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OBČINA LAŠKO 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,  
VOLITVE IN IMENOVANJA 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Številka: 032-08/2013 
Datum: 25.04.2013 
 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO:   PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANOV SVETA JAVNEGA  
                   ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO 
 
 
Gradivo pripravil: Urad župana 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Janko Cesar, predsednik Komisije za  
                                                          mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  

• 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) 
• 22. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Laško (Uradni list RS, 

št. 55/2005 s spremembami in dopolnitvami) 
 

Predlog sklepa: 
Občinski svet Laško sprejme sklep, da se v svet javnega zavoda Zdravstveni dom 
Laško imenujejo: 

1. Janja Knapič 
2. Brigita Pavčnik 
3. Gizela Podbregar 
4. Dimitrij Gril 

 
Obrazložitev: 
V skladu z določili Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Laško (Uradni list 
RS, št. 55/2005 s spremembami in dopolnitvami) ima Zdravstveni dom Laško svet zavoda, ki 
je sestavljen iz štirih predstavnikov ustanovitelja, dveh predstavnikov delavcev zavoda in 
enega predstavnika zavarovancev in drugih uporabnikov, ki ga imenuje ZZZS. Članom sveta 
zavoda štiriletni mandat poteče junija, zato mora Občina Laško kot ustanoviteljica 
Zdravstvenega doma Laško v svet zavoda ponovno imenovati štiri člane. Člani so po poteku 
mandata lahko ponovno izvoljeni oz. imenovani. 
 
V skladu z navedenim so bile pozvane politične stranke in neodvisna lista, ki so zastopane v 
občinskem svetu, da predlagajo kandidate za člane sveta zavoda. V odprtem roku so bili 
podani naslednji predlogi: 
 
predlagani član/članica predlagatelj 
Ljubica Pavlinc SD 
Dimitrij Gril 
Janez Benedek 
Janja Knapič 
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Brigita Pavčnik SDS 
Gizela Podbregar DeSUS 
Hedvika Vidic SLS 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala vse predloge in izmed 
njih izbrala štiri kandidate, ki jih predlaga v potrditev oz. imenovanje občinskemu svetu. 
 
 

Predsednik komisije za mandatna      
 vprašanja, volitve in imenovanja 

  Janko CESAR 


