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Zadeva: ODGOVORINA SVETNISKA VPRASANJA 

Spostovani, 

skladno z elehtronskim sporocilom, prejetim dne 29.3.2017 v nadaljevanju podajamo odgovore na 

zastavljena vprasanja svetniskih skupin Izola je nasa, Lista Izolani in SDS v obcinskem svetu: 

1. Zanima nas all vam je znano dogajanje v ZD Izola 

Direktor je samostojni organ, obcasno me o dogajanju neuradno obvesca. 

2. Direktor naj bi uvajal novo sistematizacijo in s tem naj bi prislo do 
odpovedi delavnih razmerij. 

Od direktorja se pricakuje prilagajanje novim razmeram , organizacijsko 

izboljsevanje poslovanja skladno s predpisi torej skladno z zakoni in pravilniki, ki 

zdravstveno podrocje urejajo. Akt o sistemizaciji delovnih mest je ziv dokument, ki se 

spreminja skladno s prej navedenimi akti kakor tudi glede na potrebe dela, obseg 

istega in morebitne zahteve in prilagoditve, ki so nujne zaradi ustreznejse obravnave 

uporabnikov kot posledica uvedbe novih programov, siritve ali vsebinskih sprememb 

le-teh skladno z usmeritvami; stroke, ministrstva za zdravje, zakonodajalca. Odpovedi 

so zal mozne, je pa v konkretnem primeru slo za ukinitve delovnih mest, ki jih nalaga 

sprememba predpisov in poslovni razlogi. 

3. V zvezi s tem se sprasujemo ali je res , da nekatere ne nujne prevoze 
prioritetno izvajajo pogodbeni izvajalci medtem, ko vozila na resevalni 
stojijo. 

ZD Izola od 1. januarja 2017 zaradi zadostnega oz. glede na obseg kompetenc, bi 
lahko rekli, tudi prevelikega stevila se zaposlenih voznikov, nima nobenega 
pogodbenega izvajalca za resevalne prevoze. Aktualno organizacijo se sicer se 
spremlja, a trenutno kaze, da je morda podizvajalec boljsa od aktualne resitve, ki je 
Jinancno obremenjujoca za zavod, kar gre predvsem v skodo strokovno ustreznejse 
organizacije dela. Ne nujni prevozi se ne izvajajo s pogodbenimi izvajalci. Vozila na 



resevalni, ne stojijo po nepotrebnem. Je pa pogost pojav, da vozil zmanjka saj je 
enota preobremenjena in se cakalne dobe za ne nujne prevoze obcutno povecujejo. 

4. Ali se resevalni prevozi v ZD Izola izvajajo skladno s predpisi? 

Da. 

5. Kako je urejena dispecerska sluzba in koliko oseb je zaposlenih na 
resevalni postaji? 

(s prikazom st. rezijskih delavcev) 
Trenutna zasedba kadra na RSSI: 

/ vodja 
3 diplomirani - 
6 zdravstveni resevalec - NPK 
20 zdravstvenih tehnikov - nedolocen cas 
12 zdravstvenih tehnikov - dolocen cas 
3 vozniki      

Skupaj: 45 zaposlenih, brez administrativnega kadra, ki vnasa in preverja naloge za prevoz. 
Administrativni kader (2 delavca = en 8 + en po 4 ure), od tega so trenutno na daljsi bolniski 
3 zaposleni (tehniki) in 2 na porodniski (tehniki) 
Dispecerska sluzba je urejena skladno s pogodbo ZZZS in kadrovskim standardom za ta 
program. Kadrovsko je za izvajanje dispecerske sluzbe zagotovljenih in financiranih 5 zdr. 
tehnikov. Kar je za razliko od obdobja do leta 2013 pomemben korak naprej saj je pred tern 
dispecerja odpon. do pet. od 07:00 - 19:00 financial ZD iz lastnih sredstev. Glede na obseg 
dela in nujnost logisticne organizacije ne nujnih prevozov kot tudi sprejemanje in 
organizacijo izvedbe nujnih, je namrec dispecer nujen. Po pridobitvi tega novega programa 
je en dispecer prisoten 24/7, dodatni dispecer pa pon. - pet. 07:00 - 15:00. 

6. Po kaksni ceni se oddaja prostore in kaj cena vkljucuje? 

Cena najemnine je 9,63 EUR/m2. Cena, kot denarni izraz vrednosti ali po domace ( visina 
najemnine),vsebuje placilo za zacasno uporabo prostora , ki ga obracunavamo na kvadratni 
meter prostora, ki ga najemnik v dolocenem casovnem obdobju uporablja. Vsako leto svet 
ZD Izola, doloci najemnino za tekoce leto. 

7. Kdaj je bili izplacano Robertu Mulcu 85.000,00 EUR in kdaj je odlocal oz. 
bil seznanjen svet Zavoda ZD Izola? 

Svet je odlocal na seji 04.04.2012 od 9 clanov je 8 glasovalo za in 1 ni glasoval. Robertu 
Mulcu je bilo izplacano dne 12.04.2012, 40.000 EUR neto na osebni racun in 44.259,52 
EUR, davki in prispevki. Skupaj 84.259,52 EUR: Po porocilu izvedenca fmancne stroke bi 
mu morali izplacati 130.266,42 bruto v kolikor do poravnave nebi prislo in bi pocakali 
razsodbo RS Visje delovno in socialno sodisce, Pdp 1217/2011, datum 20.06.2012. 

Lepo pozdravljeni 

direktor Zdravstvene, 
Evgenij Komljanec, dr. 
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