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Svet ZD >dr. Joieta Potrate< Zalec je na svoji 4. sgji dne 20. 9. 2018 pod todko Ad/6 obravnaval predlog
prefiSdenega besgdila Statuta ZD >>dr. Joieta Potrate<. Zalec, ki obsega besedilo: Statuta ZdravsWenega doma >dr.
Joieta Potrate< Zalec, sprget na 6. redni seji dne 5. L2. 2002 in sprememb in dopolnitev Statuta Zdravstvenega
doma >>dr. Joieta Potrate<< Zalec, sprejetih na: 12. redni seji dne 13. 3. 2008; na 14. redni seji dne 5. 9. 2008 in na 9.
redni seji dne 16. 3.20L7 in v zuezi s tem sprejel naslednji

ZADEVA: Odpravek sklepa 4. seje Sveta ZD >dr. Joieta Potrate< ialec zdne 20. 9. 2018

SKLEP:

Svet ZD sprejme preiiSEeno besedilo Statuta ZD >dr. Joieta Potrate< ialec, ki se posreduje v soglasje
obEinam ustanoviteljicam.

Prosimo, da na podlagi 65. dlena predi5denega besedila-Sla.tuta ZD >dr. Joieta Potrate<< 2abc k predi5denemu
besedilu Statuta ZD >>dr. Joieta Potrate< Zalec kot obtina ustanoviteljica ZD podate soglasje.

',,

Alenka Kobal
Predsednica Sveta ZD

'1,LL-- /-'l&
Pretisdeno besedilo Statuta ZD >>dr. loZeta Potrate<. zalec 5t. 1-DIR/2018-L443 zdne20.9. 2018

Posredovano s povratnico

. Obiina Braslovde, Braslovde 22,33L4 Braslovde

. Obtina Polzela, Polzela 8,3313 Polzela

. Obdina Prebold, Hmeljarska cesta 3,3312 Prebold

. Obdina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko

. Obdina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor

. Obtina Zahc, Ulica Savinjske dete 5, 3310 Zalec
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Na podlagi 45. in 46. dlena Zakona o zavodih (Uradni list RS 5t. 12191, 55/92-odloEba US, 66/93 -
odlodba US, 8196, 36100-ZPDZC in L27 /06-zJzP), Zakona o zdravsweni dejavnosti (Uradni list RS 5t.
23l05-uradno pretiSdeno besedilo, 15/08-ZPacP, 23108, 58108-ZZdrS-E, 77108-ZDZdr, 4Oll2lZUF,
14/13), Odloka o izloaiwi OE Zdravsweni dom >dr. lozeta Potrate< Zalec iz javnega zavoda
Zdravstveni center CeUe in o ustanoviwi javnega zavoda Zdravstveni dom >>dr. JoZeta Potrate< Zalec
(Ur. l. RS, 3t.34192, lOZlOL, filz}l7) je Svet Zdravs enega doma >dr. JoZeta Potrate<< 2alec na
svoji 4. seji dne 20. 9. 2018 sprejel prediSdeno besedilo Statuta, ki obsega:

. Statut Zdravstvenega doma >dr. Joieta Potrate< 2alec, sprejet na 6. redni seji dne 5. 12. 2002

. spremembe in dopolniwe Zdravswenega doma >dr. Jo:eta Potrate< Zaleg sprejete na 12. redni
seji dne 13. 3. 2008

. spremembe in dopolniwe Zdravstvenega doma >dr. Joieta Potrate< zalec, spreiete na 14, redni
seji dne 5. 9. 2008

. spremembe in dopolniwe Zdravswenega doma >dr. Jozeta Potrate< 2alec, sprejete na 9. redni
seji dne 16. 3. 2017.

STATUT

I. TEMEL]NE DOLO.BE

1. 6len

2. ilen

V skladu z Odlokom o spremembah in dopolniWah Odloka o izloditvi organizacuske enote Zdravspeni
dom >dr. Jozeta Potrate<( Zalec iz javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi javnega
zavoda Zdravswenl dom >dr. Jo:eta Potrate< Zabc. ki so ga sprejeli obtinski sveti: Obiine Biaslovde
na seji dne 29.3.2007, obfine Polzela na seji dne 6.11.2001, obtine prebold na seji dne 15. z. zoot,
obtine Tabor na seji dne 11. 6. 2001, obdine Vransko na seji dne 26. 6.2oot in o'biine Zalec na seli
dne 29. 3. 2001 (ur. l. RS 5t. 102/2001) opravlja zdravstveni dom >dr. Joieta potrate< Zalec (v
nadaljevanju: -zD) osnovno zdravsweno dejavnost za obiine: Braslovte, polzela, prebold, Tabor,
vransko in .Zalec. Nadaljnje delovanje zD pa je urejeno z odlokom o rir"r"riut' in-Jofrrniwut
Odloka o izloaitvi organizacuske enote Zdravstveni dom >dr. Joieta Potrate< Zalec iz javnega zavoda
Zdravstveni center CeUe in o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom >dr. JoZetj potra-te< 2atec
(ur. r. RS, it. tu2017).

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

ZD je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih doloaa odlok o
izloditvi organizacijske enote zdravsweni dom >dr. Joieta potrate< Zbhc ii lavnega zavoda
Zdravstveni center Celje in o ustanoviwi javnega zavoda zdravstveni dom >dr. JoZeti potLte< Zalec
(Ur. l. RS ;t.3411992) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izloiitvi organizacijske enote
ZdravsWeni dom >dr. Joieta Potrate<< Zalec iz javnega zavoda Zdravsweni center CeUe in o ustanovipi
javnega zavoda Zdravsweni dom >dr. lo:eta potrate< Zatec (Ur. l. RS, St. 102/01, tilz}tT).
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II. STATUSNE DOLOiBE

1. Ime, sedei in pravni status
3. ilen

Ime javnega zavoda je Zdravstveni dom >>dr. Joieta Potrate< 2alec.
Skraj5ano ime ZD je ZD >dr. Joieta Potrate< Zalec.

SedeZ ZD je: PreSernova 6, 3310 2alec.

4. tlen

ZD pri svojem poslovanju uporablja poleg imena tudi zaiditni znak modre barve s stiliziranim
Kaducejevim simbolom zdravniStva v sredini znaka, v grafidni podobi palice s kaio in upodobljeno
hmeljsko kobulo z listom v ozadju v zeleni barvi in besedilom v polkrogu na levi strani: Zdravstveni
dom Zalec in v nadaljevanju zgor{: Javnizavod Zdravstvenidom >>dr. Joieta Potrate< Zalec.
ZaSditni znak se lahko uporablja tudiv drno belem tisku.

5. Elen

ZD lahko spremeni ime in sedeZ po predhodnem soglasju ustanoviteljev. V pravnem prometu mora ZD
uporabljati ime iz 3. ilena.

2. PeEat ZD
6. ilen

ZD ima Zjg okrogle oblike, ki meri v premeru 30 mm z besedilom: Zdravstveni dom >dr. JoZeta
Potrate< Zalec.
Obrobljen je z dvema krogoma z besedilom na obodu.

Za organizacijske enote Zig vkljuduje tudi ime enote.
Zigi so lahko v drni ali modri barvi.

Posamezne enote v ZD imajo Stampiljko pravokotne in okrogle oblike, ki se uporablja za iigosanje
medicinske dokumentacije.
Stevilo posameznih pedjtov in Stampiljk njihovo uporabo, nadin varovanja in unidevanja ter delavce, ki
so zanje odgovorni, dolodi direkLor. Uprava ZD vodi register zigov in Stampiljk.

7. Organiziranost ZD

7. Elen

Naloge in pristojnosti, notranjo organizacijo, organe ZD, organizacijske enote in lokacije, na katerih ZD
izvaja dejavnost, doloda ta Statut in Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

Za izvajanje dejavnosti ZD se v ZD z organizacijsko poslovnega vidika oblikujejo naslednje
organizacijske enote (OE):

- OE Osnovna zdravsfuena dejavnost
- OE Nemedicinske dejavnosti
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Posamezno organizacijsko enoto sestavljajo delovne enote (DE), ki predstavljajo osnovno
organizacijsko obliko za posamezno strokovno podroqe. Zaradi specifidnih poslovnih in vodswenih
razlogov se delovne enote zdruiujejo v organizacusko enoto. PodrobnejSo notranjo organizac|o in
sistemizacijo delovnih mest dolo.i direktor s pravilnikom iz prvega odstavka tega alena po
predhodnem soglasju strokovnega sveta,

8. ilen

Dejavnost ZD jer

1. Osnovna zdravstvena dejavnost:

spremljanje zdravswenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in
zboljSanje zdravja ter prepredevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in
poikodovancev;
preventivno zdravstveno varswo rizitnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom
preventivnega zdravswenega varswa in mednarodnimi konvencUami;
zdravstvena \rzgoja ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;
prepreaevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacija;
patrona:ni obiski, zdravstvena nega, zdravuenje in rehabilitacua bolnikov na domu ter
oskrbovancev v socialnovarswenih in drugih zavodih;
nujna medicinska pomod;
preventivno zdravstveno varswo delavcev;
ugotavuanje zafasne nezmo:nosti za delo;
diagnostiine in terapevtske storitve.

2. Izvajanie drugih spremljajoEih dejavnosti, potrebnih za zagotovitev celovitega
izvajanja dejavnosti, za katero je ZD ustanovljen

Zdravswene storitve, navedene v 1. toaki tega dlena izvaja ZD v sodelovanju s koncesionarji, ki
opravljajo javno sluibo na obmo{u obdin ustanoviteuic.
ZD oryanizia neprekinjeno zdravsweno sluibo na sedeiu ZD. v katero so se doEni glede na obseg
programa na podlagi sklenjenih koncesijskih pogodb in pogodb z ZZZS, vkljuaevati tudi koncesionarji.

f. ilen

ZD v okviru strokovno organizacijske enote Nemedicinske dejavnosti izuaja nezdravsweno dejavnost s
podrodja upravno administrativnih in splo5nih zadev.
OE Nemedicinska dejavnost je locirana na sedeZu ZD.

1O. tlen

1

OE imajo predvsem naslednje pristojnosti:

. nafrtovanje dela in razvoja dejavnosti. organizac[a dela v enoti (delovni das, razporedi, odsotnosti, nadomeidanja, ipd.). oblikovanje predlogov nabave osnovnih sredstev. nabava reprodukcijskega materiala, potrolnega materiala in drobnega inventarja. dajanje predlogov strokovnemu svetu o strokovnih izobraievanjih in izpopolnjevanjih

OE nimajo samostojnih pooblastil v pravnem prometu.



11. ilen

OE ima vodjo, ki je delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Vodja OE skrbi za izvajanje
pristojnosti iz predhodnega dlena in za strokovnost dela ter ima pooblastila in odgovornosti, dolodene
s sklepom direktorja.

Vodje OE imenuje in razre5uje direktor in so za svoje delo odgovorni direktorju.
DireKor ZD je lahko istodasno vodja OE. Tudi pomoanica direktorja za podrodje zdravstvene nege ZD
je delavka s posebnimi pooblastili. Imenuje in razreiuje jo direktor in je za svoje delo odgovorna
direktorju.
DE imajo vodje, ki so v strokovnem pogledu odgovorni za delo enote. Vodje DE imenuje in razresuje
direktor v soglasju z vodjo OE.

Vodje OE, pomodnik direktorja za podroaje zdravstvene nege in vodje DE morajo izpolnjevati posebne
pogoje, dolodene v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

12. Elen

Direktor ima pristojnosti, da razreii delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi iz naslednjih
razlogov:

o de delavec sam zahteva razreiitev;
o de nastane kateri od razlogov, ko mu lahko po predpisih o delovnih razmerjih preneha

delovno razmede;
o de delavec ne izvrtuje sklepov nadrejenih ali ravna v nasprotju z njimi;
o ie delavec povzroti ZD ve6o Skodo ali de malomarno opravlja svoje dolinosti.

13, ilen

vodja organizacijske enote in pomodnik direktorja za podrotje zdravswene nege imajo naslednje
pristoj nosti:

o predstavlja in zastopa program dejavnosti,
o odgovarja za uravnoteienje poslovnih in strokovnih interesov programa dejavnosti,
o vodi, usklajuje in odgovarja za strokovno in izobraievalno dejavnost programa;
o odgovarja za zakonitost poslovanja in za poslovni uspeh v obsegu pooblastil,

dolodenih v pogodbi o zaposliwi;
o skrbi za informiranost o delovanju in poslovanju programa dejavnosti;
o predlaga uvedbo novih dejavnosti;
o predlaga zaposlitve v okviru kadrovske politike ZD;
o pripravi porodilo in predlaga natrt strokovnega in izobraievalnega dela programa;
o predlaga letni nadrt nabav osnovnih sredstev in investicij;
o skrbi za usklajeno poslovanje z drugimi programi in za strokovno povezovanje znotraj

ZD in drugimi zavodi v regiji in v Siriem prostoru;
o izvr5uje sklepe nadrejenih organov;
o ocenjuje rezultate poslovanja in dela;
o predlaga uvedbo disciplinskega postopka;
o izdaja soglasja o uporabi konkurendne prepovedi in konkurendne klavzule;
o skrbi za izvajanje ukrepov za varnost in zdravje prl delu.
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ru. PRAVTCE, OBVEZNOSTT rN ODGOVORNOSTT V PRAVNEM PROMETU

14. ilen

ZD je pravna oseba z vsemi pooblastili za nastopanje v pravnem prometu.
ZD odgovarja za svoje obveznosti s premoZenjem, s katerim razpolaga.
ZD je pravna oseba.

V pravnem prometu s tretjimi osebami ima vsa pooblastila, razen za promet z nepremidninami, kjer je
potrebno soglasje usta noviteljev.
ZD se vpiSe v sodni register.

ZD lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je dolodena z
Odlokom o izloditvi OE Zdravstveni dom >dr. Joieta Potrate<< Talecizjavnega zavoda Zdravstveni
center Celje in o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom >>dr. JoZeta Potrate<< Zahc, tem
Statutom in vpisom v sodni register.

IV. DE'AVNOST ZD

15. ilen

ZD itraia osnovno zdravstveno dejavnost v skladu s 7. in 9. dlenom Zakona o zdravstveni dejavnosti v
sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstuenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije
opravljajo javno sluZbo v skladu z njihovo koncesijsko pogodbo in pogodbo o sodelovanj u z ZD.
O uvajanju dejavnosti oz. programov in o spremembi lokacije izuajanja dejavnosti ZD odloda na
predlog direktorja, svet ZD v soglasju z ustanoviteljicami.

16.6len

Dejavnost ZD, navedena v B. dlenu se v skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti razvrida
V:

Q 86.210 - SploSna zunajbolni5niina zdravstvena dejavnost
Q 86.220 - Specialistidna zunajbolni5nidna zdravstvena dejavnost
Q 86, 230 - Zobozdravstvena dejavnost
Q 86.909 - Druge zdravstvene dejavnosti
J

J

l
L

L

N

N

N

P

S

62.030 - Upravljanje radunalni5kih naprav in sistemov
62.090 - Druge z informacijsko tehnologijo in z raiunalniSkimi storitvami povezane dejavnosti
63. 110 - Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
68.200 - Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremidnin
68.320 - Upravljanje nepremiinin za pladilo ali po pogodbi
81.210 - SploSno diSdenje stavb
82.110 - Nudenje celovitih pisarniSkih storitev
82 190 - Fotokopiranje, priprava dokumentov in drugih posamidnih pisarni5kih dejavnosti
85'590 - Drugje nerazvrldeno izobrazevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
96.010 - Dejavnost pralnic in kemidnih distilnic.
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ZD ne sme zaaeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti dokler ne
pridobi vsa zakonsko dolodena soglasja in soglasja ustanoviteljic in dokler pristojnl organ ne izda

odloibe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravuanje dejavnosti glede tehnidne opremfenosti in

varnosti pri delu ter drugi predpisani pogoji.

18, tlen

O spremembah lokacUe izvajanja zdravswenega varstva odloda na predlog direktorja svet ZD s
soglasjem ustanoviteljic.

O podrobnejSi notranji organizacui, ki ni doloaena s tem statutom, odlota direkor, ki si je dolian
predhodno pridobiti mnenje strokovnega sveta.

V. ZASTOPANJE, PREDSTAVLIANJE IN PODPISOVANJE

19. ilen

ZD zastopa in predstavlja direktor.
V pravnem prometu zastopa in predstavlja ZD direkor neomejeno.
Med zaiasno odsotnostjo nadome5da direktorja delavec ZD, ki ga za nadomeSaanje pooblasti direktor.
Pooblaiieni delavec ima v fasu nadomeSfanja vsa pooblastila direktorja.
Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje ZD v posameznih zadevah pooblasti druge osebe izven
zD.

20. ilen

Za ZD podpisuje listine direktor, vodje organizacuskih enot in pomoanik direktorja za podrodje

zdravstvene nege, vsak v mejah pooblastil in poslov, kijih opravljajo.
V odnosih z banko in institucijami za plafilni promet podpisuje za ZD direktor in podpisniki z

deponiranimi podpisi pri pristojni instituciji za plaailni promet, kijih dolodi direktor.

VI. PLANIRANJE DELA TN RAZVOJA

21. Elen

zD planira svoje delo in razvoj v skladu s sprejetim planom zdravswenega varswa v Republiki Sloveniji
ter v skladu s planskimi usmeriwami ustanoviteuic.

Pri pripravi planov dela in razvoja in finantnega nadrta ZD upoiteva mo,nost pridobivanja sredstev za

svoje delo na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravsweno zavarovanje Slovenue in moZnosti prodaje

svojih storitev na trgu.

Plane razvoja in dela ter finandni nadrt pripravijo direktor ZD, strokovni svet, vodje organizacijskih
enot, predstojniki zdravstvenih postaj in strokovne sluibe SZOZD.

7
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VII, SREDSWA ZA DELO ZD

22. tlen

Ustanoviteljice zagotavljajo pogoje za delo ZD s sredswi, ki jih je ZD uporabljal do sprejetja O-dloka o
spremembah in dopolniwah Odloka o izlodiwi OE Zdravsweni dom >dr. Joieta Potrate< Zalec iz
javnega zavoda Zdravsweni center Celje in o ustanoviwi javnega zavoda Zdravsweni dom >dr. JoZeta-potratt< 

Zalec in s tem pre\rzamejo ustanoviteljske praviie in obveznosti bivle Obdine 2alec v ZD >dr.

JoZeta Potrate< Zalec v naslednjem razmedu: obdina Zabc 52 o/o; Obiina Polzela- 12 o/o; obdina
BraslovEe - 11 0/o; Obdina Prebold - 11 o/o; Obdina Vransko - 9 o/o, Obdina Tabor: 5 o/0.

Deleii so izradunani na podlagi sedanje vrednosti nepremiinin in nepremitnin na dan 31.12.1998 po

legi z izjemo Obain Vransko in Tabor ter Obdin Braslovde in Polzela, kjer je kot dodatni kriterij za

notranjo razdelitev upoStevano notranje razmerje Stevila prebivalcev med tema dvema obdinama.

23. ilen

Premoienje ZD je last ustanoviteuic, s katerim upravlja ZD, razen z objektom v Obfini Prebold, s

katerim upravlja obdina sama.
ZD lahko razpolaga s premianim premoienjem, z nepremidnim premoienjem pa samo po predhodnem
soglasju ustanoviteljic.
Za upravljanje s premoienjem je ZD odgovoren ustanoviteljicam.

24. tlen

ZD pridobiva sredswa:
. iz sredstev proraiunov obain ustanoviteuic;
. s pladili za opravljene zdravstvene storiwe v skladu z Zakonom o zdravsweni dejavnostl.

Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in drugimi zakoni, ki urejajo to
podroije;

. iz pogodbenih razmerij z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zasebnimi zdravswenimi sodelavci -
koncesionarji;

. pogodb z drugimi uporabniki storitev;

. na podlagi pogodbe z Ministrstvom za zdravle oz. drugim pristojnim ministrswom za naloge, ki se

na podlagi zakona financirajo iz republiskega proraduna;
. s prosto prodajo storitev na trgu;
. z dotacijami in prostovoljnimi prispevki;
. iz drugih virov, doloaenih z zakonom.

25. ilen

Vse obiine, razen Obiine Prebold, ki so lastnice premoienja javnega zavoda na svoiem obmodju,
prenesejo to premoienje v upravljanje javnemu zavodu, kateremu se ne zagotavljajo sredstva za

investicusko vzdrzevanje iz obtinskih ploraiunov. Prihodki od najema za oddane prostore obtin
Braslovde, Tabor, Polzela, Vransko in Zalec na osnovi tripartitnih pogodb (obtina, javni zavod,
najemnik) so prihodki ZD.
Zbrana sredswa se namensko porabijo za amortizacijo, investicijsko vzdrievanje in eventuelne
investicije na lokaciji, kjer so zbrana.
V primeru, da je prihodkov ved, so sredswa prihodek obdine.

8



26. ilen

ZD lahko za izbolj5anje materialne osnove dela, za nabavo specifidne ali nadstandardne opreme ali za
izvedbo nadstandardnega programa oz. za organizacijo in izvajanje izrednih aktivnosti zbira sredstva
od donatorjev neposredno ali prek donatorskega sklada.

VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEZKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN
NA.IN KRITJA PRIMANJKUA'A

27. ilen

ZD samostojno gospodari s sredstvi prihodkov, ki jih ustvari z opravljanjem osnovne zdravsWene
dejavnosti kot javne sluZbe.

O nadinu razpolaganja s preseiki prihodkov nad odhodki, ki jih ZD doseZe pri opravljanju osnovne
zdravstvene dejavnosti kot javne sluZbe odloda na predlog direktorja svet ZD. Ta sredstva se

uporabljajo za opravljanje dejavnostijavne sluZbe in za medicinsko tehnoloiko posodobitev.

Del preseZka prihodkov nad odhodki, ki ga ZD ustvari z opravljanjem dejavnosti, ki nijavna sluZba in
je v skladu s predpisi knjigovodsko lodeno evidentiran, lahko ZD skladno z zakonom nameni za

stimulativno nagrajevanje delavcev. Sredstva od prodaje proizvodov in storitev, ustvarjena na trgu,
lahko ZD deli v skladu z veljavnimi predpisi in sprejetim finaninim nadrtom.

Razpolaganje preseZka prihodkov nad odhodki se podrobneje dolodi v posebnem pravilniku.

28. Elen

Ustanoviteljice praviloma ne krijejo primanjkljaja sredstev v poslovanju zavoda, izkazanega v letnem
porodilu. Posamezne obdine - ustanoviteljice ga krijejo le- tedaj, de ZD z analizo stanja dokaie, da je
del primanjkljaja nastal zaradi neizpolnjevanja njihovih zakonskih obveznosti oz. neizpolnjevanja
sprejetih pogodbenih obveznosti. Obfine, ki so korektno izpolnjevale svoje obveznosti do ZD, pri
pokrivanju primanjkljaja ne sodelujejo.

29. ilen

Primanjkljaj sredstev ugotovljen iz naslova prevei izpladanih plad, krije ZD.

3O. ilen

O nadinu in viSini pokrivanja primanjkljaja, ki nastane iz dejavnostijavne sluZbe in ga ni mod pokriti iz

razpoloZljivih sredstev ZD, odlodajo ustanoviteljice na predlog sveta ZD. Ce odhodki presegajo
prihodke ZD zaradi neizpolnjenih prevzetih obveznosti ustanoviteljic, primanjkljaj krijejo le-te.

31. tlen

Ustanoviteljice zagotavljajo ZD ustrezne materialne pogoje za zadetek dela ZD.

Za obnavljanje oz. razSiritev zmogljivosti se zagotavljajo amortizacijska sredsWa, zbrana ob pladilu

storitev, namenska sredsWa ustanoviteljic in druga namenska sredstva.
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IX. PRAyICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI USTANOyITEIJA ZA OBVEZNOSTI ZD

Ustanoviteuice odgovadajo za obveznosti ZD, ki jih ZD prevzame ali se zanje obveze le iz pravnih
poslov v okviru dejavnosti ZD, dolodene z Odlokom o ustanoviwi javnega ZD >dr. JoZeta Potrate<<

Zalec ter na osnovi programa dela ZD, ki ga sprejme svet ZD. Odgovornost ustanoviteljev je v tem
delu neomejeno subsidiarna.

33. ilen

ZD je dolian ustanoviteljicam najmanj enkrat letno poslati podatke o poslovnih rezultatih ZD kot
celote, ter druge podatke, ki so nujni za izvrievanje funkcije ustanoviteljic.

Ustanoviteljice so doline ZD zagotavljati sredstva za njegovo delo v okviru dogovorjenega programa
po dinamiki, ki jo z ZD dogovorijo ter po vrsti sredstev, ki jih za delo ZD zagotavUajo ustanoviteui.

ZD ne sme pre\,rzemati finanEnih obveznosti izven dogovorjenega programa.

34, ilen

Skladno z zakonom, odlokom in tem statutom dajejo ustanoviteuice soglasje k:

. Statutu ZD,

. imenovanju in razreSitvi direkorja,

. statutarnimspremembam,

. spremembi in razliritvi dejavnosti ter prenehanju dela dejavnosti,

. spremembi imena in sedeia ZD,

. oddajanju nepremianin ali njihovih delov v najem,

. k drugim odloditvam organov ZD skladno z zakonom.

O zadevah iz 2., 4., 5., 6. in 7, alineje, ki skladno s tem statutom oz. po svoji vsebini sodijo v

pristojnost samo ene ustanoviteljice, pridobi zD samo njeno soglasje.

Ustanoviteljice morajo odloaiti o izdaji soglasja v 40 dneh od prejema zahtevka. Ce ustanoviteljice v
postavuenem roku ne sporodijo odloiiwe se steje, da so soglasje podale.

35. ilen

l0

32. ilen

X. ORGANI ZD

Organi ZD so:
1. Svet ZD
2. Direktor
3. Strokovni vodja
4. Strokovni svet
5. Poslovni kolegij.



1. Svet ZD
36. ilen

ZD upravlja svet zavoda, ki ima skupaj 7 ilanov in ga sestavljajo predstavniki:
. ustanoviteljev (4 dlani)
. zdravnikov, drugih zdravstvenih delavcev in delavcev v ZD (2 dlana) in
. uporabnikov oz. zavarovancev (1 dlan).

Predstavnike ustanoviteljev v svet ZD imenuje posamezni obdinski svet. Obaina Zalec ima tri
predstavnike.
Obiina Braslovde, Obdina Prebold, Obdina Polzela, Obdina Vransko ter Obdina Tabor pa imajo skupaj
enega predstavnika.
Predstavnike delavcev zD izvolijo delavci neposredno na tajnih volitvah po postopku in na nadin, ki ga

v skladu z zakonom doloia Poslovnik o volitvah delavcev v Svet ZD.
Predstavnike uporabnikov oz. zavarovancev imenuje Zavod za zdravsweno zavarovanje Slovenije,
Obmodna enota Celje.

Kot predstavnik ustanoviteljev ne more biti v Svet ZD imenovan zdravstveni delavec, ki na podlagi

koncesije opravlja javno zdravsweno sluibo ali delavec, zaposlen v ZD.

38. ilen

Po svoji funkciji v svet ZD ne morejo biti izvoljeni:
. direktor
. vodje organizacijskih enot.

39. Elen

predstavniku delavcev v svetu ZD preneha mandat pred potekom aasa, za katerega je bil izvoljen ie:
. izgubi pravico biti voljen v svet zD
. mu preneha delovno razmerje v ZD
. odstopi
. je odpoklican
. umre.

Mandat dlanov sveta ZD traja Stiri leta in zadne tedi z dnem konstituiranja sveta ZD. Do trenutka, ko je

konstituiran nov svet zD, opravuajo tekode naloge sveta zD, ne glede na pretek mandata, ilani
prej5njega sveta ZD.

alan sveta ZD je lahko v svet ZD izvolien ali imenovan najved dvakrat zaporedoma'

Prvo konstitutivno sejo sveta zD skliie prejSnji predsednik sveta zD najkasneje v 30 dneh po

zakljudenem postopku in imenovanju ilanov sveta ZD. alani sveta ZD na konstitutivni seji izvolijo

izmed dlanov predsednika in namestnika predsednika z veiino glasov vseh ilanov sveta ZD.

Predsednik sveta ZD je predstavnik zaposlenih.

Svet ZD predstavlja predsednik Sveta ZD, v njegovi odsotnosti pa ga nadomeida namestnik

predsednika Sveta zD.

ll

37. ilen



elan sveta ZD, ki je izvoljen s strani delavcev ZD se odpoklide v primeru, da se trikrat zaporedoma
neopraviieno ne udelezl seje sveta ZD. Odpoklic se izvede po postopku dolodenim v Poslovniku o
voliwah v svet ZD.

V primeru, da se predstavniki zavarovancev in drugih uporabnikov in predstavniki ustanovitelja v svetu
ZD trikrat zaporedoma neopraviieno ne udelezijo seje, se ustanovitelju oz. ZZZS predlaga njihov
odpoklic.

40. Elen

Svet ZD najkasneje 50 dni pred iztekom mandata doloti rokovnik za izvedbo volitev in imenuje 3-
dlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi konino porotilo,
ki ga predloZi svetu ZD.

41, ilen

Svet ZD ima naslednje pristojnosti:

sprejema statut in druge sploine akte, ki urejajo zadeve iz pristojnosti sveta ZD,
imenuje in razreiuje direktorja ZD v soglasju z ustanoviteljicami,
sprejema programe dela in razvoja ZD ter spremua njihovo izvrsevanje,
doloda in sprejema finanini nairt in sprejema poslovno poroiilo,
odloia o najemanju dolgorotnih kreditov na podlagi soglasij obain ustanoviteuic,
predlaga ustanovitelju spremembo ali raziiritev dejavnosti,
daje ustanoviteljicam in direktorju ZD predloge in mnenja o posameznih vprasanjih poslovanja ZD,

imenuje in razre5uje dlane drugih stalnih ali obdasnih komisij,
razpise voliwe v svet ZD,
sprejema program razreievanja prese:nih delavcev,
razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet ZD;

odloia o viSini sredstev za delovno uspe5nost direktorja v skladu z veljavnimi predpisi,

odloia o zadevah, za katere je pooblaiien z drugim! sploSnimi akti ZD in z zakonom ter drugimi
predpisi.

42. ilen

Svet ZD je sklepden, de je na seji prisotnih vea kot polovica vseh flanov sveta ZD.

Svet ZD sprejema svoje odloiiwe z vedino glasov prisotnih alanov.

Statut, poslovno porotilo, finanini naart, imenovanje in razresitev direktorja zD in izvolitev

predsednika sveta zD sprejme z veiino glasov vseh ilanov.

predsednik sveta ZD je dol:an sklicati sejo na pobudo vsaj treh alanov sveta, na pobudo direktorja ali

pa ga sklife na lastno pobudo.
iitailn in roke sklica, vodenje in vzdrievanje reda na sejah. nadin odlodanja, vsebine zapisnika in druga

vpraianja, so doloEena v Poslovniku o delu sveta ZD in njegovih organov.

2' Direktor 
43,,en

Poslovodni organ ZD je direktor.
Direktor preditavlja, zastopa, organizira in vodi delo in poslovanje ZD in je odgovoren za zakonitost

dela ZD.
Direktorja ZD imenuje in razreiuje svet ZD s soglasjem oMine ustanoviteljice, v kateri je sedei ZD za

mandatno dobo Stirih let.
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44. ilen

Za direktorja ZD je na podlagijavnega razpisa lahko imenovan kandidat, ki poleg sploinih pogojev.
predpisanih z zakonom, izpolnjuje 5e naslednje pogoje:

da ima izobrazbo, pridobljeno po Studuskih programih druge stopnje zdravstvene. ekonomske ali
druge druZboslovne smeri ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge
stopnje zdravswene, ekonomske ali druge druiboslovne smeri,
da ima najmanj 5 let delovnih izkuienj na vodsWenih poloiajih.

45, 6len

Direktorja ZD se imenuje na podlagi javnega razpisa.
Sklep o razpisu sprejme svet ZD najmanj 3 mesece pred potekom dasa, za katerega je bil direktor
imenovan.
Razpisni postopek vodi 3-dlanska razpisna komisija, ki jo imenuje svet ZD, s tem, da sta 2 dlana
komisije imenovana izmed delavcev - dlanov sveta ZD, 1 dlan pa je predstavnik ustanoviteuic.

46. Elen

Razpisna komisua doloti z vedino glasov enega ali ved kandidatov, ki jih po ugotoviwi, da izpolnjujejo
razpisne pogoje predlaga s svojim mnenjem svetu ZD v imenovanje. Razpis za direktorja se ponovi, ie
se na razpis ni nihde prijavil. ali ie nihde od pruavljenih kandidatov ni bil izbran.

Direkor ZD ima poleg nalog, doloaenih z zakonom, kolektivnimi pogodbami in ostalimi predpisi, 5e
naslednje pristojnosti:
. predstavlja in zastopa ZD,
. organizira, naartuje in vodi delo ter poslovanje ZD,
. odloda o skleniwi pogodb o zaposliwi in o drugih pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja v

skladu z zakonom, Kolekivno pogodbo in sploinimi akti;
. odloda o disciplinski odgovornosti delavcev,
. imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi in dlane strokovnega sveta,
. odloda o razporejanju delavcev k dolodenim delom in nalogam,
. sprejema sploine akte ZD, razen tistih, ki so v pristojnosti sveta ZD.
. pripravua predloge delovnih in razvojnih programov in odgovarja za njihovo uresniaevanje,
. sprejema sklepe o hrambi in uporabi peiatov ter doloda delavce, ki so odgovorni zanje,
. pripravlja predlog letnega delovnega in finaninega nafrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
. odloda o uporabi sredstev ZD v skladu s finanfnim planom ZD in odgovarja za namensko porabo

sredstev,
. spodbuja strokovno izobraievanje in izpopolnjevanje.
. organizira mentorswo za pripravnike.
. skrbi za sodelovanje ZD z dtugimi zavodi in zasebniki,
. doloda sistemizacijo delovnih mest,
. odgovarja za varnost in zdravje pri delu
. odgova{a za razporeditev ordinacijskih aasov zdravswenih ekip ZD, da je uporabnikom

zdravswenih storitev zagotovljena stalna dostopnost zdravstvenih storitev na primarni ravni,
. koordinira izvajanje deZurne sluibe med vsemi zdravni5kimi ekipami, ki delujejo na primarni ravni

in odgovarja za enakomerno zastopanost vseh,
. izvriuje sklepe sveta ZD,
. opravlja druge zadeve na podlagi zakona.

47, Elen
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3. Strokovni vodja

48. tlen

V kolikor je za direktorja ZD imenovana oseba, ki nima ustrezne medicinske izobrazbe, je za
strokovnost dela ZD odgovoren strokovni vodja. Strokovnega vodjo ZD imenuje svet ZD na predlog
direktorja in s soglasjem Strokovnega sveta.

Za strokovnega vodjo je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
. da ima izobrazbo, pridobljeno po Studuskih programih druge stopnje zdravswene smeri ali raven

izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje zdravswene smeri,
. da ima opravueno specializacuo s podroija dejavnosti zavoda, da ima najmanj 5 let delovnih

izkuienj v zdravsweni dejavnosti.

49. Elen

Strokovni vodja ima naslednje pristojnosti in odgovornosti:

. vodi, predlaga in usklajuje izvajanje strokovnega dela;

. predlaga prioritete razvoja strokovne in izobraievalne dejavnosti ZD v skladu z razvojem teh
dejavnosti in nacionalnim programom zdravswenega varswa;

. skrbi za strokovno povezovanje ZD z drugimi zdravstvenimi zavodi,
o vodi strokovni svet ZD;
. nadzira izpolnjevanje standardov kakovosti dela;
. skrbi, predlaga in usklajuje strokovno izobrazevanje in usposabljanje zdravswenih delavcev in

sodelavcev in izdela letni naart strokovnega izobraievanja,
. direktorju predlaga smernice kadrovske politike in plan kadra zdravstvenih delavcev in

sodelavcev;
. imenuje komisijo za stalni interni strokovni nadzor,
. imenuje komisijo za izredni strokovni nadzor,
o po potrebi imenuje tudi druge komisue za prouiitev posameznih strokovnih vpraianj;
o poroda svetu ZD o uresnidevanju strokovnih nalog ZD;
. odloaa o drugih zadevah s podrodja strokovnega dela, za katere ga pooblasti direktor ZD, svet

ZD in strokovni svet.

de ima odloiitev strokovnega vodje neposredne finandne posledice. jo lahko direktor zadasno zadrZi in

predlaga svetu ZD, da o tem odlodi v 15 dneh od prejema predloga.

4. Strokovni svet
50. ilen

Strokovni svet ZD je kolegijski strokovni organ. ki obravnava vpraianja s podrofja strokovnega dela

ZD. Mandat ilanov strokovnega sveta traja do izteka mandata direktorja.

Strokovni svet zD sestavljajo:
. strokovni vodja
. vodje OE
. pomotnik direktorja za podrodje zdravswene nege.

Na seje strokovnega sveta ZD se obvezno vabi direktorja zD
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51. ilen

Strokovni svet ZD vodi strokovni vodja ZD, ki odgovarja za izvajanje sprejetih sklepov. Strokovni svet
odloia z vedino glasov vseh tlanov.

Kadar strokovni svet odloda o strokovnih vpraSanjih, ki imajo finanine posledice za zD, sprejema
odlodiwe v soglasju s svetom ZD.

Pri obravnavi zadev iz dejavnosti posameznega programa dela mora biti na sej! prisoten vodja DE, ki
pokriva ta program dejavnosti.

Pri obravnavi ozjih strokovnih vpra5anj se po potrebi vabi na sejo 5e druge ustrezne strokovne delavce
ZD ali zunanje strokovnja ke.

52. Elen

Naloge strokovnega sveta so:

obravnava vprasanja s podrodja strokovnega dela ZD,
doloia strokovne podlage za programe dela in razvoja ZD
daje svetu in direktorju mnenja in predloge glede organizacije strokovnega dela in pogojev za

razvoj dejavnosti,
doloda splosne smernice in plan prioritete nabave mediclnske opreme,
dolota kriterije za udeleibo na strokovnih izpopolnjevanjih,
predlaga direktorju plan strokovnega izobraievanja zdravsWenih delavcev,
doloda kriterue za imenovanje mentorjev zdravswenim delavcem v skladu z zakonom,
odtoda o pritoibah uporabnikov na strokovnost dela zdravswenih delavcev ZD,

odloda o vseh drugih zadevah, za katere ga pooblasti svet zD ali direktor.

Naiin delovanja strokovnega sveta zD se doloai s poslovnikom, ki ga sprejme strokovni svet.

5. Poslovni kolegij

53. ilen

poslovni kolegij je kolegijski posvetovalni organ direktorja, ki predlaga, obravnava in usmerja

usklalenost delivnosti ZD z ekonomskimi mo:nosttni, smotrno organizac'rjo dela, zaposlovanje, nabavo

opreme, sklepanle pogodb s platnikom zdravswenih storitev iz obveznega zdravswenega zavarovanja

ter cene zdravswenih storitev.

Poslovni kolegij vodi direktor ZD, katerega alani so strokovni vodja, vodje OE in pomofnik direktorja

za podrodje idrursw"n" nege. pri delu poslovnega kolegua po potrebi sodelujejo tudi drugi delavci

zD.

XI. OBRAMBA IN ZA5'ITA

54. tlen

ZD je dol:an nadrtovati in zagotavljati izvaianje posameznih ukrepol za pripravljenost ter opravljanje

doloEenih storitev v vojni v sistemu zdiaviwene oskrbe oboroienih sil, prebivalstva ter drugih

obrambnih potreb, po odlodiwi pristoinega organa obiine. s tem namenom zavod )e v miru izvaja v

skladu s predpisi potrebne organizacuske, prostorske, materialne in druge priprave'
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XII. DELOVNA RAZMERJA

55. tlen

Zaposleni v ZD uresniiujejo svoje pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v skladu z
zakonom, kolektivnimi pogodbami in sploSnimiakti ZD.

XIII. POSLOVNA SKRIVNOST IN VARSWO OSEBNIH PODATKOV

55.6len

Vsak delavec, ki pri svojem delu uporablja podatke, ki so po zakonu ali tem statutu poslovna ali druga
skrivnost je dolZan varovatito skrivnost.

Kr5itev doloEil o varovanju poslovne ali druge skrivnosti pomeni hujSo kr5itev delovnih obveznosti, za

katero se lahko izrede ukrep prenehanja delovnega razmerja.

57. tlen

Kot poklicno skrivnost so delavci dolZni duvati podatke o boleznih in zdravstvenem stanju
posameznikov, s katerimi so seznanjeni pri opravljanju svojega dela.

DolZnost varovanja poklicne skrivnosti lahko zdravstvenega delavca ali zdravstvenega sodelavca
razreSi prizadeta oseba sama ali sodiSde, za mladoletne osebe in za osebe pod skrbniStvom pa starSi

oz. skrbniki.

Podatke o zdravstvenem stanju bolnika lahko daje, pod pogojem iz prejlnjega odstavka, bolnikovim
oZjim sorodnikom ali njihovim skrbnikom le zdravnik, ki bolnika zdravi.

Vsi zaposleni, ne glede na to na katerem delovnem mestu delajo, morajo imeti spoitljiv odnos do
posameznikov, ki iSdejo pomod ali se zdravijo v zavodu, da se obvaruje njihova moralna integriteta.

59. ilen

ZD mora varovati kot skrivnost tudi listine in podatke:

. kijih pristojni organ razglasi za driavno skrivnost,

. ki jih pristojni organ kot zaupne sporoii zavodu,

. ki vsebujejo ponudbe za natedaj alijavno licitacijo, dokler ni objavljen njun izid,

. druge listine in podatke, ki jih kot zaupne dolodajo predpisi.

t6

Kot poslovno skrivnost se morajo hraniti tudi listine in podatki drugih zavodov in podjetij, de so
oznadeni kot poslovna skrivnost.

Listine in podatke, ki so poslovna skrivnost sme drugim sporoditi le direktor oz. oseba, ki jo on
pooblasti.

58. Elen



60. ilen

Gradivo, ki predstavlja poslovno skrivnost, se hrani loieno od druge dokumentacue na naain, da je
zagotovuena njegova varnost.

61. tlen

Vsakdo ima pravico do varovanja njegovih osebnih podatkov.
Ob skleniwi delovnega razmerja se delavca seznani s tem, katere njegove osebne podatke potrebuje
zavod v zvezi z uresniievanjem njegovih pravic iz dela in v zvezi z delom,
Z uporabo osebnih podatkov delavcev, ki se ne nanaSajo na uresnidevanje njihovih pravic in
obveznosti iz dela in v zvezi z delom, mora delavec dati pismeno soglasje.

62. ilen

ZD mora zagotoviti nadin varovanja osebnih podatkov zaposlenih in podatkov zdravstvene
dokumentacue, ki jih zbira in obdeluje prek avtomatske obdelave podatkov. Posebej mora zagotoviti
hrambo in dostop do radunalniSke opreme in posebej do posameznih datotek,
Nadin zbiranja, obdelave in hranjenja osebnih podatkov uredi zavod v sploinem aktu.

XIV. VARSWO IN IZBOUSEVANJE DELOVNEGA OKOLTA

63. Elen

ZD je dol:an v skladu z zakonom zagotavljati varnost in zdravje delavcev pri delu. predvsem pa
zagotavljati vsem delavcem v skladu s predpisi:
. ustrezno opremljenost delovnih mest za opravljanje varnega dela,
. preventivnezdravswenepreglede,
. osebna zaSditna sredstva,
. stalno izobraievanje s podrocja varnosti in zdravja pri delu in seznanjanje z nevarnostmi na

posameznih delovnih mestih,. ostale pravice, ki izhajajo, iz splolnih aktov ZD.

64. ilen

ZD je dolian zagotavljati taGen naiin opravljati svoje dejavnosti, ki ne ogroia ilovekovega
iivljenjskega okolja.

XV. POSTOPEK SPREJEMA STATUTA

55, ilen

Statut sprejme Svet ZD z veaino glasov vseh dlanov. K Statutu morajo podati soglasje ustanoviteuice
Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejemajo na enak nadin, kot to velja za njegov sprejem.
Sklep ustanoviteljic o izdanem soglasju je priloga k Statutu.
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Z dnem sprejema tega Statuta ZD preneha veljati:

. Statut Zdravswenega doma >>dr. Jo:eta Potrate<< 2alec, sprejet na 6. redni seji dne 5. 12. 2002

. spremembe in dopolniWe Zdravswenega doma >>dr. loZeta Potrate< Zalec, sprejete na 12. redni

seji dne 13. 3. 2008
. sp;emembe in dopolniwe Zdravswenega doma >dr. Joieta Potrate< Zalec, sprejete na 14. redni

seji dne 5. 9. 2008
. spremembe in dopolniwe Zdravswenega doma >dr. Jozeta Potrate( LIeg sprejete na 9. redni

seji dne 16. 3. 2017.

Sploini akti ZD se uskladijo z dolotili pretiSdenega besedila Statuta najkasneje v treh mesecih od

zadetka njegove veljavnosti.

XW, PREDHODNE IN KON.NE DOLO.BE

65. flen

67, 6len

To preai*eno besedilo statuta zD zaine veliati, ko ga sprejme svet zD in ko dajo k njemu soglasje

obaine u sta n ov ite lj ice.

5t. r-otnyzorg - raas
Datum: 20. 9. 2018

Predsednica Sveta ZD
Alen
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