Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, št. 45/94 - odI. US, 8/96, 36/00
- ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in prve alinee prvega odstavka 10. člena Odloka o preoblikovanju javnega
zdravstvenega zavoda Klinični center v javni zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center Ljubljana
(Uradni list RS, št. 138/06 in 27/07) je Svet zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana na seji
11. oktobra 2011 sprejel

SPREMEMBE

STATUTA

Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

1. člen
V Statutu javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Ljubljana, ki ga je svet javnega
zdravstvenega zavoda sprejel na svoji seji 5.4.2007 in 30.7.2007 ter spremembe in dopolnitve z dne
2.12.2009, 17.5.2010 in 7. 6. 2011, se v šestem odstavku 13. člena besedilo »Klinični oddelek za
nevrofiziologijo« nadomesti z besedilom »Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo«.

2. člen
Za drugim odstavkom 44. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se za imenovanje vodje Negovalnega oddelka in
vodje Oskrbovalne službe upoštevajo pogoji za zasedbo delovnega mesta glavna medicinska sestra
UKC Ljubljana.«

3. člen
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po pridobitvi soglasja ustanovitelja in se objavijo v
internem glasilu in na spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra.
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Gregorčičeva 20-25. SI-1001 Ljubljana

T: +386 1 4781000
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E: gp.gs@gov.si
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10. 1.2012

Na podlagi 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,451/94

- odI. US, 8/96,18

36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP) je Vlada Republike Slovenije dne 10. januarja 2012 sprejela

SKLEP
o soglasju k Spremembam Statuta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Spremembam Statuta Univerzitetnega kliničnega
centra Ljubljana, ki jih je Svet zavoda sprejel na seji, dne 11. oktobra 2011.

Mag. Helena KAMNAR
GENERALNA SEKRETARKA

PREJMEJO:
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za javno upravo
Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
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