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Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja 
 
Številka: 6-11/2019 
Datum: 16. 4. 2019 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE TRZIN 
 
 
ZADEVA:  Sklep o soglasju k imenovanju skupnega predstavnika 

ustanoviteljev v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale 
 

NAMEN:  Soglasje k imenovanju skupnega predstavnika v Svetu zavoda 
Zdravstveni dom Domžale   
 

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 in 30/18), Odlok o ustanovitvi 
Javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale (Uradni vestnik OT, 
7/00), Statut Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 8/06). 
 

PREDLAGATELJ:  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 

POROČEVALKA:  Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
ga. Klavdija Tretjak 
 

 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Občina Trzin je skupaj z Občinami Domžale, Lukovica, Mengeš in Moravče soustanovitelj Javnega 
zavoda Zdravstveni dom Domžale. Odlok o ustanovitvi zavoda v 9. členu določa, da Svet zavoda 
poleg predstavnikov delavcev zavoda in enega predstavnika zavarovancev, sestavljajo tudi trije 
predstavniki ustanoviteljic. Predstavnike ustanoviteljev imenuje občinski svet v skladu s statutom 
občin, od katerih imenuje Občina Domžale dva predstavnika, enega pa občine zunaj sedeža zavoda, 
po vsakokratnem medsebojnem dogovoru. Glede na dogovor med občinami, ena izmed občin 
imenuje predstavnika, ostale pa podajo svoje soglasje. Tokrat je za imenovanje predstavnika na vrsti 
Občina Moravče, ki je na svoji redni seji, dne 10. 4. 2019, sprejela sklep, da se za skupnega 
predstavnika za obdobje štirih let imenuje g. Stanislav Ravnikar (sklep je v prilogi). Po sprejemu 
sklepa nas je Občina Moravče zaprosila za soglasje k imenovanju, zato predlagamo sprejem sklepa o 
soglasju k imenovanju.  
 
Finančne posledice: 
Sprejem sklepa o soglasju k imenovanju predstavnika ustanoviteljev v Svet javnega zavoda 
Zdravstveni dom Domžale ne bo imel finančnih posledic.    

 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763


Predlog sklepa: 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
27/08, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 
Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale (Uradni vestnik OT, 7/00) in Statuta 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet 
Občine Trzin na 6. redni seji, dne 24. aprila 2019, sprejel 
 

SKLEP  

o soglasju k imenovanju skupnega predstavnika ustanoviteljev v Svet javnega zavoda 
Zdravstveni dom Domžale 

 

1. Občinski svet Občine Trzin soglaša z imenovanjem g. Stanislava Ravnikarja za skupnega 
predstavnika občin Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin v Svet javnega zavoda Zdravstveni 
dom Domžale. G. Ravnikar je bil imenovan na 4. redni seji Občinskega sveta Občine 
Moravče, dne 10. 4. 2019. 

2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi in velja za čas imenovanja predstavnika. 

 

Številka: 6-11/2019                                                                                             Župan: 
Datum:  24. 4. 2019                           Peter LOŽAR, l.r. 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763

