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     Z A P I S N I K  
 
 
4. dopisne seje Občinskega sveta Laško, ki je bila opravljena v času od 14. do 20. 
februarja 2013. 
 
 
Seja je bila opravljena pisno. 
 
Dnevni red seje je bil:  
 

1. Predlog soglasja k imenovanju direktorice JZ Zdravstveni dom Laško – 
IZKLJUČENO ZA JAVNOST! 

 
Gradivo je bilo poslano članom občinskega sveta v pisni obliki. Svetniki so prejeli vabilo z 
dnevnim redom in obrazložitvijo ter glasovnico, ki so jo morali izpolnjeno in podpisano vrniti 
(osebno, po navadni pošti ali po e-pošti) do 20.02.2013 do 17. ure. Za pravilno glasovanje po 
elektronski pošti se je upoštevala tudi pravočasna in pravilno izpolnjena glasovnica, ki je bila 
poslana brez lastnoročnega podpisa glasovalca, če je bila poslana oz. vrnjena z njegovega 
elektronskega naslova, ki ga je ob pričetku mandata vpisal na seznam elektronskih naslovov 
občinskih svetnikov. Pravočasno je glasovalo 16 članov (od 23-ih članov), s tem je bil 
občinski svet sklepčen. Vse glasovnice so bile pravilno izpolnjene. 14 svetnikov in svetnic je 
glasovalo ZA sprejem sklepa, 2 svetnika sta glasovala PROTI. 
 
Na podlagi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ul RS, št. 94/2007 – UPB1) je bilo 
gradivo izključeno za javnost. V postopku izbire gre za osebne podatke, ki ne smejo biti 
dostopni javnosti, zato je bilo gradivo namenjeno izključno članom občinskega sveta za 4. 
dopisno sejo. 
 
Občinski svet Laško je z večino glasov (14 ZA, 2 PROTI) sprejel naslednji  
 
     SKLEP: 

1. Občinski svet Laško daje soglasje, da se za direktorico JZ Zdravstveni 
dom Laško imenuje mag. Branko Bugarin, univ. dipl. ekon., stanujočo 
Zadobrova 33/d, Škofja vas, za 4-letno mandatno obdobje in v 
polovičnem delovnem času (20 ur na teden).  

2. Mandat direktorice prične teči z dnem sprejetja tega sklepa. 
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