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OBČINA SVETA ANA 
     Občinski svet 
 
Številka: 03202-001/2014-10 
Datum: 25. 5. 2016 

 
Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list 
RS, št. 39/10  in MUV št. 23/2012) 
 

sklicujem 
 

9. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v 
 

 sredo, 1. junija 2016,  ob 16.00  uri, 
 

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17. 
 
 
 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev sklepov 8. redne seje. 
3. Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart - prva obravnava. 
4. Sklep o začetku postopka podelitve koncesije za opravljanje javne službe na 

primarni ravni za področje družinske medicine. 
5. Sklep o imenovanju članov ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Sveta Ana. 
6. Pobude in vprašanja. 
 
Prosim za zanesljivo udeležbo!  
 

 
 
 

 Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 

 ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 

 
 
 
P.s.: 
 
Celotno gradivo za 9. sejo občinskega sveta Občine Sveta Ana je dosegljivo na: 
http://www.sv-ana.si/obcina/obcinski-svet/seje-obcinskega-sveta. 
V primeru težav pri prenosu gradiva se obrnite na Petro Golob, tel.: 041 799 840, e-
naslov: petra.golob@sv-ana.si. 

http://www.sv-ana.si/obcina/obcinski-svet/seje-obcinskega-sveta
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POJASNILO K PREDLAGANEM DNEVNEM REDU: 

 
 
 
 
K točki 1 
Dnevni red po predlogu 
K točki  2 
Sklep je priložen v gradivu 
K točki  3 
Odlok je priložen v gradivu 
K točki 4 
Sklep je priložen v gradivu 
K točki 5 
Sklep je priložen v gradivu in bo z imeni dopolnjen na sami seji 
K točki 6 
Pobude so priložene v gradivu 
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OBČINA SVETA ANA 

     Občinski svet 

 
 
 
 

SKLEPI 
  

8. redne seje občinskega sveta občine Sveta Ana, ki je bila, dne 30. 3. 2016 ob 
1600 uri v prostorih sejne sobe občine Sveta Ana. 

 
Prisotni člani OS:  

Drago Ruhitel, Breda Špindler, Roman Režonja, Feliks Berič, Katica 
Bauman, Mirko Šenveter, Drago Weinhandl  in Suzana Rejak Breznik  

Opravičeno odsotni člani OS: 
                      
Neopravičeno odsotni člani OS: 
                     Karl Škrlec 
Ostali prisotni: 

Silvo Slaček - župan, Viktor Kapl - tajnik občine,  Petra Golob – OU, 
Stanka Ferš - UO, Anita Rojko – UO, Štajerski Tednik Ptuj – Monika 
Levanič, Estera Korošec, Martin Breznik – Statutarno pravna komisija  
 

K točki 1 
Župan vodi sejo in predlaga naslednji  
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev sklepov 7. redne seje. 
3. Zaključni račun za leto 2015. 
4. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2016. 
5. Sklep o zadolževanju občine. 
6. Odlok o spremembi Odloka o priznanjih Občine Sveta Ana. 
7. Predlog letnega programa sofinanciranja športa v letu 2016. 
8. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu-socialna oskrba na domu za 
leto 2016. 
9. Sklep o odločitvi o referendumski pobudi. 
10. Pobude in vprašanja 
 
Sklep št. 76 

Na podlagi 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur.l. 
RS, št. 39/10 in MUV 23/12) se potrdi predlagani   predlog   dnevnega  reda.  

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno z osmimi (8) glasovi.  
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K točki 2 
Sklep št. 77 

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS (Uradni list RS, št. 
94/07 - ZLS-UPB2 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 
100/08 - Odl. US in 79/09) in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Sveta Ana (Ur.l. RS, št. 39/10 in MUV 23/12) je Občinski svet na svoji 8. redni 
seji, dne 30.3.2016 potrdil  sklepe 7. redne seje Občinskega sveta Občine 
Sveta Ana, ki je bila dne, 24.02.2016, kot so priloženi. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno z osmimi (8) glasovi.  
 
K točki 3 
Sklep št. 78 

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah ( Uradni list RS št., 79/1999, 
124/2000,79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-
ZJZP, 14/2007-ZSDPO,109/2008, 49/2009, 38/2010, 107/2010, 112011-
UPB4 (14/2013 popr.)) in 15. člena Statuta občine Sveta Ana (Uradni list 
RS, št. 39/2010 in 107/2010, MUV št. 6/2014 ) je Občinski svet Občine 
Sveta Ana na 8. redni seji, dne 30.3.2016 sprejel Zaključni račun proračuna 
Občine Sveta Ana za leto 2015 kot predlagan. 

Predlog sklepa je bil potrjen  s sedmimi (7) glasovi ZA in enim (1) glasom PROTI 
 

 
K točki 4 
Sklep št. 79 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-
UPB2, 27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US in 40/12 - 
ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 
110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13- ZIRPS1415 in 38/14-
ZIPRS1415-A; v nadaljevanju ZJF) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana 
(Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2010, MUV št. 6/2014) je Občinski svet 
Občine Sveta Ana na svoji 8. redni seji, dne 30.3.2016 sprejel Odlok o 
rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2016, kot je predlagan. 

 
Predlog sklepa je bil potrjen  s sedmimi (7) glasovi ZA in enim (1) glasom PROTI 

 
K točki 5 
Sklep št. 80 

Na podlagi 55. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – 
Odl. US in 40/12 – ZUJF), 10., 10.a, 10.b, člena Zakona o financiranju občin ( 
Uradni list RS, št.123/06- ZFO-1,101/07 – Odl. US, 57/08-ZFO-1A, 94/10-ZIU, 
36/11-ZFO-1B in 40/12 ZUJF), 85. člena Zakona o javnih financah ( Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr. in 101/13), Pravilnika o 
postopkih zadolževanja občine ( Uradni list RS, št. 108/08 in 49/10), 15. člena 
Statuta Občine Sveta Ana ( Uradni list RS, št. 39/10 in 107/10, MUV št. 6/14) in 
Odloka o rebalansu poračuna Občine Sveta Ana za leto 2016 (MUV, št. 2/16) je 
Občinski svet Občine Sveta Ana na 8. redni seji, dne 30.3.2016, kot predlagan. 

 
Predlog sklepa je bil potrjen  s sedmimi (7) glasovi ZA in enim (1) glasom PROTI 
 
K točki 6 
Sklep št. 81 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. 
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US, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 6. in 15. člena Statuta Občine Sveta 
Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010, MUV 6/2014) je Občinski svet 
Občine Sveta Ana na svoji 8. redni seji, dne: 30. 03. 2016 sprejel Odlok o 
spremembah Odloka o priznanjih Občine Sveta Ana, v predloženi obliki. 

 
Predlog sklepa je bil potrjen soglasno z osmimi (8) glasovi. 

 
K točki 7 
Sklep št. 82 

Na podlagi 3., 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 
110/02, 15/03), 5. člena Pravilnika za urejanje letnega programa športa v 
Občini sveta Ana (Ur. l. RS št. 18/06), ter 15. člena Statuta Občine Sveta Ana 
(Uradni list RS, št. 39/10, 107/10, MUV 06/14) Občinski svet Občine Sveta 
Ana na 8. redni seji, dne 30.03.2016 sprejme predlog letnega programa 
sofinanciranja športa v Občini sveta Ana za leto 2016, kot je predložen. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno z osmimi (8) glasovi. 
 

 
K točki 8 
Sklep št. 83 

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10, 
107/10, MUV 06/14) in 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 
51/08, 5/09, 06/12), Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 
2016 (Ur. list RS št. 08/16) se sprejme sklep o soglasju k ceni socialno 
varstvene storitve pomoči družini na domu kot socialna oskrba na domu za 
uporabnika za leto 2016, kot je predložen. 

Predlog sklepa je bil potrjen soglasno z osmimi (8) glasovi. 
 
 
K točki 9 
Sklep št. 84 

Na podlagi 46. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
- uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - 
odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 64. člena Statuta Občine 
Sveta Ana (Ur. l. RS št. 39/10, 107/10 in MUV št. 6/2014) Občinski svet 
Občine Sveta Ana na 8. redni seji dne 30.03.2016 sprejme predlog Sklepa 
o pobudi za razpis o sklepu o potrditvi DIIP-a in IP za projekt: Odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani, kot je predložen. 

Predlog sklepa je bil potrjen s sedmimi (7) glasovi ZA in enim (1) glasom PROTI. 
 
 
 
Številka: 03202-001/2014-9 
Datum: 30. 3. 2016 
 
 
 
Zapisal: 
Viktor Kapl 

 

        Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 
           ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 
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OBČINA SVETA ANA 

    Občinski svet 

 
Številka: 16301-2/2016 
Datum:  25. 5. 2016 
 
 
 

 
ODLOK 

O PREOBLIKOVANJU JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM LENART 
 

(prva obravnava) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVILA : Občinska uprava Občine Lenart 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10, 107/10 in MUV, 
št. 6/2014), tretjega odstavka 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS-stari, št. 12/1991, 
Uradni list RS/I, št. 17/1991 – ZUDE, št. 55/1992 – ZVDK, 13/1993, 66/1993, 45/1994 – 
odl. US, 8/1996, 31/2000 – ZP-L, 36/2000 – ZPDZC, 127/2006 - ZJZP) in prvega odstavka 
5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – (ZDZdr), 40/12 – ZUJF in 
14/13), se sprejme Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart v 
prvem branju, kot je predložen.  
 
 
 
 
 

3 
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                                                                                                              PRVA OBRAVNAVA 
 
Na podlagi  tretjega odstavka 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS-stari, št. 12/1991, Uradni 
list RS/I, št. 17/1991 – ZUDE, št. 55/1992 – ZVDK, 13/1993, 66/1993, 45/1994 – odl. US, 8/1996, 
31/2000 – ZP-L, 36/2000 – ZPDZC, 127/2006 - ZJZP) in prvega odstavka 5. člena Zakona o 
zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 – 
ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – (ZDZdr), 40/12 – ZUJF in 14/13), so: 
 
- Občinski svet Občine Lenart, na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 5/2007), na  
   ______. redni seji, dne __________________ , 
 
- Občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah, na podlagi ____. člena Statuta Občine 
Sveti 
   Jurij v Slovenskih goricah ( MUV, št. __________ ), na _____ . redni seji, dne _____________ , 
 
- Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, na podlagi ___. člena Statuta Občine  
  Sveta Trojica v Slovenskih goricah ( MUV, št. __________ ), na ______. redni seji, dne ________ 
 
- Občinski svet Občine Benedikt,  na podlagi ___. člena Statuta Občine   Benedikt ( MUV, št. 
__________ ), na ______. redni seji, dne ________ 
 
- Občinski svet Občine Sveta Ana v Slovenskih goricah, na podlagi 15. člena Statuta Občine   
Sveta Ana v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 39/10, 107/10 in MUV, št. 6/2014), na ______. 
redni seji, dne …………….2016 
 
sprejeli  
 

ODLOK 
O PREOBLIKOVANJU JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM LENART 

 
 

I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

S tem odlokom Občina Lenart, Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah,  Občina Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah, Občina Benedikt in Občina Sveta Ana v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: 
ustanoviteljice) kot pravne naslednice bivše Občine Lenart, uskladijo delovanje javnega zavoda 
Zdravstveni dom Lenart (v nadaljevanju: zavod). 
  
 
 

II. USTANOVITELJICE 
 

2. člen 
 

 
(1) Imena in sedeži ustanoviteljic so: 
1. Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230  Lenart, 
2. Občina Sveti  Jurij v Slovenskih goricah,  Jurovski Dol 70/B, 2223 Jurovski Dol, 
3. Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska c. 1, 2235  Sveta Trojica v Slovenskih 
     goricah.  
4. Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt 
5. Občina Sveta Ana v Slovenskih goricah, Sveta Ana v Slovenskih goricah 17, 2233 Sveta Ana v 
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    Slovenskih goricah 
 
(2) Ustanoviteljice prevzemajo s tem odlokom ustanoviteljske pravice in organizacijsko 
preoblikujejo Zdravstveni dom Lenart, ki je bil v skladu z zakonom ustanovljen za izvajanje 
osnovnega zdravstvenega varstva za območje občin ustanoviteljic. 
 
(3) Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, ustanoviteljice uredijo s pogodbo. 
 

III. IME IN SEDEŽ 
 

3. člen 
 

 
(1) Ime zavoda je: Zdravstveni dom Lenart. 
(2) Sedež zavoda je: Lenart, Maistrova ul. 22. 
(3) Ime in sedež zavoda se lahko spremenita le s soglasjem ustanoviteljic. 
 

 
 

IV. DEJAVNOST IN ORGANIZACIJA 
 

4. člen 
 

 
(1) Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. 
 
(2) Zavod na sedežu zavoda zagotavlja splošno izven bolnišnično zdravstveno dejavnost 
predvsem za prebivalstvo z območja ustanoviteljic, ob upoštevanju pravice do svobodne izbire 
zdravnika, pa tudi za druge. 
 
(3) Na sedežu zavod zagotavlja službo 24-urnega neprekinjenega zdravstvenega varstva, vključno 
s službo nujne medicinske pomoči za prebivalce občin ustanoviteljic.  
 
(4) Zavod zagotavlja ob upoštevanju pravice do svobodne izbire zdravnika na sedežu zavoda 
dejavnosti iz splošne izven bolnišnične zdravstvene dejavnosti in specialistično izven bolnišnično 
zdravstveno dejavnost za prebivalce občin ustanoviteljic: 
 
- v otroškem in šolskem dispanzerju, 
- v diagnostičnem laboratoriju, 
- v dispanzerju za ženske, 
- v pljučno internističnem dispanzerju, 
- v fizioterapiji, 
- v dispanzerju za medicino dela, prometa in športa, 
- v osnovni zobozdravstveni dejavnosti za mladino in odrasle 
- v ortodontski dejavnosti,  
- v zobotehničnem laboratoriju, 
- preventivnih dejavnostih za otroke, mladino in odrasle, 
- v reševalni službi (nujni, nenujni, dializni in onkološki prevozi), 
- v patronaži in negi na domu, 
- v klinični psihologiji, 
- v ultrazvočni in rentgenski diagnostiki,  
- v nujni medicinski pomoči (NMP) in dežurni službi, 
- v drugih specialističnih dejavnostih ( očesna, ortopedija…). 
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5. člen 
 
(1) Za izvajanje dejavnosti zavoda izven sedeža zavoda, zavod oblikuje organizacijske enote, ki so 
v strokovno organizacijskem smislu enote posameznih dejavnosti zavoda. Organizacijske enote 
opravljajo svojo dejavnost na lokacijah, ki jih določi občina na svojem območju. 
 
(2) Uprava in skupne dejavnosti zavoda so locirane na sedežu zavoda. 
 
(3) Podrobnejšo notranjo organizacijo določi zavod v statutu in aktu o organizaciji in sistemizaciji  
delovnih mest. 
 
(4) Če bi za opravljanje splošne zunaj bolnišnične zdravstvene dejavnosti, specialistične zunaj 
bolnišnične zdravstvene dejavnosti,  zobozdravstvene dejavnosti in drugih zdravstvenih dejavnosti, 
katera od občin ustanoviteljic   nameravala podeliti koncesijo, mora pred začetkom postopka o tem 
pridobiti soglasje najmanj treh (3) občin ustanoviteljic zavoda, vendar ne manj kot 70% 
solastniškega deleža v skladu z 21. členom tega odloka. Če soglasje ni podano v roku 30 dni od 
prejema zaprosila, se šteje, kot da je bilo le-to podano.  
 

 
6. člen 

 
(1) Dejavnosti zavoda v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti so: 
 

Q86.210 Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost 
Q86.220 Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost 
Q86.230 Zobozdravstvena dejavnost 
Q86.909 Druge zdravstvene dejavnosti 
P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 

M69.200 
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno 
svetovanje 

N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev 

N82.190 
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške 
dejavnosti 

N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost 
 
 
(2) Zavod lahko izvaja dejavnosti iz prejšnjega člena v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi 
delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo v skladu z 
njihovo koncesijsko pogodbo na podlagi sklenjene pogodbe o sodelovanju. 
 

 
V. ORGANI ZAVODA 

 
7. člen 

 
(1) Organi zavoda so: 
 
a) svet zavoda, 
b) direktor, 
c) strokovni svet. 
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Svet zavoda 
 

8. člen 
 

 
(1) Zdravstveni dom upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo: 
 
a) 7 predstavnikov ustanoviteljic zavoda, od tega trije (3) predstavniki Občine Lenart in po en (1)     
    predstavnik  občin Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, 
    Benedikt  in Sveta Ana v Slovenskih goricah, 
b) 3 predstavniki delavcev zavoda in 
c) 1 predstavnik zavarovancev oziroma drugih uporabnikov. 
 
(2) Predstavnike ustanoviteljev zavoda imenujejo občinski sveti posameznih občin ustanoviteljic. 
 
(3) Predstavnike delavcev zavoda izvolijo neposredno delavci v skladu s splošnimi akti zavoda. 
 
(4) Predstavnika zavarovancev oziroma drugih uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno 
     zavarovanje Slovenije Območna enota Maribor. 
 
(5) Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta, z možnostjo ponovitve mandata. 
 
(6) V svet zavoda ne more biti imenovan zdravstveni delavec ali zdravstveni sodelavec, ki na   
      podlagi koncesije opravlja  javno zdravstveno službo. 
 
(7) Podrobnejše delovanje sveta zavoda uredi svet s poslovnikom. 
 

 
9. člen 

 
 
(1) Svet zavoda: 
- sprejema statut, 
- imenuje in razrešuje direktorja, 
- sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem, 
- sprejema programe dela in razvoja ter spremlja njihovo izvrševanje, 
- sprejema finančni načrt, 
- sprejema letno poročilo, 
- ocenjuje delo direktorja, 
- odloča o delu plače za delovno uspešnost direktorja in predlaga ustanoviteljicam morebitno  
   povečano delovno    uspešnost zaposlenih v skladu  z veljavno zakonodajo, 
- predlaga ustanoviteljem spremembe in razširitve dejavnosti, 
- daje ustanoviteljem in direktorju predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih, 
- na predlog direktorja, imenuje in razrešuje pomočnika direktorja za ekonomsko in splošno  
   področje, 
- na predlog direktorja imenuje in razrešuje strokovnega vodjo, če direktor nima medicinske  
   izobrazbe univerzitetne smeri, 
- opravlja druge naloge, za katere je pooblaščen z zakonskimi in podzakonskimi akti 
- ter druge naloge v skladu z določili tega odloka in statuta. 
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Direktor 
 

10. člen 
 

 
(1) Poslovodni organ zavoda je direktor. 
 
(2) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda, s soglasjem občin ustanoviteljic. 
 
(3) Direktorja zavoda se imenuje na podlagi objavljenega javnega razpisa, v katerem se določijo 
pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega se 
sprejemajo prijave kandidatov in rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri. 
 
(4) Po sprejemu sklepa o imenovanju direktorja svet zavoda takoj pisno zaprosi ustanoviteljice za 
soglasje k imenovanju direktorja. Soglasje k imenovanju direktorja sprejmejo občinski sveti občin 
ustanoviteljic v skladu z določbami statutov občin. Na podlagi sklepa o imenovanju in po 
pridobljenem soglasju vseh občin, sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda 
njegov predsednik. 
 
(5) Če ustanoviteljica ne poda soglasja k imenovanju direktorja v roku 30 dni od dneva pismenega 
soglasja, se šteje, da je soglasje dano. 
 
(6) Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova 
imenovana za direktorja. 
 
                                                                           11. člen 
 
 
(1) Naloge direktorja so: 
- organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, 
- predstavlja in zastopa zavod, 
- pri vodenju poslov ravna z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja, 
- odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda, 
- sprejema ukrepe za izvajanje letnega programa in finančnega načrta, 
- poroča o rezultatih poslovanja in predlaga zaključni račun ter letno poročilo, 
- poroča ustanoviteljicam in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega  
   zavoda, 
- sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest, 
- sprejema akte o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti, 
- izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda, 
- izdaja odredbe, sklepe in druge posamične akte ter imenuje komisije, delovne skupine in druga  
   telesa za proučitev določenih vprašanj ali za izvedbo določenih nalog, če ni izrecno določeno, da  
   gre za pristojnost sveta, 
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti zavoda. 
 
(2) V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direktor neomejeno, razen omejitve iz 26. 
člena tega odloka (točka 3) in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega 
načrta. 
 

12. člen 
 

(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je bil imenovan. 
(2) Svet zavoda je dolžan razrešiti direktorja: 
- če direktor sam zahteva razrešitev; 
- če nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po 
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   samem zakonu; 
- če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje  
   sklepov sveta zavoda ali ravna v nasprotju z njimi; 
- če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali  
   malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri  

opravljanju dejavnosti zavoda. 
 

13. člen 
 
 

(1) Če direktorju preneha mandat pred potekom mandata, se javni razpis za imenovanje novega 
direktorja opravi takoj oziroma najpozneje v treh mesecih po prenehanju mandata prejšnjega 

direktorja. 
 

14. člen 
 

(1) Direktor mora imeti univerzitetno izobrazbo  medicinske smeri in najmanj pet let delovnih 
izkušenj. 
 

Strokovni vodja 
 

15. člen 
 

(1) Direktor je  istočasno tudi strokovni vodja. 
 

Vršilec dolžnosti 
 

16. člen 
 

(1) Če se na javni razpis nihče ne prijavi ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni izbran ali če 
direktorju predčasno preneha mandat, imenuje svet zavoda za čas do imenovanja direktorja na 
podlagi ponovljenega razpisa vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda, vendar 
največ za eno leto. 
 

Strokovni svet 
 

17. člen 
 
 
(1) Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda, ki načrtuje, obravnava, usmerja in nadzira 
strokovno dejavnost zavoda v skladu s predpisi. 
 
(2) Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta določa statut zavoda. 
 
(3) Strokovni svet vodi  direktor zavoda, ki je istočasno tudi strokovni vodja. 
 

 
VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 

 
18. člen 

 
 
(1) Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in 
odgovornost organov zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za 
opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom. 
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                                                                           19. člen 
 
 
(1) V skladu s statutom lahko zavod sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga 
vprašanja, pomembna za delo in poslovanje. 
 
(2) Splošne akte zavoda  sprejema svet zavoda ali direktor. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju 
splošnih aktov zavoda se določi s statutom. 
 
 

VII. SREDSTVA ZAVODA 
 

20. člen 
 

 
(1) Ustanoviteljice zagotavljajo svoje z zakonom določene obveznosti do zavoda za zagotavljanje 
materialnih pogojev za delo in za razširitev zmogljivosti za dejavnost, ki se izvaja na območju 
vsake občine ustanoviteljice. 
 

21. člen 
 

 
(1) Ustanoviteljice ob uveljavitvi tega odloka postanejo solastnice premičnega in nepremičnega 
premoženja, ki je namenjeno izvajanju zdravstvene dejavnosti za potrebe občanov vseh 
ustanoviteljic, po ključu števila prebivalcev Na tej osnovi so solastniški deleži ustanoviteljic 
naslednji: 
- Občina Lenart 46,38% 
- Občina Sv. Juri v Slovenskih goricah 12,63 % 
- Občina Sv. Trojica v Slovenskih goricah 12,62 % 
- Občina Benedikt 14,62 % 
- Občina Sv. Ana v Slovenskih goricah 13,75 % 
 
(2) V primeru odstopa ene od ustanoviteljic se njen solastniški delež sorazmerno razdeli med 
preostale ustanoviteljice. 
 
(3) Sredstva, pridobljena od prodaje premičnega premoženja, zavod lahko uporabi izključno za 
investicijsko vzdrževanje ali za nakup opreme. 
 
(4) Spremembe vrednosti premoženja iz tega člena odloka ugotavlja zavod v letnih bilancah in 
njihovih prilogah, ki jih posreduje tudi vsem ustanoviteljicam. 
 
 

22. člen 
 

 
(1) Zavod pridobiva sredstva: 
- od plačil za opravljene storitve v skladu s pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje  
   Slovenije in področno zakonodajo, 
- iz proračunov ustanoviteljic, 
- iz pogodbenih razmerij z drugimi uporabniki storitev in najemniki prostih prostorskih zmogljivosti  
   v skladu z najemno pogodbo, 
- z donacijami in prostovoljnimi prispevki, 
- iz drugih virov, določenih z zakonom. 
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23. člen 
 
(1) Sredstva za investicije zagotavljajo občine ustanoviteljice v deležih določenih v prvem odstavku 
21. člena tega odloka in zavod po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, iz 
lastnih sredstev zavoda, iz naslova pridobivanja prihodkov od najemnin ter iz naslova presežka 
prihodkov nad odhodki, ustvarjenega z delovanjem na trgu in javnih razpisov. 
 
(2) Za zagotavljanje materialnih pogojev in razširitev dejavnosti, ki se zaradi specifike teh 
dejavnosti izvajajo na enem mestu in služijo potrebam občanov vseh občin ustanoviteljic, 
zagotavljajo ustanoviteljice potrebna sredstva v deležih, določenih v prvem odstavku 21. člena 
tega odloka, in sicer za tisti del dejavnosti, za katerega ustanoviteljice nesporno ugotovijo skupen 
interes. Ustanoviteljice ugotavljajo skupen interes za vsako vlaganje oziroma investicijo posebej. 
 
(3) V skupno premično premoženje ustanoviteljic iz prejšnjega odstavka, ki je namenjeno izvajanju 
zdravstvene dejavnosti za občane vseh ustanoviteljic, vlagajo ustanoviteljice sorazmerno svojemu 
solastniškemu deležu, če se ustanoviteljice v posameznem primeru ne dogovorijo drugače.  
 
(4) Kadar gre za vlaganja v skupno premično in nepremično premoženje iz prvega in drugega 
odstavka tega člena, se šteje, da je odločitev za vlaganja sprejeta in njihovo sofinanciranje 
obvezno za vse ustanoviteljice, če se za vlaganja odloči toliko ustanoviteljic, da predstavljajo več 
kot 70 % solastniškega deleža iz prvega odstavka 21. člena tega odloka. 
 
(5) Za izboljšanje materialne osnove, za nabavo opreme ali izvedbo izrednih aktivnosti lahko zavod 
zbira sredstva od donatorjev in sponzorjev. 
 

 
24. člen 

 
(1) Zavod lahko oddaja proste prostorske zmogljivosti v najem po poprejšnjem soglasju župana 
občine ustanoviteljice, na območju katere se oddajajo te prostorske zmogljivosti. Pravice in 
obveznosti ustanoviteljice, zavoda in najemnika se uredijo s posebno pogodbo. 
 
(2) Kadar se oddaja prostore v najem, ima pri sklepanju najemne pogodbe prednost oseba, ki ji je 
bila podeljena koncesija za opravljanje dejavnosti na področju zdravstva. 
 
(3) Prihodki iz najemnin pripadajo zavodu, ki jih mora namensko uporabiti za vzdrževanje in 
investicijska vlaganja v nepremičnine oziroma za posodabljanje opreme na območju občine 
ustanoviteljice, katere prostorske zmogljivosti se dajejo v najem. 
 

 
25. člen 

 
 
(1) Zavod vodi finančno poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo. 
 
(2) Zavod vodi poslovanje ločeno po stroškovnih mestih. 
 
 
 
 
 
 



15 

 

VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA 
 

26. člen 
 

 
(1) Zavod gospodari s sredstvi prihodkov, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti. 
 
(2) Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za investicije v opremo ali vzdrževanje opreme 
in stavb, s katerimi upravlja. 
 
(3) Del presežka, ustvarjenega izven programa, dogovorjenega z Zavodom za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, se na predlog sveta zavoda in v soglasju z ustanoviteljicami nameni za 
stimulativno nagrajevanje delavcev zavoda, pri čemer je zavod dolžan upoštevati določbe veljavnih 
predpisov, ki določajo razmerja plač zaposlenih v javni upravi. 
 

 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 

 
27. člen 

 
 
(1) Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun z 
omejitvijo, da sme v zvezi z nepremičnim premoženjem sklepati najemne pogodbe v skladu s tem 
odlokom in se zadolžuje le v skladu z veljavnimi predpisi. 
 
(2) V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod v okviru pooblastil direktor zavoda z omejitvijo 
iz prejšnjega odstavka tega člena. 
 

 
X. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 

 
28. člen 

 
 
(1) Ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti zavoda, ki jih zavod prevzame ali se zanje obveže le iz 
pravnih naslovov v okviru dejavnosti zavoda, določene s tem odlokom, ter na podlagi programa 
dela zavoda, h kateremu je bilo dano predhodno soglasje s strani ustanoviteljic. 
 

 
XI. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI 

 
29. člen 

 
 
(1) Zavod je dolžan ustanoviteljicam posredovati letno poročilo za preteklo leto, program in finančni 
načrt za tekoče leto in morebitne razvojne programe najkasneje do 30. marca tekočega leta, 
katerega obravnavajo in potrdijo ustanoviteljice za svoje območje. 
 
(2) Ustanoviteljicam je dolžan posredovati tudi vse druge podatke in informacije o svojem 
poslovanju in izvajanju dejavnosti, potrebne za izvrševanje pristojnosti in nalog ustanoviteljic 
oziroma za zagotavljanje pravic in interesov občanov. 
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30. člen 

 
 
(1) Zavod mora od ustanoviteljic pridobiti soglasje: 
- k statutu in k vsakokratnim spremembam statuta, 
- k imenovanju in razrešitvi direktorja, 
- k izplačilu enkratne nagrade direktorju, 
- k letnemu poročilu za preteklo leto, programu in finančnemu načrtu za tekoče leto ter večletnemu 
   razvojnemu programu, skladno z določbo prvega odstavka 29. člena tega odloka, in 
- k drugim odločitvam, za katere je tako določeno s tem odlokom in področno zakonodajo. 
 
(2) Če ni s tem odlokom določeno drugače, se šteje, da je ustanoviteljica, ki o podaji soglasja ni 
odločila v 60 dneh po prejemu predloga zavoda, soglasje podala. 
 
 

 
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
31. člen 

 
 
(1) Zavod konstituira svet zavoda skladno z določili tega odloka v roku 90 dni od dneva uveljavitve 
tega odloka.  
 
(2) Do konstituiranja sveta zavoda opravlja naloge sveta zavoda dosedanji organ upravljanja, ki mu 
z dnem konstituiranja sveta zavoda po tem odloku preneha mandat. 
 

 
32. člen 

 
 
(1) Svet zavoda v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka sprejme statut zavoda ter ga predloži 
v soglasje občinskim svetom ustanoviteljic. Statut zavoda začne veljati, ko podajo soglasje k 
statutu vse ustanoviteljice zavoda. 
 
(2) Do sprejetja statuta zavoda se uporabljajo določbe dosedanjega statuta, ter drugi splošni akti 
zavoda, veljavni na dan uveljavitve tega odloka. 
 

 
33. člen 

 
 
(1) Direktor zavoda mora v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka, predlagati vpis sprememb iz 
tega odloka v sodni register pristojnega sodišča. 
 
(2) Imenovanje direktorja zavoda po določbah tega odloka, se opravi po poteku mandata 
dosedanjemu direktorju. 
 
                                                                         34. člen 
 
 
(1) Zavod, ustanovljen s tem odlokom, je pravni naslednik zavoda JZ Zdravstveni dom Lenart, ki je 
vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod št.: Srg 2010/14382, z dne 23. 4. 
2010 in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.                          
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35. člen 
 

 
(1) Ta odlok se objavi v uradnem glasilu vsake občine ustanoviteljice v petnajstih dneh po 
sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku odločal zadnji. 
 
(2)   Odlok v enakem besedilu sprejmejo vse ustanoviteljice zavoda in začne veljati 15 dan po 
zadnji objavi v uradnem glasilu. 

 
36. člen 

 
 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati Odlok o preoblikovanju javnega zavoda 
Zdravstvenega doma Lenart (MUV, št. 1/2010). 
 
 
Številka: 16301-2/2016 

OBČINA LENART 
                                                                      Župan 

                                             mag. Janez Kramberger, dr. vet. med. 
 
 
                                               

                                                      Lenart, dne: _______________ 
 
 

OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH 
                                                                     Župan 

                                                                Peter Škrlec 
 

 
                                             Jurovski Dol, dne: _______________ 

 
OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 

                                                                    Župan 
                                              Darko Fras, univ. dipl. pravnik 

                                          
 
                                                                                                 Sv. Trojica, dne: ________________ 

 
 

                                                           OBČINA BENEDIKT 
                                                                       Župan 

                                                                  Milan Gumzar 
                                          
 
                                              

                                                   Benedikt, dne: ________________ 
 

                                 OBČINA SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH 
                                                                    Župan 

                                                                Silvo Slaček,dipl.ekon.,inž.gr. 
                                          
                                               

                                      Sv. Ana v Slovenskih goricah, dne: _______________ 
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O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 
Po sedaj veljavnem Odloku o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart, so 
soustanoviteljice javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart občine Lenart, Sveta Trojica v Slov. 
goricah in Sveti Jurij v Slov. goricah. 
 
Zdravstveni dom Lenart izvaja osnovno zdravstveno dejavnost za celotno območje Upravne enote 
Lenart, se  kljub soustanoviteljstvu le treh občin, poraja velika potreba po sprejemanju skupnih 
odločitev vseh občin, prav tako pa tudi obveznostih, predvsem pri zagotavljanju finančnih sredstev 
za delovanje in investicijska ter investicijsko vzdrževalna vlaganja v  javni zavod.  
 
S skupnim soustanoviteljstvom, bodo vse občine iz območja Upravne enote Lenart, razen Občine 
Cerkvenjak, prevzele  pravice odločanja o delovanju javnega zavoda, kakor tudi odgovornost za 
njegov obstoj in razvoj.  
 
Vsebina predlaganega odloka se v bistvu ne razlikuje od sedaj veljavnega, dodane so le nove 
občine soustanoviteljice, spremenjeni pa so tudi solastniški deleži na podlagi upoštevanja števila 
prebivalstva v posamezni občini.  Nekoliko je korigirana tudi vsebina odloka, ki opredeljuje 
zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje in investicijska vlaganja v javni zavod (23. člen).  
 
Z predlaganim odlokom so določene dejavnosti, ki jih bo javni zavod izvajal, organi zavoda z 
sestavo sveta zavoda in direktorjem ter strokovnim svetom.  
Sestava Sveta zavoda je povečana iz sedanjih 9 na 11, pri čemer ima Občina Lenart tri (3)  
predstavnike, po enega (1) predstavnika pa občine Benedikt, Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Sv. 
Trojica v Slovenskih goricah in Sv. Ana v Slovenskih goricah. V svetu zavoda so še trije (3) 
predstavniki delavcev zavoda in en (1) predstavnik zavarovancev oziroma drugih uporabnikov.   
 
Med splošnim akti zavoda je tudi statut, ki ga mora svet zavoda sprejeti v šestih mesecih od 
uveljavitve tega odloka in predložiti v soglasje vsem ustanoviteljicam zavoda. 
 
Sredstva za svoje delovanje bo zavod pridobival v pretežni meri s plačili za opravljene storitve v 
skladu s pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pa tudi iz proračunov občin 
ustanoviteljic, če bo to potrebno, kakor tudi na podlagi pogodbenih razmerij z drugimi uporabniki 
storitev in najemniki prostih prostorskih zmogljivosti (koncesionarji), z donacijami in iz drugih virov, 
v skladu z zakonom. 
 
Sredstva za tekoče delovanje javnega zavoda bodo občine ustanoviteljice in javni zavod 
zagotavljale na podlagi letnih  pogodb z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, iz lastnih  
sredstev, iz naslova pridobivanja prihodkov od najemnin ter iz naslova presežka prihodkov nad 
odhodki, ustvarjenega z delovanjem na trgu in iz javnih razpisov. 
 
Sredstva za zagotavljanje materialnih pogojev in razširitev dejavnosti, ki se zaradi specifike teh 
dejavnosti izvajajo na enem mestu in služijo potrebam  občanov vseh občin ustanoviteljic, bodo 
občine ustanoviteljice zagotavljale v deležih soustanoviteljstva in sicer za tisti del dejavnosti, za 
katerega bodo  ugotovile nesporno skupni interes. 
 
Svet zavoda se mora po tem odloku konstituirati v roku 90 dni od uveljavitve tega odloka. 
 
Predlagani odlok bodo obravnavale vse  občine soustanoviteljice in bo sprejet, ko ga bodo potrdili 
vsi  občinski sveti v enakem besedilu. 
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OBČINA SVETA ANA 
    Občinski svet 

                                                                                                                                                                                         
 
Številka: 01407-1/2016 
Datum: 25.  5.  2016 

 
 
 
 
 

PREDLOG  
 

SKLEPA O ZAČETKU 
POSTOPKA PODELITVE KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE NA 

PRIMARNI RAVNI ZA PODROČJE DRUŽINSKE MEDICINE 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ:   Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava  

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS št. 39/10, 107/10 in MUV 
št. 6/2014) in 4., 5. in 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 
9/1992 s spremembami), Občinski svet Občine Sveta Ana  sprejme Sklep o začetku 
postopka podelitve koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni za področje 
družinske medicine, kot je predložen.  
 
 

4 
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Predlog sklepa 
 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS št. 39/10, 107/10 in MUV 
št. 6/2014) in 4., 5. in 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 
9/1992 s spremembami),  je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji …. redni seji, dne 
………2016 sprejel 
 

SKLEP 
o začetku postopka podelitve koncesije za opravljanje javne službe na primarni 

ravni za področje družinske medicine 
 

1. člen 
 

Na podlagi postavljene javne mreže  zdravstvene službe na primarni ravni na območju 
občin, ki spadajo pod ZD Lenart, se začne postopek za podelitev koncesije za 
opravljanje primarne zdravstvene dejavnosti na področju medicinske medicine na 
območju Občine Sveta Ana. 
 

2. člen 

Koncesija se podeljuje v obsegu: 

- 0,50 programa znotraj občine Svet Ana.  

Koncesija se podeljuje za nedoločen čas.  

 

3. člen 

Koncesijo podeli občinska uprava z upravno odločbo, s soglasjem pristojnega 
ministrstva. Izbira izvajalca javne službe se opravi na podlagi javnega razpisa in 
razpisne dokumentacije , kjer se podrobneje opredelijo pogoji za opravljanje dejavnosti  
in merila za izbor izvajalca.  

4. člen 

S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita razmerja v zvezi z opravljanjem 
javne službe.  

5. člen 

Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju. 

 

 
Številka:  01407-1/2016  
Sveta Ana v Slov. gor.,  

 
                                                                                   Silvo SLAČEK,dipl. ekon., inž. gr. 
 ŽUPAN 
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OBRAZLOŽITEV 
 
Zdravstveni dom Lenart je občino  v marcu 2015 obvestil o sklepu št. 5, ki ga je dne 26. 
2. 2015 sprejel  Svet zavoda in sicer, da se zaradi kadrovskega primanjkljaja začasno 
prekine obratovanje Ambulante splošne medice v Občini Svet Ana.  
  
Na podlagi večkratnega posredovanja župana po ponovnem odprtju ambulante na Sveti 
Ani je Svet zavoda ZD Lenart sprejel sklep, da se strinja s podelitvijo koncesije za 
opravljanje primarnega zdravstvenega varstva na lokacijah Občine Sveta Ana in občine 
Benedikt, za vsako po 0,5 programa, pod pogojem, da se koncesija koncesionarju 
odvzame v primeru, da slednji ne more zagotoviti primarnega varstva na lokaciji v 
Benediktu in Sveti Ani ter program splošne medicine preide nazaj prvotnemu nosilcu, to 
je Zdravstvenemu domu Lenart.  
 
S problematiko podelitve koncesije, sta župana Benedikta in Sveta Ane seznanila tudi 
pristojno ministrstvo, ki je občini pozvalo k čimprejšnjemu javnemu razpisu za podelitev 
koncesije za področje družinske medicine.  
 
V skladu z veljavno zakonodajo se postopek podelitve koncesije prične s sprejetjem 
predlaganega sklepa Občinskega sveta. Občinski upravi občin Benedikt in Sveta Ana 
bosta skupaj pripravili vsebino javnega razpisa, razpisali pa ga bosta vsaka za svoj del.  
 
Koncesijo podeli občinska uprava z upravno odločbo s soglasjem pristojnega 
ministrstva. Izbira izvajalca javne službe se opravi  na podlagi javnega razpisa, ki ga 
bosta občini pripravili skupaj in razpisne dokumentacije, kjer bo podrobneje opredeljeni 
pogoji za opravljanje dejavnosti in merila za izbor. Vsaka izmed občin bo izdala upravno 
odločbo o podelitvi koncesije v višini 0,50 programa. Pogoji, pod katerimi mora 
koncesionar opravljati javno službo in razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe se 
podrobneje uredijo s pogodbo med koncedentom in koncesionarjem. Vsaka izmed 
občin bo s izbranim izvajalcem podpisala samostojno pogodbo v višini programa  0,50.  
 
Koncesionar bo javno službo moral opravljati v prostorih Ambulante Sveta Ana, v kolikor 
ne bo zagotavljal primarnega varstva na območju občine Sveta Ana, mu koncesija 
ugasne.  Koncesija bo predvidoma podeljena za nedoločen.  
 
Na javni razpis se lahko  prijavijo osebe, določene v 41. členu Zakona o zdravstveni 
dejavnosti. 
 
Na podlagi navedenega občinskemu svetu predlagamo, da sprejme sklep, kot je 
predložen.   
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OBČINA SVETA ANA 

Občinski svet 
Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
                                                                                                                   
Številka: 01102-1/2014 
Datum: 25. 5. 2016 

 
 
 
 

PREDLOG SKLEPA 
 

 O IMENOVANJU ČLANOV USTANOVITELJA V SVET  
ZAVODA OSNOVNE ŠOLE SVETA ANA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad občinske uprave 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi določil 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (ZOFVI, Uradni list RS, št. 12/96 s spremembami) in Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola Sveta Ana (Uradni list RS, št. 
70/08, 39/10 in MUV št., 22/2014) ter 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list 
RS, št. 39/10, 107/10 in MUV št. 6/14 ),  se sprejme sklep, kot bo predložen na sami 
seji. 
 
 
Na podlagi določil 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (ZOFVI, Uradni list RS, št. 12/96 s spremembami) in Odloka o ustanovitvi 

5 
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javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola Sveta Ana (Uradni list RS, št. 
70/08, 39/10 in MUV št. 22/2014) ter 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list 
RS, št. 39/10, 107/10 in MUV št. 6/14 ),  je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji ... 
redni seji, dne…………………………..   2016 sprejel 
 
 

SKLEP 
 O IMENOVANJU ČLANOV USTANOVITELJA  

V SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE SVETA ANA 
 

1. člen 

 
V svet zavoda osnovne šole Sveta Ana se imenujejo:  
 
 

1. ______________________________ 
 

2. ______________________________ 
 

3. ______________________________ 
 

2. člen 
 
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta.  
 
  

3. člen 
 

Ta sklep začne veljati  naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu. 
 
 
Številka: 01102-001/2014 
Sv. Ana v Slov. gor., ………………… 2016 
 
 
 
 Silvo SLAČEK,dipl. ekon., inž. gr. 
 ŽUPAN  
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OBRAZLOŽITEV 
 
 
Na podlagi določil 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja in  Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Sveta Ana svet 
šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije 
predstavniki staršev. 
 
Predstavnikom ustanovitelja v svetu zavoda OŠ Sveta Ana v avgustu 2016 poteče štiri 
(4) letni mandat. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ 
dvakrat. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je člane občinskega 
sveta pozvala, da podajo predloge kandidatov. H kandidaturi je potrebno predložiti 
soglasje kandidata.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo na seji komisije na podlagi 
predlogov oblikovala predlog za imenovanje predstavnikov in ga posredovala 
občinskemu svetu na sami seji sveta. 
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                                                                                                          6                    
                                               
OBČINA SVETA ANA 
     Občinski svet 
 
Številka: 03202-003/2014 
Datum: 23. 3. 2016 

 
 
 
 
 

POBUDE IN VPRAŠANJA  
ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave 
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POBUDE IN VPRAŠANJA NA 8. SEJI, dne 30. 3. 2016 

 
 
 
 

Drago Weinhandl: 
 
1. Predlaga razširitev ceste LC 203100 Ledinek-Sv. Ana v delu (Bohlov klanec), kjer je 
zgrajen pločnik. 
 
 
2. Opozori, da se zamenja neustrezen pokrov na jašku na LC 203-110 pri hiši Najdauer 
Ivana. 
 
 
3. Prosi za posredovanje Poročila o ocenjevanju vrednosti kanalizacije in čistilnih 
naprav za območje javnega kanalizacijskega sistema za del naselij Lokavec, Ledinek in 
Dražen Vrh, ki ga je izdelal Slavko Bunderla s.p.   
 
 

4. Daje pobudo za reorganizacijo občinske uprave na področju okolja z ustanovitvijo 
skupne občinske uprave v Lenartu. 
 
 
Župan vse prisotne svetnike seznani z pismom, ki ga je prejel od občana v zvezi z 
svetnikom Dragom Weinhandlom.  
 
Po razpravi se je sprejel naslednji sklep: 

1. Občinski svet ostro obsoja vsa dejanja povezana z vsebino pisem. 
2. O dejanjih in vsebini pisem se obvesti organe pregona in politična stranka katere,  

pripadnik je dotični svetnik. 
3. Svetnika se pozove k odstopu z funkcije občinskega svetnika. 

 
 
Na ostale pobude in vprašanja so bili odgovori podani na sami seji. 

 
 

 


