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OBČINA VRHNIKA

Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-410. fax: 01/7505-158

NADZORNI ODBOR
Številka: 9001-6/2018 (4-01)
Datum: 20.6.2018

Na podlagi
Statuta občine Vrhnika, sprejetega 24. 9. 2015 na seji Občinskega sveta Vrhnika, številka
007-412015 (2-01), objavljenega v Našem časopisu št. 430/2015
Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vrhnika, sprejetega 28.11.2016, številka 007312016 (1-02), objavljenega v Našem časopisu št. 443/16 in
Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine, izdano s strani
Ministrstva za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Ur. list RS, št. 23/09
je Nadzorni odbor Občine Vrhnika na 24. redni seji dne 20.6.2018 sprejel

Nadzornega odbora Občine Vrhnika o nadzoru nad
poslovanjem Zdravstvenega doma Vrhnika

Končno poročilo

1.0snovni podatki o nadzoru
1. Nadzorni organ: Nadzorni odbor Občine Vrhnika (v nadaljevanju NO OV) v sestavi :
• dr. Marjan RIHAR, predsednik_
• Greta DEČMAN , članica
• Grega KUKEC, član
• mag. Katarina ŽELEZNIK LOGAR, članica
• mag . Marjana ŽNIDARŠIČ, članica
2. Nadzorovani organ je direktor ZDV Roman Strgar
3. Predmet nadzora je
• Pravilnost, zakonitost in gospodarnost izdatkov za strokovno izobraževanje
delavcev, specializacijo in strokovno izpopolnjevanje
2. Za opravljanje nadzora se pooblasti Greto Dečman (poročevalka) in Katarino Železnik
Logar.
3. Nadzor se izvede po naslednjem terminskem planu (inštrukcijski roki):
3.4.2018
• pričetek nadzora
do 14.5.2018
• ugotovitveni postopek
do 8.6.2018
• sprejem osnutka poročila
6 tednov po vročitvi osnutka poročila
• rok za odzivno poročilo na osnutek do 31.8.2018
• sprejetje končnega poročila

2.Uvod
2.1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu
Podatki o nadzorovanem organu so v celoti javno dostopni na spletni strani http://www.zdvrhnika.si/pdf/informaciie.pdf.
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2.2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vrhnika, Naš časopis št. 443/16
Poslovnik Občinskega sveta Občine Vrhnika, Naš časopis, št. 430/2015
Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine, izdano s strani
Ministrstva za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Ur. list RS, št. 23/09
Program dela NO OV za leto 2018
Statut Občine Vrhnika, Naš časopis, št. 430/2015
Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju
zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev obsega:
Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih
sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/06 z dne 1. 9. 2006),
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju
zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 42/17 z dne
4. 8. 2017).

2.3.Nameni in cilji nadzora
Predmet nadzora je pravilnost, zakonitost in gospodarnost izdatkov za strokovno
izobraževanje delavcev, specializacijo in strokovno izpopolnjevanje

3.1zvajanje nadzora
Z nadzorom sta poročevalki startali 12.4.2018. 16.4.2018 sta s strani direktorja g. Romana
Strgarja prejeli spodaj navedeni poročili.
Tudi na dodatni zahtevek- spisek udeležencev izobraževanj v navedenem obdobju sta prejeli
odgovor in obrazložitev namena izobraževanj- vzdrževati in izboljševati kakovost zdravstvenih
storitev v ZD Vrhnika
Prejeti izpiski poročil- spodaj navedeni:

IZSEK IZ LETNEGA POROČILA 2017
Izobraževanje, specializacije in pripravništva

V ZDV izobraževanja zaposlenih izvajamo v okviru vsebin, ki so primerne za posamezno
dela in so v sklopu predvidene letne vsote, ki je navedena v finančnem načrtu.

področje

Strokovnih izobraževanj se udeležujejo vsi zaposleni, ki to želijo in to potrebujejo za
permanentni razvoj svojega dela. Zdravniki in zaposleni v zdravstveni negi, se v večji meri
udeležujejo izobraževanj, kjer pridobijo kreditne točke in so obvezen del vsebine za
podaljšanje licenc. V planu za leto 2017 smo planirali sredstva za izobraževanje v višini 20.000
EUR, z opombo, da bomo ta sredstva ob morebitnih upravičenih potrebah in dobremu
poslovanju povečali na 25.000 EUR. Oba pogoja sta bila izpolnjena, zato smo lani za
izobraževanje zaposlenih namenili 24. 168 EUR.
V ZDV smo imeli v letu 2017 skupno 5 specializantov družinske medicine. Specializanti
družinske medicine opravljajo specializacijo v okviru javne mreže, katerih plačnik je ZZZS in
so redno zaposleni v ZDV za čas trajanja specializacije. Pripravnikov nismo predvideli v
finančnem načrtu in jih ne zaposlujemo.
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značaja.

IZSEK IZ LETNEGA POROČILA 2016
Izobraževanje, specializacije in pripravništva
V ZDV izobraževanja zaposlenih izvajamo v okviru vsebin, ki so primerne za posamezno
področje dela in so v sklopu predvidene letne vsote, ki je navedena v finančnem načrtu.
Strokovnih izobraževanj se udeležujejo vsi zaposleni, ki to želijo in ki potrebujejo za
permanentni razvoj svojega dela. Zdravniki in zaposleni v zdravstveni negi, se v večji meri
udeležujejo izobraževanj, kjer pridobijo kreditne točke in so obvezen del vsebine za
podaljšanje licenc.
V ZDV smo imeli od 1.9.2016 do 30.11.2016 skupno 5 specializantov (4 družinska medicina
in 1 pediater). Specializantka pediatrije je specialistični izpit uspešno opravila 30.11.2016 in
katere plačnik je bil ZDV. Specializanti družinske medicine opravljajo specializacijo v okviru
javne mreže, katerih plačnik je ZZZS. Pripravnikov nismo predvideli v finančnem načrtu in jih
ne zaposlujemo.

Dodatna informacija: Za izobraževanje smo v letu 2016 namenili 15.218,60 €.
V stroških izobraževanja so zajete kotizacije in šolnine.
Roman Strgar

3.1. Sodelovanje med NO in nadzorovanim organom
Sodelovanje je potekalo korektno. Zaprošena dokumentacija je bila ažurno posredovana.
Tudi komunikacija na samem srečanju je bila odprta in korektna.

3.2. Ugotovitveni del
Pri pregledu dokumentacije in samem razgovoru, nepravilnosti nismo zaznali

Dečman
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Greta
Katarina
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