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O B Č I N S K I   S V E T    L A Š K O  
 
Predlagamo, da občinski svet na seji obravnava naslednjo 
 

ZADEVO:   PREDLOG SOGLASJA K IMENOVANJU DIREKTORICE  
                   ZDRAVSTVENEGA DOMA LAŠKO 
 
Gradivo pripravil: Kabinet župana 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Janko Cesar, predsednik KMVVI 
 
Gradivo obravnavala:  

 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, dne 19. 3. 2018 
 
Pristojnost in pravna podlaga: 

 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št.79/2015 – UPB1) 

 Odlok o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Laško (Uradni list RS, št. 55/2005) 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Laško soglaša, da se za direktorico JZ Zdravstveni dom Laško imenuje mag. 
Janjo Knapič, in sicer za štiriletno mandatno obdobje in v skrajšanem delovnem času (30 
ur na teden). 
 
Obrazložitev: 
V skladu z določili Odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Laško (Uradni list RS, št. 55/2005) 
direktorja/direktorico zavoda imenuje na podlagi javnega razpisa Svet zavoda s soglasjem 
ustanovitelja. 

Svet zavoda je podal vlogo za izdajo soglasja k imenovanju mag. Janje Knapič za direktorico 
Zdravstvenega doma Laško. Kandidatka izpolnjuje vse razpisne pogoje.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala vlogo izbrane kandidatke. 
Člani komisije so soglasno sprejeli odločitev, da se predlaga občinskemu svetu, da le-ta poda 
soglasje k imenovanju predlagane kandidatke.  
 
V postopku izbire kandidatke gre za osebne podatke, ki ne smejo biti dostopni javnosti, zato je v 
skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB1) priloga 
izključena za javnost. 
 

     Janko Cesar, 
predsednik komisije 

 
 
 
Priloga – IZKLJUČENA ZA JAVNOST: 

- sklep Sveta zavoda, 
- prijava izbrane kandidatke s programom dela. 
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