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Javni zavod
ZDRAVSTVENI DOM IZOLA
SVET ZAVODA

Datum: 10.02.2020
Štev.: 983-1/2020-4

Oběina Izola - Comune di Isola

Sončno nabrežje 8 - Riva del Sole 8

6310 Izola - Isola

Zadeva: Zaprosilo za izdajo soglasja k imenovanju direktorja ZD Izola

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Svet zavoda ZD Izola na III. redni seji, dne 07. februarja 2020, sprejel

Sklep o imenovanju direktorja ZD Izola, za mandatno obdobje štirih (4) let.

Skladno z določilom 10., 11. in 31. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni

dom Izola (Uradne objave Občine Izola št.: 8/11 - uradno prečiščeno besedilo in 31/2019) ter

27. in 29. člena Statuta ZD Izola, mora k imenovanju podati soglasje občina ustanoviteljica.

V prilogi posredujemo:

- Sklep Sveta zavoda o imenovanju direktorja JZ ZD Izola, št: 22-SZ/2020, z dne

07.02.2020,

Predlog programa dela in razvoja javnega zavoda, s prijavo na razpis za direktorja.

Vljudno prosimo pristojni organ občine ustanoviteljice, da k prejetemu Sklepu o imenovanju

Evgenija Komljanca. dr. dent. med., spec. za direktoıja ZD Izola, za mandatno obdobje štirih

(4) let, poda soglasje.
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Aleš Bohinec



l l

Priloga: kot v tekstu.

Posredovano občini ustanoviteljici, priporočeno po pošti s povratnico

Občina Izola, Sončno nabrežje 8,6310 Izola.



Javni zavod

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA

SVET ZAVODA

Številka: 22-SZ/2020

Datum: 07.02.2020

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št.

17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 -

ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP, v nadaljevanju: Zakon o zavodih), 10. člena Odloka o

ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Izola (Uradne objave Občine Izola št.: 8/11 - uradno

prečiščeno besedilo in 31/2019, v nadaljevanju: Odlok), 27. ter 30. člena Statuta Zdravstveni dom Izola

(v nadaljevanju: Statut), je Svet zavoda na svoji III. redni seji, dne 07.02.2020, sprejel naslednji

SKLEP

1. Svet zavoda na podlagi 27. člena Statuta, za direktorja Javnega zavoda zdravstveni dom Izola,

za mandatno obdobje štirih let (4), imenuje Komljanec Evgenija, dr. dent. med., spec.,

stanujočega Južna cesta 4 a, 6310 Izola.

2. K imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Izola, mora podati soglasje

ustanovitelj.

Obrazložitev:

Na podlagi 32., 33., 34. in 35. člena Zakona o zavodih, 11. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda

Zdravstveni dom Izola, 27. ter 30. člena Statuta je Svet zavoda na svoji II. redni seji, dne 17.01.2020,

sprejel sklep št.: 16-SZ/2020, s katerim Svet zavoda pristopi k izvedbi razpisa za direktorja zavoda. za

določen čas štirih (4) let, za mandatno dobo izvrševanja funkcije direktorja Javnega zavoda

Zdravstveni dom Izola.

Razpis za direktorjaje bil objavljen v Primorskih novicah, št: 18, dne 23.01.2020 ter je obsegal pogoje

določene v 11. členu Odloka o ustanovitvi in 29. členu Statuta, kot tudi Sklepa Sveta zavoda, št.: 16-

SZ/2020, z dne 17.01.2020, po katerem je za direktorja lahko imenovan kandidat, ki poleg pogojev,
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predpisanih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: da ima najmanj specializacijo po visokošolski

strokovni izobrazbi, visokošolsko univerzitetno izobrazbo po prejšnji ureditvi ali najmanj magistrsko

izobrazbo (druga bolonjska stopnja) s področja ekonomije, poslovnih in upravnih ved, prava in

zdravstvene stroke; da ima najmanj osem let delovnih izkušenj. od tega pet let na vodstvenih delovnih

mestih; da ima znanje italijanskega jezika na višji ravni; da je državljan Republike Slovenije; da

izpolnjuje ostale pogoje v skladu s področno zakonodajo in aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali

pravili zavoda; da predloži v pisni obliki program in razvoj javnega zavoda ter življenjepis s točnimi

opisi del in nalog, ki jih je doslej opravljal. Kandidati morajo k prijavi priložiti tudi vsa ostala dokazila.

ki so navedena v pogojih razpisa.

Svet zavoda je na svoji II. redni seji, dne 17.01.2020 sprejel sklep št.: 19-SZ/2020, s katerim imenuje

tri člansko razpisno komisijo za izvedbo prve faze izbirnega postopka.

Razpisna komisija se po izteku roka za prijavo, ki se je iztekel dne, 02.02.2020, sestala na prvi seji

dne. 04.02.2020 in ugotovila, da sta na razpis pravočasno prispeli dve prijavi kandidatov, in sicer:

Iztok Čegovnik in Evgenij Komljanec. Prijavi sta bili poslani pravočasno, priporočeno, v zaprti kuverti

111 plävililu uzilétčem »Za razpis direktorja«.

Razpisna komisija je po pregledu prijav in ugotavljanja razpisanih pogojev in priloženih dokazil

ugotovila, da kandidat Iztok Čegovnik, ne izpolnjuje pogoja glede zahtevanega znanja italijanskega

jezika na višji ravni, saj kandidat v življenjepisu navaja, da ima osnovno znanje italijanskega jezika,

zato se kandidat, oziroma prijava, ne uvrsti v nadaljnji postopek izbire.

Razpisna komisija v nadaljevanju pri pregledu prijav in ugotavljanju izpolnjevanja razpisnih pogojev

in priloženih dokazil ugotavlja, da kandidat: Komljanec Evgenij v celoti izpolnjuje zahtevane razpisne

pogoje ter, da je k prijavi priložena zahtevana dokumentacija.

Razpisna komisija je skladno s Sklepom Sveta zavoda št.: 19-SZ/2020, pripravila pisno poročilo o

ugotovitvah in izvedenih postopkih, ki ga je predstavila na III. redni seji Sveta zavod, dne 07.02.2020

vključno s celotno razpisno dokumentacijo za direktorja ZD Izola.

Po obravnavi prijav in izvedenem postopku glasovanja za sprejem sklepa o imenovanju direktorja

Javnega zavoda Zdravstveni dom Izola, za mandatno obdobje štirih (4) let, v katerem je od 7 prisotnih

2



f

članov Sveta zavoda, bilo ugotovljeno: da je kandidat Evgenij Komljanec na podlagi 57. člena

Poslovnika Sveta zavoda prejel večino glasov in sicer 6 glasov »za« in en zadržan.

Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 -

ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93,66/93,66/93,45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L,

36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), 10. in 11. člena Odloka o ustanovitvi ter 27. člena Statuta, mora k

imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Izola podati soglasje ustanovitelj.

Pravni pouk:

Zoper ta Sklep imajo kandidati pravico zahtevati sodno varstvo pri sodišču, pristojnem za delovne

spore v roku 15 dni od vročitve tega sklepa.

Kandidati imajo pravico pogledati razpisno gradivo, ki se nanaša na razpisni postopek za imenovanje

direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Izola in je na razpolago v kadrovski službi zavoda.

Predsednik Sveta za~da

Aleš Bohinec

Ае

IZOLA
ISOLA
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~2«A SPSU

Obveščeni:

- Evgenij Komljanec, Južna cesta 4 a, 6310 Izola,
- Iztok Čegovnik, Gortanova 16,6330 Piran,
- Občina ustanoviteljica, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola,
- 1 x kadrovska evidenca,
- 1 x arhiv Sveta zavoda.
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Evgenij Komljanec, Južna cesta 4a, 6310,Izola

Javni zavod, Zdravstveni dom Izola,Ulica oktobrske revolucije11,6310, Izola

Zadeva: PRIJAVA NA RAZPIZ ZA DIREKTORJA ZD IZOLA za obdobje 2015-2019

Spodaj podpisani Evgenij Komljanec rojen 09.08.1966 se prijavljam na razpis za direktorja Zdravstvenega

doma Izola, ki je bil objavljen 23.01.2020 v Primorskih novicah. Po izobrazbi sem doktor dentalna

medicine, specialist zobne in čeljustne ortopedije. Rodil sem se v Ljubljani, nato pa v glavnem celo

življenje živel v Izoli. Sem dober poznavalec lokalnega okolja in potreb prebivalstva.

Spoznam se tudi na ekonomijo in podjetništvo, prisoten sem tudi v lokalni politiki. Menim, da zaradi

poznavanje zdravstva, ekonomij,podjetništva in lokalne politike sem vsekakor primeren kandidat za

opravljanje funkcije direktorja ZD Izola. S temi veščinami bom lahko zelo dobro skrbel za interese ZD

Izola. Opravljam lahko funkcijo poslovnega in strokovnega direktorja v eni osebi, kar je velikega pomena

za zdravstveni zavod takega obsega, kot je ZD Izola, predvsem iz aspekta racionalnega poslovanja. Ob tej

priiavi za poslovnega direktoria, če bom imenovan, daiem vnaorei nepreklicno soglasie, da bom ob

soglasju sveta opravljal tudi funkcijo strokovnega direktorja.

Funkcijo direktorja sem opravljal že v letih 2002-2009. Pred tem, sem kot podžupan Občine Izola

zadolžen za zdravstvo sodeloval pri izgradnji novega ZD Izola. V svojem prvem direktorovanju sem s

pomočjo sodelavcev saniral poslovanje. V sedmih letih smo izboljšali poslovanje zavoda iz rezultata cca.-

250 000 eur v letu 2002 na cca +100 000 v letu 2009 razlike odhodkov nad prihodki.

V tem obdobju smo tudi s pomočjo treh obalnih Občin zgradili novo reševalno postajo. S pomočjo

številnih donatorjev in iz lastnih sredstev smo obnovili vozni park reševalnih vozil in vso opremo v ZD

Izola.

V letih 2009 in 2010 nisem bil direktor. Direktorsko funkcijo sem nastopil ponovno v mandatu 2011-2015

Ob mojem ponovnem prihodu je bilo stanje v ZD Izola ponovno v negativnih številkah -219 000eur. V

treh letih smo s sodelavci, pod mojim vodstvom ponovno sanirali ZD Izola tako, da je bilo v letu 2013

poslovanje pozitivno, kljub zaostrenim gospodarskim razmeram. Potrebno je vedeti, da so se sredstva za

zdravstvo v Sloveniji od leta 2009 znižala za 17%. Sanirali smo-ZD brez odpuščanja zaposlenih in celo z

povečanjem obsega zdravstvenih storitev, ki jih nudimo našim pacientom.

Zavod sem ponovno vodil v tekočem mandatu 2015-2019 in v zadnjem letu kot VD direktor. Zadnji

mandat je bil predvsem zaznamovan z pridobitvami novih programov tako kurativnih, kot preventivnih. V

zadnjem mandatu smo z vsemi novimi programi zaposlili 35 novih sodelavcev in s tem bistveno izboljšali

dostopnost do zdravstvenih storitev v Občini Izola. V zadnjem mandatu sem posebej ponosen na

povečanje prihodkov iz 2 884 613,23 v letu 2015 na več kot 5 miljonov v letu 2019.



Novi programi od leta 2011 - 2019:

2011 - reorganizacija sistema NMP - Pilotsko dežuranje v SBI v sklopu CUS

2013 - Pridobitev programa _ Zdravstveni dispečer

2014- pridobitev 2 referenčnih ambulant

2017 -dodatna ambulanta pediątrije

2017 - dodatna ambulanta družinske medicine ( uradno sicer s 1.12. 2017)

2018 - dodatni program fizioterą pije

2018 - program farmacevtski svetovalec ť

2018 -dodatna rcfcrcnčno ombglanta

2019 - Okrepitev ambulante za Nмр z zaposlitvijo dodatnih zdravnikov in s tem zagotovitev, da

zdravniki družinske medicine ne delajo sočasno na 2 deloviščih ( kar je če spremljaš poročila in

dogajanje v Sloveniji svojevrsten, USPEH)

2019 - pridobitev 0,15 tima - zoþozdravstvo ODRASLI

V zadnjem mandatu sem zagotovil prostore za naše nove dejavnosti s preselitvijo koncesionarjev na

Prešernovo 2. Prostore smo najeli od Občine Izola preuredili in oddali v podnajem . tako smo zagotovili

dostopnost v ízoli za kardiologijo,uıiologijo in psihiatrično dejavnost.

Uspešno smo in sodelujemo v EU projektih:

Zaključena sta projekta:

• Za Demenci prijazno družbo (zaključen )-konec 2018

• Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvaJanje v primarnem

zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnosti (zaključen december 2019)

í



EU projekta v teku:

• Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in

programov za zmanjševanje škode na področju prepovedanih drog ( v teku)

Projekt: Emergency Euro Region C v teku) ~

Vizijo vodenja sem predstavil v priloženem Programu dela in razvoja za obdobje 2020-2024.

Prepričan sem in obljubljam, da bom v novem mandatu v kolikor mi bo naklonjeno vaše zaupanje vzorno

vodil in skrbel za ZD Izola.

1/1
Izola, 29 .01.2020 Evgenij Komljaneкtl~

Priloge:

- Prijava in kratek življenjepis in opis dela. ki qpm ga opravljal in delovne izkušnie

- Potrdila o končani izobrazbi (doktor stomatologije,strokovni izpit,specialist zobne in čeljustne

ortopedije,licenca)
- Potrdili o delavnih izkušnjah in vodstvenih delavnih mestih

- Potrdilo o državljanstvu

- Potrdilo o znanju italijanskega jezika (diploma srednje šole in potrdilo o programu italijanščine

šole na dvojezičnem področju)

- Program dela in razvoja javnega zavoda



UVOD

Občina Izola je leta 1991 z odlokom ustanovila Zdravstveni dom Izola, kot javni zavod. Z
odlokom o ustanovitvi št. 501 - 4/96 z dne 27. 10. 1997, ki ga je izdala Županja
Občine Izola, je bil odlok iz leta 1991 usklajen z veljavno zakonodajo na področju
zdravstvene dejavnosti. Zdravstveni dom je pravna oseba. Ustanoviteb
Zdravstvenega doma je Občina Izola, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa
izvršujeta občinski svet in Župan.

Ime zavoda: Zdravstveni dom Izola
Casa detla sanita lsola

Sedež zavoda je : Ulica oktobrske revolucije 11
Via Rivoluzione d'ottobre 11

Kraj in poštna številka: Izola, 6310
Davčna številka: 98216007
Številka podračuna pri Upravi za javna naročila : 01240 - 6030920740
е-mail: zdravstveni. dom. izola(ásiol.neı

Temeljne informacije o Zdravstvenem domu

Javni zavod Zdravstveni doni Izola je ustanovljen z namenom opravljanJa osnovne in
specialistične zdravstvene dejavnosti skladno s sprejeto mrežo javne zdravstvene
službe na primarni ravni na nhmoğıı občine Izola, in sicer:

a) osnovno zdravstveno dejavnost, katera obsega:

> spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje,
krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivam
zdravljeme in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev;

> preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s
programom preventivnega zdravstvenega varstva:

> zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravJa;
> patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu;
> Пнjno medicinsko pomoč;
> zdravstvene preglede športnikov:

zdravstvene preglede nabornikov;
r ugotavljanje začasne nezmožnosti za

delo;
diagnostične in terapevtske storitve
ter

> Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog.

с) druge zdravstvene storitve in storitve v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti:

9 prodaja zdravstvenih storitev na trgu:
k programi za zdravo Življem e;
k izvajanje mrliške pregledne službe in
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k koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti delovam

javne mreže.

Razvita osnovna zdravstvena dejavnost načeloma deluje na dispanzerski način,

usmerjen na določene populacijske skupine ali na določene bolezenske ogroženosti.

Vsa ostala urgentna, akutna in kronično somatska zdravstvena problematika je v

zdravstvenem domu pretežno pokrita z dejavnostjo splošne medicine, socialno

medicinska problematika pa delno s pomočjo patronažne sluźbę, kar pomeni

angažirano, celovito in stalno zdravstveno varstvo posameznika ali skupine z vidika

integrirane (preventivne. ki,rativne in socialne) , medicine. To pomeni epidemiološko

spremljanje ter poznavanje. zdravstvenega stanja populacije in ukrepanje proti najboli

ogrožajočim oz.. razširjeńim dejavnikom tveganja; izvajanje zdravstvene vzgoje;

organiziranje zgodnjega odkrivanja razvojnih anomalij in bolezni ter pravočasno

ukrepanje; sodelovanje z zdravstvenimi dejavnostmi na različnih ravneh ter za

zdravstveno varstvo pomembnimi lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi institucijami

zaradi celovitega zagotavljanja zdravih pogojev. Življenja oz. odpravljanja razmer, ki

negativno vplivajo na zdravstveno stanje prebivalstva.
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