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OBCINSKI SVET
OBEINE ROGATEC

Stevilka: 01 4-0001 12017
Datum: 17 .1.2017

Zadeval'

Obdina Rogatec je dne 9.1.2017 prejela vlogo Sveta ZD

a doma Smarje pri

pri JelSah za izdajo
b, 2310 Slovenska

soglasja k
Bistrica, za

bie 2017-2021.

roku 40 dni od prejema vloge za
a je soglasje dano V primeru, da
nem roku obvesti svet zavoda, ta

Soglasje ustanovitelja k imenovanju diiektorja
JelSah

imenovanju Marjana Dikaudida, univ.dipl.prav., stan. Na ,joZefu 4
direktorja Zdravstvenega doma Smarje pri Jel5ah, za mancilatno obdr

Direktorja javnega zavoda ZD Smarje pri Jel5ah, na podlagi 1. odst:
javnega zavoda Zdravstveni dom Smarje pri JelSah (Urabni list R

12. tlena Odloka o ustanovitvi
5t. 25102, 34102-popr., 12105', v

nadaljevanju: Odlok) imenuje in razreSuje svet zdravstvenega v soglasju z ustanovitelji, za
mandatno dobo Stirih let. Na tej podlagi je Svet ZD, dnd 9.12.20
mesto direktorja ZD.

Soglasje k imenovanju poda vsak posamezen ustanovitelj! in sicer
soglasje, v primeru molka pa se po izteku 40-dnevnega roka Steje,
kateri od ustanoviteljev ne da pozitivnega soglasja in o terh v naved

6, objavil nov razpis za delovno

Jel5ah za das rlo imenovaniaimenuje vrSilca dolZnosti direktorja javnega zavoda ZD Smarje
direktorja po ponovno izvedenem razpir;u.

Direktor ZD Smarje pri Jel5ah v skladu z Odlokom in Statutom
zastopa zdravstveni dom, organizira h vodi delo in poslOvanje

Smarje pri JelSahr predstavlja in

ega doma, odgovarja za
zakonitost dela, odloda o sklenitvi delovnega razmerja iJelavcev, sklepa pogodbe do vi5ine, ki jo
dolo6a statut, imenuje delavce s posebnimi pooblastili in o
delavcev k dolodenim delom in naloganr, sprejema splo5ne akte
sveta zavoda ter opravlja druge zadeve na podlagi zakonal

Vlogo sveta zavoda bo na svoji seji pn:dhodno obravnavala Komi
in imenovanja in Obdinskemu svetu Obdine Rogatec pripfavila
bo povabljen na sejo Obdinskega sveta Obdine Roga(ec, na
program dela in razvojajavnega zavodie Zdravstveni dom Smarje pri

Priloga:

'nostmi, odloda o razporejanju
a nzen tistih, ki so v pristojnosti

za mandatna vpra5anja, volitve
sklepa. Kandidat za direktorja
bo lahko osebno oredstavil

5ah,

- vloga Sveta ZD, 5t



v 8. 6lenu Zakona o sodniSki sluZbi (Uradni list RS,
St 94/07, 91109, 33111 , 46113, 63/13 in 17l15; ZSS), in
posebne pogoje za imenovanje na mesto okrajnega dr-
Zavnega toZilca, dolodene v 24. dlenu ZDT-1

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:

- osebno ter morebitno prejSnle osebno ime kan-
didata,

- datum in kraj rojstva,

- enotno matidno Stevilko obdana (EMSO)

- po5tni naslov, na katerem je dosegljiv,

- naslov stalnega ali zadasnega prebivali5da,

- kontaktno telefonsko Stevilko, lahko tudi elektron-
ski naslov kandidata

Prijavi kandidata je potrebno priloZiti:

- 2ivljenjepis v obliki Europass z opisonr strokovne
dejavnosti po pridobljeni univezitetni diplom i z dokazili,

- dokazila o izpolnlevanju posebnih pogojev zaime-
novanje na razpisano drZavnoto2ilsko mesto, ki jih kan-
didat izkaZe z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za
pokolninsko in invalidsko zavarovanje in

- ilavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje do-
voljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki jo
vodi ministrstvo in podatkov iz uradnih evidenc, da kan-
didat ni v kazenskem postopku.

Kandidat, ki 5e ni bil imenovan za drZavnega to2ilca,
mora prijavi priloZiti tudi:

- dokazilo o splo5ni zdravstvenizmo2nosti, ki na dan
objave razpisa ni starqSe od Sestih mesecev,

- podatke o uspe5nosti kandidata v dasu Studija
prava,

- dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
de ni opravil pravniSkega drZavnega izpita v Republiki
Sloveniji,

- pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. rilena ZSS ter podatke iz 30. dtrena ZDT-1
pridobi Ministrstvo za pravosodje

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Ljubljana, Zupandideva 3, '1 5 dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje

st 70146/2016 ob-3602/16

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
l. na podlagi prvega odstavka 29. dlena Zakona

o dr2avnem to2ilstvu (Uradni list RS, 5t. 58/11 -ZDf4,
2 1 | 1 2 - ZDU - 1 F, 47 I 1 2 - ZDT -1 A, 1 5 I 1 3 - ZODP ol, 47 I 1 3

- zDU-1G, 48t13 - ZSKZDC EU-1 in 19t15 - ZDT-1B):

a)

- 1 prosto mesto okrajnega driavnega toiilca
na OkroZnem drZavnem toZilstvu v Novem mestu

Razpisni pogoji:
K lla
Univeaitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

Sne pogoje za tzvolilev v sodni5ko funkcijo, dolodene
v 8. dlenu Zakona o sodni5ki slu2bi (Uradni list RS,
St. 94/07, 91/09 33/11 , 46113,63/13 in '17l15; ZSS), in
posebne pogoje za imenovanje na mesto okrajnega dr-
Zavnega toZilca, dolodene v 24. dlenu ZDT-'1

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:

- osebno ter morebitno prej5nje osebno ime kan-
didata,

- datum in kraj rojstva,

- enoino matidno $tevilko obdana (EMSO)
- po6tni naslov, na katerem je dosegljiv,

- naslov stalnega ali zadasnega prebivali5da,

- kontaktno telefonsko Stevilko, lahko tudi elektron-
ski naslov kandidata

Frijavi kandi{ata je potrebno prilo2iti:

lZivljenjepis v obliki Europass z oprisom strokovne
dej avn osti po pridpbljen i u n ive rzitetn i d iplomi z dokazili,

- dokazila o ifpolnjevanju posebnih pogojev za tme-
novanje na razpigano drZavnotoZilsko rnesto, ki jih kan-
didal izka2e z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in

-, i4avo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje do-
voljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki jo
vodi ministrstvo in podatkov iz uradnih evidenc, da kan-
didat ni v kazens(em postopku.

(andidat, ki 3e ni bil imenovan za drZavnega to2ilca,
mora prijavi priloZlti tudi:

l dokazilo o qploSni zdravstvenizmo2nosti, ki na dan
objave razpisa ni starej$e od Sestih mesecev,

r podatke o uspe$nosti kandidata v dasu Studija
prava,

- dokazilo o aktivnem znanju slovr:nskega jezika,
de ni opravil prar/niSkega dr2avnega izpita v Republiki
Sloveniji,

r pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.

Dokazila o ilpolnjevanju drugih pogojev iz pwega
odstaVka 8. dlenq ZSS ter podatke iz 30. dlena ZDT-1
pridobi Minisirstvq za pravosodje

fisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Ljubljpna, Zupandideva 3, 15 dni po objavi razpisa.

st. 1-plR/2016-1104

Na podlagi d0lodil 32.-35. dlena Zakona o zavodih,
12. dlena Odloka q ustanovitvi javnegazavoda Zdravstve-
ni dom Smarje pri Jel5ah in 39. in 40. dlena Statuta ZD,
Svet ZD razpisuje naslednje vodstveno delovno mesto

direktor ZD (m/2),

Ministrstvo za pravosodje

ob-3604/16

iifra dblovnega mesta: 8017334
Za direktorja lD (ml2) je lahko imenovan kandidat,

ki poleg pogojev, predpisanih z zakonorn, izpolnjuje 5e
naslednje pogoje:

-.1 da ima visoko strokovno izobrazbo,
- da ima naj6anj 5 let delovnih izku5enj, od tega

3 leta na vodstveriih delovnih mestih,
-r da predloZi program dela in razvo)a zavoda in

opredeli svojo vlogo pri realizaciji le{ega,
- da ni bil pralnomodno obsojen zaradi naklepnega

kazniyega dejanjai ki se preganja po uraclni dol2nosti, na
nepogojno kazen iapora v trajanju ved kot 6 mesecev,

- da je drZavljan RS,

- da ima znanje slovenskega jezika.

fl rijava mora lsebovati:
- kratek Zivljenjepis z navedbo tudi drugih znanj in

ve5din ki jih ima kBndidat pridobljene in vsa ostala doka-
zila, ki so navedeqa v pogojih razpisa.

Formalno nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v iz-
birni qostopek,

lVlandatna dopa traja 4 leta.

-Rok 
za prijavq zizkazanimi dokazili o izpolnjevanju

razpisnih pogojev je 8 dni po objavi. Kot pravodasne se
bodo $tele vloge, ki bodo prispele do 17. 12. 2016 ozi-
roma bodo poslane po po6ti priporodeno z Zigom najka-
sneje z datumom 17. 12. 2016 na naslov: Zdravstveni
dom gmarje pri Jel6ah, Celjska cesta 16, 3240 Smarje
pri JefSah Na ovpjnici naj kandidati navedejo, na ka-
tero razpisano delovno mesto se prijavljajo s pripisom
>Ne odpiraj - za yazpisno komisijo<. Prijavljeni kandi-
dati bodo obveSdeni o izbiri v 30 dneh od dneva objave
raz0tsa

Svet Zdravstvenega doma Smarje pri Jel5ah
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St.:1-DIR/2017 - 11

Datum: 5. L 2017

ZADEVA: Zaprosilo zaizdajo soglasja k imenovanju direktorla Zdravswenega doma Smarje pri Jel5ah

Spo5tovani!

V prilogi posredujemo:

. Sklep Sveta ZD o imenovanju direktorja ZD 5t. 1-DIR/2017110 z dne 4. l.2017
r Razpisno dokumentacijo s prijavo na razpis za direKorja ZD kandidata Marjana Dikaudida,

Na podlagi predhodne obrazloZiWe vljudno prosimo pristojni organ posamezne Obdine ustanoviteljice, da k sprejetemu
sklepu o imenovanju Marjana Dikaudida za direktorja ZD Smarje pri JelSah zb mandatno obdobje 20L7-2021 poda
soglasje.

Obve5damo vas, da je Svet Zdravstvenega doma Smarje pri Jdl5ah na 9. seji dne 4. l. 2Ot7'sprejel sklep o
imenovanju direktorja ZdravsUenega doma Smarje pri JelSah za novo mandatno obdobje 2017-202J,

Skladno z dolodilom 12. dlena Odloka o ustarnovitvi javnega zavoda ZdravsWqni dom Smarje pri Jel5ah (Ur. l. RS 5t,
25102, L2105) in 39, dlena Statuta ZD morajrr k imenovanju podati soglasje dbdine ustanoviteljice 'v roku 40 dni od
prejema vloge za izdajo soglasja, V primeru molka se po izteku 40.idnevnega roka 5teje, da je soglasje k imenovanju

>u9 rd5Jc.

."i

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav, 
i

r\.;\
li\ 

-

Priloga: kot v tekstu " ,r2.,-'<'u'' X'( 
\-"

\)

Posredovano obdinam ustanoviteljicam po e-po5ti in s povratnico:

. Obdina Smarje pri JelSah, A6kerdev trg 12,3240 Smarje pri Jel5bh

. Obdina Rogaika Slatina, Izletni3ka 2,3250 RogaSka Slatina

. Obdina Rogatec, Pot k ribniku 4,3252 Ror;atec

. Obdina Poddetftek, Tr5ka cesta 59,3254 Poddetrtek

. Obdina Kozje, Kozje 37,3260 Kozje

. Obdina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli



IAVNI ZAVOD

ZDRAVSTVENI
DOM
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Na podlagi dolodil 34. in 35. dlena Zakona o ;lavodih (Ur. L RS, gt. [.2/91 in naslednji), 12. dlena Odloka o ustanoviwi
javnega zavoda ZdravsWenidom Smarje pri.lelSah (0r. l. RS !t.21102,l2l05,v nad-aljevanju: Odlok),37.,38. in 39.
dlena Statuta zo Smarie priJelsah, zS, in Sr. dlena Poslovnika o delu Sveta zivoda, je svet zo Snrarle priletsan 1v
nadaljevanju: Svet ZD), na 9. seji dne 4. 1. 2OI7 z vedino glasoir vseh dlanov Sveta ZD (8 glasov >>za<), s tajnim
glasovanjem sprejel naslednji

SKI.EP O IMENOVANJU

fvet ZD na podlagi 37.,38. irn 39. ilena Statuta ZD za direktorja ZD za mandatno obdobje
Stirih fet (2oL7-2021) irnenuje Marjana Dikau(iEa, univ. dipt. prav., roj. 17. 10. 1981,
stanujoEega Na Joiefu 40 b, 23110 Slovenska Bi*rica.
K imenovanju direktorja ZD m,orajo podati soglasje obEine ustanoviteljice v roku 40 dni od
prejema vloge za izdajo soglasja. V primeru molka se po iztqku 40-dnevnega roka Steje, da je
soglasje dano.

1.

Obrazloiitev:

Svet ZD je na dopisni seji dne 8. 12. 2016 sprejel sklep, da se pristopi k izve(bi razpisnega postopl<a za imenovanje
direktorja ZD za obdobje20t6-2020 glede na to, da se funkcija dirdktorja izvaja kot vrSilec dolZnosti.
Za izvedbo razpisnega postopka za mandatno obdobje 2OL6-2020 je Svet ZD imenoval tridlansko razpisno komisijo v
sestavi: Igor Urlep - predstavnik zavarovancev, Ana Marija Cebuleir- predstavhica ZD in Sredko Gobec - predstavnik
ustanoviteljev.

Razpis za delovno mesto direktorjaZD je bil o,bjavljen v Ur. l. RS, str. lO z dne 9. 12. 2016, na Zavodu za zaposlovanje
dne 9' 12. 2016 pod reg. 5t. prijave MR 51993 in na spletnih straneh z 2, 2016 ter je obsegal
pogoje, dolodene v 40. dlenu Statuta ZD, po katerem je za direktorja I dat, trii poleg pogoiev,
predpisanih z zakonom, izpolnjuje 5e naslednje pogoje: da ima visoko da inna najmanj 5 let
delovnih izku5enj, od tega 3 leta na vodstvenLih delovnih mestih; da predloZi pfogram dela in razvoja ZD ier opredeli
svojo vlogo pri realizaciji le-tega, da ni bil pravnomodno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejan,;ia, ki se preganja
po uradni dolZnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju ved kot 6 mesecev; da je driavljan R!;; da ima znanje
slovenskega jezika. Kandidati so morali k prijiavi priloZiti tudi kratek iivljenjepis z navedbo drugih pridobljenih znanj in
ve5din ter vsa ostala dokazila, ki so bila navedena v pogojih razpisa,

Razpisna komisija 9e je po izteku 8 dnevnega roka za prijavo, ki se je iztekel v soboto 17, 12. 2016, sestala na 1. seji
dne 20. 72' 2016 in ugotovila, da je na raz ispelo osem prijav, ki so jih posredovali: Aleksander
SvetelSek, Dvor 42, 3240 Smarje pri JelSah Ulica I. 5taler5t<ega bata-ljona 2, 3000 Celje; Irena
Nundid, Belo 2a, 3240 Smarje pri JelSah; Smil 5ka cesta 47, 2860 Radlle ob Dravi; Djurdja 

-poljanec,

Stopde 49,323I Grobelno; Ztatka Srdod Maje 96,324,t podptat; Mateia eitoh, Kidridevj utiia +tiSZSO
RogaSka Slatina in Marjan Dikaudid, Na JoZefu 40 b,2310 Slovenska Bistrica. er:ed pridetkom odpirania prispelih prijavje razpisna kornisija soglasno sprejela odloditev, da se bodo V nadaljnji fostopek uvrstile pri:iave samo 

'tiitih

kandidatov, ki so v celoti priloiili vsa zahtevana dokazila in da le-teh od kandidatov ne bo zahtevala naknadno.

Razpisna komislja je po pregledu prijav in ugotavljanja izpolnjevarija zahtevanih razpisnih pogojev glede strokovne
izobrazbe ter priloienih dokazil ugotovila, da so kandidati: Alekdander Svetel5ek, Damjana-Jiger, Irena Nundid,
Djurdja Poljanec, Zlatka Srdod Majer in Marjan Dikaudid k prijavi priloiili vsa zahtevana dokazila o izpolnjevanju
razpisnih pogojev, da kandidat Smiljan prassrric k prijavi ni priloiil dokazila o izpolnjevanju pogoja stopnje stiokovne
izobrazbe, dokazila o driavljansWu ter dokazila o nekaznovanosti in da kandidatka Mateja Baloh ne izpolnjuie pogoja
glede zahtevanih 5 let delovnih izkuSenj, zato se njuni prijavi riista uvrstili v nadaljnji postopell za imenovinje
direktorja ZD. Razpisna komisija je sprejela sklep, da s celotna razpisna dokumentacija kandidatov: Aleksandia



Svetel5ka, Damjane Jager, Irene Nundid, Diurdje Poljanec, Zlatke Srdod Majer in Marjana Dikaudida posreduje v
postopek obravnave Svetu ZD in da se jih po'vabi na sejo Sveta ZD ter da osebno predstavijo program dela in razvoja
ZD za razpisano mandatno obdobje,

Na 9. seji Sveta ZD dne 4. 1. 2077 so kandidati osebno predstavili in izpostavili kljudne smernice predloZenega
programa dela in razvoja ZD za razpisano marndatno obdobje ter v nadaljevanju odgovarjali na postavljena vpraSanja
dlanov Sveta ZD. Po osebni predstavitvi programa dela in razvoja vseh kandidatov so dlani Sveta ZD z vedino glasov
odlodili, da se pristopi k tajnemu glasovanju za sprejem sklepa o imenovanju direktorja ZD za mandatno obdobje
2017-202L Na podlagi 31. dlena Poslovnika o delu Sveta zavoda je Svet ZD sprejel sklep, da se izvede postopek
tajnega glasovanja in v ta namen imenoval 3 dlansko komisijo, Po iTvedenem postopku tajnega glasovanja za sprejem
sklepa o imenovanju direKorja ZD, v katerem je glasovalo 14 prisotnih dlanov Sveta ZD, je bilo ugotovljeno, da
kandidati: Aleksander SvetelSek, Damjana Jarger in Zlatka Srdod Majer niso prejeli nobenega glasu >za<, medtem ko
je Irena Nundid je prejela 6 glasov >za< ,in Marjan Dikaudid 8 glasov >>za<. Kandidat Marjan Dikaudid je tako prejel
potrebno vedino glasov na podlagi 38, dlena S;tatuta ZD in28. dlena Poslovnika o delu sveta zavoda.

Na podlagi 12. dlena Odloka in 39. dlena Statuta ZD morajo k imenovanju direktorja ZD podati soglasje obdine
ustanoviteljice v roku 40 dni od prejema vloge za izdajo soglasja, V primeru molka se po izteku 4,O-dnevnega roka
5teje, da je soglasje dano.

Mandat direktorja ZD pridne tedi z dnem izdaje soglasja vseh obdin ustanoviteljic,

S tem je ta sklep utemeljen.

PRAVNI POUK:

Zoper ta sklep imajo kandidati pravico zahtevati sodno varsfuo pri sodiSdu, pristojnem za delovne spore v roku 15 dni
od vrodiWe tega sklepa,
Kandidati imajo pravico pregledati razpisno gradivo, ki se nana5a na razpisni postopek za imenovanjr: direktorja ZD in
je na razpolago v kadrovski sluibi Skupnosti zavodeyosn ravswene dejavnosti celjske regije, Gregordideva
ulica 3, 3000 Celje 

", .":'.' 
; ',"''-t

Obveideni:
o

o

a

a

a

a

o

o

a

Aleksander SvetelSek, Duor 42,3240 Smarje pri JelSah - s povratnico
Damjana Jager, Ulica I. Stajerskega lbataljona 2, 3000 Celje - s povratnico
Irena Nundid, Belo 2a, 3240 Smarje pri JelSah - s povratnico
Djurdja Poljanec, Stopde 49, 3231 Grobelno - s povratnico
Zlatka Srdod Majer, Kristan vrh 96, 3241 Podplat - s povrafnico
Marjan Dikaufid, Na JoZefu 40 b, 231.0 Slovenska Bistrica r- s povratnico
Obdine ustanoviteljice (po e-poSti in s povratnico):

o Obdina Smarje pri Jel5ah, ASkerdev trg t2,3240 Smarle pri Jel5ah
o Obdina Roga5ka Slatina, IzletniSka 2,3250 RogaSka Slatina
o Obdina Rogatec, Pot k ribniku 4,3252 Rogatec
o Obdina Poddetftek, TrSka cersta 59,3254 Poddetrtek
o Obdina Kozje, Kozje 37, 32e:0 Kozje
o Obdina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli

1x kadrovska evidenca
1x arhiv Sveta ZD

Bojana Gobec, dr. med.
Predsednica Sveta ZD



Marjan DtKAUdle
Na Joiefu 40b
2310 Slovenska Bistrica

Slovenska Bistrica, 17,I2.20t6

ZdravsWeni dom Smarje priJeliah
Celjska cesta 1G

3240 Smarje pri JelSah

Zadeva: l(andidatura za direktorJa ZD, Srfra derovnega mestal 8017334

SpoStovanl,

v skladu z razpisom za vodstveno delovno mesto direktorja ZD v odprtem prijavnem roku vlagam
kandidaturo za razpisano delovno mesto direktorja.

ZdravsWeni dom, 5e posebej v konkretnem primerur s Stevilnimi dislociranimi zdravstvenimi
postajami, mora biti zavod kjer je histvenega pomena1, da so zaposleni ustrezno usposobljeni in
vodeni, kajti le tako, bodo lahko storitve, ki jih zavod nudi ljudem kvalitetno in z ustrezno skrbnostjo
opravljene. Zavedati se je namred treba dejslva, da mor4jo biti na prvem mestu pacienti, katerim je
potrebno nuditi kvalitetno storitev, kar pa je mogode lg v primeru zadovoljnih zaposlenih. Zaradi
navedenega je tako nujno potrebna urstrezna organiziranost notranjih oddelkov in popolna predanost
zaposlenih k delu, ter ustrezna porazdelitev dela rned oqebjem glede na njihovo obrernenjenost, za
kar je kljudnega pomena ustrezno in k doseganju dim bolj5ih rezultatov usmerjeno vodstvo, ki mora s
svojim delom biti vzgled ostalim zapo:;lenim,

Kot univ' dipl. prav' z opravljenim pravni5kim driavnim izpitom sem se pri svojem delu r;redeval, tako
z javnim kakortudizasebnim sektorjem, tako da mije podrobno poznano poslovanje obojih. Menim,
da je moZno z ustreznim vodstvom in predanostjo delu dbsedi iz leta v leto boljSe delovne rezultate,
kakor tudi imeti zadovoljne zaposlerre, kar v por;ledici rezultira tbko k zadovoljstvu uporabnikov
storitev zavoda kakor tudi k delovni vnemi in uspehom zaposlenih. Glede na to, da mi je kot
direktorju gospodarske druibe dobro poznana pravilna organiziranost drulbe in kolektiva, kakortudi
ukrepiza racionalizacijo in optimizacijo poslovanja ocenjujem, da bikot direktorzdravstvenega doma
lahko doprinesel k izbolj5anju storitev in bi se tako ::avod pribliial ljudem katerim je tudi namenjen.

s svojimi znanii in izkuSnjami, ki sem sijih pridobil na raznovrstnih pravnih podrodjih, med drugim
tudi kot dlan sveta zavoda doma dr. .Joieta Potrdzr Poljdqne in Lambrechtovega doma v slovenskih
Konjicah, kamor sem bil imenovan s strani Republike slovenije, ocenjujem, da sem kos izzivom, ki jih
predstavlja poslovodenje zdravstvenega doma, h:kuSnje pri vodenju gospodarske druzbe pa mi
dodatno omogotajo poznavanje optirnalne organi;riranosfi zaposlenih, ki so bistvenega pomena za
njihovo zadovoljstvo in zadovoljstvo pacientov,



UpoStevajod dejstvo, da je dejavnost zavoda nepridobitna, pa je potrebno zagotoviti racionalno
poslovanje le-tega, kajti le s tem bo zadoSdeno nadelu ekonomidnosti. Kvaliteta storritev, ki jih je
mogode zagotavljati le v ustrezno opremljenih prostori[, ter prijazen odnos tako do pacientov kot
sodelavcev, mora biti kljudno vodilo celotnemu kolektivu.

Glede na svoja pravna znanja ter organizacijske in poslovodske sposobnosti, katere sem dodelal pri

svojem dosedanje delu, ocenjujem da sem ustrezen kandidat za direktorja zdravstvenega doma.

V pri6akovanju povabila na predstavitev, kjer bom lahko odgovoril na vaia vpraSanja, ter predstavil
tudi priloien program dela in razvoja zavoda, vas lepo pozdravljam.

Priloge:
- EuropassZivljenjepis
- Diploma in potrdilo o opravljenem PDI
., Prfiava k PDl, ki izkazuje, da sem bil v obdobju od 1.7.2006 - 30.6.2008 zaposlen priVisjem

sodi5du v Ljubljani, ter zgodovinski izpisek iz sodnegN registra za druZbo Prevozi Ziiek d.o.o., ki
izkazuje opravljanje vodstvene funkcije najmanj 3 leta

" Potrdilo o nekaznovanosti
- Potrdilo o driavljanstvu

Program dela in razvoja javnega zavoda Zdravstveni {om Smarje pri Jel5ah



PROGRAM DEIA IN RAZVOJA JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM SVRruE PNIiTISEH

UVOD

V skladu z razpisnimi pogoji za zasedbo delovnega mesta direkrorja JZ ZD Smarje pri Jel5ah
predstavljam ustanoviteljicam JZ ZD Smarje pri JelSah program dela in rawojalZ ZD Smarje priJeliah.

ZD Smarje pri JelSah, kot javni zavod, predstavlja temeljnega nosilca zdravstvene dejavnosti na
primarni ravni prebivalcem obdin Smarje pri Jel5ah, Roga5ka Slatina, Rogatec, poddetrtek, Kozje ter
Bistrica ob sotli. obmodje ustanoviteljic skupaj iteje cca. 32.183 prebivalcev, katerim mora ZD Smarje
pri Jelsah v vsakem trenutku nuditi primerno, kakovostno in varno zdravstveno varstvo oziroma
oskrbo. Za uresniditev navedenega je bistveno, da sta njegova vizija in poslanstvg usmerjena k
doseganju zadovoljstva uporabnikov njegovih storitev torej paciento4 kakor tudi k dobremu okolju
za zaposlene.

II. KADROVSKA POLITIKA

Le z ustrezno kadrovsko politiko, ki bo omogodala zadostno Stevilo zdravnikov in spremljajodega
osebja bo mogode slediti potrebam uporabnikom storitev ZD Smarje pri Jeliah. SploSno znano
dejstvo je, da primanjkuje zdravnikov, 5e posebej na od vedjih mest odmaknjenih podrodij, kot je
podrodje delovanja ZD Smarje pri Jel5ah, zato je obremenjenost zdravnikov na teh obmodjih se toliko
veija' Dodatno se bo primanjkljaj zdravnikov dutil ie v ietu 2018 v kolikor bo obveljala predvidena
prepoved hkratnega opravljanja dela v ambulanti in na urgenci. 5e modneje pa v letu 2020, do
katerega je v skladu z evropskimi zakonodajnimi smernicami potrebno v celoti uresniditi cilj najved 4g
- urnega tedenskega delovnika. V kolikor v tem dasu ne bb pridobljenega zadostnega itevila dodatnih
zdravnikov, upo5tevajod 3e naravni odliv obstojedih zdravnikov zaradi upokojitev, bo posledica
nenaden kolaps sistema, ki ga je nujno potrebno preprediti.

V ta namen je potrebno pridobiti dim vedje Stevilo specializantov in mentorjev. Zdravnike, ki
izpolnjujejo pogoj, da imajo na tem delovnem mestu 5 let delovne dobe, bi bilo potrebno izobraziti in
usposobiti za mentorje, kar bi doprineslo k temu, da bi vsak mentor lahko opravljal mentorstvo trem
specializantom. Specializanti so pomemben kader, ki razbremeni ambulante, hkrati pa predstavljajo
po zakljudku specializacije samostojno zaposljiv kader. Pozitiven udinek tovrstnega kadrovanja bi se
kazal tudi v finandnem aspektu, saj je ZD za delo specializantov upraviden do povradila strojkov v
vi5ini bruto plade, stroikov prehrane in prevoza na delo; prispevkov delodajalca, prerrnije za DKpz,
kakor tudi do povradila regresa za letni dopust.

Glede na to, da je podrodje ustanoviteljic ZD 5marje priJelsah odmaknjeno od vedjih nnest, ki so za
vedino mladih bistveno bolj zanimiva od podeielja, bi bilo potrebno nadrtovati pridobivanje novih
zaposlenih ie v dasu njihovega Studija. V ta namen bi bilo potrebno razpisati podelitev kadrovskih
Stipendij za Studente medicine 4. in 5. letnika, s katerimi bizavezali bodode zdravnike k zaposlitviv
ZD Smarje priJel5ah. seveda bis podelitvijo Stipendij bilipovezanidolodenistroski, vendar je pritem
potrebno izpostaviti, da predstavlja neposredni strosek ZD le % viiine 5tipendije, saj bi za % bilo
moino pridobiti financiranje s strani Razvojne agencije Savinjske regije. ob predpostavki, da bi vi5ina



Stipendije znaiala 4oo,o0 EUR, kar predstavlja v proradunu Studenta pomembna sredstva, ocenjujem,
da bi lahko ZD Smarje priJelsah pridobil vsaj 5 Stipendistov, za katere obstaja velika verjetnost, da
bodo svojo poklicno pot nadaljevali prav v ZD Srnarje pri Jel5ah, saj bi bili v nasprotnem primeru
prejete Stipendije dolZni vrniti,

Zaradi ie izpostavljene problematike pridobitve novih zdravnikov na t.i. podeielskg obmodje, kar
kaiejo navsezadnje neuspeSnirazpisiprostih delovnih mest, bibilo potrebno Ministrstvo za zdravstvo
obvestiti, da gre v takem primeru ved kot oditno za deficitarni poklic in se s pristojnimidogovarjatio
ukrepih, ki bi zdravstvene kadre pritegnili k zaposlitvi na naSem obmodju. V podeielskem obmodju je
zdravnikom namred potrebno ponuditi nekaj ved, kot so npr,: bolj$i delovni pogoji, sodobna oprema,
visja plada, moinost napredovanja, dobro delovno okolje kjervlada pozitivna klima med zaposlenimi
in v katerem se vsak duti pomembnega pri doseganju dobrih rezurtatov, itd,..

Evropska priporodila glede upadanja glavarin v naslednjih 5 letih pomenijo Ie dodatno skrb glede
pridobivanja novih zdravnikov, saj se teii k temu, da se iz sedanjih 2.300 glavarin/zdravnika do leta
2023 fe-to zmanjSa na 1.500 glavarin/zdravnika kar je primerljivo z t.2oo pacienti/zdravnika,
Navedeno tako pomeni, da bi glede na Stevilo prebivalcev, tj. cca. 32,183ljudi potrehovaliskupaj s
koncesionarji vsai 27 zdravnikov, od tega 23 druiinskih in 4 pediatridne ambulante, Nujno sije tako z
ustreznimiukrepipotrebno prizadevatik doseganju cilja povedanja redno zaposlenih zclravnikov.

Temelj sistema zdravstvenega varstva je dobra primarna zdravstvena dejavnost, ki omogeis ysils
kakovost ter vedje zadovoljstvo z zdravstvenim var,stvom, sajje vsakomur dostopna neSrosredno, brez
potrebne predhodne napotitve. V sklopu ZD Smarje pri JelSah si je tako potrebno prizadevati kpridobitvi dodatnih timov, saj bo s tem ved dasa za obravnavo na primarni ravni in posledidno manj
napotitev naprej. Raziskave namred kaiejo, da en dodaten speclalist druiinske medicine na 10.000
prebivalcev pomeni 4% niiio smrtnost od zdajin.ie. Poseben trud je potrebno vloliti v pridobitev
dodatnih timov referendne ambulante druiinske medicine, kjer je pacientom poleg zdravnika in
srednje medicinske sestre na voljo tudi diplomirana medicinska sestra, ki bo pacientom svetovala pri
preventivnih dejavnostih' Zdravniku v referendnih ambulantah druiinske medicine tako ostane ved
dasa za pregled bolnih in tistih, ki imajo tezave, saj za laije primere pacientov poskrbijo usposobljeni
dlanitima.

Nedoredenost glede satelitskih urgentnih centrov pusda odprta vpraSanja glede specializantov
urgentne medicine, katerih mentorstvo se lahko sicer opravlja tudi v drugi ustanovi, sicer pa si je
potrebno v celotiprizadevatiza ohranitev sluZbe nujne medicinske pomodivSmarju pri.leliah,

Zdravstveno osebje tako medicinske sestre kot z:dravniki so glavni nosilci kvalitetnega ponujanja
zdravstvenih storitev' Ker so ti neposredno v stiku s paciepti in ker se dnevno sredujejo s problemi, ki
bi jih bilo potrebno odpraviti, menim, da je potrerbno upo5tevati njihove predloge, ki bi omogodili
zboljSanje opravljanje zdravstvenih storitev, s tenr bi se izboljsala tudi delovna klima in motivacija
zaposlenih, kibivsise toliko bolj strmelik cilju kvalitetne in pacientom prijazne zdravstvene oskrbe.

III. FINANCE IN INVESTICIJE

Z vidika financ je osrednjega pomena
dolgorodno finandno stabilnost, Glede

pozitivno poslovanje javnega zavoda, kajti le-to lahko vodi v
na to, da najvedji prihodek ZD Smarje priJelsah predstavljajo



finandna sredstva s strani zavoda za Zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki jih le ta pridobiva na
podlagi pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, je potrebno teiiti k doseganju celotne
realizacije programov in si prizadevati 5e za pridobitev dodatnih programov. Namred le z
opravljanjem vseh dejavnosti, kijih doloda zakonodaja, bomo lahko omogodili kvalitetno delovanje
ZD Smarje priJelsah tudi v bodode.

Pclleg prihodkov iz naslova javne sluibe je pomembno povedati tudi prihodke iz naslo,va opravljanja
trine dejavnosti. V celotije potrebno izkoristiti morebitne neizkori5dene zmogljivosti lilboratorijev in
ponuditi opravljanje laboratorijskih storitev koncesionarjem, v kolikor le-ti ie morda ne uporabljajo
teh storitev v ZD Smarje pri JelSah. odprte moinosti obstajajo tudi pri samrcpladniskih in
nadstandardnih storitvah zobozdravstva, predvsem v protetiki, kje je potrebno ponuditi kvalitetne
protetidne izdelke, tako na podrodju snemne kot fiksne protetike. pacientom je nanrred potrebno
razbliniti mi5ljenje, da so zobozdravstvene storitve v samopladniikih ambulantah kvalitetnejie kot v
primeru doplaiila v javni mreii. V prihodnosti je potrebno razmisliti tudi glede uvedbe programa
implantologije.

Stevilne prireditve na obmodju obdin ustanoviteljic, dajejo ZD Smarje pri Jel3ah prednostno moinost
zagotavljanja zdravstvenih storitev na javnih prireditvah, ki bi jih bilo potrebno v celoti izkoristiti.
Kljub p,rimanjkljaju ustreznega kadra, ocenjujem, da bi bilo potrebno prevzeti zagotavljanje
zdravstvenih storitev na javnih prireditvah in jih nato oddati v nadaljnjo podizvedbo zasebnikom, ki
so sicer v primeru odklonitve sodelovanja ZD Smarje priJelsah prisotni na prireditvah.

Dodatna finandna sredstva se bodo posledidno pridobila tudi z nameravano pridobitvijo novih timov,
tako da bodo v tem segmentu finance sledile timom.

Da bi zagotovili finandno stabilnost, more biti tudi odhodkovna stran stroikovno dim bolj racionalna
in udinkovita ter obvladovana. Pri tem je potrebno preuditi pravno moinost in finandne posledice
prenosa pravno-kadrovskih ter finandno radunovodskih dejavnosti, ki jih sedaj opravlja Skupnost
zavodov OZD, Glede na letni znesek pladil teh storitev v viSini preko 137,000,00 EUR se poraja
vpra5anje, ali ne bi bilo racionalneje te storitve opravljati na sedeiu ZD Smarje priJelSal"r, kar bi hkrati
pornenilo tudi hitrej5o odzivnost v primeru potrebe kakr5nihkoli podatkov, saj bi zaposleni imel
zadoliitev samo za konkretni zavod. Stro5ki dela redno zaposlenih v finandno radunovodski sluibi in
pravni sluibi pa bi po moji oceni znaiali bistveno manj, kot se sedaj namenja za pladilo tovrstnih
storitev zunanjim izvaja lcem.

Za zagotavljanje preglednosti nad finandnim stanjem zavoda je potrebno mesedno spremljati
poslovarrje zavoda, ter ugotavljati viSino realizacije posameznih programov, tako da je v vsakem
trenutku moino ugotoviti ali se dosegajo zastavljeni cilji, ter v primeru nedoseganja nemudoma
ustrezno ukrepati.

zgorai ie omenjene potrebe po novih timih bodo pomenile tudipotrebo po novih investicijah. lz tega
razloga bi bilo potrebno oblikovati srednje rodni plan investicij upoStevajod potrebe posameznih
zdravstvenih postaj, ter sodelovati na razpisih za sofinanciranje investicij. Le sodobno opremljen in
ustrezno arhitektonsko zasnovan zdravstveni dom in postaje, bodo omogodale nudenje kakovostnih
in varnih storitev pacientom, hkrati pa bodo predstavljalo dobro delovno okolje zaposlenim, kar bo
posledidno rezultiralo v njihovo zadovoljstvo. Upo5tevajod dejstvo, da bomo v prihajajodih letih
potrebovali skupaj s koncesionarji 27 ambulant, je potrebno Ie sedaj misliti na njihov,o zasnovo in



umestitevter temu ustrezno planirati investic'rje. Nemudoma pa bi bilo potrebno ureditiin posodobiti
prostore za delovanje sodobnega centra za krepitev zdravja, kjer se pod okriljem ;rrograma cindi
slovenija ljudi pouduje o zdravi prehrani, telesni aktivnosti, zdravem hujsanju, opusiianju nezdravih
navad, kakor tudi o bioloSkih dejavnikih tveganja za povisan kruni tlak, sladkor, vsebnost ma5dob v
krvi, ipd.

Zaradi napredka tehnologij in uvajanja novih medicinskih dognanj, je potrebno :;krbeti tudi za
ustrezrlo sprotno posodobitev vseh sredstev za delo, 5e posebej najbolj potrebnih medicinskih
aparatur brez katerih si poslovanja ZD Smarje pri jelSah sploh ni mogode zamiiljati. pri tem je
potrebno ustrezno prerazporejati delovna sredstva in zagotavljati, da so na posameznih podrodjih navofjo vedno najprimernejsa sredstva, tako je npr, reievalno vozilo z ved prevoienimi kilometripotrebno nadomestiti z novim, starega pa namerriti neurgentim prevozom, kjer morebitna okvara
vozila nled delom ne bo pomenila ogroianja tivljenja, Prav tako je potrebno izobrazevati kadre, saj se
le tako dosega udinkovito in kvalitetno zdravstven'varstvo.

Za dosego zdravstvene oskrbe na visokl ravnl ob hkratnem stabilnem finandnem poslovanju pa je
nenazadnje nujno potrebno tudi konstruktivno so<lelovanje z ustanoviteljicami zavoda zD Smarje pri
Jeliah in upoitevanje njihovih relevantnih pripomb.

lv. OBVESEANJE JAVNOSTI

V informacijskidobije obveidanje preko spletnih Portalov postalo nepogresljiv delvsakdanjika, zatoje spletrra stran zD ogledalo zavoda. Trenutna s;pletna stran je zastarela in bi jo bilo potrebno
nadomestiti z novo t'i. aktivno spletno stranjo, ki bo omogodala aiurnost podatkov namenjenim
pacientom' Hkrati bi v okviru posodobiwe spletner strani moral biti dodan poudarek rra obve5danju
ljudi na podrodju preventive in zdravega Zivljenjskega sloga.

v. SoDELOVANJEM Z/MED ZAposLENtMl

Za zagotavljanje pozitivne delovne klime je potrebno sodelovanje vseh zaposlenih in njihovapripadnost javnemu zavodu' V ta namen je potrebno predvsem graditi na medsebojnenr spostovanju
in zaupanju, kar bi lahko 5e dodatno poglobili z t.i, Team buildingom, kjer bi se preko neslulbenih
aktivnosti povezaliv tim, ki strmi k doseganju istih ciljev. Na ta nadin bi se medsebojno bolj povezali,
izboljSali komunikacijo ter posledidno tudi derovne procese,

v procese odlodanja je potrebno vkljuditi vse zaposlene. smiserno je uvesti mesedne sestanke inprouditi probude, predloge, pripombe in mnenja zaposlenih. prav zaposleni so namrerd tisti, ki sednevno sredujejo s probfemi in tako najbolje vidi.io katere zadeve bi bilo potrebno spremeniti aliizboli5ati' Vsak izmed vodij mora predstaviti svojo vizijo za derovanje pod njegovim okril.iem, v katerinaj upo{teva tudi predloge svojih podrejenih.



Hiter napredek medicine prinaia tudi nova dognanja, katerim je potrebno redno slediti, zato je
potrebno redno strokovno izobraievanje zaposlenih, kateri bodo nova spoznanja lahko prenesli v
prakso,

Za dim hitrejii pretok informacij pomembnih za poslovanje javnega zavoda, bi bilo potrebno uvesti
moderno notranjo elektronsko komunikacijo v okviru t.i. intraneta, ki bi pomenil hitrej5e odvijanje
delovnih procesov administracije in tako bived dasa ostalo za temeljno delo.

Ker so le zadovoljni zaposleni lahko nadpovpredno predani svojemu delu, je potrebno sprotno
spremljati izvajanje dela vsakega posameznika, ter ga tudi ustrezno nagraditi v okviru zakonskih
moinosti kot to doloda 22. i dlen ZSPJS. Zato je potrebno oblikovati pravilni( ki bo podrobno dolodal
pogoje nagrajevanja delovne uspeinosti.

vt. UVEDBA STANDARDOV

Stevilne organizacije ki teiijo k najbolj5emu, v svojih procesih uvajajo standarde kakovosti, s katerimi
ielijo izlloljiati zadovoljstvo uporabnikov svojih storitev, saj s poenotenimi procesi na vseh podrodjih,
ki so ustrezno dokumentirani omogodajo dokazovanje zmoinosti za dosledno zagotavljanje storitev
glede na postavljene zahteve, kar je temelj uspeSnega poslovanja. V ta namen bi tudi v ZD Smarje pri
Jelsah in zdravstvenih postajah bilo potrebno prideti z uvedbo standarda lSo 9001:2015 in njegovo
certifikacijo, saj bitako dosegli, da bi ne glede na lokacijo pacient dobil enako kakovostno storitev.

VII. ZAKUUEEK

Zeljo, da bi ZD Smarje pri JelSah postal stidi5de zadovoljstva uporabnikov njegovih storitev in
zaposlenih, je moino realizirati le z predanim in poirtvovalnim delom prav vseh zaposlenih, ter
medsebojnem spo5tovanju tako v odnosu med zaposlenimi kot pacienti. V ta namenr je potrebno
teziti k nenehnemu izboljievanju storitev, kijih javnizavod ponuja, za kar je potrebno posodabljanje
opreme v skladu z moZnostmi ter izobraievanje zaposlenih, saj bo kakovostna in varna storitev ter
prijazen in spoStljiv odnos do pacientov vodila k njihovemu zadovoljstvu. Ravno zadovoljstvo
pacientov in zaposlenih, pa more biti eden kljudnih ciljev in upam da mi bo dana mginost, da jih
uresnidinr.

Slov, Bistrica , !7.1,2.2016


