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Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93

St.: too
Dne: 21 .4.2016

Sporodam,

da sem danes dopoldne, 20. 4. 2016, predsednici Sveta zavoda UKC Maribor Vlasti Kova6i6
MeZek s priporodenim pismom podal odpoved pogodbe za delovno mesto direktorja (St. O4lJp-
3289, z dne 28. 10.2015).
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PRILOGI:
- odpoved pogodbe
- potrdilo o oddaji poSiljke



Gregor PIVEC

Na gorci 20

2OOO MARIBOR

UNIVERZ]TETNI KLINI.NI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5

2OOO MARIBOR

n./r. predsednici Sveta zavoda - vRoe[t OSEBNOI

gospa Vlasta Kovaiii Meiek,

Na podlagi Pogodbe o zaposlitvi z dne 28.10.2015,51. O4IJP-3289 (v nadaljevanju: pogodba), podpisane z dne
30.10.2015 in na podlagi 1. odstavka 17. dlena cit. Pogodbe, veljavne z dnem podpisa obeh pogodbenih strank,
direktorja UKC prim. doc. dr. Gregorja PIVCA, rojenega dne 19.04.1955, s stalnim prebivaliSdem v Mariboru, Na
gorci 20, EMSO; 1904955500393, davdna Stevilka: 28456742 (v nadaljevanju: direktor UKC Maribor) in UKC
Maribor, Sveta zavoda, tedaj zastopanega po predsedniku Bogdanu eepidu, dipl. ekon. (v nadaljevanju: UKC
Maribor, sedaj zastopanem po predsednici Sveta zavoda gospe Vlasti Kovadid Meiek), ki se na podlagi dolodbe
1. odstavka 17. dlena cit. Pogodbe uporablja od dne Ot.!!.201.5,

prim. doc. dr. Gregor PIVEC

na podlagi dolodbe 2. odstavka 14. dlena zgoraj cit. pogodbe,

kot direktor UKC cit. Pogodbo o zaposlitvi z dne 28.10.2015,

5t.04/JP-3289, sklenjeno za delovno mesto direktor UKC in veljavno za das mandata, od dne 01.11.2015 do
31.10.2019, podpisano dne 30.10.2015 med direktorjem UKC in UKC Maribor, uporabljajodo se od dne
01.11"2015,

z dnem 2O.04.20L6 odpovedujem

skladno vsebini 2. alineje 1. odstavka in 2. odstavka 1. dlena cit. Pogodbe ter v zvezi z dolodilom 2. odstavka 17.

dlena Pogodbe z dnem prenehanja veljavnosti te, cit. Pogodbe o zaposlitvi, ki je bila za delovno mesto
direktoria UKC sklenjena za doloEen ias mandata, prvi naslednji dan po preteku odpovednega roka v trajanju
50 (Sestdeset) dni, kakor dogovorjeno v 2. odstavku 14. ilena cit. Pogodbe, hkrati uveljavljam pravico do
oiivitve zadnje veljavne pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto zdravnik specialist, 5tevilka O4/KZ-LLOl7s8 z

dne 01.07.1992, ki je z dnem nastopa dela po cit. Pogodbi ponovno stopila v mirovanje.
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Oiivitev zadnje velfavne pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto zdravnik specialist uveljavljam v obliki
vrnitve na delovno mesto zdravnika specialista z vsemi pravicami in obveznostmi po zadnji veljavni pogodbi
o zaposlitvi za delovno mesto zdravnik specialist 5t. 04/KZ-1101758 z dne 0L.O7.t992 (1. dlen cit. Pogodbe), ki
je v sklopu delovnega razmerja, sicer sklenjenega za nedoloden ias od dne 16.04.1984 dalje, v 6asu od
01.11.1995 do 31.10.2015, ko sem opravljal funkcijo direktorja javnega zdravstvenega zavoda in so mi pravice iz

pogodbe o zaposlitvi z dne 01.07.1992 mirovale (3. alineja 1. odstavka 1. dlena cit. Pogodbe) z dnem nastopa
dela po cit. Pogodbi z dnem 28.10.2015 stopila v mirovanje.

KRATKA OBRAZLOZTEV:

lz razloga ustrezne strokovne izobrazbe (v prilogi), posebne jezikovne usposobljenosti (ob slovenskem ie
aktivnega obvladovanja hrvaikega, srbskega in angleikega jezika ter pasivnega obvladovanja nemikega in
francoskega jezika), skladno odkriti ved dekadni pripadnosti UKC Maribor ter v javnosti odmevani potrebi po

aktivnem sodelovanju zdravnikov specialistov pri nudenju medicinske pomodi in strokovni obravnavi bolnikov,
sem se navkljub obstojedemu mandatu (predvidoma trajajodem do dne 3!.10.2019;2. dlen cit. Pogodbe) v
osebni ielji za lasten doprinos k pozitivni relitvi kadrovske stiske v UKC Maribor, ki je posledica manjka
usposobljenih zdravnikov specialistov, skladno sicer obstojedemu razmerju za nedoloden das od dne 16.04.1984
dalje in zadnji veljavni pogodbi o zaposlitvi za delovno mesto zdravnik specialist it. O4/Kz-tLO/758 z dne
07.07.1992, v izrazito za na5 poklic deficitarnem obdobju odloiiltakol naslednji dan po izteku za obdobje 50
(Sestdeset) dni dogovorjenega odpovednega roka po cit. Pogodbi z dne 28.10.2015, nemudoma vrniti na

delovno mesto zdravnika specialista in se za polni delovni tas posvetiti medicinsko-terapevtski obravnavi
bolnikov, kot izhaja iz izreka predmetne odpovedi pogodbi o zaposlitvi za delovno mesto direktorja UKC.

V prilogah posredujem dokazila o ustrezni strokovni izobrazbi in posebni usposobljenosti.

Maribor, dne 20.04.2016

Direktor UKC //I.,." /
prim. doc. dr. Greebr PIVEC,7
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tr Potrdilo o oddaji po5iljke i::*T*t',$ffi
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Odkupnina EUR
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Poslujemo v skladu s sploinimi pogoji.
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Poita Slovenije d.o.o., SlomSkov trg 10,2500 Mribor, identifikacijska Stevilka: sLzrvz6022


