
Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni 
pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.  
 
Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice Murska Sobota v 
javni zdravstveni zavod obsega: 

- Sklep o preoblikovanju Splošne bolnišnice Murska Sobota v javni zdravstveni zavod, 
št. 022-03/93-3/24-8 z dne 28. 12. 1994, 

- Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice Murska 
Sobota v javni zdravstveni zavod, št. 022-03/93-3/33-8 z dne 25. 7. 1996, 

- Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice 
Murska Sobota v javni zdravstveni zavod, št. 510-06/2003-1 z dne 14. 10. 2003, 

- Sklep o spremembi Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice Murska Sobota v 
javni zdravstveni zavod, št. 01403-23/2009/4 z dne 13. 1. 2009, 

- Sklep o spremembi Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice Murska Sobota v 
javni zdravstveni zavod, št. 01403-8/2012/4 z dne 24. 4. 2012, 

- Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice 
Murska Sobota v javni zdravstveni zavod, št. 01403-5/2018/4 z dne 30. 1. 2018, 

- Sklep o dopolnitvi Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice Murska Sobota v javni 
zdravstveni zavod, št. 01403-23/2021/4 z dne 20. 7. 2021. 

 
 
 

S K L E P 
O PREOBLIKOVANJU SPLOŠNE BOLNIŠNICE MURSKA SOBOTA V JAVNI 

ZDRAVSTVENI ZAVOD 
 

(neuradno prečiščeno besedilo št. 2) 
 

 
I. USTANOVITELJ 

 
1. člen 

 
S tem sklepom se z izločitvijo organizacijske enote Splošne bolnišnice Murska Sobota iz 
Pomurskega zdravstvenega zavoda Murska Sobota organizira javni zdravstveni zavod 
Splošna bolnišnica Murska Sobota  za opravljanje zdravstvene dejavnosti na sekundarni 
ravni za območje občin Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava in Ljutomer, Beltinci, 
Cankova, Tišina, Črenšovci, Gornji Petrovci, Hodoš-Šalovci, Rogaševci, Kobilje, Kuzma, 
Moravske Toplice, Odranci, Puconci, Radenci, Sveti Jurij in Turnišče. 
 
 

2. člen 
 
Zavod je pravna oseba s statusom javnega zdravstvenega zavoda. 
 
 

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA 
 

3. člen 
 
Ime javnega zdravstvenega zavoda je Splošna bolnišnica Murska Sobota. 
 
Skrajšano ime je SB M. Sobota. 
 
Sedež je v Rakičanu, Ulica Dr. Vrbnjaka 6. 



Zavod posluje ambulantno na področju ortopedske dejavnosti tudi na dveh zunanjih enotah 
na 
naslovih: 

- Kidričeva 34, 9220 Lendava, in 
- Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona. 

 
 

III. DEJAVNOST ZAVODA 
 

4. člen 
 
Splošna bolnišnica Murska Sobota opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki 
obsega: 

- specialistično ambulantno dejavnost; 
- specialistično bolnišnično dejavnost; 
- fizikalno terapijo; 
- bolnišnično lekarniško dejavnost; 
- prehrano, pranje perila, vzdrževanje objektov in drugo dejavnost, ki je namenjena 

opravljanju dejavnosti za katero je zavod ustanovljen. 
 
Dejavnost Splošne bolnišnice Murska Sobota v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) obsega: 
D 35.119 Druga proizvodnja električne energije 
D 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo 
I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi 
I 56.290 Druga oskrba z jedmi 
I 56.300 Strežba pijač 
P 85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje 
P 85.421 Višješolsko izobraževanje 
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje 
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
Q 86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost 
Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 
Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti 
S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic. 
 
 

IV. ORGANI ZAVODA 
 

5. člen 
 
Organi zavoda so: 

- svet zavoda, 
- direktor zavoda, 
- strokovni direktor zavoda, 
- strokovni svet zavoda. 

 
1. Svet zavoda 

 
6. člen 

 
Organ upravljanja Splošne bolnišnice Murska Sobota je svet zavoda. 
 
Svet zavoda ima 9 članov. 
 



Svet zavoda sestavljajo predstavniki: 
- ustanovitelja        5 članov 
- Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije   1 član 
- Mestne občine Murska Sobota     1 član 
- delavcev zavoda       2 člana 

 
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda s tajnim glasovanjem. 
 
 

7. člen 
 
Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma imenujejo za štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni 
oziroma imenovani. 
 
Naloge in pristojnosti sveta zavoda se določijo v statutu zavoda. 
 
Predsednik sveta zavoda se izvoli med predstavniki ustanovitelja. 
 
 

8. člen 
 
Svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzočih več kot polovica članov sveta zavoda. 
 
Svet zavoda sprejema sklepe z večino glasov vseh prisotnih članov. 
 
 

2. Direktor zavoda 
 

9. člen 
 
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je 
odgovoren za zakonitost dela zavoda ter za poslovni uspeh zavoda. 
 
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem Vlade Republike Slovenije. 
 
Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan. 
 
 

10. člen 
 
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat na podlagi javnega razpisa, če izpolnjuje 
naslednje pogoje: 

- ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge 
stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z 
zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, 

- najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji. 
 
Drugi pogoji se določijo s statutom. 
 
 

3. Strokovni direktor zavoda 
 

11. člen 
 



Strokovni direktor zavoda vodi strokovno delo v zavodu in je odgovoren za strokovnost dela 
zavoda. Odgovoren je tudi za uresničevanje strokovnega razvoja in strokovnega 
povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi. 
 
Strokovnega direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda, po predhodnem mnenju 
strokovnega sveta. 
 
Mandat strokovnega direktorja traja štiri leta in je po preteku te dobe lahko ponovno 
imenovan. 
 
 

12. člen 
 
Za strokovnega direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat na podlagi javnega razpisa, če 
izpolnjuje naslednje pogoje: 

- ima izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev 
izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih 
programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje; 

- opravljena specializacija s področja dejavnosti zavoda; 
- najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji. 

 
Drugi pogoji se določijo s statutom zavoda. 
 
 

4. Strokovni svet zavoda 
 

13. člen 
 
Strokovni svet zavoda je kolegijski organ za področje medicine. 
 
Strokovni svet zavoda obravnava vprašanja s področja medicinskega strokovnega dela ter 
predlaga ustrezne rešitve in priporočila s tega področja. 
 
Strokovni svet zavoda sestavljajo strokovni direktor zavoda, predstojniki oddelkov in 
predstavnik strokovnih medicinskih področij, ki ga imenuje strokovni direktor zavoda. 
 
Strokovni svet zavoda vodi strokovni direktor zavoda. 
 
Podrobnejša sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s 
statutom zavoda. 
 
 

V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

14. člen 
 
Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje obveznosti 
odgovarja  z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
 

15. člen 
 
Zavod upravlja z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, ki se določijo na podlagi 
delitvene bilance, katero dogovorijo dosedanji ustanovitelji Pomurskega zdravstvenega 
zavoda Murska Sobota s posebnim aktom. 



 
Premoženje zavoda je last ustanovitelja, razen objektov, ki so bili zgrajeni s samoprispevki 
uvedenimi v občinah Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava in Ljutomer. Delež občine 
se uveljavlja le v primeru prodaje objekta oziroma oddaje v najem. 
 
Za upravljanje premoženja je zavod odgovoren ustanovitelju. 
 
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega 
gospodarja. 
 

VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
 

16. člen 
 
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti: 

- od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za dogovorjene storitve; 
- iz proračuna Republike Slovenije za namene, za katere je z zakonom določeno, da se 

financirajo iz državnega proračuna; 
- s prodajo storitev; 
- z donacijami, darili in iz drugih virov. 

 
Zavod pridobljena sredstva za izvajanje svoje dejavnosti uporablja v skladu s finančnim 
načrtom, ki ga sprejme svet zavoda in h kateremu da soglasje Ministrstvo za zdravje. 
 
 

17. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti. 
 
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda v soglasju z 
ustanoviteljem. 
 
 

18. člen 
 
O načinu pokrivanja ter višini pokrivanja morebitne izgube, ki je ni moč pokriti iz drugih 
razpoložljivih sredstev zavoda, odloči ustanovitelj na predlog sveta zavoda. 
 
 

VII. ORGANIZIRANJE SKUPNIH DEJAVNOSTI 
 

19. člen 
 
Zavod se lahko povezuje v  Skupnost zavodov Murska Sobota, ki je ustanovljena kot pravni 
naslednik organizacijske enote Uprava, ki so jo bivše organizacijske enote Pomurskega 
zdravstvenega zavoda Murska Sobota ustanovile kot skupnost zdravstvenih zavodov. 
 

 
 
Sklep o preoblikovanju Splošne bolnišnice Murska Sobota v javni zdravstveni zavod, 
št. 022-03/93-3/24-8 z dne 28. 12. 1994, vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:  
 

»VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

20. člen 



 
Do imenovanja direktorja v skladu s tem sklepom in statutom zavoda opravlja naloge v. d. 
direktorja dosedanji direktor organizacijske enote, ki je dolžan opraviti vse potrebno za 
konstituiranje organov zavoda v roku 60 dni in za sprejem statuta zavoda v roku 90 dni od 
uveljavitve tega sklepa.  
 
 

21. člen 
 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.«. 
 

 
 
Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice Murska 
Sobota v javni zdravstveni zavod, št. 022-03/93-3/33-8 z dne 25. 7. 1996, vsebuje 
naslednje prehodne in končne določbe:  
 

»3. člen 
 

Za 20. členom se dodajo novi 20.a, 20.b in 20.c člen, ki se glasijo: 
 

»20.a člen 
 
Z dnem imenovanja predstavnikov ustanovitelja preneha mandat v svetu zavoda dosedanjim 
predstavnikom naslednjih občin: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer. 
 
Dosedanji predstavniki delavcev zavoda ostanejo v svetu zavoda do poteka mandata.  
 
 

20.b člen 
 
Svet zavoda nadaljuje z delom v sedanji sestavi do imenovanja novih predstavnikov 
ustanovitelja iz prejšnjega člena tega sklepa.  
 
 

20.c člen 
 
Svet zavoda mora v skladu s tem sklepom sprejeti spremembe in dopolnitve statuta zavoda 
v roku 30 dni od uveljavitve tega sklepa.«. 
 
 

4. člen 
 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.«. 
 

 
 
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice 
Murska Sobota v javni zdravstveni zavod, št. 510-06/2003-1 z dne 14. 10. 2003, vsebuje 
naslednje prehodne in končne določbe:  
 

»10. člen 
 

Z dne, ko začne veljati ta sklep, sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela 
ločeni.  



 
Svet zavoda mora v skladu s tem sklepom v šestdesetih dneh (60) dneh po uveljavitvi tega 
sklepa uskladiti statut.  
 
Dosedanji direktor zavoda opravlja poslovodno funkcijo do izteka veljavnega mandata.  
 
Strokovni direktor zavoda se imenuje v šestdesetih (60) dneh po uveljavitvi sprememb in 
dopolnitev statuta. Do imenovanja strokovnega direktorja zavoda opravlja njegove naloge 
delavec, imenovan na delovno mesto s posebnimi pooblastili in odgovornostmi – strokovni 
direktor.  
 
Strokovni svet zavoda se oblikuje in predsednik sveta zavoda imenuje v šestdesetih (60) 
dneh po uveljavitvi sprememb in dopolnitev statuta.  
 

 
11. člen 

 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.«. 
 

 
 
Sklep o spremembi Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice Murska Sobota v javni 
zdravstveni zavod, št. 01403-23/2009/4 z dne 13. 1. 2009, vsebuje naslednje prehodne 
in končne določbe:  
 

»PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
2. člen 

 
Svet zavoda mora uskladiti statut zavoda v skladu s tem sklepom v 30 dneh od uveljavitve 
tega sklepa.  
 
 

3. člen 
 
Novi člani sveta zavoda morajo biti imenovani oziroma izvoljeni najpozneje v 30 dneh od 
dneva uveljavitve sprememb statuta zavoda.  
 
Dosedanji člani sveta zavoda nadaljujejo z delom do konstituiranja novega sveta zavoda v 
skladu s tem sklepom.  
 
 

4. člen 
 
Vsi splošni akti morajo biti usklajeni s statutom zavoda in tem sklepom v 60 dneh od 
uveljavitve sprememb statuta zavoda.  
 
Do uveljavitve sprememb statuta zavoda in uskladitve drugih aktov s tem sklepom, se 
smiselno uporabljajo določbe obstoječih aktov, kolikor niso v nasprotju s tem sklepom. 

 
 

5. člen 
 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.«. 
 



 
 
Sklep o spremembi Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice Murska Sobota v javni 
zdravstveni zavod, št. 01403-8/2012/4 z dne 24. 4. 2012, vsebuje naslednje prehodne in 
končne določbe: 
 

»PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

2. člen 
 

Svet zavoda mora uskladiti statut zavoda s tem sklepom v 30 dneh od uveljavitve tega 
sklepa.  
 
Vsi splošni akti morajo biti usklajeni s statutom zavoda in s tem sklepom v 60 dneh od 
uveljavitve sprememb in dopolnitev statuta zavoda.  

 
 

3. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi na oglasni deski in spletni strani zavoda.«. 
 

 
 
Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice Murska 
Sobota v javni zdravstveni zavod, št. 01403-5/2018/4 z dne 30. 1. 2018, vsebuje 
naslednjo prehodno in končno določbo:  
 

»4. člen 
 

Svet zavoda uskladi statut zavoda s tem sklepom v 30 dneh od uveljavitve tega sklepa. 
 
 

5. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju.«. 
 
 

 
 
Sklep o dopolnitvi Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice Murska Sobota v javni 
zdravstveni zavod, št. 01403-23/2021/4 z dne 20. 7. 2021, vsebuje naslednjo prehodno 
in končno določbo:  
 

»PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
 

2. člen 
 
Svet zavoda uskladi statut zavoda s tem sklepom najpozneje v 90 dneh od uveljavitve tega 
sklepa. 
 
 

3. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju. 
 



 
Številka: 0140-103/2018/113 
Datum: 9. 8. 2021 
 
 
 
 


