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ZADEVA:  IMENOVANJE DVEH PREDSTAVNIKOV  OBČINE – USTANOVITELJICE V 

SVET ZAVODA JZ  ZDRAVSTVENI  DOM  HRASTNIK 

 

NAMEN:  

- razprava in imenovanje 

 

PRAVNA PODLAGA: 

- Odlok o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Hrastnik (UVZ, št. 31/08) 

- Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 28/17) 

 

POROČEVALEC: 

- Božo Majcen, predsednik Komisije za  mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 

administrativne zadeve 

 

OBRAZLOŽITEV: 

V mesecu januarju 2020 poteče  4 letni mandat članom Sveta zavoda JZ ZD Hrastnik zato je potrebno 

imenovati nove člane. 

V sladu z Odlokom o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Hrastnik svet zavoda  šteje 5 članov, ki ga  

sestavljajo  2 predstavnika delavcev zavoda, 1 predstavnik uporabnikov storitev zavoda in  2 

predstavnika občine – ustanoviteljice. Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na način, 

ki ga podrobneje ureja njihov interni Pravilnik o volitvah delavcev v svet zavoda. Predstavnika 

uporabnikov storitev skladno z določili zakona imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike 

Slovenije, predstavnika ustanoviteljice pa imenuje občinski svet. Mandatna doba traja 4 leta, člani 

sveta zavoda so v svet zavoda lahko  izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Sedaj sta kot   predstavnika 

ustanoviteljice  imenovana Ljubomir  Zalezina in Simon Zajc. 

 

Komisija za  mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve je zadevo obravnava 

na svoji 5 redni seji dne 9.1.2019. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanje in administrativne zadeve predlaga Občinskemu 

svetu Občine Hrastnik da sprejme sklep, da se v da se v Svet  zavoda Zdravstveni dom Hrastnik, kot 

predstavnika ustanoviteljice  za naslednje štiri letno mandatno obdobje imenujeta naslednja člana: 

- Suzana Venko 

- Simon Zajc 

 

PRILOGA: 

- čistopis sklepa 

                                              Predsednik komisije 

                                                                                                     Božo Majcen 

http://www.hrastnik.si/


 
 

1430  HRASTNIK 

  
 

  
volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve 
 
Telefon: 03 5654-360 
Fax: 03 56-54-369  
www.hrastnik.si 
email: obcina.hrastnik@hrastnik.si 
 
 
 

-10/2019 
Hrastnik, 5.12.2019 

 
 

 

 

 

Na podlagi določil Odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Hrastnik  (UVZ, št. 31/08), 

Poslovnika občinskega sveta ( UVZ št. 28/17) in  Statuta Občine Hrastnik (UVZ št. 28/17)  je  

Občinski svet na svoji ……  redni seji, dne ……….. sprejel naslednji  

 

 

SKLEP  

o imenovanje dveh predstavnikov Občine Hrastnik v  

svet zavoda Zdravstveni  dom  Hrastnik 

 

1. 

 

Občinski svet Občine Hrastnik kot predstavnika ustanovitelja  v Svet zavoda Zdravstveni dom 

Hrastnik imenuje Suzano Venko  in Simona Zajca. 

 

 

2. 

 

Mandat članov Svet zavoda Zdravstveni dom Hrastnik  traja štiri leta. 

 

 

3. 

Sklep velja takoj. 

 

 

  Župan 

    Marko Funkl 

 

 

 

Dostavljeno: 

- Svet zavoda Zdravstveni dom 

- imenovani 

- arhiv 
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