Na

podlagi 4l.ebna zakona

o zavodih (Ur./rsf .RS, St'12J91)' dolocil Zakona o

odloka o ustanovitvi iavnega
zdravstveni deiavnosti (tJr.tist RS, 5f.9/92)'ter dgtoei!
(lJradni /isf RS, st.137/04), ie organ
zavoda Zdravstveni dom Ravne na Koroskem
na Koro1kem na svoii seii' dne
upravljanja- Syef zavoda Zdravstveni dom Raivne
09.09. 2005 sPreiel

STATUT
ZDRAVSTVEN EG A DOM A RAVA'E NA KOROSXTNA

I.

TEMELJNE DOLOCBE

1.ilen
zdravstveni dom Ravne na Koro*kem so
zavoda
z odtokom o ustanovitvi iavnega
i9Zi"1 in erna na Koro;kem ustanovile
koroiX"m,Obdine Ravne
zavod (v nadaliniem besedilu: iavni
Zdravstveni dom nuin, na Koro*ken iot iavni
oiravtiaite osnovne zdravstvene deiavnosti'
l-d)

prJiii

,i

,il

,i

2.Clen
deiavnost'
zauodu- dotoiaio in ureiaio: ime, sedei,
predstavlianie'
in
pravnem prometu, zastopanie
notranja organizaciia, odgovory?r.ti.v
ra)potaganie s sredsfw' organi' niihove
ptaniranje aen ii''ia;roi;, p,ridobiiaiii in
za opredelitev dela in
pistojnosti in nagin oaieaiia ter aiuge dobdbe, foiemOne
'
poslovania iavnega zavoda'

S fem Statutom se v javnem

3.clen
lme iavnega zavoda ie:
Skra.l5ano imeie:

Zdravsfveni dom Ravne na KoroSkem'

ZDRavne"
,,--^:,-^- Ob Suhi 11 '
Sede| iavn"g, i,rioi" ie: Rlvne.na Koroikem' ^A,sodisiu v Sloveni Gradcu'
OkroZnem
Javnizavod ie rpitii i todni regisl", iri
4.Clen

Javnizavodopravtjazdravstvenodejavnostnapim,amiravniinsicer:

deiavnos.t
-- AitZt ritoinl iivenbolni'ni,ni zdravstuena
zdravstvena deiavnost
- g5.122 speciatirtien' izvenbolniilniina
in
- 85. 130 zobozdrav$tvena deiavnost
ki
- g5.141 druge iiravstven" ilelaiio.sfi- samo stoine zdravstvene deiavnosti'
iih- ne

oPravtiaio zdravniki'

5.6len
na zgomii poto.vici: zdravstveni dom
besedilom
Javni zavod ima okroget pecat z
ustreznobrganizacijsko oz. pojasnjevalno
Ravne na Koro$kem in na spoanli ,dovici
besedilo.

II.

ORGANIZACIJA JAVNEGA ZAVODA

javnem zavodu se dejavnost izvaja rfililori,n organizacijskih enotah:
sp/o5no zdravsfuo
zobozdravstvo in
upravno-tehnihna sluiba.
O lokaciji izvajanja dejavnosti ali dela dejavnosti ter o novih organizacijskih enotah
odloia, v skladu z mreZo javne zdravstvene sluZbe in v soglasju z ustanoviteljicami,
Svet javnega zavoda.
O notranji organizaciji dela pa odloia, na predlog strokovnega sveta, direktor javnega
zavoda.
V

-

7.ilen
Organizacijske enote imajo naslednje naloge:

*

-

naiftovanje deta in razvoja dejavnosti
piprava delovnega programa
oblikovanje predlogov nabav repromateriala, potroSnega materiala in inventarja
organizacija dela v enoti (delovni ias, razporedi, nadome*tanja, odsotnosti)
oblikovanje stroikovnih mest v enoti in spremljanje realizacije delovnega in
finaninega programa znotraj enote
sode/ovanje pi sklepanju pogodb s plainikizdravstuenih storitev.

Organizacijske enote nimajo samostojnih pooblastil v pravnem prometu.

Lilen
Javni zavod se lahko, s ciljem opravljanja skupnih strokovnih, kadrcvskih in sploSnih
zadev, poveie v Skupnost zavodov osnovnega zdravstva ter v druga strokovna in
poslovna zdru1enja. Povezovanje se ureja s posebno pogodbo o medsebojnih
pravicah in obveznostih in se obnavlja vsakoletno. Nanjo daje soglasie svef zavoda.

III.

ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE

9.ebn
Javni zavod zastopa in predstavlja direktor in to neomejeno, v okviru pooblastil, ki jih
ima javni zavod v pravnem prometu.
V odsotnosti direktorja zastopata in predstavljata javni zavod strokovni vodja (ie
direktor ni zdravnik) oz. vodja strokovnega svefa in glavna sesfra.
Za zastopanje v posameznih zadevah lahko direktor pooblasti tudi druge delavce.
Vodje organizacijskih enot predstavljajo enoto in opravljajo delo v okviru pooblastil
organizacijskih enot.
10.clen

V imenu Javnega zavoda listine podpisujejo direktor in delavci, ki so pooblaiieni s
strani direktorja, sopodpisniki finanhnih listin pa so tudi delavci, ki jih na predlog
direktorja imenuje Svet javnega zavoda.

IV.

PRAVICE, OBVEZNOSII /N ODGOVORNOSII V PRAVNEM PROMETU
11.Clen

Javni zavod ima pravico razpolaganja s sredsfvi ki jih je pridobil od ustanoviteljev in
pravico razpolaganja s sredsfyi za delo javnega zavoda.
Javni zavod ima v pravnem prometu s tretjimi osebami vsa pooblastila, razen za
promet z nepremiininami.
Javni zavod je dolZan paslovati po naielih dobrega gospodarja in je odgovoren za
zakonitost poslovanja
Javni zavod je za svoje obveznosti odgovoren z vsemisredsfyr, s kateimi razpolaga.

V.

PLANIRANJE DELA IN RAZVOJA

Javni zavod ptanirasvole deto in *rr:t';':{,rdu s sprejetim planom zdravstvenega
varstva v RSloveniji, mreio javne zdravstvene sluZbe ter v skladu s planskimi
usmeritvami ustanoviteljev s tega podroija.
Pi pipravi planov dela in razvoja javni zavod upoSteva moinosti pridobivanja
srcdsfev za svoje delo na podlagi pogodbe z ZZZS, moinosti prodaje storitev na trgu
ter investic'tjskih sredstev od ustanoviteljev na osnovi programa zdravstvenega
varsfua v posamezni obiini.

VI.

SREDSryA JAVNEGA ZAVODA

13.ilen
Javnizavod pridobiva sredstya za delo in razvoj:
- iz sredsfev proraiuna ustanoviteljev
- s plahiliza storitve
- po pogodbi zZavodom za zdravstveno zavarovanje
- po pogodbi z ministrsfuom, pristojnim za zdravstvo za naloge, ki se financirajo iz
republi1kega prora\u n a
- iz drugih namenskih in nenamenskih virov, v skladu z zakonom.
Pravna razmerja, ki izhajajo iz upravljanja s sredstvi, ureja javni zavod po pogodbi o
upravljanju, kot to dolo1a Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Ravne na Koroikem.
14.ilen
Javni zavod nzpolaga s presehkom prihodkov nad odhodki, ki iih doseZe pi
opravljanju dejavnosti kot javne sluibe, za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
Pravice in obveznosti javnega zavoda ter ustanoviteljev v zvezi s preseiki in
pimanjkljaji doloia Odlok o ustanovitvi.

VII.

ORGAN/ JAVNEGA ZAVODA
15.ilen

Organi javnega zavoda so:
Svef javnega zavoda, kot organ upravljanja
direktor in
sfnrkovni svet.

-

Svet

javnega zavoda
16.ilen

Svet iavnega zavoda

je organ upravljanja javnega zavoda. Stele 7 Elanov, od kateih

izvolijo 2 dlana, kot prcdstavnike zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, delavci
v iavnem zavodu, 4 Clane, kot predstavnike ustanoviteljev, imenujejo ustanovitetji
ob1ine Ravne na Koro1kem, Prevalje, Meiica in Ama na Koroilkent ter 1 ilana, kot
predstavnika zavarovancev
drugih uporabnikov, Zavod za zdravstveno
zavarovanje Sloven ije.
Svet javnega zavoda je izvoljen za 4-letno mandatno obdobje, imenovanje in
odpoklic ter trajanje mandata predstavnikov ustanoviteljev in zavarovancev pa
dolo1ajo v svojih aktih ustanovitelji ter ZZZS.

-

in

17.ilen

ehna
in drugih zdravstvenilt
delavcev izvoltio delavci zavoda na neposrednih volitvah
po kljuiu in predlogu
p
re reze ntativ n e g a s i n d i kata.
Poslavnik o volitvah sprejme direktor javnega zavoda s sog/as7em reprezentativnih
sindikatov v javnem zavodu.
Svefa javnega zavoda, predstavnika zdravnikov

-

18.ilen

Ctana Svefa javnega zavoda, predstavnika zdravnikov in drugih zdravstvenih
delavcev, se lahko odpokli1e pred iztekom Casa, za katerega so izvoljeni. Raztogi za
odpoklic so:
sprejem odloditev, ki Skodujejo delu in poslovanju javnega zavoda in takih, ki so v
nasprotju z zakonom in sploinimi akti javnega zavoda
Ce ne porodajo o delu Svefa in se veikrat neopraviieno ne udeleZijo sel Svefa.
Predlog za odpoklic se vloZi Svefu javnega zavoda, o odpoklicu pa se odtaia z
volitvami.

-

19.ilen

Svet javnega zavoda ima naslednje pistojnosti:

-

spreiema Statut in druge sp/o5ne akte, ki so vezani na sfafus in organiziranje
javnega zavoda
spreiema programe dela in razvoja javnega zavoda ter spremlja njihovo
uresniievanje
naimani enkrat letno poro\a in poiilja ustanoviteljem podatke o poslovnitt
rezultatih in druge, ki so nujni za izvr*evanje funkcije ustanoviteljev
doloia finandni nadrt, periodiCne obra\une in zakljuini raiun javnega zavoda
predlaga ustanoviteljem spremembe ali raziiritue dejavnosti
odloia o dajanju prostorov in opreme v najem
daie predloge in mnenja ustanoviteljem in direktorju o posameznih vpraianjih
poslovanja javnega zavoda
imenuie ilane strokovnega sveta ter drugih stalnih ati obiasnih organov
v soglasiu z ustanovitelji imenuje in razreSuje direktorja javnega zavoda
odloda o zadevah, za katere je pooblaSien z drugimi sploinimi akti javnega
zavoda in z zakonom.
20.ilen

lele Sveta iavneqa zlvoda so iavne, udeteiiti se jih morajo direktor in tisti strokovni
delavci, ki bodo obrazloiili posamezne toike dnevnega reda.
!v9t iavnega zavoda odroca z navadno veiino gtasoi in javno.
Taino glasovanie tahko poteka, ce tako ob ionkretne'm vpra1anju sklene
ietftina
Clanov Syefa zavoda.
fvet iau-nega zavoda na prui konstitutivni seji izvoti predsednika, ki je praviloma
izme! ilanov predstavnikov ustanovitetiev ter namestnika. Svet javnega zavoda
sprejme Poslovnik o delu Syefa.
Direktor

21.ilen
Poslovodni organ iavnega zavoda ie direktor. Direktor zastopa in predstavtja javni
zavod, vodi delo
ln poslovanie iavnega zavoda in je odgovoren za zakonitost dela
iavnega zavoda. Ce ie direktor zdravnik odgova4a tidi za strokovnost dela.

in dotZnosti direktor ,,"!f,u''n
predlaga poslovno politiko, delovni program in razvojni ptan ter
sprcjema ukrepe
za njuno izvajanje
izvaja sklepe Sveta javnega zavoda in ustanoviteljev

V okviru pravic

'
'
'
'

odloia

o

sklenitvi delovnega razmerja,

o

razporejanju delavcev ter o

uresniievanju posamiinih pravic in obveznosti delavcev iryenuje glavno sesfro ter vodje organizacijskih enot
daie poroiila o rezuttatih postovaija po perioAienih in letnem obraiunu
spreiema sploine akte za delo in posiovanje javnega zavoda ter uresniievanje
pravic in obveznosti iz detovnih razmerij na itrani delodaiatca,
opyvlia druge zadeve, dotoiene z zakoni in sploilnimi akii
iavnega zavoda in
ustanoviteljev.

23.ilen
Dipktorig lgvnega zavoda imenuie gzresuje Svet javnega zavoda s sog/as7'em
I let. Po preteku- manhab je
ustanoviteliev za mandatno dobo 4
tahko pononno

imenovan.
Direktor iavnega zavoda mora imeti visoko izobrazbo zdravstvene, ekonomske
ali
pravne usmeritve in najmanj S let delovnih izku1en]
6e sfa poslovodna ruixctli in funkciia strokovnega vodenja javnega zavoda loieni,
vodi strokovno delo strokovni vodji, ki mora ifiefi visoko- izobizbo zdravstvene
tye! in nalmani 5 tet delovnih iikutenj. Strokiviega vodjo imenuje, na predtog
direkto$a, Svet iavnega zavoda, prav tiko za mandatno dobo n Et
mo?nostjo
ponovnega imenovanja.

z

24.ilen

Dircktor ie imenovan .na podlagi iavnega razpisa. Svet javnega zavoda
ati triclanska
r.az?i.s!a komisiio, opravi razpis, zbere vloge in ugotoviZti prilavtleni kandidati
iz pol nj ujej o razp i s n e pog oj e.
lzmed kandidatov, ki izpotniuieio razqisne pogoje, imenuje direktorja Svet javnega
zavoda, sklep o imenovaniu z obraztoiituijo pa piedtoiiv soglasje uisiinoviteyem.

25.ilen
Delovna mesta za delavce s posebnimi pooblastili in odgovomostmi v javnem zavodu
soi
glavna sesfra javnega zavoda, ki je hkrati vodja organizacijske enote upravnotehniine slulbe
vodja organizacijske enote sp/oSno zdravstvo in
vodja organizacijske enote zobozdravstvo.
Za mandatno dobo 4 let jih, praviloma izmed delavcev javnega zavoda, imenuje
direktor. Po preteku mandata so lahko ponovno imenovani.

-

26.Clen

Glavna sestra javnega zavoda ima naslednje naloge in pristojnosti:

-

vodi strokovno delo zdravstvenih tehnikov in jim posreduje nove naiine

strokovnega in administrativnega dela
zbira in oddaja zdravstveno, statistiino in delovno dokumentacijo
planira in vodievidence o strokovnem izpopolnjevanju
planira, evidentira in vodiodsofnosfi vseh zaposlenih ter koordinira plan dopustov
zbira in kontrolira naro1ila potroSnega mateiala in drobnega inventarja
opravlja druge naloge, kijih odredi direktor.

Pristojnosti in naloge vod[organizacijskih enot doloiata 7.in 9.6len tega Statuta.
Sfrokoyni syef

27.ilen
javnega
Strokovni svet
zavoda ima 5 6lanov. lmenuje jih Svet javnega zavoda. Po
funkciji so 6lani strokovnega sveta direktor oz. strokovni vodja javnega zavoda,
glavna sesfra in praviloma vodji organizacijskih enot sp/o5nega zdravstva in
zobozdravstva. Petega Clana izmed zdravnikov predlaga direktor.
Ctani so imenovani za mandatno obdobje 4 let, po-preteku pa so lahko ponovno
imenovani.
Strokovni svet vodi predsednik, ki ga ilani izvolijo na prvi seji. Strokovni svet odloCa z
navadno veCino g/asov.

28.ilen
Strokovni svet ima naslednje pristojnosti:
obravnava vpra*anja s podroija strokovnega dela javnega zavoda
doloia in predlaga Svetu javnega zavoda nairt strokovnega dela javnega zavada
za plansko obdobje
dde Syefu in dircktorju mnenja glede organizacije dela javnega zavoda
odloda o izbiri in pioriteti nabav medicinske opreme v skladu s smemicami
razvoj a i n raz po I o 2 lj ivi m i sredsfvi
predlaga plane izobraZevanja in strokovnega izpopolnjevanja zdravstvenih
delavcev v javnem zavodu
predlaga plan specializacijin odlo1a o pogojih kandidatov za specializacije
imenuje mentorje zdravstvenim delavcem
odloda o pritoibah uporabnikov na delo zdravstvenih delavcev v javnem zavodu
odlo*a o drugih zadevah, za katere ga pooblasfi SvefT'avnega zavoda ali direktor.

-

VIII. SPLOSN/

AKTI JAVNEGA ZAVODA

29.clen

Poleg Statuta sprejme Svet javnega zavoda sp/oSne akte, ki urejajo slafus rn
organizacijo javnega zavoda, druge sp/o5ne akte pa sprejema direktor javnega
zavoda.
Sp/oSni akti morajo biti takoj po sprejemu objavljeni v javnem zavodu na obiiajen
nadin.

IX.

OBVESCANJE V JAVNEM ZAVODU
30.Clen

Svet javnega zavoda sta dolina zagotoviti obveiCanje delavcev o vselt
zadevah, ki se nana5ajo na poslovanje javnega zavoda, izvajanje dejavnosti,
organizacijo dela in to zlasti:
- z objavo rezultatov poslovanja, predlogov izvajanja dejavnosti in organizacije dela
- z objavo sklepov ustanoviteljev, Svefa javnega zavoda, strokovnega svefa,
ugotovitvami kontrolnih in nadzornih organov ter objavo sploSnih aktov.
Zakoni, kolektivne pogodbe, sp/o5ni akti in sklepi morajo biti na vpogled na sedeiu
javnega zavoda.

Direktor

X.

in

OBRAMBA IN ZASAITA TER VARSryO

31.ilen
Javni zavod v vojni, ob elementamih in drugih nesreiah, organizira zdravstveno
oskrbo obianov, pripadnikov oboroienih sil, polictje in civilne za5,iite. Delo v takilt
razmerah je organizirano v ZP Ravne, ZP Prevatje, ZP Meiica in ZP Ama.
Direktor je vodja obrambnih priprav in zanje sprejema izvedbene akte, ki temeljijo na
predpisih republiSkih in obiinskih organov.
32.ilen
Javni zavod je dolZan zagotoviti tak$en naiin opravljanja svoje dejavnosti, ki ne
ogroia Clovekovega delovnega in Zivljenjskega okolja.
V skladu z zakonom je dolZan zagotavljati varstvo delavcev pri delu, predvsem pa
vsem delavcem zagotavljati:
ustrczno opremljenost delovnih mest za opravljanje vamega dela
preventivnezdravstvene preglede
osebna za$Citna sredsfva
izobralevanje s podrodja varstva pri delu
osfa/e pravice, ki izhajajo iz zakonov in splo5nih aktov javnega zavoda.

-

XI.

DOLOCBE

PREHODNE /N

'(ONCNE

33.ilen
Novoizvoljenim oz. imenovanim ilanom Svefa javnega zavoda po 16.ilenu tega
Statuta, ostaja mandat. Sedanji direktor opravlja funkcijo do preteka mandata.

34.Clen

r
:

Ta Statut ie sprejet, ko zanj glasuje veCina Clanov Svefa javnega zavoda, stopi pa v
veljavo po tem, ko dajo nanj svoje sog/as7e ustanovitelji.

Ravne

na Koroilkem, 0 ?. Ofl . Zt).o(
ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROSXCN,I

Ustanovitelj i podali svoje soglasje;
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