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ŠTEVILKA 14-14/2020 

DATUM 17. 9. 2020 

  

 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 

  

ZADEVA Soglasje k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Domžale 

  

NAMEN: Soglasje k imenovanju 

  

PRAVNA PODLAGA: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 

30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 32. člen Zakona o zavodih 

(Uradni list RS, št. 2/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 12. člen Odloka 

o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale (Uradni vestnik Občine 

Trzin, št. 7/00), Statut Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20) 

 

  

PREDLAGATELJ: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

  

POROČEVALKA: ga. Klavdija Tretjek, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja 

 

FINANČNE POSLEDICE: Izdaja soglasja k imenovanju nima finančnih posledic za proračun. 

  

OBRAZLOŽITEV:  

 

Svet Zdravstvenega doma Domžale je dne 15. 9. 2020 občino pozval k izdaji soglasja k imenovanju 

direktorice Zdravstvenega doma Domžale (v prilogi), saj v skladu z 12. členom Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 7/00), direktorja imenuje 

svet zavoda v soglasju z ustanoviteljicami.  

 

Mandat direktorja traja štiri leta. Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje, ki 

so določeni z aktom o ustanovitvi: 

- ima visoko strokovno izobrazbo, 

- ima pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih, 

- je državljan Republike Slovenije. 

   

Vršilki dolžnosti direktorja bo mandat potekel 30. 9. 2020, zato je Svet zavoda ZD Domžale na svoji 

redni seji, dne 10. 9. 2020, po objavljenem javnem razpisu za imenovanje direktorja oz. direktorice, 

opravil vse potrebno v zvezi z razpisom in sprejel sklep o izbiri direktorice. Svet zavoda je za direktorico 

izbral mag. Renato Rajapakse, dr. med. spec., ki izpolnjuje vse pogoje. 

  

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-0379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348


 

PREDLOG SKLEPA:  

 

Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), 12. 

člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 

7/00) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20) je Občinski svet Občine Trzin na 

14. redni seji, dne 23. septembra 2020, sprejel 

 

SKLEP 

 

1. Občinski svet Občine Trzin soglaša z imenovanjem mag. Renate Rajapakse, dr. med. spec. za 

direktorico Javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale. 

 

2. Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in velja za čas 

imenovanja direktorice. 

 

 

Številka: 14-14/2020          Župan Občine Trzin 

Datum: 23. 9. 2020             Peter LOŽAR, l. r. 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200036&stevilka=1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006127&stevilka=5348

