Na podlagi 45. in 46. dlena Zakona o zavodih (Uradni list RS,

it.

8/96, 36lAA - ZPDZCIn t27106
-AZP) in v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, it. 23/05 - uradno prediSdeno
besedilo, L5/08 - ZPacP, 23/08,58/03 - ZZdrS-E,77 /08 - ZDZdr, 40/12 - ZUJF in 14/L3l ter na podlagi
prve alineje l-1. dlena in prve alineje 30. dlena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Litija (Uradni list RS, it. 26/07l je svet zavoda Zdravstveni dom Litija na svoji dopisni seji dne
L2191,,

20.03.201,5 sprejel naslednje

SPREMEMBE
STATUTA JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM LITIJA

1.

flen

V Statutu javnega zavoda Zdravstveni dom Litija (sprejet na redni seji sveta zavoda dne 12. 03. 2009)
se za 16. dlenom doda nov L6.a dlen, kise glasi:
"16.a dlen

Direktor zavoda je na delovnem mestu direktorja zavoda zaposlen za delovni das, krajii od polnega, in
sicer v obsegu 20 ur tedensko.

Zaposlitev direktorja zavoda za delovni das, krajSi od polnega v obsegu 20 ur tedensko, se dolodi v
javnem razpisu iz prvega odstavka naslednjega 6lena.<.

2.

flen

Za 19. dlenom se doda nova podtodka z naslovom >2.1 Pomodnik direktorja<.

3.

ilen

Za naslovom nove podtodke 2.1 se dodata nova 1"9.a in 19.b dlen, ki se glasita:

>l-9.a dlen

PomoEnik direktorja kot delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmije imenovan za podrodje
zdravstvene nege, ki na ravni celotne dejavnosti zavoda:

-

koordinira, organizira in vodi delo na podrodju zdravstvene nege v soglasju z direktorjem
zavoda ter
nadrtuje in predlaga zaposlovanje ter razporejanje kadrov na podrodju zdravstvene nege.(
je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
splolne, z zakonom doloiene pogoje, ki urejajo delovna razmerja,
najmanj viSja ali visoka strokovna izobrazba s podrodja zdravstvene nege in
5 let delovnih izkuSenj.

Za pomodnika direktorja

-

19.b dlen
Pomodnika direktorja direktor zavoda imenuje in razreiuje izmed delavcev zavoda.

Pomodnik direktorja je v zavodu zaposlen za krajii delovni das od polnega, in sicer 20 ur tedensko. Za

preostali fas do polnega delovnega das se z njim sklene pogodba o zaposlitvi v njegovem osnovnem
poklicu.
Mandat pomoinika direktorja je vezan na mandat direktorja

4.

zavoda.<<,

ilen

V 20. in 21. dlenu se besedilo >glavna sestra<t v vseh sklonih nadomesti z besedilom

r>pomodnik

direktorja< v ustreznih sklonih.

5. ilen
jih
Te spremembe statuta so sprejete, ko
sprejme svet zavoda po predhodno pridobljenem soglasju
pa
obiin ustanoviteljig veljati
zadnejo osmi dan po objavi na oglasni deski.
Stevilka: Ab6/2A15
V Litiji,

dne

20.03.2015

iek, dr.me-ddec.drui.med.
ta zavoda Z$ravstvenidom Litija

e,

it";r./

t...,

;l/

Soglasje ustanoviteljic

17.02.2015.

-

obdina Smartno soglasje podano dne 08.12.2014 in na obiina Litija dne

