Na podlagi 3. dlena Zakona o zavodih (Uradni list RS,

it.

in 8/96). 7. clena Zakona o
zdravstveni dejavnosti (Uradni listRS, !t.9192,37195.8196,90199.31/00.45l01),21. in 22.(lena
zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, 5t. 72193,4511994,57194,14195,20195,63195,13195,9196.
39196,44196,26197,70197,10i98,68/98,74198,72199,76199,51),99,70100,100/00,28101,87101,
16102,51102) in v skladu s statuti obdin so obdinski sveti:

oBelNE RAVNE NA KOROsreirA
OBaNE PREVALJI].
OBaINE MEZtCrr
oBaINE enNa NA KORoSfpHa

na
na
na
na

12191

seji, dne 19.02.200-l
seji, dne 04.02.200.i
seji, dne 18.1 1.2004
seji, dne27.10.2004

sprej e1i:

ODLOK
ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROSXPN
ZAVODA
JAVNEGA
O USTANOVITVI

I. UVODNE DOLOCBE
1. dlen

in erna na Koro5kem (v
javni
DOM
RAVNE
NA KOROSKEVI za
zavod
ZDRAVSTVENI
nadaljevanju: ustanoviteljice)
S tem odlokom ustanavljajo obdine Ravne na Koro5kem, Prevalje, MeZica

opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti na svojem obmodju.
2. dlen
Javni zavod opravlja dejavnost na sedeZu zavoda in v dislociranih enotah - zdravstvenih postajah na
Prevaljah, v MeZici in v Crni na Koro5kem.
ZDRAVSTVENI DOM RA\,INIE NA KOROSKBU je pravna oseba s statusom javnega
zdravstvene ga zavoda, z obveznostmi in odgovornostjo v pravnem prometu, kot to dolodata zakon in
ta odlok.

II. IME IN SEDEZ JAVNEGA ZAVODA
3. dlena
Ime javnegazavodaje:

ZDRAVSTVENI DOM RA\rNE NA KOROSKEHA.

Skraj5ano ime javnegazavoda je: ZD RAVNE.
SedeZ javnega zavodaje: Ob Suhi I 1, Ravne na Koro5kem.

4. dlen

Javni zavod Zdravstveni dom Ravne na Koro5kem lahko spremeni ime in sedeZ po predhodnem
soglasju ustanoviteljic. V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz 3. dlena tega odloka.

III. ORGANIZIRANOST JAVNEGA ZAVODA
5. dlen

javni zavod
Notranjo organizacijo javnega zavoda, strokovne enote, sluZbe in lokacije, na katerii.r
rzyaladeJavnosti, doloda javni zavod s statutom in drugimi akti.
6. clen

Javni zavod lahko organiziranove organizacijske enote le v skladu zmreLojavne zdravstvene
in v soglasj u z ustanovitelji'bami.

sir"rZbe

IV. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA
7. dlen

je v javnem
Javni zavod opravlja del zdravstvene dejavnosti kot javno sluZbo, katere izvajanje
interesu. V skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, it.9192, 45194,37195,8196,
RS,
5glgg, g0l9g) in Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list
it.Azl\2) so dejavnosti zavoda:
Vsebina

Sirru

85.121
85.122
85.130
85.141

splo5naizvenbolni5nidnazdravstvenadejavnost
specialistidnaizvenbolnisnidnazdravstvenadejavnost
zobozdravstvenadejavnost
sam.zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki

V. ORGANI JAVNEGA ZAVODA
8. dlen
z
javnim zavodom upravljajo in vodijo posle organi, v mejah pooblastil in naiog, ki .1ih v sklaciLr
zakonom dolodata ta odlok in statutjavnega zavoda.

Z

Organi zdravstvenega doma so:

-

svetjavnega zavoda
strokovni svet in
direktorjavnega zavoda.

Javni zavod lahko ima tudi druge organe, ki

jih dolodajo drugi zakoni ali statut javnega

zavoda.

Svet javnega zavoda

9. dlen
Organ upravljanja je svet javnega zavoda.
Svet javnegazavoda Steje 7 dlanov in ga sestavljajo:
4 predstavniki ustanoviteljic

-

2 predstavnika delavcevjavnega
1

zavodain

predstavnik LrporabnikoY - zavaroYancev

Obcinski sveti ustanoviteljic imenujejo v svet javnega zavoda vsak po el1ega predstavnika.
Predstavnike delavcev javnega zavoda izvolijo delavci neposredno po postopku in na nadin,
skladu zzakonom doloda statut javnegazavoda.

ki

ga v

Predstavnika uporabnikov imenuje pristojni organ Zavodazazdravstveno zaYarovanje Slovenije.
Naloge in pristojnosti sveta so:

-

sprejema letni programe dela, doloda finandni nadrt in porabo amortizacijskih sredstev
sprejema statut zavoda
imenuje direktorja zavoda
10. dlen

Mandat predsednika in dlanov sveta javnegazavodatraja Stiri leta'
Predsednik in dlani sveta so lahko ponovno imenovani oziroma izvoijeni.
Pristojnosti in nacin dela sveta javnega zavoda se v skladu z zakonom dolodijo
zavoda.

v

statutu javnega

Strokovni svet
1

1. dlen

Strokovni svet je kolegijski strokovni organ javnega zavoda. Naloge, sestavo in nadin oblikovanja
strokovnega sveta doloca statut javne ga zavoda.

Direktor
12. dlen

Direktor organtzira in vodi delo ter poslovanje javnega zavoda, predstavlja rn zastopa javni zavod in
je

odgovoren za zakonitost dela.
Direktor zastopa in predstavlja javni zavodbrez omejitev.
Pristojnosti in naloge direktorja opredeljujeta zakon in statut zdravstvenega doma.

I

3. dlen

Drrektor.la imenuje in razre5uje svet javnegazavoda s soglasjem ustanoviteljev.

Direktor je imenovan na podlagi javnega razpisa, de izpolnjuje pogoje, dolodene s statutom zavoda in
z zakonom.
Mandat direktorja traja Stiri leta in je po poteku mandata lahko ponovno imenovan.

vI. SREDSTVAZA USTANOVITEV IN DELO JAVNEGA ZAVODA
14. dlen

Za opravllanje dejavno stt iz 7 . dlena tega odloka ostaja javnemu zavodu v upravljanju premoZenje,
katerim Ze upravlja do uveljavitve tega odloka.

s

Sredstva za delojavnega zavoda zagotavljajo ustanoviteljice na nadin, da dajejo premidno in
nepremidno premoZenje v upravljanje javnemu zavodu Zdravstveni dom Ravne na Koro5kem v
skladu z naslednjimi kriteriji :

-

nepremidnine dajejo obdine ustanoviteljice Zdravstvenemu domu Ravne na Koro5kem v
upravljanj e po teritorialnem principu,
premidno premoZenje dajejo obdine ustanoviteljice Zdravstvenemu domu Ravne na
Koro5kem v upravljanje po teritorialnem principu, razen za dejavnosti skupnega pomena,
kot so fizioterapija, laboratorij na Ravnah, rentgen, specialistidne ambulant in druge
dejavnosti skupnega pomena,
premidno premoZenje za dejavnosti skupnega pomena (fizioterapija, laboratorij na
Ravnah, rentgen, specialistidne ambulante ) dajejo obdine ustanoviteljice
Zdravstvenemu domu Ravne na Koro5kem v upravljanje po deleZu Stevila prebivalcev
posameznih obdin ustanoviteljic v skupnem Stevilu prebivalcev obdin ustanoviteljic.

Ustanoviteljice s pogodbo o upravljanju zaposamezne vrste premoZenja podrobneje dolocijo pravna
razmerJa, ki izhajajo iz vsebine tega odloka.
Bilanca stanja ZD Ravne na Koro5kem se deli na podbilance ustanoviteljic na naslednji nadin:

-

nepremidno in premidno premoZenje v skladu z 7 .,2. in 3. alineo 2. odstavka tega clena,
naloZbe, zaloge, terjatve, denar in aktivne dasovne razmejitve po deleZu Stevila
prebivalcev posameznih obdin ustanovitcljic v skupnem Stevilu prebivalcev obcin
ustanoviteljic,
obveznosti za dolgorodne finandne naloZbe ZD Ravne na Koro5kem do ustanoviteljic po
izradunanem deleZu Stevila prebivalcev obdin ustanoviteljic med ostale obdine
ustanoviteljice, obveznosti za dolgorodne finandne naloZbe ZD Ravne na Koro5kem do
tretjih oseb po deleZu Stevila prebivalcev posameznih obdin ustanoviteljic v skupnem
Stevilu prebivalcev obdin ustanoviteljic,

-

obveznosti za neopredmetena doigorodna sredstva in opredmetena osnovna sredstva po
principu pokrivanja dolgorodnih sredstev iz aktivne strani podbilance ustanoviteljic z
dolgorodnimi viri za vsako posamezno ustanoviteljico.
preseZek prihodkov nad odhodki ali odhodkov nad prihodki po deleZu Stevila prebivalccv
posameznih obdin ustanoviteljic v skupnem Stevilu prebivalcev obdin ustanoviteljic,
razllka med aktivo iz podbilanc posameznih ustanoviteljic in vsote 3., 4. in 5. alinee tega
todstavka se krije z razdelitvijo kratkorodnih obveznosti ZD Ravne na KoroSkem r-)a
posamezne ustanovitelj ice.

15. dlen

Za upravljanje s premoZenjem je javni zavod odgovoren ustanoviteljem v skladu s pogodbo

o

upravljanju.
Javni zavod je dolZan upravljati s premoZenjem ustanoviteljic in ga uporabljati kot dober gospodar v
dogovorjene namene.

Za pravne posle v z,vezi z nepremidnim

premoZenjem mora

javni zavod pridobiti

soglasje

ustanoviteljic.

VII. VIRI, NACIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEY ZA DELO JAVNEGA
ZAVODA
16. dlen
S

-

redstva za tzv aj anj e dej avnosti pridob iva zav o d:

na osnovi pogodbe za opravljanje dejavnosti, sklenjene z Zavodom za zdravstveno zavarovanje
Slovenije,
od zavarovalnic na osnovi dodatnega zdravstvenegazavarovanja uporabnikov,
s prodajo storitev drugim,
izdrLavnegaproraduna zanaloge, ki se tako financirajo,
rz proraduna ustanoviteljic za naloge, za katere je predpisano oziroma se zanje dogovorijo,
iz drugih virov.

Javni zavod mora sredstva, ki
dolodene v proradunih.

jih zagotavljajo ustanoviteljice iz proradunov, uporabljati

za namene,

vIII.

RAzpoLAGANJE s pREsnZroilr pRIHoDKov F{AD oDHoDKr
KRITJA PRIMANKLJAJA

Ix xaitNl

17. dlen

Zaupravljanje s premoZenjem je javni zavod odgovoren ustanoviteljicam.
V primeru. da primanjkllaj izhaja iz neporavnanih obveznosti posamezne obctne ustanoviteliice. ga
pokrije ta obdina.
PreseZke prihodkov nad od6odki, kijihjavni zavod doseZe
uporablja za opravljanje in ruzvoj svoje dejavnosti.

pri opravljanju svoie dejavnosti,

18. dlen

O nadinu rn viSini pokrivanjaprimanjkljaja, ki nastaneizdela dejavnosti javne sluZbe in ga ni mod
zavoda.

IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
19. dlen

Javni zavod odgovarja za svoje obveznosti s premoZenjem, s katerrmrazpolaga.

.iavni zavod ima

v

pravnem prometu

s tretjimi osebami vsa pooblastila, razen za ptomet z

nepremidninami.

X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC IN JAVNEGA

ZAVODA
20. dlen
Ustanoviteljice javnega zavodauresnidujejo svoje pravice in obveznosti v skladu z dolocili Zakonao
zavodih, Zakona o zdravstveni dejavnosti in tega odloka.

Druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovomosti, ki niso opredeljene s tem odlokonr,
uredijo s statutom oziroma s pogodbo. Pogodbo v imenu ustanoviteljic podpiSejo Lupant obdin.

se

21. dlen

Ustanoviteljice so dolZne javnemu zavodu zagotoviti sredstva za niegov razvoj oziroma raz5irjeno
reprodukcijo in investicijska vlaganja v okviru dogovorjene mreZe javne zdravstvene dejavnosti na
svojem obmodju.

Za investicijska vlaganja in razvoj dejavnosti skupnega pomena se ustanoviteljice o

deleZih

dogovonjo ob vsakokratnih vlaganjih.

22. dlen
.lavni zavod je dolZan ustanoviteljicam najmanj enkrat letno, ziasti pa na njihovo zahtevo, nuditr
podatke o izvajanju dejavnosti, podatke o poslovanju in poslovnih rezultatih ter druge podatke, kr so
n eob hodni za tzv rlev anj e funkcij e ustanovitelj ic.
23. ilen

V primenr, da mora v posamezni zadevi javni zavod pridobiti soglasje vseh ustanoviteljic. so
usranoviteljice dolZne o izdaji soglasja odloditi najkasneje v 60 dneh od prejema zahtevka, r'
nasprotnem primeru se Steje, da soglasje ni pridobljeno.

XI. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE
24. dlen
Javnt zavod mora uskladiti svojo organiziranost
uvelj avitvi tega odloka.

in sprejeti statut najkasneje v

Sestih mesecih po

25. dlen

Direktor in ostaii organi upravljanja nadaljujejo z delom do izteka mandata.
26. dlen
dnem, ko zadne veljati ta odlok, prenehata veljati Odlok o organiziranju javnega zavoda
Zdravstveni dom Ravne na Koro5kem (MUV, 6t.7l9l) in Sprememba odloka o organiziranju javnega
zavoda Zdravstveni dom Ravne na Koro5kem (Uradni list RS, 51.28/01).

Z

21. dlen
Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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