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Obiinski svet ObIine Podietrtek v Svet Z.dravstvenega doma Smarje pri Jel5ah, kot
predstavnico ustanoviteljice Obiine Podietrte\ imenuje go. Joiefo Uimah, stanujoio
Pristava pri Mestinju 17,3253 Pristava pri Mestinju.
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Dopis St. l-DIW20I9-85, z dne 28.05.2019
Zapisnik 3. redne seje Komisije za mandalna vpraSanj4 volitve in imenovanja, z dne
13.08.2019 (priloZen k 5. todki dnevnega reda)
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Zadeva: Predlog za imenovanje ilana Sveta Zdravstvenega doma Smarje pri Jel5ah
Obdina Poddetrtek je dne 29. 05. 2019, s strani javnega zavoda Zdravstveni dom Sma{e pri
Jel5ah, prejela poziv za imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet Zdravstvenega doma
Smarje pri Jel5ah za naslednje mandatno obdobje, zar:adi iziteka 4 - letnega mandata sedanjim
dlanom Sveta Zdravstvenega doma Smarje pri JelSah.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Smarje pri Jel5ah (Uradni list RS, 5t.
25/02, 34102-popr.,12/05 in 4/18) doloda, da ima vsaka obdina ustanoviteljica po enega
predstavnika v svetu zavoda. Za posamezno obdino imenuje njenega predstavnika njen obdinski
svet v skladu s splo5nimi akti obdine. Kot predstavnik ustanovitelja ne more biti v svetjavnega
zavoda Zdravslveni dom Smarje pri Jel5ah imenovan zdravstveni delavec, ki na podlagi
koncesije opravlja javno zdravstveno sluZbo ali delavec javnega zavoda Zdravstveni dom.
Mandat dlanov sveta fraja Stiri leta. ilan sveta zavodaje v svet lahko izvoljen najved dvakrat
zaporedoma. V tem mandatu je bil v Svet Zdravstvenega doma Smarje pri Jel5ah Ze drugid
zaporedoma imenovan g. Sredko Gobec.
Svet zavoda:
sprejema statut in druge splo5ne akte, ki urejajo zadeve iz pristojnosti sveta zavoda,
sprejema progmm dela in razvoja zavod4

-

-

spremlja izwSevanje progama del4
sprejema finandni nadrt,
sprejema zakljudni radun, kot prilogo k zakljudnemu radunu pa porodilo po posameznih
poslovno ekonomskih enotah, iz katerega so razvidne tudi investicije ter viri hnanciranja leteh po posamezni obdini ustanoviteljici,
odloda o najemanju dolgorodnih kreditov na podlagi soglasij obdin ustanoviteljic,
daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odlodiwam, za katere je tako dolodeno v
statutu,
predlaga ustanoviteljem spremembo ali raz5iritev dejavnosti,
daje ustanoviteljem in direktorju zavoda predloge in mnenja o posamidnih vpra5anjih,
sprejema program razre5evanja preseZnih delavcev zavod4
imenuje in razre5uje direktorja zavoda s soglasjem ustanoviteljev,
na predlog strokovnega sveta imenuje in razre5uje strokovno vodjo,

-

imenuje in razre5uje dlane disciplinske komisije, komisije za varstvo
izvr5ilnih organov in stalnih ali obdasnih komisij,
opravlja druge zadeve v skladu z zakonom in odlokom o ustanovitvi.

Komisija za mandatna vpra5anja, volitve

in imenovanja je

pozvala obdinske svetnike in

predsednike krajevnih skupnosti, da sporodijo svoje morebitne predloge in na svoji 3. redni seji,
dne 13. 08. 2019, obravnavala prejeta predloga ter sprejela sklep, da Obdinskemu svetu Obdine
Poddetrtek predlaga, da kot predstavnico ustanoviteljice v Svet Zdravstvenega doma Smarje pri
JelSah imenuje go. JoZefo UZmah, stan. Pristava pri Mestinju 17, Pristava pri Mestinju.

Pripravila:
Katja
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Obiina m ustanovlteljica m

ZADEVA: Potek mandata tlanom Sveta ZD Smarje prlJet5ah, predstavnikov ustanovitelja

SpoStovani,

na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZD Smarje pri Jel5ah (Uradni list RS, 51, 25102, 3412002,
t2105, 4ltg) in Statuta ZD kot organ upravljanja v ZD deluje Svet ZD, ki ga sestavljajo: 2 predstavnika
delavcev zavoda, 1 predstavnik zavarovancev in 6 predstavnikov ustanoviteljev. Mandat ilanov Sveta ZD
traja 4 leta in so lahko v Svet ZD izvoljeni najved dvakrat zaporedoma.
Glede na to, da dosedanjemu Svetu ZD potede mandatdne 25.11.2019, prosimo, da pridnete pravodasno
aktivnosti za imenovanje svojih predstavnikov v Svet ZD.

Lep pozdrav,
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Jasna Zerak, mag, posl. ved
dlrektorica

"

t

ir j ",,'
l

i: ;,

l:.rrAll,lE
,,,'.i ,':rr-i.qn

Poslano:

- naslovu
- predsednica Sveta zavoda ZD
- splo3no-kadrovska sluiba
- arhiv ZD

Celjska cesta l6
3240 Srnarje pri Jel3ah

Tel:
TajniStvo:
Fax

Mail
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818 37 00
03 818 37 32
03 818 37 40
zd-smarje@siol.net
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