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4. elen
Spremeni se drugi odstavek 27. elena odloka, tako da
glasi:
Pri porabnikih - pravnih osebah odeita upravljavec stanje
na obraeunskem vodomeru najmanj dvakrat letno, z uposteva
njem odMkov zaradi spremembe cene, okvare ali zamenjave
vodomera.
5. elen
Spremeni se 40. elen, tako da glasi:
Z denamo kaznijo 400 € se kaznuje upravljavec javnega
vodovoda:
1. ee neupravieeno prekine dobavo vode brez predho
dnega obvestila uporabnikom (30. elen) in je zato povzroeena
skoda;
2. ee ne dopusti prikljueitve, kot to doloea 7. elen;
3. Ce ne izpolnjuje obveznosti po 4., 5., 14. in 15. toeki
30. elena tega odloka.
Z denarno kaznijo 150 € se kaznuje prekrsek iz prvega
odstavka tega elena tudi odgovorna oseba upravljavca. Kadar
je upravljavec podjetje, ki mu je podeljena koncesija na osnovi
pogodbe je odgovorna oseba doloeena s pogodbo.
6. elen
Spremeni se 41 . elen, tako da glasi:
Z denarno kaznijo 250 € se kaznuje za prekrsek - fiziena
oseba, ee:
1. se prikljuei na javni vodovod brez soglasja upravljavca
(1. locka 31. elena);
2. ne izpolnjuje obveznosti iz 2.,3.,4.,6.,7. in 11. toeke
31. elena;
3. prekine dobavo vode drugemu uporabniku ali z nestro
kovnim delom onesnazi vodo v napeljavi 31. elen;
4. odvzema vodo iz hidranla v nasprotju s 33., 34. in
35. elenom;
5. ne izpolnjuje doloeil13. in 14. elena.
Za prekrsek iz 1. do 5. toeke prvega odstavka tega ele
na se kaznuje uporabnik - pravna oseba z denarno kaznijo
400 €, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo
150 € .
7. elen
Spremeni se 44. elen, ki glasi : »nadzor nad izvajanjem
tega odloka opravljajo prislojna inspekcij~ka sluzba, pooblasee
ni delavci upravljavca pa opravljajo strokovni nadzor« .
8. elen
Ostala vsebina odloka ostane nespremenjena.

Uradni list Republike Siovenije
ke (Uradni list RS, sl. 65/07) in Sklepa 0 zaeetku priprave
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dOlgoroenega
in druzbenega plana za obmoeje Obeine Bloke (Uradni list
RS, sl. 93/08) je Obeinski svet Obeine Bloke na 14 seji dne
19. 3. 2009 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgorocnega
druzbenega plana Obcine Loska dolina
za obmocje Obcine Bloke - za obmocje
nekdanjih vojasnic
1.
Javno se razgrne Osnulek sprememb in dopolnitev pro
storskih sestavin dolgoroenega druzbenega plana Obeine Lo
ska dolina za obmoeje Obeine Bloke - za obmoeje nekdanjih
vojasnic
2.
Osnutek iz 1. locke tega skiepa bo objavljen na oglasni
deski Obeine Bloke, Nova vas 4 a, 1385 Nova vas in na spletni
strani Obeine Bloke.
Javna razgrnilev Iraja 30 dni od veljave sklepa.
3.

V casu jayne razgrnitve bo organizirana javna obravnava
in sicer dne 23. 4. 2009. ob 17. uri, v veenamenski dvorani nad
Krajevno knjiznico v Novi vasi 4b, 1385 Nova vas.
4.

V Casu razgrnitve lahko zainteresirani vpisejo svoje pri
pombe in predloge k osnutku sprememb in dopolnitev v knjigo
pripomb, ki bo na sedezu Obeine Bloke, Nova vas 4a, 1385
Nova vas, in sicer v casu uradnih ur, ali pa jih pis no posredu
jejo na naslov Obeina Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas, s
pripisom pripombe k osnutku.
Rok za oddajo pripomb poteee zadnji dan jayne razgr
nilve.
5.
Ta sklep zaene veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
lislu Republike Siovenije.
Sl. 3505-0001/2009
Nova vas, dne 19. marca 2009
.zupan
Obeina Bloke
Joze Doles I.r.

9. elen
Ta odlok zaene veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Siovenije.
SI. 355-0006/2009
Nova vas, dne 19. marca 2009
Zupan
Obeine Bloke
Joze Doles I.r.

1005.

Sklep 0 javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgorocnega druzbenega plana Obcine Loska
dolina za obmocje Obcine Bloke - za obmocje
nekdanjih vojasnic

Na podlagi 31. elena Zakona 0 urejanju proslora (Ura
. dni list RS, sl. 110102 in 8/03), 6. elena Slatuta Obeine Blo

BREZICE

1006.

Odlok 0 ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Brezice

Na podlagi 3. elena Zakona 0 zavodih (Uradni list
RS, sl. 12/91, 45/94 Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 
ZPDZC, 127/06 - ZJZP), 9. elena Zakona 0 zdravstveni dejav
nosti (Uradni list RS, sl. 23/05 - uradno preeiseeno besedilo,
15/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 77/08 - ZDZdr), 29. in
61. elena Zakona 0 lokalni samoupravi (Uradni list RS, sl. 94/07
- uradno preeiseeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08 in 100108
- odl. US) in 19. elena Statuta Obeine Brezice (Uradni list
RS, sl. 10109) je Obeinski svet Obeine Brezice na 18. redni seji
dne 16. 3. 2009 sprejel
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OOLO K
o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Brezice
I. UVODNA DOLOCBA

1. clen
Javni zavod Zdravstveni dom Brezice je bil ustanovljen
z Odlokom 0 ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Brezice (Uradni list RS, sl. 1/92), njegovo nadaljnje delova
nje pa je bilo urejeno z Odlokom 0 preoblikovanju javnega
zavoda Zdravstveni dom Brezice (Uradni list RS, st. 30101
in 96/05).
Stem odlokom Obcina Brezice s sedezem Cesta prvih
borcev 18, Brezice (v nadaljevanju: ustanovitelj) uskladi delova
nje Javnega zavoda Zdravstveni dom Brezice (v nadaljevanju:
zavod) z Zakonom 0 zdravstveni dejavnosti, Zakonom 0 zavo
dih ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi.
2. clen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgo
vornostmi, ki so doloeene z zakonom, tem odlokom in Statutom
Zdravstvenega doma Brezice.
Dejavnost zavoda je javna sluzba, katere izvajanje je v
javnem interesu.

II. STATUSNE DOLOCBE

1. Ime, sedez in pravni status zavoda
3. clen
Ime zavoda je: Zdravstveni dom Brezice.
Sedez zavoda je : Cernelceva 8, 8250 Brezice.
Skrajsano ime zavoda je: ZD Brezice.
4. clen
Zavod lahko spremeni ime in sedez po predhodnem so
glasju ustanovitelja. V pravnem prometu mora zavod uporablja
ti ime iz predhodnega elena.
5. clen
lavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in od
govornostjo v pravnem prometu, kot to dolocajo lakon 0 zdra
vstveni dejavnosti, lakon 0 zavodih in ta odlok.
lavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in je za
svoje obveznosti odgovoren z vsemi sredstvi, s katerimi raz
polaga.
lavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgo
va~a za svoje obveznosti z vsem premozenjem, s katerim raz
polaga in je razvidno iz knjigovodskih evidenc in popisa sred
stev zavoda. V pravnem prometu s tretjimi osebami nastopa v
svojem imenu in za svoj racun in ima vsa pooblastila, razen za
promet z nepremicninami, katerih lastnik je ustanovitelj, kjer je
potrebno predhodno soglasje ustanovitelja .

2.Pecatzavoda
6. clen
lavod ima pecat okrogle oblike, premera 35 mm. V sre
dini peeata je skrajsano ime zavoda, na obodu pa sta izpisana
ime in sedez zavoda.
Zavod ima tudi pecat premera 20 mm z enakim besedi
10m.
7. clen
Stevilo posameznih peeatov, njihovo uporabo, nacin va
rovanja in unicevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, doloci
direktor.
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3. Organiziranost zavoda
8. clen
Notranjo organizacijo zavoda, organizacijske in strokovne
enote in lokacije, na katerih zavod organizira izvajanje dejav
nosli, doloca zavod s statutom zavoda in Pravilnikom 0 notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter na podlagi norma
tivov in predpisov, ki urejajo to podrocje.

4. Zastopanje in predstavljanje

9. clen
lavod zastopa in predstavlja direktor.
Direktor zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med zacasno odsotnostjo nadomesea direktorja delavec
zavoda, ki ga za nadomeseanje pooblasti direktor. Pooblasceni
delavec ima v casu nadomescanja vsa pooblastila direktorja.
Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

III. DEJAVNOST ZAVODA
10. clen
Dejavnost zavoda je javna sluzba, katere izvajanje je v
javnem interesu.
lavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v skladu z
lakonom 0 zdravstveni dejavnosti, lakonom 0 zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju, lakonom 0 zdravniski
sluzbi in v skladu z ostalimi predpisi.
lavod ima organizirano: splosno medici no, druzinsko me
dicino, medicino dela prometa in sporta, ambulanto v socialnem
zavodu, pediatrijo, dispanzer za sola~e in mladino, ginekolosko
ambulanto, prevenlivno in kurativno zobozdravstveno dejavnost,
laboratorijsko in drugo diagnostiko, ambulanto za zdravljenje
odvisnosti, patronaza in nega na domu, psihiatricni dispanzer,
dispanzer za pljucne bolezni, nujne in ne nujne resevalne pre
voze ter prevoze na in iz dialize, prevoze na onkoloski institut
na kemoterapijo in obsevanje, zdravstveno in zobozdravstveno
vzgojo, dezurno sluzbo in nujno medicinska pomoc.
Osnovna zdravstvena dejavnost, ki jo opravlja zavod ,
obsega:
- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predla
ganje ukrepov za varovanje,
- krepitev in zboljsanje zdravja ter preprecevanje, odkri
vanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poskodovancev,
- preventivno zdravstveno varstvo rizicnih skupin in dru
gih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdra
vstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami,
- zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in kre
pitev zdravja,
- preprecevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih
bolezni ter rehabilitacijo,
- zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z mo
tnjami v telesnem in dusevnem razvoju,
- zdravstveno varstvo zensk, otrok in mladine,
- patronazne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in
rehabilitacijo bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialno
varstvenih in drugih zavodih,
- nujno medicinsko pomoc in resevalno sluzbo,
- zdravstvene preglede sportnikov,
- ugotavljanje zacasne nezmoznosti za delo,
-Iaboratorijske, diagnosticne in terapevtske storitve.
Naloga zavoda je tudi povezovanje in sodelovanje s kon
cesionarji in z drugimi zdravstvenimi ter s socialnovarstvenimi,
vzgojno izobrazevalnimi in drugimi zavodi, podjetji, organizaci
jami, drustvi ter posamezniki z namenom oblikovanja in izvaja
nja programov za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja .
lavod izvaja tudi druge naloge s podrocja zdravstva
ter zdravstvene storitve v skladu z lakonom 0 zdravstveni
dejavnosti:
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- koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in za
gotavljanje stabilnosti delovanja jayne mreze,
- organizacija in koordinacija izvajanja nujne medicinske
pomoei in dezurne sluzbe,
- izvajanje mrlisko pregledne sluzbe,
- ne nujni resevalni prevozi ter prevozi dializnih bolnikov,
- programi za zdravo zivljenje ,
- pedagoske naloge,
- diagnostiene in terapevtske storitve za zasebnike , kon
cesionarje in samoplaenike,
- prodaja zdravstvenih storitev na trgu,
- izobrazevanje in organizacija seminarjev s podroeja
zdravstva .
lavod lahko izven zdravstvene sluzbe opravlja finanene,
knjigovodske in druge storitve za koncesionarje in druge upo
rabnike . Med te storitve spadajo :
- opravljanje finaneno raeunovodskih in administrativnih
del,
- eiseenje zdravstvenih prostorov, pranje perila, vzdr
zevanje opreme ter objektov ter sterilizacija sanitetnega ma
teriala,
- prevoz krvi in drugega materiala,
- gospodarska dejavnost za potrebe zavoda, ki je na
menjena opravljanju dejavnosti, za katero je bil zavod usta
novljen.
lavod opravlja za ustanoviteljico tudi dejavnost upra
vljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti, proste
kapacitete pa lahko odda v najem s predhodno pridobljenim
soglasjem ustanoviteljice.
11. elen
Naloge iz prejsnjega elena, ki jih opravlja zavod, so v
skladu z veljavno Uredbo 0 uvedbi in uporabi standardne kla
sifikacije dejavnosti in obsegajo naslednje dejavnosti :
Q 86.210
Q 86.220
Q 86 .230
Q 86.909

J 63.110
J 62.030
J 62.090

S 96.090
M 69.200
N 81.220

L 68.320
R 93.190
L 68.200

N 82.110
N 82 .190

Splosna izvenbolnisniena zdravstvena dejavnost
Specialistiena izvenbolnisniena zdravstvena
dejavnost
lobozdravstvena dejavnost
Druge zdravstvene dejavnosti
Obdelava podatkov in stem povezane
dejavnosti
Upravljanje raeunalniskih naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo
in raeunalniskimi storitvami povezane dejavnosti
Druge storitvene dejavnosti, drugje
nerazvrscene
Raeunovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, daveno svetovanje
Drugo eiseenje stavb, industrijskih naprav
in opreme
Upravljanje z nepremieninami, za plaeilo
ali po pogodbi
Druge sportne dejavnosti
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremienin
Nudenje celovitih pisarniskih storitev
Fotokopiranje. priprava dokumentov in druge
posamiene pisarniske dejavnosti.

i 2. elen
lavod ne sme zaeeti opravljati nove dejavnosti ali spre
meniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ne pridobi vseh
zakonsko doloeenih soglasij, ter soglasje ustanovitelja in dokler.
kolikor je to predpisano, pristojni organ ne izda odloebe, da so
izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede
tehniene opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani
pogoji.
13. elen
lavod lahko sklepa pogodbe in opravlja pravne posle
samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
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IV. ORGAN I ZAVODA
14. elen
Organi zavoda so:
- svet zavoda,
- direktor zavoda,
- strokovni svet zavoda,
- strokovni vodja.
lavod ima lahko ludi druge organe, ki jih doloCa zakon
ali statut zavoda .
1. Svet zavoda
15. elen
lavod upravlja svet zavoda, ki ga seslavljajo predstavni
ki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavada in predstavniki
zavarovancev in drugih uporabnikov.
Svet zavada steje 7 elanov in je sestavljen iz:
- stirih predstavnikov ustanovitelja,
- dveh predstavnikov delavcev zavoda,
- enega predstavnika zavarovancev in drugih uporabni
kov, ki mora imeti stalno prebivalisee v Obeini Brezice.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposre
dna na tajnih volitvah po postopku in na naein , ki ga v skladu z
zakonom doloea statut zavoda.
Volitve predstavnikov delavcev so veljavne , ee se jih
udelezi vee kol polovica volilnih upravieencev. Izvoljeni so
kandidati, ki dobijo veeino glasov tistih volilnih upravieencev,
ki se udelezijo volitev.
Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje
lavod za zdravstveno zavarovanje Siovenije, Obmoena enota
Krsko.
Predstavnike ustanovitelja zavada imenuje obeinski svet
v skladu s slatutom obeine.
16. elen
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata
doloei rokovnik za izvedbo volitev in imenuje trielansko komisi
jo, ki vodi poslopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in
pripravi koneno poroeilo, ki ga predlozi svetu zavoda.
17. elen
MandaI elanov sveta zavoda traja stiri leta in zaene teei z
dnem konstituiranja sveta zavada. Do Irenutka, ko je konstitui
ran nov svet, opravljajo tekoce naloge sveta zavada, ne glede
na pretek mandata, ciani prejsnjega sveta zavoda .
Glan sveta zavoda je v svet lahko izvoljen ali imenovan
najvee dvakrat zaporedoma.
Giani sveta na konstitutivni seji izvolijo izmed clanov sve
ta svojega predsednika in namestnika predsednika z vecino
glasov vseh clanov sveta. Prvo konstitutivno sejo sveta sklice
direktor zavada v roku 30 dni po imenovanju vseh predstavni
kov v svelu.
Svet dela na sejah. Seje sklicuje predsednik sveta na
lastno pobudo, na pobudo drugih clanov sveta, na pobudo
direkto~a ali ustanoviteljice. la administrativno in tehnieno
pomoe je zadolzen zavod. Na seje sveta zavoda se pisno vabi
tudi predslavnika strokovne sluzbe obcine uslanoviteljice, ki pa
ne sodeluje pri odloCanju.
Svet odloCa z vecino opredeljenih glasov vseh clanov.
Svet zavoda je sklepeen in lahko veljavno odloca, ee je na seji
navzoca veeina clanov. Podrobnejsi naein svojega delovanja in
poslovanja lahko svet zavada doloci v poslovniku a delu.
18. elen
Glan sveta je lahko razresen pred iztekom mandata za
katerega je imenovan ali izvoljen:
- Ce sam zahteva razresilev oziroma odstopi,
- ee se neopraviceno ne udelezi treh sej zaporedoma,
- ee pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
- ce ne opravlja svojih nalog,

Uradni list Republike Siovenije
- ee s svojim ravnanjem skoduje delu in ugledu zavoda,
- mandaI predstavnikov ustanovitelja lahko preneha tudi
z iztekom mandata obeinskega sveta oziroma s konstituiranjem
novega obeinskega sveta ali v drugih primerih, ee obeinski svet
tako odloei.
V primeru predeasne razre!iitve elana se za tas do izteka
mandata imenuje oziroma izvoli nov clan po istem postopku,
kot je bil imenovan oziroma izvoljen razre!ieni clan. Mandat
clanu sveta zavoda, ki je bil naknadno imenovan, potete takrat,
ko potete mandat eelotnemu svetu zavoda.
19. elen
Svet zavoda opravlja naslednje naloge:
- imenuje in razre!iuje direktorja v soglasju z ustanovi
teljem,
- sprejema statut in druge splo!ine akte, ki jih doloca ta
odlok ali drugisplosni akti zavoda,
- sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja
njihovo izvr!ievanje,
- sprejema letni delovni natrt in porocHo 0 njegovem
izvrsevanju,
- sprejema financni nacrt,
- sprejema zakljueni ratun ,
- odloca 0 zadolzevanju zavoda v soglasju z ustanovi
teljem ,
- daje predhodno soglasje k sklepanju pogodb, nad vi!iino
doloceno v Statutu zavoda,
- predlaga ustanovitelju spremembo ali razsiritev dejav
nosti,
- daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mne
nja 0 posamitnih vprasanjih,
- sprejema program razresevanja preseznih delaveev
zavoda,
- imenuje in razresuje clane izvrsilnih organov in stalnih
ali obtasnih komisij oziroma odborov,
- razpisuje volitve predstavnikov delaveev v svet zavoda
in volitve clanov diseiplinske komisije,
- imenuje predstavnike zavoda v druge asoeiaeije,
- sprejema poslovne usmeritve za organizaeijo, izvajanje
in finaneiranje nadstandardnih storitev,
- odloca 0 vi!iini sredstev za delovno uspesnost direkto~a
v skladu z veljavnimi predpisi,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in tem od
lokom.
2.Direktor
20. tlen
Direktor je poslovodni organ zavoda . Ce ima direktor
ustrezno izobrazbo medieinske smeri, opravlja tudi naloge
strokovnega vodje.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod v okviru dejavnosti, za katero je
zavod registriran in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
21. clen
Direktor opravlja naslednje naloge:
- organizira, natrtuje in vodi delo ler poslovanje zavoda,
- vodi strokovno delo zavoda, ce ima ustrezno izobrazbo
medieinske smeri,
- odloca 0 sklenitvi delovnih razmerij in 0 diseiplinski
odgovornosti delaveev,
- sklepa pogodbe, do vi!iine, ki jo doloca statut,
- imenuje delavee s posebnimi pooblastili in odgovor
nostmi,
- odloca 0 razporejanju delaveev k dolotenim delom in
nalogam,
- sprejema splosne akte zavoda, razen tistih , ki so v pri
stojnosti sveta zavoda,
- pripravlja programe razvoja zavoda in odgovarja za
njihovo uresnicevanje,
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- sprejema sklepe 0 hrambi in uporabi peeatov zavoda ter
doloca delavee, ki so odgovomi zanje,
- pripravlja predlog letnega delovnega in financnega na
erta in odgovarja za njegovo izvedbo,
- pripravlja strateski nacrt,
- pripravlja naert nabave osnovnih sredstev in investieij
skega vzdrievanja,
- odgovarja na namensko porabo sredstev zavoda,
- spodbuja strokovno izobrazevanje in izpopolnjevanje
strokovnih delaveev,
- organizira mentorstvo za pripravnike,
- spremlja strokovno delo zaposlenih in jim svetuje,
- skrbi za sodelovanje zavoda z drugimi zavodi in za
sebniki,
- doloca sistemizaeijo delovnih mest,
- odgovarja za varstvo pri delu ,
- pripravlja osnove za izratun plac delaveev zavoda,
- odgovarja za tako razporeditev ordinaeijskih easov
zdravstvenih ekip zavoda, da je uporabnikom zdravstvenih
storitev zagotovljena stalna dostopnost zdravstvenih storitev
na primarni ravni,
- koordinira izvajanje dezume in urgentne sluzbe med
vsemi zdravniskimi ekipami, ki delujejo na primarni ravni v Ob
eini Breziee in odgovarja za enakomerno zastopanost vseh,
- odgova~a za zaposlovanje v skladu s standardi za delo
ambulant na podlagi podrotnih dogovorov za zdravstvene domo
ve in zasebno zdravnisko dejavnost za vsako pogodbeno leto,
- opravlja druge zadeve na podlagi zakona.
22. elen
Za direktorja zavodaje lahko imenovan kandidat, ki poleg
splo!inih pogojev dolocenih z zakonom izpolnjuje se naslednje
pogoje:
- da ima univerzitetno izobrazbo medieinske, ekonomske
ali pravne smeri,
- da ima najmanj 5 let delovnih izkusenj na vodilnih ozi
roma vodstvenih delovnih mestih,
- da je drzavljan Republike Siovenije.
Ob prijavi na razpis je dolzan kandidat predloziti program
razvoja zavoda za cas trajanja mandata.
Mandat direktorja traja !itiri leta in je lahko po preteku
mandata ponovno imenovan .
Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi izvedenega
javnega razpisa ter po predhodno pridobljenem soglasju obeine
ustanoviteljiee
Svet zavoda si pred imenovanjem direktorja zavoda pri
dobi tudi mnenje zaposlenih delaveev zavoda.
23. elen
Direktorja med odsotnostjo nadomesea njegov pomocnik
ali delavee, ki ga za nadomestanje pooblasti direktor. Pisno
pooblastilo doloca vsebino, obseg in trajanje pooblastila.
Direktor lahko za zastopanje v posameznih zadevah po
oblasti druge osebe.

24. tlen
Za zavod podpisujejo listine direktor in osebe, ki so poo
blascene za zaslopanje, vsak v mejah pooblaslil in poslov, ki
jih opravlja.
Financne listine za zavod podpisujejo direktor, racuno
vodja in podpisniki z deponiranimi podpisi , ki jih za to doloei in
pooblasti direktor.
Direktor s pooblastilom doloci delavee zavoda, ki so poo
blasteni, da podpisujejo za zavod tudi ostale listine.
25. clen
Svet zavoda razre!ii direktorja pred iztekom mandata:
- te direktor sam zahteva razreMev,
- te nastane kateri od razlogov, zaradi katerih po predpi
sih 0 delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem
zakonu,
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- ce direktor huje krSi ali neutemeljeno ne izvrsuje sklepe
organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
- ce direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom
povzroci zavodu vecjo !lkodo ali ce zanemarja ali malomarno
opravlja svoje dolznosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale
hujse motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Direktorja razresi svet na nacin in po postopku, ki je do
locen za imenovanje direktorja. Mnenje zaposlenih strokovnih
delavcev zavoda pri razresitvi ni potrebno. Svet zavoda si mora
pred sprejemom ski epa 0 razresitvi pridobiti soglasje ustano
viteljic. Svet mora direktorja seznaniti z razlogi za razresitev in
mu dati moznost, da se v roku 30 dni 0 njih izjasni.
26. clen
Ge direktorju predcasno preneha mandat ali ce nihee od
na javni natecaj prijavljenih kandidatov za direktorja ni imeno
van, svet zavoda imenuje vrsilca dolznosti.
VrSilca dolznosti direkto~a lahko svet zavoda imenuje
izmed strokovnih delavcev zavoda ali v primeru, ce je bi pred
hodno objavljen razpis, enega izmed prijavljenih kandidatov, ki
izpolnjujejo vse pogoje iz 22. clena tega odloka.
VrSilca dolznosti direktorja imenuje svet zavoda za cas
imenovanja direktorja,vendar najvec za enD leto.

3. Strokovni svet
27. clen
Strokovni svet obravnava vprasanja s podrocja strokov
nega dela zavoda, odloca 0 strokovnih vprasanjih v okviru po
oblastil, dolocenih v statutu zavoda, doloca strokovne podlage
za programe del a in razvoja zavoda, daje svetu, direktorju in
strokovnemu vodji mnenja in predloge glede organizacije dela
in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom,
tem odlokom in s statu tom zavoda dolocene naloge.
Vrsto nalog, sestavo in nacin oblikovanja strokovnega
sveta doloca statut zavoda.

4. Strokovni vodja
28 . clen
Ge je za direktorja zavoda imenovan kandidat, ki nima
izobrazbe medicinske smeri, sta poslovodna funkcija in funk
cija strakovnega vodenja loceni. V tem primer strokovno delo
zavoda vodi strokovni vodja . la strokovnega vodjo je lah
ko imenovan zdravnik specialist dejavnosti zdravstvenega
doma z najmanj petimi leli delovnih izku!lenj v zdravstveni
stroki.
Strokovnega vodjo imenuje svet zavoda. Pred imenova
njem mora pridobiti mnenje strokovnega sveta .

Uradni list Republike Siovenije
lavod pridobiva sredstva:
- s placili za opravljene zdravstvene storitve,
- po pogodbi z lavodom za zdravstveno zavarovanje
Siovenije,
- po pogodbah z zavarovalnicami za prostovoljno zdra
vstveno zavarovanje,
- z opravljanjem dejavnosti iz 10. clena odloka,
- po pogodbi z Ministrstvom, pristojnim za zdravstvo, za
naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz republiskega
proracuna,
- iz sredstev proracuna obcine
- ter iz drugih viraY in pogodbenih razmerij v skladu z
zakoni.
31. clen
Ustanovitelj zagotavlja iz obcinskega proracuna sred
stva za sofinanciranje investicijsko-vzdrZevalnih del, mrlisko
pregledno sluzbo na podlagi Pravilnika 0 opravljanju mrlisko
pregledne sluzbe in za programe, sprejete na podlagi lakona
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
32. clen
lavod lahkoza izboljsanje materialne osnove dela, za na
bavo specificne ali nadstandardne opreme ali za izvedbo nad
standardnega programa oziroma za organizacijo in izvajanje
izrednih aktivnosti, zbira sredstva od donatorjev neposredno
ali prek donatorskega sklada.
la delovanje sklada sprejme upravni odbor posebna pra
vila.

VII. RAZPOLAGANJE S PRESEZKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKIIN NAGIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
33. clen
lavod je dolzan upravljati s premozenjem ustanovitelja
kot dober gospodar.
lavod samostojno gospodari s sredstvi prihodkov, ki jih
ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Presezek prihodkov nad odhodki iz javnih sredstev in
sredstev, ki jih zavod doseze s prodajo storitev oziroma pro
izvodov, uporablja za investicije v opremo ali za obnovo in
vzdrZevanje opreme ter prostorov, v soglasju z ustanoviteljem
pa tudi za druge namene.

Vi. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA

34. clen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do visine
sredstev, ki jih zagotavlja zavodu v skladu z zakonom in drugimi
predpisi.
Primanjkljaj sredstev v poslovanju zavoda, izkazan v me
dletnem in letnem poslovnem porocilu, krije ustanovitelj Ie, ce
zdravstveni dom z analizo dokaZe, ustanovitelj pa ugotovi, da je
do primanjkljaja prislo zaradi motenj v poslovanju, ki je posledica
razlike med kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi
cenami. Pri tem mora zavod dokazati, da ima sistemizirano in
zasedeno stevilo delovnih mest v skladu z normativi in standardi
in v skladu s programi, dogovo~enimi na ravni obcin ter da je re
alizirana masa sredstev za place enaka ali nizja od zneska vkal
kuliranih plac za obdobje, v katerem se ugotavlja primanjkljaj.
Ustanovitelj krije Ie primanjkljaj, ki nastane pri opravljanju
jayne sluzbe iz prvega odstavka tega clena, v kolikor za pokri
vanje primanjkljaja ne zadostujejo sredstva, ki jih zavod ustvari
z opravljanjem ostalih dejavnosti.

30. clen
la opravljanje dejavnosti iz 10. clena tega odloka ostaja
zavodu v upravljanju premozenje, s katerim je zavod upravljal
do uveljavitve tega odloka, kar je razvidno iz premozenjske
bilance, ki je sestavljena na podlagi knjigovodske evidence
in popisa sredstev zavoda. Upravlja tudi z nepremicninami
(objekt, funkcionalno zemlji!lce), ki so last ustanovitelja.

35. clen
Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova prevec izpla
eanih plac, krije zavod.
Primanjkljaj mora zavod pokriti v breme sredstev za pla
ce najkasneje v naslednjem koledarskem obdobju, razen ce
dokaZe, da financer, lavod za zdravstveno zavarovanje, se ni
izpolnil svojih obveznosti v celoti.

V. DELOVNA RAZMERJA
29. clen
ldravstveni delavci in zdravstveni sodelavci morajo imeti
ustrezno izobrazbo v skladu z zakonodajo in predpisi, ki urejajo
to podrocje.
Delovna razmerja ter udelezba delavcev pri upravljanju
in uresnicevanju sindikalnih pravic, se ureja v skladu z zakoni,
kolektivnimi pogodbami in splosnimi akti zavoda.
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36. clen
Ce zavod v medletnem ali letnem obraeunskem obdobju
izkaze presezek prihodkov nad odhodki in presezek nameni
za stimulacijo zaposlenih, kasneje pa se izkaze primanjkljaj,
ga mora pokriti v breme sredstev za place najkasneje v nasle
dnjem obraeunskem obdobju.
VIII. PRAVICE, OBVElNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

37. clen
lavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je dolocena z zakonom, tem
odlokom in vpisom v sodni register.
38. elen
lavod je dolzan skrbeti za vzdrfevanje in obnavljanje stavb
in prostorov, ki so last ustanovitelja in v upravljanju zavoda.
39. clen
lavod je dolzan dati koncesionarjem oziroma drugim na
jemnikom moznost najema prostih prostorov, ki jih ne potrebuje
za opravljanje lastne jayne zdravstvene sluzbe, ter omogoeiti
vlaganje najemnikovih sredstev v prostore in opremo.
Najemno pogodbo sklenejo upravljalec, najemnik in la
stnik prostorov. Sredstva pridobljena z najemnino za prosto
re se porabljajo praviloma za vzdrzevanje prostorov oziroma
objektov, katerih lastnik je ustanovitelj . Naert za porabo sred
stev se sprejme ob sprejemu proracuna za tekoce leto.

45. elen
V skladu z dolocili tega odloka je potrebno najkasneje
v roku dveh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka
izvesti postopek imenovanja novih clanov sveta zavoda,
najkasneje v roku treh mesecev pa se mora nov svet zavoda
konstituirati.
Ne glede na dolocilo drugega odstavka 15. elena, doseda
njim clanom sveta zavoda preneha mandat z dnem imenovanja
novih clanov sveta zavoda v skladu stem odlokom.
lavod najkasneje v roku petih mesecev od dneva uvelja
vitve tega odloka priene postopek izvedbe javnega razpisa za
imenovanje direktorja zavoda.

46. elen
lavod mora uskladiti svoje interne predpise in organizaci
jo v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

XI. KONCNA DOLOCBA

47. clen
Ta odlok zacne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Siovenije. l dnem uveljavitve tega odloka preneha
veljati Odlok 0 preoblikovanju javnega zavoda ldravstveni dom
Brezice (Uradni list RS, sl. 30101 in 96/05).
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40. elen
lavod je dolzan omogociti koncesionarju vkljucevanje v
strokovno izpopolnjevanje, ki ga organizira za svoje zdravnike
in zobozdravnike oziroma za druge svoje zdravstvene delavce,
koncesionar pa mora, v primeru udelezbe, kriti ustrezni delez
stro!;kov v zvezi stem strokovnim izpopolnjevanjem.

1007.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVElNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA
41 . clen
lavod je dolzan ustanovitelju najmanj enkrat letno posi
Ijati podatke 0 poslovnih rezultatih zdravstvenega doma, druge
podatke, ki so nujni za izvr!;evanje funkcije ustanovitelja ter
popis sredstev, ki jih ima v upravljanju in so last ustanovitelja.
42. elen
lavod ne sme prevzemati finanenih obveznosti izven
dogovorjenega programa.
43. clen
lavod mora od ustanovitelja pridobiti soglasje k:
- doloebam Statuta zavoda, njegovim spremembam in
dopolnitvam ,
- zadolzevanju zavoda,
- imenovanju in razre!;evanju direktorja,
- prometu z nepremicninami,
- spremembi imena in sedeza zavoda,
- oddaji prostih kapacitet v objektu,
- drugim zadevam, dolocenih v zakonu in tem odloku.
Soglasja, ki jih mora v skladu z zakonom in tem odlokom
zavod pridobiti od ustanovitelja, ustanovitelj izda v mku 60 dni
od vlozitve zahtevka.
X. PREHODNE DOLOCBE
44 . elen
Prebivalci obeine za katero je zavod izvajal zdravstveno
varstvo do uveljavitve tega odloka, ohranijo enake pravice pri
uveljavljanju zdravstvenega varstva.

Pravilnik 0 kriterijih in postopku sprejemanja
predsolskih otrok v vrtcih Obcine Breiice

Na podlagi 20. clena Zakona 0 vrtcih (Uradni list RS,
sl. 100105 - uradno precisceno besedilo in 25/08) in na predlog
svetov zavodov je Obcinski svet Obcine Brezice sprejel na seji
dne 23. 3. 2009

PRAVILNIK
o kriterijih in postopku sprejemanja predsolskih
otrok v vrtcih Obcine Brezice
I. UVODNE DOLOCBE
1. clen
Stem pravilnikom Obcina Brezice kot ustanoviteljica vrt
cev (v nadaljevanju: vrtec) doloea kriterije in postopek spreje
manja otrok v vrtec.
2. clen
Vrtec sprejema pred!;olske otroke od enega leta starosti
oziroma, ko je otrok dopolnil starest najmanj enajst mesecev,
do vkljueitve v osnovno solo v svoje programe na podlagi prijav
in prostih mest vse leto.
3. clen
Obeina Brezice enkrat letno, praviloma v marcu, objavi
javni razpis za vpis novincev za naslednje solsko leto, ki ga
uskladi z vrtcem.
Razpis za vpis otrok v vrtec se objavi v sredstvih jav
nega obvescanja in na spletni strani vrtca najmanj enkrat
letno.

