Zlatko Lazarevič

Upravljanje UKC Ljubljana s pomočjo informacijskega sistema
torek, 10. 5. 2022 ob 19h, Kavarna Slamič, Kersnikova ulica 1, Ljubljana

Povzetek predavanja
Za učinkovito upravljanja v gospodarskih družbah kot tudi v javnih zavodih je potrebna izdelana
vizija, strategija in merljivi cilji. Ažurne, kakovostne informacije in podatki pa so zelo pomembni za
odločanje. Management in vodilni v podjetjih in javnih zavodih morajo vsak dan sprejemati
pomembne odločitve oziroma aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev. Ker je zdravstvo eden
najbolj pomembnih resorjev v državi in Univerzitetni klinični center Ljubljana največji zavod v državi
ter med petimi največjimi bolnišnicami v Evropi, bo glede na direktorske izkušnje predavatelja, 18 let
v gospodarstvu in 18 let v javnem zavodu, zelo zanimiv njegov pogled na posamezne manj ali več
znane dogodke.

Predstavitev predavatelja
Zlatko Lazarevič rojen v Mariboru leta 1959. Od leta 1965 se je
starši preselil v Ljubljano, kjer živi še danes. Osnovno in srednjo
šolo je končal v Ljubljani. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani
organizator dela. V gospodarstvu v 18 letih je na vodilnih mestih
deloval v različnih podjetjih (Ilirija Vedrog, Slovenija vino, Kočna
Kamnik, DZS d.d., MDS informacijski inženiring, Mikrocop).
Kot predsednik uprave Založbe Obzorja je razvil blagovne znamke
Akta, Alea in pridobil prvi ISO standardi na področju založništva v
Sloveniji (1999). Ves čas se je izobraževal na področju kakovosti,
menedžmenta, upravljanja, usposobljenosti za člana nadzornih
svetov, poseduje tudi certifikat akademije vodenja.
V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana je vodil kot poslovni
direktor drugo največjo Interno kliniko. V 4 mandatih se je
Interna klinika (160 MIO EUR prihodkov in 1400 zaposlenih) pod
njegovim vodstvom uspešno razvijala in poslovala pozitivno.
Zadnje dve leti deluje na področju investicij in upravljanja s
nepremičninami.
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