca s poseb nimi poob lasti li in odgov ornos
tmi
nuje po javnem razpi su svet zavod a na predl og direk torja pa ime, za dobo
4 let.
Po prete ku te dobe so lahko ponov no imeno vani.
32.

člen

V prime ru, da je za direk torja izbra na oseba , ki
nima visok e
strok ovne izobr azbe zdrav stven e smer i, strok ovno delo
zavod a vodi
in zanj odgov arja strok ovni vodja , ki ima polož aj
pomočnika
direk torja .
Strok ovni vodja mora izpol njeva ti nasle dnje pogoj e:
da ima visok o izobr azbo zdrav stven e smeri
- da ima najma nj S let delov nih izkuš enj.
33.

člen

Za pomočnika direk torja za sploš ne zadev e
je lahko
kand idat, ki izpol njuje nasle dnje pogoj e:
- da izpol njuje sploš ne pogoj e po zakon u,
da ima visJo izobr azbo ekono mske ali pravn e smeri ,
- da ima 5 let delov nih izkuš enj.

34.

imeno van

člen

Za glavn o medic insko sestr o zavod a se lahko imenu je kand
idat,
izpol njuje nasle dnje pogoj e:
- da izpol njuje sploš ne pogoj e po zakon u,
da ima višjo zdrav stven o izobr azbo,
- da ima najma nj S let delov nih izkuš enj.
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ki

X. OBRAMBA IN

ZAŠČITA

35.

člen

zavo d v skla du z zako nom in durg imi pred
pisi izde luje in spre jem a
svoj e obra mbn e doku men te .
Dire ktor
je vod ja
obra mbn ih prip rav, prip rav
reše van je ter je odgo vore n za njih ovo
stan je.
Zavo d je dolž an zag otov iti v skla du z
pris tojn ih orga nov i z vctjc tuje nalo g za
vojn i.

za

zaščito

in

določili

in sme rnic ami
opra vlja nje stor itev v

Zavo d je dolž an na pod lagi skle pov pris
skup nost i in v skla du z zako nom org aniztojn ih družbenopolitičnih
irat i naro dno in civi lno
zaščito.

XI. POSLOVNA IN POKLICNA SKRIVNOST TER
VARSTVO
PODATKOV.
36.

OSEBNIH

člen

Vsak dela vec , ki pri svoj em delu upo
rabl ja pod
ki so
zako nu,
tem stat utu in splo šnih akti h posl ovn atke ,
a
skri
vno
st,
dolž an to upo štev ati.

po
je

Kot urad na skri vno st se mor ajo zlas ti
hra niti list ine in pod atki ,
ki se nan ašaj o na ukre pe v prim eru
izre dnih okoliščin ter
obra mbn e in zaščitne doku men te.
Krš itev določi o varo vanj u posl ovn e
in pok licn e skri vno sti in
vars tva oseb nih pod atko v pom eni hujš
o krši tev delo vnih obve znos ti,
za kate re se lahk o izreče ukre p pren
ehan ja delo vneg a
razm erja .

37.

člen

Zdr avst ven i dela vci in zdra vstv eni sode
lavc i ter oseb e, ki so jim
ti pod atki dos eglj ivi zara di nara ve
njih oveg a dela ,
so dolž ni
varo vati kot pok licn o skri vno st poda
tke o zdra vstv enem stan ju
posa mez nika ter o vzro kih, okoliščinah
in posl edic ah tega stan ja.
Pod atke o boln ikov e1u ~tan ju lahk o soro
dnik om in drug im oseb am z
njog ovim dov olje njem daje le zdra vnik
V
prim eru, da boln ik ni opra viln o spos , ki boln ika zdra vi.
oben ozir oma za mla dole tno
13

v

primeru , da bolnik izbere drugega zdravnik a, je potrebno vso
pomembn o zdravstv eno dokumen tacijo o bolniku predati
zdravnik u,
ki nadalju je zdravlje nje.

38.

č l en

Zavod mora varovat i kot skrivno st tudi listine in podatke , ki jih
pristojn i organ razglas i za državno skrivno st, ki se mu kot
zaupne sporoči in tiste, ki vsebujej o ponudbe za natečaj ali
javno licitaci jo.
Listine in podatke , ki so poslovna skrivno st sme drugim
le direkto r oziroma oseba, ki jo on pooblas ti.

39.

sporočiti

člen

Ob sklenitv i delovneg a razmerja se delavca seznani s tem, katere
njegove osebne podatke potrebu je zavod v zvezi z uresničevanjem
njegovih pravic iz dela in v zvezi z delom.
Za uporabo osebnih podatkov delavcev , ki se ne nanašajo na uresnicevan je njegovih pravic in obvezno sti iz dela in v zvezi z
delom, mora delavec dati pismeno soglasje .
Zavod mora zagotov iti način varovan ja osebnih podatko v zaposlen ih
i n podatkov zdravstv ene dokumen tacije, ki jih zbira in obdeluje
preko avtomats ke obdelave podatkov . Posebej se mora zagotov iti
hramba in dostop do računalniške opreme ter do posamez nih datotek.

XII. VARSTVO IN ZBOLJŠANJE DELOVNEGA IN

ČLOVEKOVEGA

OKOLJA

40. r. l en

Zavod je dolžan v skladu z zakonom zagotov iti varstvo delavcev
pri delu, predvsem za zagotav ljati vsem delavcev v skladu s
predpis i:
- ustrezno opremlj enost delovnih mest za varno opravlja nje dela,
- preventi vne in druge obdobne zdravstv ene pregled e,
- osebna zaščitna sredstva ,
14

- stal no izob raže van je s področ j a vars tva
njan je z neva rnos tmi na posa mez nih delo pri delu in sezn aosta le prav ice, ki izha jajo iz splo šnih vnih mes tih ter
akto v zavo da.
Zavo d je dolž an zag otav ljat i takš en
deja vno sti, ki ne ogro ža človekovega živlnaci n opra vlja nja
jenj ske ga oko lja.

svoj e

XII I. ORGANIZIRANJE SKUPNIH DEJAVNOSTI

41.

člen

Zavo d se pri izva janj u prog ram ov pov ezuj
javn imi zdra vstv enim i zavo di na območju e in vzk laju je z drug imi
va, Ljut ome r in M.S obot a in v ta name n občin G. Radg ona, Lend aorg aniz ira za posa mez na
področja deja vno sti ustr ezn
e obli ke med sebo jneg a pov ezov anja , kot
so stro kov no med icin ski sve ti.
42.

člen

Zavo d lahk o usta nov i skup nost zavo dov
prav nih in adm inis trat ivni h del skup aj za opr avlj anje finančnih,
z drug imi javn imi zdra vstveni mi zavo di.
V okv iru skup nost i zavo dov zavo d lahk
opr avlj a tudi drug e stro kov ne in svet ovao načrtuje, izva ja in
dog ovo ri z drug imi zavo di na osno vi skup lne zade ve, če se tako
nih inte reso v.

XIV . PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

43.

člen

V zavo du se še nap rej upo rabl jajo splo
dos eda j, v koli kor niso v nasp rotj u s temšni akt i, ki
stat utom .

44.

so

vel jali

člen

Ta

stat ut je spre jet, ko zanj glas uje več
kot polo vica vseh
svet a zavo da, stop i pa v velj avo , ko da
naj svoj e sog lasj e
usta nov itel j.
članov

Spre mem be in dop olni tve tega stat uta se
spre jem ajo na enak
kot to velj a za njeg ov spre jem .
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način

45.

člen

z dnem spre jetja tega stat uta pren eha velj ati
stat ut Zdra vstv enega doma M. Sobo ta z dne 15.9 .198 1 ter stat
utar ni skle p Pom urske ga
zdra vstv eneg a zavo da M. Sobo ta z dne 29.3 .199
1.

v Mur ski Sobo ti, dne 1.6.1 993

Pred sedn ik

klin . psih .

r.

(
\.
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Na po dla gi l. od sta vk a 46 . čle
na zak ona o zav odi h (U
rad ni
lis t RS, št. 12 /91 ) in 4. člena
odl oka o pri sto jno sti h
zbo rov Skupščine občine Mu rsk a
So bot a (U r. obj ave pom urs kih
občin, št. 9/9 0 in 22 /9
) je Skupščina občine Murska So bot
a
na sku pne m zas eda nju zbo ra zdr
uže neg a de la, zbo ra kra jev nih
sku pn ost i in družbenopolitičneg
a zbo ra dne 24. jun ija
1993
sp rej ela

S K L E P
o sog las ju k sta tut u Zd rav stv ene
ga doma Mu rsk a So bot a

I.
Skupščina občine

Mu rsk a So bot a daj e sog las je k
sta tut u Zd rav stv eneg a doma Mu rsk a So bo ta z na sle
dn jo do po lni tvi jo: v prv i vr sti
dru geg a od sta vk a 31. člena se
za bes edo : "za vod a" vs tav i be sed
ilo :
"po jav nem raz pis u" .

II.
Ta skl ep

začne

ve lja ti z dnem spr eje ma .

Šte vil ka : 02 8-8 9/9 3-1
Datum:
24 .6. 19 93

So bot a
eko n.

