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1311. odfokoustanovitv i javnegazavodaZdravstvenoreievalnicenterKoro$keRavnenaKoroskem,stran2T04'

Na podtagi 3. ctena zakona o zavodih (Uradni list RS, st. 12l9'l in 8/96), 7. dlena zakona o zdravstvenidejavnosti (uradnilist RS, st' 9/92,

4stg4, jttgs.B/96, s9/99, go/99), 21. in 22. ebna zakona o lokalnisamoupravi (uradnilist RS, st. 72193, 57194' 14195' 26/97, 10/98,74198 in

zOlooj in v skladu s statuti ob6in so obdinski sveti ob6in:

Crna na Koro$kem, na seji dne 27. 12. 2OO1 ,
Dravograd, na seji dne 24' 4' 2001,
MeZica, na seji dne 1 1. 10. 2001'
Misf inja, na seji dne 4. 4' 2001,
Muta, na seji dne 20. 12.2000,
Podvelka, na seii dne 13- 12.2001 '
Prevalje, na seji dne 27. 12.2001'
Radlje ob Dravi, na seji dne 21. 5. 2OO1'
Ravne na KoroSkem, na seji dne 2' 7.2401 '
Ribnica na Pohorju, na seji dne 18. 1.2001,
Vuzenica, na seji dne 11.4 2001'
Mestne obeine Slovenj Gradec, na seji dne 11. 6.2001
sprejeli

O D L O K
o ustanovitvijavnega zavoda Zdravstveno resevalni center Koro5ke Ravne na Koro5l(em

I. UVODNIDOLOEBI

1 '  6 len

S tem odlokom ustanavljajo ob6ine Crna na KoroSkem, Dravograd, Me2ica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na

foiosiem, Ribnica na eon64u, Vuzenica in Mestna obeina Slovenj Gradec (v nadaljevanju: ustanoviteljice) javni zavod za opravljanje

.Jr"uitn"n" dejavnosti organizacrje in izvajanja javne sluibe nujne medicinske pomodi in reSevalne sluzbe (dosedania Resevalna sluiba

KoroSke) na obmodju obdin ustanoviteljic

2' Clen

Javni zavod opravlja dejavnost na sedeiu zavoda in v dislociranih enotah: Radlje ob Dravi in Slovenj Gradec.
Javni zavod je pravna oseba s statusom javnega zdravstvenega zavoda.

tI. IME IN SEDEZ JAVNEGA ZAVODA

3. dlen

lme javnega zavoda je: Zdravstveno re5evalni center Koro5ke.
SkralSano ime zavoda je: ZRCK.
Sede2 zavoda je: Ob Suhi 1 1 a, Ravne na KoroSkem.

4. dlen

Javni zavod Zdravstveno resevalni center KoroSke (v nadaljevanju: zavod) lahko spremeni ime in sedei po predhodn€'m soglasju
ustanoviteljic. V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz 3. Clena tega odloka.

III. ORGANIZIRANOST JAVNEGA ZAVODA

5. l len

Notranjo organizacijo javnega zavoda, organizacijske in strokovne enote in lokacije, na katerih javni zavod organizira izv4anie dejavnosti,
doloda javni zavod s statutom.

6. Clen

Javni zavod lahko organizira nove organizacijske enote v skladu z mreZo javne zdravstuene sluibe in v soglasju z ustanoviteljicami

IV. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA

7. Elen

Javni zavod opravlja del zdravswene dejavnosti kot iavro :!19o, katere izvajanje je v javnem interesu. V skladu z zakonom o zdravstveni

d-pu;;rti iu;Jntiisi ns, st. gtsz, 45ts4,37/9s, 8/96, sglsg, golsg) in uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikaciie dejavnosti (uradni list



RS, St. 34194, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96 tn 69/96) Je cte,avnost zavooa:
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V. ORGANI JAVNEGA ZAVODA

8. f,len

Z javnim zavodom upravljajo in vodijo posle v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom doloeata ta odlok in statut iavnelJa zavoda'

- svet zavoda in
- direktor zavoda.
ZauoO ima lahko tudi druge organe, ki jih doloea zakon ali statut zavoda.

Svet zavoda

9. Clen

Organ upravljanja je svet zavocla.
SvEt zavoOa Steje sedem elanov in ga sestavljalo:
- Stirje predstavniki ustanoviteljic'
- dva predstavnika delavcev zavocla In
- en Predstavnik zavarovancev
predstavnike ustanovitefjic imenujejo obcinski sveti v skladu s posebnim dogovorom' ki 9a sprejme Svet Koroske regije'

predstavnike delavcev zavodaizvolijo delavci neposreonJpo iostopxu in ni nadin, ki gi v skladu zzakonom doloda statut zavodia'

prJJsiavnit<a uporabnikw imenuje piistoinl organ Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije'

10. dlen

Mandat predsednika in dlanov sveta zavoda traja Stiri leta. Predsednik in dlani sveta so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni'

pristojnosti in nadin dela sveta zavoda se doloeiio s statutom zavada.

Direktor

11.  i len

Direktor organizirain vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

Direktor zaitopa in predstavlja zavod brez omejitev'

12. Clen

Direktorja imenuje in razresuje svetzavoda s so.glasjem ustanoviteljic.-
za direktorlaje lahko ir"no,\jrn x"noioat n" pooTagi jivneg a razpisa,6e. izpolnjuje pogoje, dolodene s statutom zavoda v skladu zzakonom'

Mandat direkio4a traja Stiri leta in je po poteku mandata lahko ponovno imenovan'

Svet iuPanov ustanoviteljic

13. 6len

lzvrsevanje ustanoviteljskih pravic zavoda izvaja svet Koroske reg|je, ki ga sestavljajo zupani vseh koroskih obdin oziroma vseh ustanoviteljic

zavoda (v nadaljevanju: svet Zupanov). -
svet 2upanov opravlja n"rog';, ki se nanasSjo na izvrsevanje nekaterih ustanoviteljskih obveznosti in pravic, kot so: soglasje k imenovanju

oirertorral's[tutu,-imaiisanju oziroma prodaji premidnega premo2enja zavoda, razpolaganju s preseiki in pokrivanju primanjkljaja terdruge

naloge v skladu z 61. Clenom zakona o lokalni samoupravi'

VI. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZACETEK DELA JAVNEGA ZAVODA

14. dlen

Za opravllanjedejavnosti izl. denatega odloka ostaja zavodu v upravljanju premoZenje, s kate_rim Ze upravlja do uveljavituetega odloka'

SreO'swa za Oetolavnega zavoda zagJtavtjajo ustanovitelji, ki dajejo dosedanje premo2enje Resevalne sluzbe Koroske zavodu:

a) v upravljanje na podlagi pogodbl poiaheznin ustanovitelii'c'oziroma njihovih pravnih n1sl9-d!c skladno z delitvenimi bilancami novo

nastalih obdin (nepremienine]piosioriuprave in resevalnih postaiiv skupnih vrednostih 7,074.249,40 slr (premozenje prejsnjih obcin Radlje ob

Dravi in Ravne na Koro5kem) in
b) v fast zavoda na podi;gi ustanovitvenega akta, kot premoienje zavoda, v skupni vrednosti 54,421 .282,10 slr (premieno premozenje vseh

ob6in ustanoviteljic, raiOetleio po kljueu prebivalcev, ki se izkaZe kot premoZenje zavoda v novem aktu)'

15. elen



Zd upravljanjes premoZenjem je zavod odgovoren ustanoviteljicam v skladu s pogodbo o upravljanju'

zavod jedolian upravtjali fpremozenjem ista,noviteljic in ga uporabljati kot dober gospodar v dogovorjene namene'

Za pravne posle v .r".iii[pr"iiiniri..premoZenlem mori zavod pridobiti soglasje ustanoviteljic

osnova za doloditev deleia posameznih vrst premozenja in delezd posamezie o'ocine Je premoienjska bilanca (otvoritvena bilanca stanja na

dan 1. 1.2ooo), ki ;" r"rt"*i-o"iLga oatora. ustanoviierilce s pogbdoo o upravljanju'za posamezne vrste premozenja podrobneje dolocijo

pravna razmeria, ki izhajajo iz vsebine tega odloka'

VII. vIRI, NAEIN IN POGOJI PRIDOBOVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

16.  C len

Sredstva zaizvajanie dejavnosti pridobiva zavod:- . --..^-^.,^-ia erarrz "
- na podlagi pogoctbe za optiTliJnie dejavnosti, sklenjene zZavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,

- Od zavarovalnic na osnovi doiatnega zdravstvenega zavarovania uporabnikov,
- s prodajo storitev drugim,
- iz proraiunov ustanoviteljic in
- in iz drugih virov.
Zavod mora sredstva, ki jih zagotavljajo ustanoviteljice iz proradunov, uporabljati za namene doloeene v proradunih'

vll. RAzpot-AGANJE s pREsEZKoM pRlHoDKov NAD oDHoDKl lN NAdIN KRITJA PRIMANJKLJAJA

17.  d len

Za upr avljanle s premoie nj em ie zav od odgovoren usta novitelj icam'
presezke prihodkov nad odhodki, ki jih zavod dose2e pri opravljanju svoje delavnosti kotjavne sluibe, uporablja za opravljanje in razvoj svoje

dejavnosti.

' t8. dlen

o nacinu ter visini pokrivanja primanjkljaja, ki nastane iz dela dejavnosti javne sluibe in ga ni mod pokriti iz razpolo2ljivih sredstev zavoda'

odlodajo ustanoviteljice na predlog sveta zavoda'

IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

19. Clen

Zavod odgovada za svoje obveznosti s premo2enjem, s katerim razpolaga'
Zavod ima v pravnem prometu s tretjimi osebami vsa pooblastila, rczen za promet z nepremieninami
Premozenje ustanoviteljic ni v pravnem prometu zavoda'

Zavod lahko sklePa Pogodbe
register.

20. 6len

in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je dolodena s tem odlokom in vpisom v sodni

X. ODGOVORNOST USTANOVITELJ]C ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

21' dlen

Ustanoviteljice preraemajo odgovornost za obveznosti zavoda do visine vrednosti premozenja, ki so ga opredelile kot premozenje zavoda v

todki b 14. Clena tega odloka.

XI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTIUSTANOVITELJ]C IN ZAVODA

22. Elen

Ustanovitelji zavoda uresnidujejo svoje pravice in obveznosti v skladu z dolodili zakona o zavodih, zakona o zdravsfueni dejavnosti in tega

odloka.
Druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso opredeljene s tem odlokom, se uredijo s statutom oziroma pogodbo- Pogodbo

v imenu ustanoviteljic podpi$ejo Zupani.

23. dlen

Ustanoviteljice so dol2ne zavodu zagotoviti sredstva za njegov razvoj oziroma razsirjeno reprodukcijo in investicijska vlagarrja v okviru

dogovorjene mre2e javne zdravstvene deiavnosti na svojem obmodju.
Za inriesticijsxa vlagania in razvoj dejavnosti skupnegi pomena s-e ustanoviGljice o deleZih dogovorijo ob vsakokratnih vlaganjih.

24' Clen

Zavod je dollan ustanoviteljicam naimanj enkrat.letno, zlasti pa na njihovo zahtevo nuditi podatke o izvajanju dejavnosti, podatke o poslovanju

in posloviih rezultatih ter drugje podatke, ki so neobhodni za izvrsevanje funkcije ustanoviteljic.

25. dlen



V primeru, da mora v Posamezni
od prejema zahtevka.

Zavod mora uskladiti svojo

Do imenovanja novega sveta

Direktor nadaljuje z delom do

Z dnem, ko zaene veljati ta odlok,

Ta odlok zacne veljati osmi dan

od ustanoviteljic, so ustanoviteljice doline o izpaii soglasja

tI.I KONCNE DOLOCBE

26. Clon

nost. konstituirati in sprejeti statut najkasneje v $estih mesecih po +veljavitvi tega

opravlja njegove

27. Eten

svet zavoda v dosedanji sestavi.

28. Glen

mandata.

29. ilen

veljati odlok o resevalne sluZbe Ravne v javni zavod (Ufadni list RS, St.

30. llen

objavi v Uradnem listu $lovenije.
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Franc l. r.
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Rado l. r.

ObCine
Janez

ObCine
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Mestne obdine
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l. r.
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l. r.
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l. r,

L r .

Pohorju
l. r.
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Anton l. r.

Zupan
ObCine
Matija t. r.

Zupan
Obdine Radlje

Obdine Ravne na
lvana Klan6r

iGradec
l. r.

2upan
Obeine

Miran Kus


