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OBEINSKI SVET OBdINE MORAVSKE TOPLICE

Zadeva: SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA
ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

1. ZAKONSKA PODLAGA

- 29. dlen Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, 5t. 5t. 23105 - uradno prediSdeno

besedilo, 15/08 - ZPacP,23108,58/08 - ZZdrS-V,77108 - ZDZdr, 40/12 - ZUJF, l4ll3,
88/16 -ZdZPZD,64117 inl/19 -odl. US),

- 16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 3t.35114,21/15,25117),
- 51b. in 100. dlen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 3t. 94101- UPB2, 76108,

79109, 5yt0, 40112 - zuIF, l4lt5 -zuuJFo, 1 1/l S-ZSPDSLS-1, 30/18),
- 22. in 23. dlen Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota.

2. RAZLOGI ZA SPREJEM

Mestna obdina Murska Sobota je z dopisom z dne 3. 12.2019 zaprosllaza soglasje k imenovanju
Edith ZiZeU Sapad za direktorico javnega zavodaZdravstveni dom Murska Sobota.

Na osnovi 29. dlena Zakona o zdravstveni dejavnosti in 22. dlena statuta javnega zavoda
Zdravstveni dom Murska Sobota imenuje direktorja zdravstvenega zavoda svet zavoda s soglasjem
ustanovitelja.
Ker ustanoviteljske pravice do javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota 5e

niso razdeljene, na podlagi 3. odstavka 51b. dlena in 2. odstavka 100. dlena Zakona o lokalni
samoupravi, izvr5ujejo ustanoviteljske pravice do skupnih javnih zavodov, organi obdine v katerih
je njihov sedeZ, v soglasju z organi obdin, za obmodje katerih je bil ustanovljen javni zavod.

3. PREDLOG SKLEPA

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice podaja soglasje k imenovanju Edith LUeUSapai, dr.
med. spec., iz Rakiiana, Lendavska ulica 30, 9000 Murska Sobota, za direktorico javnega

zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota, za mandatno rih let.

Pripravila: obdinska uprava : Alojz GLAVAd

Priloga:
- Dopis Mestne obdine Murska Sobota, 5t. 014-001912019-6 (l3l) z dne 3.
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PUCONCI, ROGASOVCt, selOVCt in TtstNA

Zadevai Soglasje k imenovanju direktorice javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni
dom Murska Sobota

Spoitovani,

v skladu z 29. dlenom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, 5t. 23105 - uradno
predii6eno besedilo, 15108 - ZPacP,23i08, 58/08 - ZZdrS-E, 77lOB - ZDZdr, 40112 - ZUJF,
14113,88116 - ZdZPZD,64117 in 1/19 - odl. US) direktorja zdravstvenega zavoda imenuje in
razreiuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.

Svet zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota je na podlagi javnega razpisa za delovno
mesto direktor Zdravstvenega doma Murska Sobota (miz) za 4-lelo mandatno obdobje,
objavljenega v Uradnem listu RS, 5t. 59i2019 z dne 4.10.2019, v skladu z veljavno
zakonodajo in dolodbami Statuta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska
Sobota na 93. seji, dne 12. 11.2019 sprejel sklep 5t. 80/5-2019:
1. Edith 2t2gX SnpnC, dr. med. spec. se imenuje za direktorico Zdravstvenega doma
Murska Sobota za mandatno obdobje 4 let.

2. lmenovanje priEne veljati z dnem, ko bo k imenovanju podano zadnje soglasje vseh
ustanoviteljev, s tem, da novi mandat nastopi Sele po izteku zadnjega dne obstojedega
mandata direktorici, to je z dnem 16. 1 . 2020.

Vlogo javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota, s prilogami, vam
posredujemo v prilogi.

Mestni svet Mestne obdine Murska Sobota je na7. seji, dne 28. novembra 2019 sprejel
sklep: Mestni svet Mestne obcine Murska Sobota daje soglasje k imenovanju Edith
ZZEX Sepe0, dr. med. spec., iz Rakidana, Lendavska ulica 30,9000 Murska Sobora,
za direktorico javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota.

Ustanoviteljske pravice do javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota
5e niso razdeljene, zato na podlagi 3. odstavka 51.b dlena in 2. odstavka 100. 6lena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94/07 - uradno predisdeno besedito, 76108, l9l0g,
51110,40112 - ZUJF, 14115 - ZUUJFO, 11118 - ZSPDSLS-1 in 30/18) izvr5ujejo
ustanoviteljske pravice do skupnih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov organi obdine, v
kateri je njihov sede2, v soglasju z organi drugih obdin, za obmodje katerih je bil ustanovljen
javni zavod, javno podjetje ali sklad. Soglasje je lahko splo5no in dano v naprej. ee obdina
ne odre6e soglasja v petnajstih dneh od prejema pisnega predloga, se 3teje, da je soglasje
dano.

Kardoleva ulica 2. 9000 Murska Sobota

tel.: (02) 525 l6 77. faks: (02) 525 16 15

mestna,obcina@murska-sobota-5i

www.murska-sobota.5i
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Prosimo, da podate soglasje k imenovaniu direktorice javnega zdravswenega zavoda

Zdravsweni dom Murska Sobota.

soglasje posredujete na naslov: Mestna obdina Murska sobola (Mestni svet Mestne obeine

Murska Sobota), Kardoseva 2, 9000 Murska Sobota.

S spoStovanjem,

PRILOGE:
- kot v tekstu

POSLANO:

- naslovnikom

- Zdravstveni dom Murska Sobota (v vednost)

VLOZITI:

- v zbirko dokumentarnega gradiva
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MESTNA oattNa MURsKA
Kardo!eva 2
9000 Murska Sobota

: lka:80/6-20L9
m: 15.11.2019

ZADEVA: SOGLASJE k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom
Murska Sobota .t

Spo5tovani,

Na podlagi 29.6lena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Urani list RS,5t.23/05 - uradno pre-
ii5teno besedilo , 75/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 77 /08 - ZDZdt, 4O/t2 - ZUJF,

L4/13,88/76 -ZdZPZD,64/t7 in 1/19 - odl. US) in 22. dlena Statuta javnega zdravstvenega
zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota imenuje in razre5uje direktorja zavoda svet zavoda
s soglasjem ustanovitelja. 

.

Sedanji mandat direktorici zavoda Edith Ziiek Sapad, dr.med.spec. poteie z dnem
15.01.20r..20. Na podlagi objavljenega javnega razpisa v Uradnem listu RS 5t, 59/2019 dne
04.10.2019 sta na razpisano prosto delovno mesto za direktorja Zdravstvenega doma Mur-
s*a Sobota za naslednje 4 -letno mandatno obdobje prispeli dve pravotasni in popolni
vlogi. ivet zavoda je po opravljenem javnem razpisu in po postopku, dolodenim s Statutom
in Poslovnikom dela zavoda, na 93. seji dne 12.11.2019 sprejel sklep,, da se Edith ZiZek Sa-
pad, dr.med.spec. ponovno imenuje za direktorico zavoda za naslednje mandatno dobo 4-
ih let.

Na podlagi veljavne zakonodaje in internih pravil zavoda je postopek imenovanja direktorja
dvostopenjski. Odlo6itev o imenovanju je dokonina (zaine veljati) 5ele takrat, ko sogla5a

ustanovitelj oz. vsi ustanovitelji. Zato Vas prosimo, da priloieni sklep o imenovanju obrav-
navate in podate svoje soglasje k imenovanju. V tej zvezi vas tudi prosimo, da omenjeni
sklep posredujete tudi ostalim obiinam ustanoviteljicam javnega zdravstvenega zavoda
Zdravstveni dom Murska Sobota in jih pozovete k podaji soglasja k imenovanju.

V prilogi dostavljamo sklep o imenovanju direktorice in.njeno vlogo na razpis.

S spoltovanjem I Zdravstveni dom Murska Sobota

Kot v tekstu

Naslovnik v/
Arhlv
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ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA
Graiska ulica 24
9000 Murska Sobota

Stevilka: 8o/5-2019
Datum: 12.11.2019

Na podlagi 29. tlena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Urani list RS, 5t. 23/05 - uradno prediSdeno

besedilo, 15/08 - ZPacP, 23/08, 58108 - zzdts-E, 77 /OB - ZDZdt, 40/12 - ZJJI, 1'4/L3, 88/L6 -
ZdZ?ZD, 64177 in 1/19 - odl. US), doloiil Zakona o zavodih (Uradni list RS, 5t. L2l9r, 8/96,36100-
zPoZC, L27lO6-AZPI in22. in 23. flena Statutajavnega zdravstvenega zavoda Zdravstvenidom Mur-
ska Sobota je svet zavoda na svoji 93. seji dne 12.u.2019 sprejel naslednji

SKIEP:

f. fdittr ZtZff SepAe, dr.med.spec. se imenuie za direktorico ZdravstveneBa doma Murska Sobota

za mandatno obdobje 4let.
2. lmenovanje pridne veljati z dnem, ko bo k imenovanju podano zadnje soglasje vseh ustanovite-
ljev, s tem, da novi mandat nastopi Sele po izteku zadnjega dne obstojeiega mandata direktorici, to
je z dnem t6.Ot.ZO20.

obrazloiitev:
Na podlagi javnega razpisa objavljenega v Uradnem listu RS, 5t. 59/2019 z dne 04.10.2019 sta se v

zakonitem roku na prosto delovno mesto direktor.ia zavoda prijavila dva kandidata: edith Ziiek sa-

pa6, dr.med.spec., Rakidan, Lendavska 30,9000 Murska Sobota in Miran Forjanid, mag.posl. ved,

dipl.lab.zob.prot., ertomirova 6, eernelavci,9000 Murska Sobota. Oba kandidata sta izpolnjevala

razpisne pogoje, zato sta bila povabljena na 93. sejo sveta zavoda na predstavitev. Na seji je bilo

prisotnih 6 alanov sveta zavoda. Po predstavitvi obeh kandidatov so tlani sveta zavoda sprejeli

sklep, da se glasovanje o kandidatu za direktorja izvede tajno. Po kontanem preitevanju glasov je

predsednik sveta objavil rezultat glasovanja: Edith Ziiek SapaE, dr.med.spec. (4 glasovi >ZA<), Miran

Forjanit, mag.posl.ved, dipl.lab.zob.prot. (2 glasova DZA(). Neveljavnih glasovnic ni bilo.

Na podlagi 37. flena Poslovnika o delu sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota je

sklep sprejet, de zanj glasuje vedina vseh prisotnih dlanov.

lmenovanje pritne veljati z dnem, ko bo k imenovanju podano zadnje soglasje vseh ustanoviteljev

zavoda.
Mandat sedanji direktorici Edith Zi;ek sapad, dr.med.spec. potede z dnem 15.01.2020. Novi mandat
po pridobitvi zadnjega soglasja 12 ustanoviteljev zadne veljati prvi naslednji dan po poteku obsto-
jeaega mandat, to je z dnem L6.0f .2020.
S tem je sklep utemeljen.
Pravni pouk:
Kandidat ima pravico po prejemu pisnega odpravka tega sklepa zahtevati v roku 15 dni sodno var-

stvo pri pristojnem delovnem sodis.u, de misli, da je bil krSen za izvedbo razpisa dolofen postopek

in da je ta krsitev bistveno vplivala na odloditev o izbiri kandidata ali da izbrani kandidat ne izpolnjuje

v razpisu dolotenih pogojev.

Zdravstveni dom Murska
Predsednik sveta zavoda

ZDMVSTVENI DOM MURSG SOBOTA

Grajska ulica 24

9OOO MURSKA SOBOTA

Telefon:02 534 13 00
Fax:02 534 13 80
E-poita: zdravstveni.dom@rd'ms.si

Splet: https://www,zd-ms.si
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Edith ZiZet<Sapad

Rakidan, Lendavska 30

. 9000 Murska Sobota

Zdravstueni dom Murska Sobota

Grajska ulica24

9000 Murska Sobota

ZADEYA: PzuJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA ZDRAVSTVENEGA DOMA
MURSKA SOBOTA

Podpisana Edith Zizet sapad, rojena 3. oktobra 1974 vMurski Soboti , se prijavljam na razpis
za direktorico Zdravstuenega doma Murska Sobota.

Diplomirala sem leta2Ol2na Medicinski fakulteti v Ljubljani in se po opravljenem strokovnem
izpitu istega leta zaposlila v Zdravstvenem domu Murska Sobota. Leta 2010 sem opravila
specialistidni izpit in pridobila naziv specialist za druzinsko medicino.

Med leti 2006 in 2008 sem bila vodja sploSne medicine, od leta 2009 sem vodja prehospitalne
enote Zdravstvenega doma Murska Sobota.

od leta 2012 sem direktorica Zdravstvenega doma Murska Sobota.

Lep pozdrav

EdirhZilek Sapad

1.,
i'



Zrul.lerutepts

EDITIT ZTZET SAPA}

Curriculum Vitae

Raki0an, Lendavska 30
SI - 9000 Murska Sobota

Telefon +386 (2) 5231816
E-mail edith.zizek@gmail.com
Gsm + 386 4{ 9S4 035

IZOBRAZBA Doktor medicine, specialist druZinske medicine
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Diplomirala leta 2002

Gimnazija Murska Sobot4 zakljudek 1993

Smer naravoslovno matematidni tehnik

DELO Od 2002 redno zaposlena v Zdravstvenem domu Murska Sobota
Od 2006 vodja Sploine ambulante
Od 2007 predavatelj Rdeiega kriia Slovenije
Od 2009 vodja Prehospitalne enote Murska Sobota
Od 2012 predavatelj na ECM
Od 2012 direktor Zdravsvenega doma Murska Sobota
Od 2014 Mediator v zdravstvu (od leta 2018 na Seznamu mediatorjev pri Zdravniiki zbornici
Slovenije)

ZMNJA,in
EKUSNJE

PRIDOBLJENA ZNANJA:

2007, 2018 tedaj ALS - Advanced Life Support
201I tedaj MRMI - Medical Response to Major Incidence Course
20 I I , 201 8 tedaj ITLS - International Trauma Life Support
2019, tedaj EPALS - European paediatric advanced life support

naduxalulSrvor
Okolje Windows, MS Office (Word, Excel), Intemet, elektronska po5ta

TUJI JEZIKI:

AngleSki - aktivno
Nem5ki - ahivno
HrvaSki - aktivno

VOZNISKI IZPITI

B kategorije

osEBNt
PODATKI

Rojena 3. oktober 1974 v Murski Soboti, slovenija, Zenski, slovenski drZavljan

Osebne lastnosti:
Zanesljiva, natanlnq prilagodljiv4 lojaln4 keativn4 pozitivno razmisljajoda.

Interesne dejavnosti:
Sport (gore, kolo, tek, smudanje, plavanje,...)
RadunalniStvo (intemet, oblikovanje)
odkivanje (novih srvari, ljudi, znansfvenih dosezkov in strokovne literature, udenje)
Umetnost (knjige, glasb4 gledali5ee, film)
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TZTTA ZDRAVSTVENEGA DOMA MURSKA SOBOTA

Spo5tovane dlanice in dlani sveta zavoda ZdravsWenega doma Murska Sobota!

Zdravstveni dom Murska Sobota zagotavlja zdravstveno varstvo na primami ruvni za

prebivalce Upravne enote Murska Sobota. Zavod deluje na obmodju 12 obdin ustanoviteljic in

skrbi za 59.700 prebivalcev naselj enih na 692km2. Osnovno zdravstveno dejavnost opravljamo

na sedeZu zavoda v Murski Soboti in 17 dislociranih enotah.

Na primami ravni je in mora biti mreZa dim bliZje prebivalstw, da se omogoda hitra in

enostavna dostopnost, pri demer upostevamo geografsko razporeditev, razporeditev osnovnih

dejavnosti primamega zdravstvenega varstva in ustrezno dasovno dostopnost zdravstvene

sluZbe. Primamo raven sestavljajo zdravstvene sluZbe splo5ne medicine - specialisti splo5ne in

druZinske medicine, pediatrije (zdravstveno varstvo otrok in mladine), ginekologije

(zdravstveno varstvo Zensk) ter zobozdravstvo.

Zdravstveno varstvo na primami ravni omogoda prvi stik z zdravnikom za diagnosticiranje in

zdravljenje akutnih in konidnih bolezni, promocijo zdravja in zdravega nadina Zivljenja'

prepredevanje bolezni, svetovanje in vzgojo pacientov' Po veljavni zakonodaji mreZo na

primami ravni oblikuje in uresniduje obdina.

Temeljno poslanswo Zdravstvenega doma Murska Sobota ostaja zagotoviti vsem uporabnikom

naSih zdravsfvenih storitev celostno, kakovostno, vamo, kajevno in dasovno dostopno

zdravstveno oskrbo na primarnem nivoju in na podrodju specialistidne zdravstvene dejavnosti.

NaI zavodje strokoven, napreden, usmerjen v razvoj, preventivo, opolnomodenje pacientov tel

poudevanje. NaSe delo temelji na sprotnem izpopolnjevanju in udenju, humanosti in empatij i.

Izvajamo ga skiadno z medicinsko etiko in sodobnimi strokovnimi smernicami.

Zelimo ostati ena uspesna ustanova na podrodju primamega zdravstva, prepoznavni po

odlidnosti, kakovosti in zglednem odnosu do uporabnikov. Vodilo nam je razvojna usmeritev,

zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih. S pridobitvijo certifikata za vodenje kakovosti ISO

9001:2015 in EN 15224:2016 nasim uporabnikom zagotavljamo 5e kakovostnejso in vamejso

zdravstveno varswo.



NaSi cilji tudi v prihodnje ostajajo:

- dvigovati stopnjo zadovoljstva pacientov, zaposlenih in druZbenega okolja

- nuditi kakovostno in vamo zdravstveno oskbo pacientov na primami in sekundami ravni.

- ohaniti dobro krajevno in dasovno dostopnost zdravstvenih storitev

- na osnovi pripomb in mnenj pacientov in zaposlenih iskati priloZnosti za izbolj5ave

- zagotoviti sffokoven in osebnostni razvoj kadrov z rednim izobrazevanjem kakovosti - poleg

potreb na5ih pacientov izpolnjevati tudi pridakovanja zaposlenih in ostalih

deleZnikov

- pri svojem delu slediti udinkovitosti, inovativnosti in osredotodenosti na dim boljle izide

procesov

- vse aktivnosti povezujemo s pomodjo standarda ISo 9001 :2015 in EN 15224:2016 v udinkovit

sistem vodenja

- ohraniti obseg in vse dejavnosti zavoda ter nadgrajevati vsebino dela glede na sprotne potrebe

prebivalstva.

- prizadevati si (vsi zaposleni) za realizacijo delovnega programa, kar je osnovni pogoj za

doseganje ciljev in ustvarjanje kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov

v preteklih Stirih letih smo razsirili delovanje na razlidnih podrodjih tako, da smo pridobili

dodatne ambulante druZinske medicine, zobno ambulanto, razvojno ambulanto, progam
fizioterapije v Kuzmi, program zobozdravstvene oskrbe varovancev s posebnimi potrebami.

Uspesni smo bili pri prijavi na razpis Ministrstva za zdravje Nadgradnja in razvoj preventivnih

programov ter njihovo izvajanje v primamem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih v
okviru katerega je bil vzpostavljen integriran Center za kepitev zdravja in pridobljena sredsfva

za gradnjo prizidka za namene CKZ.(prijavitelj Mestna obdina Murska Sobota)

V letu 2019 sta zadeia z delovanjem Center za du5evno zdravje otrok in mladostnikov ter Center

za du5evno zdravje odraslih, v okviru katerega deluje tudi Skupnostna psihiatri6na obravnava

na domu.



Dobro sodelujemo z lokalno bolniSnico. Se vedno izvajamo deZurno sluZbo v prostorih

Urgentnega centra, ki deluje vse dni v tednu, 24 ur na dan, ob vikendih pa 5e pediatridno

defumo sluZbo.

Zdravstveni dom Murska Sobota je udni zavod, imamo mentorje za izvajanje specializacij,

pripravni3tva,vaj za Studente in dijake.

Od leta 2016 smo vkljudeni v projekt Razvoj kadrov v Sportu, za naml Je

sodelovanje v zelo uspeSnem vseslovenskem projektu o ozaveidanju o demenci Ved in 5e ved

o demenci, podani so bili prvi izsledki raziskave SOBOTA HF, potekata pa 5e projekta

Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem

varstvu in lokalnih skupnostih in SOPA.

V zadnjih Stirih letih smo izvedli nekaj pomembnih investicij in vlaganj v opremo:

dokondno smo implementirali projekt e zdravje

zZgradili smo nadstreSek za sluZbena vozila

nabavili smo analizator za uporabo v laboratoriju in digitalni RTG aparat za potrebe

pljudega disparzerja

trenutno poteka g radnja ptizidka za potrebe CKZ in specialistidnih ambulant (dvigalo)

v Bakovcih vzpostavljamo ambulanto druZinske medicine in zobno ambulanto

do konca letaje predvidena 5e vgradnja drugega dvigala v splo5nih ambulantah

pripravljena je dokumentacija za obnovo stare zgradbe

leta 201 8 je pridela delovati ambulanta druZinske medicine in CKZ na Cankovi

nabavili smo Stiri re5evalna vozila in 16 osebnih vozil ( IRV je delno sofinacirano s

strani MZ, prijavitelj obdina Roga5ovci,YIJZ (vozilo urgentnega zdravnika) v celoti

sofinanciran s strani MZ, prijavitelj obdina Rogaiovci in 1 osebno vozilo financirano

s projekta)

V zadnjih osmih letih so se nam je sredstva na

milijonov na 14 milijonov evrov. Zavod posluje

obveznosti do dobaviteljev.

dohodkovni ravni povedala s pribtiZno 9

pozitivno, nimamo nepladanih zaostalih

veseli smo, da je Stev o zaposlenih v osmih letih naraslo 2 250 na330 zaposlenih.



Zavedati se moramo, da so nosilci vedine dejavnosti, ki jih i rvajxno, zdravrrtki. Dodaten obseg

stodtev lahko izvajamo le, de je zdravnikov, usposobljenih medicinskih sester in ostalih

zdravstvenih sodelavcev fusihologi, logopedi, fizioterapevti, delovni terapeti, kineziologi,

socialni delavci, dietetiki) dovolj. Na dolodenih podrodjih opaZamo pomanjkanje ustreznega

kadra, saj se je izkazalo, da so potrebe prebivalstva veIje, kot je na razpolago strokovnjakov.

Zelm si, da bi se mladi zdravniki in ostali strokovnjaki vradali po kondanem Studiju domov in

se zaposlili v nalem zavodu. Le na ta nadin bomo lahko zagotavljali enakomemo dostopnost

vseh storitev za vse prebivalce na5e upravne enote.

Tudi v naprej moralno biti dovolj ambiciozni in aktivno iskati reSitve, nadgrajevati dosedanje

strokovno delo, pridobiti potrebne kadrovske okrepitve in pristopiti k novim investicijam.



IZ.IAVA GLEDE IZPOLNJEVANJA ZAHTEVANIH POGOIEV IN PRIDOBITVI PODATKOV

Spodaj podpisana Edith Ziiek Sapat, dr.med., spec.drul.med., rojena 03.10.1974, stanu.ioda v

RakiEanu, Lendavska 30, 9000 Murska Sobota podajam naslednje izjave o izpolnjevanju pogojev za

razpisano delovno mesto direktor Zdravstvenega doma Murska Sobota lm/l\ za 4- letno mandatno

obdobje objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije Stevilka 59 z dne 04.10.2019:

lzjavljam, da:
. so vsi podatki, ki sem jih navedla v vlogi za zaposlitev in v tej iz.iavi, resnidni, todni in popolni;
. izpolnjujem pogoj znanja uradnega jezika;

o sem drlavljanka Republike Slovenije;
o da nisem bila pravnomoino obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po

uradni dolinosti;
o da nisem bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajan,iu vet kot Sest mesecev
. da zoper mene ni vlolena pravnomotna obtoinica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se

preganja po u radni dolinosti,
. za preverjanje pogojev dovoljujem Svetu iavnega zdravstvenega zavoda zdravstveni dom

Murska Sobota pridobitev zgoraj navedenih podatkov oz. podatkov iz uradnih evidenc.

V RakiIanu, One d .40 / 9

Podpis:

I


