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KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  
ZA  

KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV ČRNEČE – 
DRAVOGRAD 

 
 

1. Osnovni podatki o katalogu 
 
Naziv zavoda: Koroški dom starostnikov, Črneče 146, 2370 Dravograd 

 ( v nadaljevanju: zavod) 
 

Odgovorna uradna oseba: Srečko MLAČNIK, univ. dipl. psiholog 

 

Datum prve objave kataloga: junij 2006 

 
Datum zadnje spremembe: junij 2006 

  
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.kds-dravograd.si/ 
 
 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega 
značaja s    katerimi razpolaga zavod 

  
2. a Splošni podatki o zavodu 
 
Kratek opis delovnega področja zavoda  
Koroški dom starostnikov Dravograd je ustanovljen kot javni zavod, ki na osnovi 
Zakona o socialnem varstvu opravlja javno službo na socialno varstvenem in 
zdravstvenem področju. Zavod je posredni proračunski uporabnik državnega 
proračuna. Ustanovitelj je Republika Slovenija, pristojno ministrstvo je Ministrstvo za 
delo družino in socialne zadeve.  
 
Osnovna dejavnost zavoda je storitvena dejavnost in sicer institucionalno varstvo 
starejših oseb ter dejavnost zdravstvenega varstva.  
 
Sredstva za izvajanje socialno varstvene dejavnosti zavod pridobiva z 
zaračunavanjem storitev, ki jih koristijo stanovalci zavoda. Zdravstvena dejavnost se 
financira iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja preko ZZZS. 
 
Zavod se nahaja v občini Dravograd na lokaciji krajevne skupnosti Črneče 146. 
Dejavnost varstva starejših na obstoječi lokaciji zavod izvaja od leta 1979. Zavod 
danes lahko namesti 272 stanovalcev v 157 sobah. Zavod ima zaposlenih 121 
delavcev. 
 

http://www.kds-dravograd.si/
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Po velikosti na podlagi kriterijev števila zaposlenih in višine prihodkov, zavod spada 
med srednje velike organizacije. 
Zavod je član Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Zavod se pri izvajanju 
dejavnosti uspešno povezuje z širšim in ožjim okoljem v katerem deluje z lokalnimi 
skupnostmi ter z drugimi ustanovami civilne družbe. Sodelujemo tudi z 
organizacijami, ki izvajajo storitveno dejavnost v javnem in zasebnem sektorju. 
 

Dolgoročni cilji zavoda 
Dolgoročni cilji Koroškega doma starostnikov so zastavljeni v skladu z osnovnimi 
usmeritvami Republike Slovenije, določenimi z zakonom o socialnem varstvu, 
zakonom o zdravstveni dejavnosti, zakonom o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju ter sprejetih nacionalnih programov, ki pokrivajo področje 
institucionalnega varstva starejših oseb v Sloveniji. Osnovni strateški cilji so 
usmerjeni na tri področja: 
 

 ohranjanje, razvoj ter modernizacija obstoječih potencialov zavoda, 
 

 razvoj kapacitet v smislu celovite in enakomerne pokritosti regije, 
 

 uvajanje modela celovitega obvladovanja kakovosti. 
 

Vsa tri področja obravnavajo Koroški dom starostnikov kot nosilnega izvajalca 
institucionalnega varstva starejših oseb za prebivalce občin: Dravograd, Slovenj 
Gradec, Mislinja, Vuzenica, Muta, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka, 
Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna na Koroškem in po potrebi tudi iz ostalih 
občin Slovenije. 
 
Podrobnejše strateške usmeritve zavoda bodo opredeljene v Razvojnem programu 
Koroškega doma starostnikov Dravograd za obdobje od 2006 do 2010. 

 

 
2.b Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: 
 

1. Direktor (vodenje) 
kontaktna oseba: Srečko MLAČNIK, univ. dipl. psiholog 
telef: 02 872 00 93 
 

2. Gospodarsko računovodski sektor 
       kontaktna oseba: Jože KREMZER. dipl. ekonomist 
       telef: 02 872 00 96 
 
3. Zdravstveno negovalni sektor 
      kontaktna oseba: Dragica ČAS. dipl. med. sestra 
      telef: 02 878 32 54 
 
4. Socialna služba  

kontaktna oseba: Marjana KAMNIK, univ. dipl. soc. delavka 
telef: 02 878 32 54 
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Organigram zavoda: 
 

SHEMATIČNI PRIKAZ ORGANIZIRANOSTI DELA 

v Koroškem domu starostnikov Dravograd 
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2.c Konkretni podatki uradne osebe (oseb) pristojnih za 
posredovanje informacij javnega značaja 
 
Zaradi lažje koordinacije dela je direktor zavoda imenoval uradne osebe drugih služb 
zavoda (uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja v času 
odsotnosti direktorja zavoda oz. za pripravo podatkov za svoje področje) 
 Uradne osebe so: 

 Jože KREMZER dipl. ekonomist, pomočnik direktorja za gospodarsko 
računovodsko področje , gospodarsko računovodski sektor, 

 Dragica ČAS dipl.m.s., pomočnica direktorja za zdravstveno področje, 
zdravstveno negovalni sektor, 

 Marjana KAMNIK, univ.dipl. soc. delavka, pomočnica direktorja za 
socialno področje, socialna služba. 

 
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega 
področja zavoda 
 
Zakonski in podzakonski predpisi in ostali strateški dokumenti: 

 Zakon o zavodih 

 Zakon o socialnem varstvu  

 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

 Zakon o računovodstvu 

 Zakon o splošnem upravnem postopku 

 Zakon o delovnih razmerjih 

 Zakon o varnosti in zdravju pri delu 

 Zakon o varstvu osebnih podatkov 

 Ostali zakonski predpisi s področja delovanja zavoda 

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 

 Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega 
varstva 

 Ostali podzakonski predpisi s področja delovanja zavoda 

 Kolektivna pogodba za negospodarstvo 

 Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva 

 Nacionalni akcijski načrt o socialnem vključevanju 2004-2006 

 Nacionalni program socialnega varstva do leta 2010 

 Program razvoja varstva starejših do leta 2010 

 Strategija varstva starejših do leta 2010 
 

 

 
Notranji predpisi:  

 Statut Koroškega doma starostnikov 

 Pravilnik o sprejemu, premestitvi in odpustu stanovalcev v zavod 

 Hišni red 

 Ostali interni predpisi, ki urejajo področje delovanja zavoda 
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2.e Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja 
 
Seznam evidenc:  

 Evidence o zaposlenih v zavodu 

 Evidence stanovalcev zavoda 

 Evidence vlog za sprejem v zavod 
 
 

2.f Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 
 
Seznam zbirk:  

 Zbirke podatkov premoženjskega stanja Koroškega doma starostnikov 

 Zbirke podatkov o poslovanju zavoda 
 
 

2.g Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega 
značaja oziroma seznam posameznih dokumentov 
 

 Cenik storitev dostopen preko spleta: http://www.kds-dravograd.si/ 
 

 

                                                                       

3. Uradni postopki, ki jih vodi zavod 
 
 Odločanje o upravnih stvareh 

 Odločanje o namestitvi 
 Odločanje o premestitvi v okviru zavoda ali v drug zavod 

 Odločanje o odpustu iz zavoda 
 
 
 

4. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega 
značaja 

 
Opis dostopa do posameznih sklopov : Večina informacij je dostopna 

preko spleta: http://www.kds-dravograd.si/ 
 
Informacije so fizično dostopne vsak delavnik v Koroškem domu starostnikov  
Dravograd. 
 
 
 
 
 

http://www.kds-dravograd.si/
http://www.kds-dravograd.si/
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5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega 
značaja 

 
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja: 

 Informacije o prostih kapacitetah  

 Plačilo storitev za bivanje v zavodu 

 Postopek namestitve v zavod 

 Število stanovalcev zavoda 

 Število vlog za namestitev v zavod 

 Število zaposlenih v zavodu 


