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Na podlagi petega odstavka 15č. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih 
pravicah (Uradni list RS, št. 55/17, ZpacP-A) in Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov 
ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 03/18) je direktorica Zdravstvenega doma 
Murska Sobota, dne 11.05.2020 izdala 

SKLEP 

O ZAČASNEM IMENOVANJU POOBLAŠČENE OSEBE 

ZA VODENJE ČAKALNEGA SEZNAMA 

Kot pooblaščeno osebo za vodenje čakalnega seznama v enoti Fizioterapija Kuzma se začasno (za čas 
odsotnosti ga. Nina SEREC, dipl.fiziot) določi 

ga. Ksenija FERKO, dipl.fiziot. 

Telefonska številka: 02 620 97 37 

E-naslov: Ksenija.ferko@zd-ms.si

• Kadrovska mapa
• Arhiv

Zdravstveni dom Murska Sobota 

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec. 
direktorica 

Vročiti: 
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ZDRAVSTVENI DOM 
Grajska ulica 24 
9000 Murska Sobota 

Številka: ZDMS/2020 

Datum: 11.05.2020 

Na podlagi 17. in 18. člena Pravilnika o notranji organizac1J1 m sistemizaciji delovnih mest v 
Zdravstvenem domu Murska Sobota sprejemam in izdajam naslednji 

SKLEP: 

Ksenija FERKO, dipl.fiziot., se od 11.05.2020 dalje za čas začasne odsotnosti do vrnitve na delo Nine 
SEREC, dipl.fiziot. oz. do konca mandata direktorice zavoda oziroma do preklica, i m e n u j e za v.d. 

odgovorno fizioterapevtko v enoti Fizioterapija Kuzma. 

Obrazložitev: 

Zaradi organizacije dela in nemotenega delovnega procesa v času začasne odsotnosti odgovorne 
fizioterapevtke v enoti Fizioterapija Kuzma zaradi porodniškega dopusta, letnega dopusta, do vrnitve 
nazaj na delo, sprejemam v skladu z 18. členom zgoraj navedenega pravilnika, sklep o imenovanju 
v.d. odgovornega zdravstvenega delavca oz. sodelavca v enoti Fizioterapija Kuzma.

PRAVNI POUK: 
če delavec meni, da delodajalec ni izpolnil svoje obveznosti ima pravico pisno zahtevati, da delodajalec kršitev odpravi 
oziroma da svoje obveznosti izpolni. 
Zahteva se naslovi s priporočeno pošiljko direktorju zavoda ali se odda v tajništvu zavoda proti izdaji ustreznega potrdila. 
Če delodajalec v nadaljnjem roku 8 dni po vročeni pisni zahtevi delavca ne izpolni svoje obveznosti iz delovnega razmerja 
oziroma ne odpravi kršitve, lahko delavec v roku 30 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti oziroma odpravo kršitev 
s strani delodajalca zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem. 

Pripravila: 

Mateja Kar Dcosta, univ.dipl.prav. 

Sklep prejmejo: 
l. imenovana-i
2. kadrovska služba

Direktorica: 
Edith Žižek Sapač, dr. med.spec. 
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