
Na podlagi 3. dlena Zakon o zavodih (Uradni list RS, 3t. 12191,8196,36/00 - ZPDZC in 127106 -
ZJZP) in 15. dlena Statuta Obdine Brezovica (Uradni list RS, 3t.79116) je Obdinski svet Obdine
Brezovica na svoji 8. redni seji dne, 19.12.2019 sprejel

Odlok o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravili5ia Rakitna

L SPLOSNA DOLO'BA

1. dlen

S tem odlokom Obdina Brezovica ustanavlja javni zavod za stacionarno in ambulantno rehabilitacijsko
dejavnost, nadaljevanje hospitalnega zdravljenja ter primarno in sekundarno preventivno zdravstveno
dejavnost za otroke in mladostnike s kronidnimi obolenji in motnjami , ter za dodatno dejavnost zavoda
za podrodje Republike Slovenije.

Obdina Brezovica, v skladu >Pogodbo o prenosu izvrievanja posameznih ustanoviteljskih pravic v
javnem zavodu Mladinsko klimatsko zdravili5de Rakitna<, na Republiko Slovenijo prenaSa v
izvr5evanje omejen obseg ustanoviteljskih pravic, v obsegu, ki je namenjen udinkovitemu izvajanju
naslednjih zdravsfvenih programov, ki jih kot programa na sekundarni ravni zdravstvenega varstva
izvaja Mladinsko klimatsko zdraviliSde Rakitna, in sicer v prvi alineji a) todke 6. dlena tega odloka
opredeljeno podrodje 86.1 00 bolniSnidna zdravstvena dejavnost.

II.IME IN SEDEZ USTANOVITELJICE

2. dlen

Ime ustanoviteljice zavoda: Obdina Brezovica, s sedeZem na Brezovici, TrZaika 390, l35l Brezovica.

III.IME IN SEDEZ JAVNEGA ZAVODA

3. dlen

Ime javnega zavoda je: Mladinsko klimatsko zdraviliSde Rakitna.

SedeZjavnega zavodaje: Rakitna 96, Preserje.

4. dlen

Zavod lahko spremeni ime in sedeZ po predhodnem soglasju ustanoviteljice. V pravnem prometu mora
zavod uporabljati ime iz predhodnega dlena.

IV. ORGANIZIRANOST JAVNEGA ZAVODA

5. dlen

Notranjo organizacijo zavoda, organizacijske in strokovne enote in lokacije, na katerih zavod
or ganizir a izv ajanje dej avno st i, d o I od a zav od s statutom .



V. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA

6. dlen

Dejavnost zavoda Mladinsko klimatsko zdravili5de Rakitna je:
a) Osnovna dejavnost zavoda:

- 86.100 bolni5nidna zdravstvena dejavnost
- 86.210 splo5nazunajbolni5nidnazdravstvenadejavnost,
- 86.220 specialistidna zunajbolniSnidna zdravstvena dejavnost,
- 86.909 druge zdravstvene dejavnosti,
- 87.100 dejavnost nastanitvenih ustanov za bolni5ko nego,
- 87.900 drugo socialno varstvo z nastanitvijo.
- 55.201 poditni5ki domovi in letovi5da,

b) Dodatna dejavnost zavoda:
- 49392 obratovanje Zidnic
- 55. I 00 dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
- 55.209 druge nastanive za kraj5i das,

- 56.210 priloZnostna priprava in dostava jedi,
- 49.391 medkrajevni in drug cestni potniSki promet,
- 77.210 dajanje Sportne opreme v najem in zakup,
- 85.100 pred5olska vzgoja,
- 85.200 osnovno5olskoizobraZevanje,
- 85.320 srednje5olsko poklicno in strokovno izobraLevanje,
- 90.030 umetni5ko ustvarjanje,
- 93.1 10 obratovanje Sportnih objektov,
- 93.292 dejavnost smudarskih centrov.

Zavod lahko za potrebe svoje osnovne dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti.

VI. ORGANI ZAVODA

7. dlen

Z zavodom upravljajo in vodijo posle zavoda v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom
doloda ta odlok oziroma statut zavoda:
* svet zavoda,

- direktor zavoda,

- strokovni vodja,

- strokovni svet zavoda.

Zavod ima lahko tudi druge organe, kijih doloda zakon ali statut zavoda.

a) Svet zavoda

8. dlen

Svet zavoda sestavljajo:

- en predstavnik delavcev zavoda,

- en predstavnik zavarovancev,

- Stirje predstavniki obdine ustanoviteljice.

Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno po postopku in na nadin, ki ga v skladu z
zakonom doloda statut zavoda.

Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.



Predstavnike ustanoviteljice zavoda imenuje obdinski svet v skladu s statutom obdine.

9. dlen

Mandat dlanov sveta zavodatraja Stiri leta.

ilan sveta zavoda je lahko po preteku mandata v svet ponovno izvoljen.

10. dlen

Svet zavoda:

- sprejema statut in druge splo5ne akte zavoda,

- sprejema program dela in razvoja zavoda,

- spremlja izvrSevanje programa dela,

- sprejema finandni nadrt,

- sprejema zakljudni radun,

- odloda o najemanju dolgorodnih kreditov,

- odloda o strateSkih vpra5anjih zavoda,

- predlaga ustanovitelju spremembo ali raz5iritev dejavnosti,

- imenuje in razreSuje direktorja zavoda ter strokovnega vodjo,

- daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vpraSanjih,

- opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma statutom dolodene zadeve,

- imenuje iz razre5uje strokovni svet.

ll.dlen

Svet zavoda veljavno odloda z vedino glasov vseh dlanov.

b) Direktor

12. dlen

Direktorja imenuje svet Mladinskega klimatskega zdraviliSda Rakitna v soglasju z ustanoviteljico.

13. dlen

Kandidat za direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- je drLavljan Republike Slovenije,

- ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo z magisterijem ali specializacijo ekonomske ali
pravne ali druge ustrezne smeri,

- ima najmanj pet let delovnih izku5enj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,

- aktivno znanje angle5kega jezika ali nemSkega jezika ali drugega svetovnegajezika.

14. dlen

Direktor zdraviliSda je imenovan za dobo 4 let z moZnostjo ponovnega imenovanja.



15. dlen

Direktor zavoda'.

- predstavlja in zastopa zdraviliSde,

- organizira in vodi delo in poslovanje zdravili5da,

- odgovarja za zakonitost dela,

- odloda o sklenitvi delovnega razmerja delavcev,

- sklepa pogodbe do vi5ine, ki jo doloda statut,

- imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,

- odloda o razporejanju delavcev k dolodenim delom in nalogam,

- sprejema vse akte razen Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in
Poslovnika o delu sveta,

- opravlja druge zadeve na podlagi zakona.

16. dlen

Poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zdraviliSda sta lodeni.

c) Strokovni vodja

17. dlen

Strokovni vodja vodi strokovno delo zdravili5da, imenuje ga svet zavoda na predlog direktorja.

Strokovni vodja je imenovan za dobo 4let z moZnostjo ponovnega imenovanja.

18. dlen

Kandidat za strokovnega vodjo mora izpolnjevati naslednje pogoje:
je drZavljan Republike Slovenije,
ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri s specializacijo iz pediatrije ali psihiatrije ali
otroSke in mladostniSke psihiatrije,
ima najmanj pet let delovnih izku5enj,
aktivno znanje angle5kega jezika alinem5kega jezikaali drugega svetovnega jezika.

Naloge strokovnega vodje se dolodijo skladno z aktom o sistemizacija delovnih mest javnega zavoda.

d) Strokovni svet

19. dlen

Naloge, sestavo in nadin oblikovanja strokovnega sveta doloda statut zavoda.

VII. DELOVNA RAZMERJA

20. dlen

Delovna razmerjater udeleZba delavcev pri upravljanju in uresnidevanju sindikalnih pravic, se ureja v
skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in splo5nimi akti zavoda.



VIII. SREDSTVA ZADELO

21. dlen

ZdraviliSde pridobiva sredstva za delovanje:

- s pladili za storitve po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,

- s pladili za storitve dodatnih dejavnosti:
a) dodatni programi,
b) varstvo >vikend paket<,
c) krizni sprejemi,
d) priprava hrane zunanjim uporabnikom,

- iz sredstev ustanovitelja,

- prodaja reklamnih in drugih izdelkov,

- iz sredstev pristojnega ministrstva, zakaterega se opravljajo storitve,

- iz drugih namenskih in nenamenskih sredstev v skladu z zakonom oziroma drugimi predpisi.

22. dlen

Zdravili5de lahko za izbolj5anje materialne osnove dela, za nabavo specifidne ali nadstandardne

opreme, gradnjo in adaptacijo stavb, ali za izvedbo nadstandardnega programa oziroma za

organizacijo in izvajanje izrednih aktivnosti, zbira sredstva od donatorjev, sponzorjev in drugih.

IX. RAZPOLAGANJE S PRESEZKOM PRIIIODKOV NAD ODHODKI IN NA'IN KRITJA
PRIMANJKLJAJA

23. dlen

Zdravili5de samostojno gospodari s sredstviprihodkov, kijih ustvariz opravljanjem svojih dejavnosti.

PreseZek prihodkov nad odhodki zdravili5de nameni za opravljanje in razvoj osnovne dejavnosti, za

obnovo in vzdrLevanje opreme in objektov.

V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost se nadin kritja primanjkljaja dolodi v soglasju z

ustanovitelj ico.

x. pRAvrcE, oBvEZNosTr IN ODGOVORNOSTT ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

24. dlen

Zavod odgovarja za svoje obveznosti s premoZenjem, s katerim razpolaga.

Zavodje pravna oseba. V pravnem prometu s tretjimi osebami ima vsa pooblastila, razen za promet z

nepremidninami, kjer je potrebno soglasje ustanoviteljice.

25. dlen

Zdravili5de lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je
dolodena s tem odlokom in vpisom v sodni register.

26. dlen

V pravnem prometu zastopa in predstavlja zdravili5de direktor neomejeno.



XI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJICE IN ZDRAVILISdA

27. dlen

Zdravili5de je dolZno ustanoviteljici najmanj enkrat letno po5iljati podatke o poslovnih rezultatih
zdravili5da ter druge podatke, ki so nujni za izvr5evanje funkcije ustanoviteljice.

28. dlen

Ustanoviteljica je dolZna zdravili5du zagotavljati sredstva za njegovo delo v okviru dogovorjenega
programa po dinamiki , ki je z zdravili5dem dogovorjena, ter po vrsti sredstev, ki jih za delo zdravili5da
zagotavlja ustanovitelj ica.

29. (,len

ZdraviliSde mora od ustanoviteljice pridobiti soglasje k:

- dolodbam statuta,

- imenovanju in razreSitvi direktorja,

- statutarnim spremembam,

- spremembi ali razSiritvi dejavnosti,

- najedu dolgorodnih kreditov in

- spremembi imena in sedeZa zavoda.

XII. PREHODNB IN KONCNE DOLOdBE

30. dlen

Mladinsko klimatsko zdraviliSde Rakitna, ki je bilo v javni zavod preoblikovano z Odlokom o

ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravili5da Rakitna (Uradni list RS, 5t. 98/03) nadaljuje z delom
kot javni zavod za stacionarno in ambulantno rehabilitacijsko dejavnost, nadaljevanje hospitalnega
zdravljenja ter primarno in sekundarno preventivno zdravstveno dejavnost za otroke in mladostnike s

kronidnimi obolenji in motnjami,ter za dodatno dejavnost zavoda za podrodje Republike Slovenije, v
skladu s tem odlokom.

3l. dlen

Dosedanji direktor in predstavniki sveta zavoda nadaljujejo z delom do izteka mandata, za katerega so

bili imenovani oziroma izvoljeni.

Dosedanji strokovni vodja in dlani strokovnega sveta nadaljujejo z delom v skladu s tem odlokom.

Direktor poskrbi za vpis tega sklepa v sodni register.

32. dlen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o organiziranju Mladinskega klimatskega
zdraviliSda Rakitna (Uradni list RS, it. 94102) in Odlok o ustanovitvi Mladinskega klimatskega
zdravili5da Rakitna (Uradni list RS, 5t. 63108, 31112,55/13 in 66117).



33. dlen

Ta odlok pridne veljati petnajsti dan po objaviv Uradnem listu Republike Slovenije.

St. izv.44ll9
Brezovica, 20.12.2019


