Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP,
23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 1/19 – odl. US in
73/19) ter Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija (Uradni list RS št. 45/98, 87/01 in 126/08)
je Svet zavoda Zdravstvenega doma Idrija na svoji ….. redni seji dne ……. sprejel

Spremembe in dopolnitve
STATUTA
ZDRAVSTVENEGA DOMA IDRIJA
1. člen
V Statutu Zdravstvenega doma Idrija (št. 011-1/2020 z dne 12.11.2020) se prvi odstavek 8. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Zavod je ustanovljen da organizira in izvaja osnovno in specialistično zunajbolnišnično zdravstveno
dejavnost za območje občin Idrija in Cerkno in sicer:
− splošno oziroma družinsko medicino;
− nujno medicinsko pomoč;
− zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov;
− zdravstveno varstvo žensk;
− medicino dela prometa in športa;
− zobozdravstveno varstvo za otroke in mladostnike ter odrasle;
− specialistično ambulantno dejavnost pulmologije, radiologije, diabetologije in ortopedije;
− zdravstveno vzgojo in krepitev zdravja;
− fizioterapijo;
− patronažno službo;
− reševalno službo,
− laboratorijsko dejavnost,
− logopedijo,
− psihologijo in
− otroško in mladostniško psihiatrijo v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti.
2. člen
V 27. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za strokovnega vodja je lahko imenovan kandidat, ki ima:
− najmanj izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje,
oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge
stopnje (visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali magistrsko izobrazbo (drugo
bolonjsko stopnjo)),
− najmanj pet let delovnih izkušenj.«
3. člen

Te spremembe in dopolnitve statuta so sprejete, ko jih sprejme svet zavoda in izdata soglasje
ustanoviteljici, veljati pa začne osmi dan po objavi na intranetni strani zavoda, na mestu, kjer je
dostopen vsem zaposlenim.
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Soglasje ustanoviteljic k Spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma Idrija:

Občina Idrija dne:
Občina Cerkno dne:
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