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svet zD >dr. Joieta Potrate< 2alec je na svoji 9. redni seji dne 16. 3. 2017 sprejel spremembe in
dopolnitve Statuta ZD >dr. Jo:eta potrate<< Zalec, ki so v prilogi.

Na podlagi dolodil 216. flena Zakona o zavodih-(ur. t. RS, 5t. 1zl91, t7lgt, s5lg2,66t93, g196,36/00) in
30. dlena statuta zD >dr. lo:eta potrate< Zalec prosimo pristojne organe obdin ustanoviteljic; da k
sprejetim spremembam in dopolnitvam statuta zD podajo soglasje. v kolikor posamezni obiina
ustanoviteljica ne odlodi o izdaji soglasja v roku .10 dni od vloiiwe vloge, se iteje da je soglasje podano.

Lep pozdrav.

Marjan Golob

{irektor
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ZADE\rA: Soglasje k sptemembam in dopolniwam Statuta Zdravstvenega doma >dr.
,oieta Potrate( ialec

Priloga:
. spremembe in dopolnitve StatutaZD z dne 16. 3.2017

Posredovano vsem oMinam ustanoviteljicam ZD s povratnico:

1q

. Obiina Braslovde, Braslovde 22, 3314 Braslovde. Obdina Polzela, Polzela 8,3313 polzela

. Obdina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 prebold

. Obdina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. Odina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. Obdina Zalec, Utica Savinjske aete 5, 3310 Zalec
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Na podlagi 45. dlena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, it. 12191 in naslednji), doloiil Zakona o zdravstveni dejavnosti

LAdeiUPB2, Ur.l. RS 5t. 23105 in naslednji), dolotil Odloka o izloditvi OE Zdravstveni dom >dr. Joieta Potrate<
Zalec iz iavnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom >dr. Jo:eta
Potrate< Zalec, Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izloditvi OE Zdravstveni dom >dr. Jo;eta Potrate<<

Zal{. iz javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom >dr. Joieta
Potrate< zalec(Ur. l. RS, 5t. 102/2001 in naslednji) in 62. dlena Statuta ZD >dr. Joieta Potrate< zabc, je Svet
ZD na svoji 9. redni seji dne 16. 3.2016 sprejel naslednje

SPREMEi,IBE IN DOPOLNITVE

1. dlen

12. a Elen se spremeni in na novo glasi:

>>Dejavnost ZD, navedena v 8. tlenu se v skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti razvr}ta v:

Q 86.210 - Splolna zunajbolnisniana zdravstvena dejavnod
Q 86.220 - Specialistidna zunajbolnilniina zdravstvena dejavnost
Q 86.230 - Zobozdravstvena dejavnost
Q 86.909 - Druge zdravstvene dejavnosti
I 62.030 - Upravljanje raaunalniskih naprav in sistemov
J 62.090 - Druge z informacijsko tehnologijo in z raaunalniikimi storitvami povezane dejavnosti
J 63. 110 - Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
L 68.200 - Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremiinin
L 68.320 - Upravljanje nepremidnin za pladilo ali po pogodbi
N 81.210 - Splosno aiiienje stavb
N 82.110 - Nudenje celovitih pisarniSkih storitev
N 82 190 - Fotokopiranje, priprava dokumentov in drugih posamidnih pisarniskih dejavnosti
P 85.590 - Drugje nerazvriieno izobraievanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
S 96.010 - Dejavnost pralnic in kemiinih aistilnic.<

2. flen

32. Elen se spremeni in na novo glasi:

>ZD upravlja wet zavoda, ki ima skupaj 7 ilanov in ga sestavljajo predstavniki:. ustanoviteljev (4 dlani). zdravnikov, drugih zdravstvenih delavcev in delavcev v ZD (2 alana) in. uporabnikov oz. zavarovancev (1 alan).

Predstavnike ustanoviteljev v svet zD imenuje posamezni obainski svet. Obiina Zalec ima tri predstavnike.
obtina Braslovde, oHina Prebold, obaina polzela, obdina vransko ter obtina rabor pa'imilo rtupi; un"gu
predstavn ika.
Predstavnike d-elavcev zD izvolijo delavci neposredno na tajnih volitvah po postopku in na nadin, ki ga v skladu z
zakonom doloia Poslovnik o volituah delavcev v Svet zD-
Predstavnike uporabnikov oz. zavarovancev imenujeZavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Obmodna enota
Celje.

Kot predstavnik ustanoviteljev ne more biti v Svet ZD imenovan zdravstveni delavec, ki na podlagi koncesije
opravlja javno zdrdvstveno slu:bo ali delavec, zaposlen v ZD.

STATUTA ZDRAVSWENEGA DOMA
>DR. ]OZETA PTOTRATE< ZALEC



3. dlen

33, ilen se spremeni in na novo glasi:

>Mandat dlanov weta ZD traja Stiri leta in zaane tefi z dnem konstituiranja sveta ZD. Do trenutka, ko je
konstituiran nov wet ZD, oprdvljajo tekoae naloge weta ZD, ne glede na pretek mandata, Elani prej5njega sveta
7D.

Clan weta ZD je lahko v svet ZD izvoljen ali imenovan najvea dvakrat zaporedoma

Prvo konstitutivno sejo weta ZD skliae pJejinji predsednik weta ZD najkasneje v 30 dneh po zakljudenem
postopku in imenovanju dlanov sveta ZD. Clani sveta ZD na konstitutivni seji izvolijo izmed ilanov predsednika in
namestnika predsednika z vedino glasov vseh dlanov sveta ZD. Predsednik weta ZD je predstavnik zaposlenih.

Svet ZD predstavlja predsednik Sveta ZD, v njegovi odsotnosti pa ga nadomeita predsednik Sveta ZD<.

4. alen

40. ilen se spremeni in na novo glasi:

>Za direKorja ZD je na podlagijavnega razpisa lahko imenovan kandidat, ki poleg splosnih pogojev, predpisanih
z zakonom, izpolnjuje 5e naslednje pogoje:

5. ilen

43. ilen se spremeni in na novo glasi:

>V kolikor je za direktorja zD imenovana oseba, ki nima ustrezne medicinske izobrazbe, je za strokovnost dela zD
odgovoren strokovni vodja. Strokovnega vodjo ZD imenuje wet ZD na predlog direktorja in s soglasjem
Strokovnega weta .

Za strokovnega vodjo je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:. da ima izobtazbo, pridobljeno po Studrjskih programih druge stopnje zdravstvene smeri ali raven izobrazbe, ki
v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje zdravstvene smeri,. da ima opravljeno specializacuo s podroija dejavnosti zavoda, da ima najmanj 5 let delovnih izkuienj v
zdravstveni dejavnosti<.

6. dlen

i9 zaEeti postopki volitev predstavnikov zaposlenih v zD se zakljuaijo na podlagi sprememb in dopolnitev tega
Statuta.

7. flen

2

Spremembe in dopolnitve Statuta ZD se sprejemajo na enak naain, kot to velja za njegov spoem.

da ima izobrazbo, pridob,jeno po Studuskih programih druge stopnje zdravstvene, ekonomske ali druge
druiboslovne smeri ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje zdravstvene,
ekonomske ali druge druiboslovne smeri,
da ima najmanj 5 let delovnih izkusenj na vodstvenih @loiajih<.



8. dlen

K spremembam in dopolniwam Statuta ZD morajo podati soglasje obiine ustanoviteljice.

9. ilen

Po sprejemu sprememb in dopolnitev Statuta ZD se izdela preiiiieno besedilo, ki vkljufuje veljavni Statut ZD,
sprejet na 6. s€ji weta ZD dne 5. 12. 2002, spremembe in dopolnitve, sprejete na 12. seji sveta ZD dne 13. 3.
2008, spremembe in dopolnitve, sprejete na 14. seji sveta ZD dne 5.9. 2008 in spremembe in dopolnitve,
sprejete na 9. seji weta ZD dne 16. 3. 20U.

Stev.: 1- DIRY2O17 - 381
Datum: 16. 3.2017

Jasna Tekauc, l. r.
Pjedselrica Sveta' ) Cf (L'"- ZD

Jozela Polmte <
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