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OSEBNI PODATKI Tušar Bogdan  
 

 Mladinska ulica 14, SI-5281 Spodnja Idrija (Slovenija)  

 051 421 400     

 bogdan.tusar@gmail.com  

 
 

DELOVNE IZKUŠNJE 
 

 

 

19/4/2012–v teku B017332 - Direktor Psihiatrične bolnišnice Idrija 
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA 
Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija (Slovenija)  
www.pb-idrija.si  

Kot direktor organiziram in vodim delo ter poslovanje bolnišnice z 215 zaposlenimi, predstavljam in 
zastopam bolnišnico v pravnem prometu in sem odgovoren za zakonitost njenega poslovanja. V 
skladu s statutom bolnišnice sem pooblaščen za izvajanje sklepov, ki jih sprejme svet bolnišnice ter za 
izpolnjevanje obveznosti bolnišnice do ustanoviteljice, financerja, zaposlenih in do širšega okolja. V 
tem okviru sem zadolžen za sklepanje pogodb o izvajanju zdravstvenega varstva, sklepanje delovnih 
in drugih civilno pravnih razmerij, vodenje disciplinskih postopkov in izrekanje disciplinskih ukrepov, 
nabavo in prodajo osnovnih in drugih sredstev dela, vodenje postopkov javnega naročanja, sklepanje 
pogodb z dobavitelji, sprejemanje posamičnih in splošnih aktov bolnišnice ter za izvajanje drugih 
zadev v skladu z zakoni, aktom o ustanovitvi, statutom, drugimi splošnimi akti oziroma za odločanje o 
zadevah, za katere me je pooblastil svet bolnišnice. Kot direktor skrbim tudi za nemoteno delovanje 
bolnišnice na vseh nivojih, izvajanje njenih strateških usmeritev, uresničevanje vizije njenega razvoja 
ter kakovost dela bolnišnice kot celote.  

Vrsta dejavnosti ali sektor Zdravstvena dejavnost  

1/1/2007–18/4/2012 B017400 - Pomočnik direktorja - vodja sektorja za splošne zadeve 
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA 
Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija (Slovenija)  
www.pb-idrija.si  

Kot vodstveni delavec sem bil zadolžen za vodenje, načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in 
nadziranje delovanja služb splošno-upravnega sektorja bolnišnice (službe za kadre in organizacijo, 
službe za poslovni in zdravstveni informacijski sistem in arhiv, službe za pravne zadeve, službe za 
oskrbo s prehrano, prevozne službe, receptorske službe, vzdrževalno-tehnične službe ter službe za 
oskrbo s perilnim inventarjem) Skrbel sem za zagotavljanje zakonitosti dela bolnišnice v skladu s 
splošnimi akti in v okviru pooblastil, ki mi jih je kot delavcu s posebnimi pooblastili nalagal statut 
bolnišnice ter pooblastili direktorice. Odgovoren sem bil tudi za strokovno pomoč direktorici bolnišnice 
pri načrtovanju dela in vodenju poslovanja bolnišnice. 

Vrsta dejavnosti ali sektor Zdravstvena dejavnost  

10/6/2002–31/12/2006 Svetovalec 
MINISTRSTVO ZA FINANCE, Urad za preprečevanje pranja denarja 
Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana (Slovenija)  
www.uppd.gov.si  

Kot svetovalec v Sektorju za preventivo in nadzor sem bil odgovoren za pripravo sprememb in 
dopolnitev pravnih predpisov, ki se neposredno ali posredno nanašajo na preprečevanje in odkrivanje 
pranja denarja in financiranja terorizma, pripravo strokovnih pravnih mnenj in stališč v zvezi z 
izvajanjem omenjenih predpisov in podzakonskih aktov, sodelovanje pri pripravah mednarodnih 
predpisov in standardov zlasti direktiv (v okviru EU), ki se neposredno ali posredno nanašajo na 
preprečevanje in odkrivanje pranja denarja ter financiranje terorizma, nadzor nad poslovanjem 
kreditnih in finančnih institucij v RS, vodenje postopkov o prekrških in izrekanje drugih ukrepov, 
izvedbo izobraževanj in strokovnega usposabljanja delavcev finančnih in kreditnih institucij ter 
opravljanje funkcije pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja.  

Vrsta dejavnosti ali sektor Državna uprava  

TeaPodobnik
Casella di testo
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IZOBRAŽEVANJE IN 

USPOSABLJANJE 
 

 

 
KOMPETENCE 

 
 

1/10/1996–17/4/2002 Univerzitetni diplomirani pravnik Raven 7 EOK

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana (Slovenija)  

Pravo/Kazensko-pravna smer 

1/9/1992–25/6/1996 Gimnazijski maturant Raven 5 EOK

Gimnazija Jurija Vege Idrija, Idrija (Slovenija)  

Gimnazija 

Strokovne kompetence Specialna znanja iz delavno-pravne zakonodaje, zakonodaje na področju zdravstvenega 
varstva in sistema plač v javnem sektorju, ekonomike poslovanja, delovanja javnega sektorja 
in upravljanja javnih zavodov: 

▪ zaključen študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani  

▪ opravljen strokovni izpit  

▪ dodatno praktično in teoretično usposabljanje (seminarji, tečaji ipd.), na katerih sem se kot vodja 
dodatno usposabljal iz vsebin, ki se nanašajo na posamezna zgoraj navedena področja 
(posamezna usposabljanja so posebej navedena v rubrikah "seminarji", "certifikati" in tečaji" 

Specialna znanja in poznavanje zakonodaje na področju duševnega zdravja: 

▪ ves čas dela v bolnišnici sem bil skupaj z mag. Viktorijo Gorjup vključen v pripravo pripomb in 
dopolnitev k predlogom besedil predpisov na področju duševnega zdravja (Zakon o duševnem 
zdravju in podzakonski predpisi) ter Resoluciji o nacionalnem programu varstva duševnega zdravja 

▪ sem avtor ali soavtor internih predpisov in pravnih mnenj, ki smo jih v bolnišnici oblikovali ali sprejeli 
na podlagi zakona o duševnem zdravju 

▪ v bolnišnici sem pripravil in izvedel usposabljanja iz vsebin zakona o duševnem zdravju za 
zaposlene 

Specialna znanja iz priprave pravnih predpisov, pravnih mnenj in področja nomotehnike: 

▪ priprava sprememb in dopolnitev slovenskih predpisov, ki se neposredno ali posredno nanašajo na 
preprečevanje in odkrivanje pranja denarja ter financiranje terorizma (z nekdanjo sodelavko A. 
Čargo sva avtorja Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu RS, št.: 60/07), ter pripravo strokovnih pravnih mnenj in stališč v zvezi z 
izvajanjem omenjenih predpisov in podzakonskih aktov; 

▪ sodelovanje pri pripravi mednarodnih predpisov zlasti direktiv (Evropska unija), ki se neposredno ali 
posredno nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja 

▪ kot zunanji ekspert in avtor strokovnega besedila sem sodeloval tudi pri oblikovanju in sestavi 
Smernic za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma za Agencijo za trg 
vrednostnih papirjev. 

Specialna znanja s področja informacij javnega značaja: 

▪ izvajal sem funkcijo pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja v Uradu za 
preprečevanje pranja denarja ter vodil postopke o dostopu do informacij javnega značaja; 

▪ sem avtor kataloga informacij javnega značaja v PB Idrija 

▪ funkcijo pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja sem izvajal tudi v času zaposlitve v 
bolnišnici. Pooblaščen sem bil tudi za vodenje postopkov o dostopu do informacij javnega značaja 
v bolnišnici. 

Specialna znanja s področja javnega naročanja: 

▪ kot direktor sem bil v zadnjih 4 letih odgovoren za pripravo in izvedbo javnih razpisov - vsi razpisi so 
bili pravočasno in uspešno izvedeni brez revizij ali drugih odstopanj, kar je potrdila tudi vsakoletna 
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zunanja revizija, 

▪ kot vodja sektorja za splošne zadeve v bolnišnici sem sodeloval v pripravah na številne javne 
razpise v bolnišnici, po pooblastilu takratne direktorice sem tudi sodeloval v številnih razpisnih 
komisijah, 

▪ dodatno teoretično usposabljanje (seminarji, tečaji ipd.), iz vsebin, ki se nanašajo na področje 
javnega naročanja (posamezna usposabljanja so posebej navedena v rubrikah "seminarji", 
"certifikati" in tečaji) 

 

Specialna znanja s področja izvajanja investicij: 
 

▪ kot direktor sem bil v zadnjih 4 letih odgovoren za izvedbo številnih investicij v bolnišnici - vse 
načrtovane investicije so bile pravočasno in uspešno izvedeni brez podražitev ali drugih odstopanj 
(npr. rekonstrukcija objekta E in izgradnja ekološkega otoka, sanacija lekarne pred vplivi radona, 
ureditev kadilnic na bolniških oddelkih, klimatizacija nekaterih prostorov za bolnike, nakup službenih 
vozil, idr. osnovnih sredstev ter številne druge manjše investicije). Uvedel sem tudi letni načrt 
investicij, na podlagi katerega v bolnišnici pristopamo k investicijam načrtno in v skladu s 
prioritetami) 

▪ kot vodja sektorja za splošne zadeve v bolnišnici sem sodeloval v pripravah na številne investicije v 
bolnišnici (objekt A, ambulantni prostori, in laboratorij, objekt E, po pooblastilu takratne direktorice 
sem tudi neposredno sodeloval pri posameznih investicijah kot član delovnih skupin. 

Druge kompetence Multidisciplinarnost in sposobnost povezovanja različnih delovnih področij 

V bolnišnici sem bil poleg vsega navedenega odgovoren za pripravo pravnih podlag in prevedbo 
plačnega sistema, opravljal sem funkcijo člana strokovne skupine za forenzično psihiatrijo, 
pooblaščenca bolnišnice za dostop do informacij javnega značaja, skrbnika načrta integritete, člana 
HACCP tima ter avtorja in urednika internega časopisa bolnišnice.  

Poleg navedenega sem bil od leta 2005 do 2007 dalje tudi: 

▪ predstavnik Republike Slovenije v Odboru za preprečevanje pranja denarja in financiranja 
terorizma pri Evropski komisiji v Bruslju (EC Committee on the Prevention of Money Laundering 
and Terrorist Financing) – v 28 članskem odboru sem aktivno in samostojno sodeloval kot 
predstavnik Republike Slovenije;  

▪ aktivni član Posebnega odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov odkrivanja in 
preprečevanja pranja denarja ter financiranja terorizma – MONEYVAL v Strassbourgu  

▪ predstavnik Urada RS za preprečevanje pranja denarja v Medresorski delovni skupini za izvajanje 
omejevalnih ukrepov pri Ministrstvu za zunanje zadeve.  

▪ s strani Ministrstva za finance sem bil zaradi zelo dobrega poznavanja področja pranja denarja in 
financiranja terorizma predlagan za mednarodnega ocenjevalca posebnega odbora MONEYVAL. 

Ob tem sem bil hkrati tudi honorarni sodelavec Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov 
tako na področju izobraževanja uslužbencev finančnih ustanov, ki tržijo investicijske sklade kot tudi na 
področju svetovanja in pomoči pri pripravi internih navodil, analize tveganja in drugih usmeritev za 
odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Z združenjem še vedno 
sodelujem na področju usposabljanja delavcev za pripravo na izpite iz poznavanja zakonodaje na 
področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. 

 
Dolga leta sem bil tudi glavni izvajalec izobraževanj in strokovnega usposabljanja delavcev finančnih 
in kreditnih institucij (Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ, Združenja bank 
Slovenije, Združenja članov borze vrednostnih papirjev ipd.),  državne uprave, sodstva (Kazensko 
pravna šola) - v obdobju od leta 2003 naprej sem osebno opravil skupno najmanj 170 ur predavanj na 
različnih strokovnih seminarjih. 
 

Certifikati ▪ pridobljen certifikat Usposobljen vodja, ki sem ga prejel na podlagi 53-urnega intenzivnega tečaja 
praktičnih spretnosti za vodje, ki je potekal v organizaciji GV Akademije vodenja, Ljubljana 2015, 

▪ pridobljen certifikat ob uspešnem zaključku podiplomskega strokovnega izpopolnjevanje iz 
zdravstvenega managementa: Health care leadership programme, ki ga je organiziral International 
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Institute for Health Care Management Development.  

▪ pridobljen certifikat ob uspešnem zaključku podiplomskega strokovnega izpopolnjevanje iz 
zdravstvenega managementa: Management v zdravstvu, ki ga je organiziral GEA College. 

▪ pridobljen certifikat mediator v zdravstvu, ki mi ga je na podlagi 100-urnega mediacijskega 
usposabljanja podelilo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije 

Članstva Sem član Združenja direktorjev bolnišnic Slovenije ter podpredsednik Odbora psihiatričnih bolnišnic pri 
Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije. 

Tečaji ▪ dodatno strokovno izpopolnjevanje iz zdravstvenega managementa: Health care leadership 
programme, ki ga je organiziral International Institute for Health Care Management Development. 
Program, ki je v celoti potekal v angleškem jeziku, je vsebinsko zajemal štiri glavne teme: Strateški 
management in načrtovanje, upravljanje odnosov s strankami, finance in proračun ter vodenje 
zdravstvenih zavodov. 

▪ dodatno strokovno izpopolnjevanje iz zdravstvenega managementa: Management v zdravstvu, ki 
ga je organiziral GEA College. Program je vsebinsko zajemal 4 module, in sicer: zdravstveni sistem 
in okolje delovanja slovenskega zdravstva, management v zdravstvenih organizacijah, upravljanje 
kadrov ter financiranje in ekonomika poslovanja zdravstvenih zavodov. 

▪ dodatno strokovno izpopolnjevanje v okviru GV Akademije vodenja - Intenzivno usposabljanje 
praktičnih spretnosti za vodje. Program usposabljanja je vsebinsko zajemal 6 modulov, in sicer: 
metode in tehnike vodenja, obvladovanje težavnih komunikacijskih situacij pri vodenju, voditeljstvo, 
motiviranje sodelavcev in doseganje učinkovitosti ter izbira kadrov, vzdrževanje notranjega 
ravnovesja za boljše delovne rezultate in zaključni assessment vodstvenih kompetenc z izdelavo 
študije primera, 

▪ opravljeno usposabljanje "Mediacijske veščine in mediator v zdravstvu", ki ga je organiziralo 
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije in pridobitev naziva mediator v zdravstvu, 

▪ udeležba na mednarodni izmenjavi evropskih strokovnjakov v zdravstvenem managementu v Veliki 
Britaniji, ki je potekala v organizaciji Evropske zveze bolnišnic in zdravstvenih organizacij – HOPE 
pod naslovom: »Kronični pacient – Klinični in upravljavski izziv«. 




