PREDLOG
Občinski svet Občine Polzela, je na podlagi 7. točke 2. odstavka 15. člena Statuta Občine
Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela, št. 4/16 in 7/19) na ______redni seji
____________ sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju člana sveta Zdravstvenega dom Dr. Jožeta Potrate Žalec

I.
V svet zavoda Zdravstvenega dom Dr. Jožeta Potrate Žalec, se kot predstavnika soustanoviteljic
Občin Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor in Vransko za mandatno obdobje 2021-2025 imenuje:
- predstavnik iz Občine Vransko: Marjan Pečovnik, Vransko 130, 3305 Vransko.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju.

Številka: 0110-3/2021-2
Datum:
15. 4. 2021

Jože Kužnik
Župan

Obrazložitev:
Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec iz Javnega
zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta
Potrate« Žalec (Uradni list RS, št. 34/1992, 102/2001, 11/2017) v 8. členu določa, da
Zdravstveni dom upravlja Svet zavoda, ki ima skupaj 7 članov. Svet sestavljajo predstavniki:
- ustanoviteljev (4 člani)
- zdravnikov, drugih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v zdravstvenem
domu (2 člana) in
- predstavniki zavarovancev oziroma uporabnikov, ki jih imenuje Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (1 član).
Člani sveta se izvolijo oziroma imenujejo za mandatno obdobje 4 let in so lahko ponovno
izvoljeni oziroma imenovani za to funkcijo.
Predstavnike ustanoviteljev v svetu zavoda imenujejo njihovi občinski sveti, in sicer Občina
Žalec 3 predstavnike, ostale občine pa skupaj enega predstavnika.
V skladu z dogovorom med župani Občin Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor, Vransko na
kolegiju županov Spodnje Savinjske doline dne 23. 2. 2021, je za imenovanje enega
predstavnika v novem mandatu pristojna Občina Vransko, katera je predstavnika že imenovala
na seji občinskega sveta 13. 4. 2021.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 9. redni seji 15. 4. 2021, sprejela
sklep in občinskemu svetu predlaga, da se v svet zavoda Zdravstvenega dom Dr. Jožeta Potrate
Žalec, kot predstavnika soustanoviteljic Občin Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor in Vransko za
mandatno obdobje 2021-2025 imenuje:
- predstavnik iz Občine Vransko: Marjan Pečovnik, Vransko 130, 3305 Vransko.
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