PREDLOG DRUGA OBRAVNAVA
PREDLOG ODLOKA
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega
zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona

I. UVOD
Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona
je bil sprejet dne 25. 3. 1999 na seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne
1. 2. 1999 na seji Občinskega sveta Občine Radenci in dne 17. 2. 1999 na seji
Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Razlog za spremembo odloka je
ustanovitev Občine Apače, ki se je ustanovila na podlagi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS,
št. 27/06), v letu 2006. V skladu z navedenim in 51c. členom Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in
51/10) postaja tudi Občina Apače soustanoviteljica javnega zdravstvenega zavoda
Zdravstveni dom Gornja Radgona.
Ocena stanja in razlogi za sprejem odloka
Na podlagi v uvodu navedenega razloga je bil pripravljen predlog odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda
Zdravstveni dom Gornja Radgona. Navedeni predlog so v prvi obravnavi sprejeli
občinski svetih vseh štirih občini ustanoviteljic. Na predlog je bilo podanih nekaj
pripomb svetnikov, predvsem v smislu povečanja števila članov sveta zavoda.
Pripombe svetnikov so bile s strani predlagateljev proučene in ugotovljeno, da bi
njihovo upoštevanje rušilo enega ključnih ciljev predlagane rešitve, ki je bil tudi
zmanjšanje števila članov sveta zavoda in možnost odločanja posameznega (enega)
člana sveta zavoda predstavnika občine, z močjo glasu, ki je enaka
ustanoviteljskemu deležu občine, katero predstavlja. Obravnava predloga odloka je
trajala 15 dni.
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II. PREDLOG BESEDILA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA
Na podlagi tretjega odstavka 3. in 8. člena Zakona o Zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45l/94, 8/96), drugega odstavka 2. in prvega odstavka 5. člena Zakona o
zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo, 23/08),
21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 79/09 in
51/10) in v skladu z 18. členom Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače,
lokalni časopis Prepih št. 24 z dne 15. 10. 2006 in št. 47 z dne 1. 12. 2008), 20.
členom Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih št. 2 z dne 1. 3. 2007), 16. členom Statuta Občine Radenci
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011), 15. členom Statuta Občine Sveti Jurij
ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00), so občinski sveti občin:
Apače, dne……………………………..
Gornja Radgona, dne…………………..
Radenci, dne……………………………
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne……………
sprejeli
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega
zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona
1. člen
2. člen Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda: Zdravstveni dom Gornja
Radgona (Uradni list RS, št. 28/99) se spremeni tako, da glasi:
»Na območju bivše Občine Gornja Radgona so na podlagi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS,
št. 27/06) nastale štiri občine, in sicer: Občina Gornja Radgona, Občina Radenci,
Občina Apače in Občina Sveti Jurij ob Ščavnici.«
2. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»Občine Gornja Radgona, Radenci, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju:
ustanoviteljice) s tem odlokom ustanavljajo Javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom
Gornja Radgona, (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje osnovne zdravstvene
dejavnosti navedenih občin in s tem prevzemajo ustanoviteljske pravice bivše občine
Gornja Radgona v javnem zdravstvenem zavodu Zdravstveni dom Gornja Radgona v
naslednjem razmerju:
- Občina Gornja Radgona
42,89 odstotni delež,
- Občina Radenci
25,06 odstotni delež,
- Občina Apače
18,14 odstotni delež,
- Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
13,91 odstotni delež.«
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3. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da glasi:
»Zavod upravlja Svet zavoda, ki ima 6 članov. Svet zavoda sestavljajo:
- 1 predstavnik delavcev zavoda;
- 4 predstavniki občin ustanoviteljic, in sicer: Občina Apače 1 predstavnik, Občina
Gornja Radgona 1 predstavnik, Občina Radenci 1 predstavnik in Občina Sveti
Jurij ob Ščavnici 1 predstavnik;
- 1 predstavnik zavarovancev.
Posamezni predstavnik v svetu zavoda ima moč glasu kot je prikazana v spodnji
tabeli:

Člani sveta
zavoda
Predstavnik
zavarovancev
Predstavnik
delavcev
Občina Gornja
Radgona
Občina Radenci
Občina Apače
Občina Sv. Jurij
ob Ščavnici
SKUPAJ

Deleži v 100%
(zavarovanci in
delavci) in deleži
v 100% (občine)

Št.
predstavnikov

33,33 %

1

Delež v okviru 100%
(66,67 občine skupaj,
33,33 delavci +
predstavnik
zavarovancev skupaj)

Moč
glasu V
%
11,11 %

33,33 %
66,67 %

1

22,22 %

42,89 %

1

28,59 %

25,06 %
18,14 %

1
1

13,91 %

1

9,27 %

6

100,00 %

66,67 %

16,71 %
12,09 %

«.
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da glasi:
»Predstavnike ustanoviteljic imenujejo Občinski sveti občin Gornja Radgona, Apače,
Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici.«
4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati mandati v Svetu zavoda
imenovanim predstavnikom občin. Predstavnike občin, določene v 3. členu tega
odloka imenujejo pristojni Občinski sveti v najkrajšem možnem času.
5. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga v istem besedilu sprejmejo Občinski sveti Občin Gornja
Radgona, Apače, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Številka: 007-2/2008-U103
Gornja Radgona, …………
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
Številka: …………
Radenci, …………

ŽUPAN
OBČINE RADENCI
Janez RIHTARIČ

Številka: …………
Apače, …………

ŽUPAN
OBČINE APAČE
Franc PIŽMOHT

Številka: …………
Sveti Jurij ob Ščavnici, …………

ŽUPAN
OBČINE SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
Anton SLANA
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III. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB V PRIMERJAVI S PRVO OBRAVNAVO
V primerjavi s prvo obravnavo se v preambuli predloga odloka dodajajo členi statutov
občin ustanoviteljic Zdravstvenega doma Gornja Radgona, na podlagi katerih
občinski sveti le-tega sprejemajo. V prvi obravnavi je namreč ta pravna podlaga
pomotoma izpadla.
V drugem odstavku prvega člena se pri navajanju številk Uradnega lista brišeta
številki 60/94 in 69/94, saj je bila Občina Apače ustanovljena na podlagi Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij (Uradni list RS, št. 27/06).
V tabeli v 3. členu se zaradi boljše razumljivosti in nazornosti k številkam dodaja
simbol %.
Vsa ostala določila v predlogu odloka v primerjavi s prvo obravnavo ostajajo
nespremenjena.

Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda
Zdravstveni dom Gornja Radgona – druga obravnava, obravnava in sprejme v
predlagani vsebini.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni
dom Gornja Radgona – druga obravnava.

Gornja Radgona, marec 2011

Pripravil:
Vladimir Mauko, dipl. upr. org., spec., l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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