Na podlagi določil 40. člena Statuta Zdravstvenega doma Sevnica in Pravilnika o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest ZD Sevnica je Svet Zdravstvenega doma Sevnica na svoji 14. seji dne 25.
8. 2008 sprejel naslednje

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
ZDRAVSTVENEGA DOMA SEVNICA

1. člen
12. člen:
- Za 3. odstavkom se doda nov 4. odstavek, ki glasi:
»Direktor ima pristojnosti, da razreši delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi iz
naslednjih razlogov:
o
o
o
o

če delavec sam zahteva razrešitev;
če nastane kateri od razlogov, ko mu lahko po predpisih o delovnih razmerjih preneha
delovno razmerje;
če delavec ne izvršuje sklepov nadrejenih ali ravna v nasprotju z njimi;
če delavec povzroči ZD večjo škodo, ali če malomarno opravlja svoje dolžnosti«.

2. člen
Za 12. členom se doda nov 12. a člen, ki glasi:
»Vodje organizacijskih enot in pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege imajo naslednje
naloge:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

predstavlja in zastopa program dejavnosti,
odgovarja za uravnoteženje poslovnih in strokovnih interesov programa dejavnosti,
vodi, usklajuje in odgovarja za strokovno in izobraževalno dejavnost programa;
odgovarja za zakonitost poslovanja in za poslovni uspeh v obsegu pooblastil,
določenih v pogodbi o zaposlitvi;
skrbi za informiranost o delovanju in poslovanju programa dejavnosti;
predlaga uvedbo novih dejavnosti;
predlaga zaposlitve v okviru kadrovske politike ZD;
pripravi poročilo in predlaga načrt strokovnega in izobraževalnega dela programa;
predlaga letni načrt nabav osnovnih sredstev in investicij;
skrbi za usklajeno poslovanje z drugimi programi;
za strokovno povezovanje znotraj ZD in drugimi zavodi v regiji in v širšem prostoru,
izvršuje sklepe nadrejenih organov;
ocenjuje rezultate poslovanja in dela;
predlaga uvedbo disciplinskega postopka;
izdaja soglasja o uporabi konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule;
skrbi za izvajanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu«.

3. člen
39. člen se spremeni in na novo glasi:
»Direktor, strokovni vodja, vodje organizacijskih enot in pomočnik direktorja za področje zdravstvene
nege, ki jih določa Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ne morejo biti
izvoljeni za člana sveta ZD«.

4. člen
V vseh členih Statuta se naziv »glavna medicinska sestra« v ustreznem sklonu nadomesti z
»pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege«.
5. člen
Vsa ostala določila Statuta ostanejo nespremenjena.
6. člen
Spremembe in dopolnitve tega Statuta stopijo v veljavo potem, ko da nanje soglasje ustanovitelj.
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