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Poročevalec: Simon UNUK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja 



predlog sklepa 

d/ Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti Občine Slovenska Bistrica v Svet zavoda 

javnega socialnovarstvenega zavoda Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane 

 

V skladu s 6. členom Sklepa o preoblikovanju Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane v 

socialnovarstveni zavod št. 022-03/93-9/44-8 z dne 6. 5. 1993, št. 022-03/93-9/53 z dne 2. 3. 

1995, št. 571-50/2002-1 z dne 10. 9. 2002, št. 571-50/2002-3 z dne 16. 11. 2004, št. 01403-

95/2009/4 z dne 21. 7. 2009 in 01403-24/2019/4 z dne 24. 9. 2019, 18. člena Statuta Doma dr. 

Jožeta Potrča Poljčane z dne 16. 11. 2019 in Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 

št. 79/19) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na xx. redni seji dne xx. xx. xxxx sprejel  

 

SKLEP 

o imenovanju enega predstavnika lokalne skupnosti, v kateri ima zavod dislocirano 

enoto v Svet zavoda javnega socialnovarstvenega zavoda Dom dr. Jožeta Potrča 

Poljčane 

 

I.  

 

V Svet zavoda javnega socialnovarstvenega zavoda Dom. Dr. Jožeta Potrča Poljčane se kot 

predstavnik lokalne skupnosti, v kateri ima zavod dislocirano enoto, Občine Slovenska Bistrica  

i m e n u j e : 

 

- mag. Karmen Furman. 

 

II. 

 

Mandat imenovane traja do poteka mandata obstoječemu Svetu zavoda, in sicer do 20. 10. 2020. 

 

 

Številka: 9000-/2020 

Datum:  

 

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

Vlada RS je sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju Doma dr. 

Jožeta Potrča Poljčane v javni socialnovarstveni zavod, št. 01403-24/2019/4 z dne 24. 9. 2019, 

v katerem je določila, da je organ upravljanja svet zavoda, ki ga sestavlja 11 članov, in sicer 6 

predstavnikov ustanovitelja, 2 predstavnika delavcev, 1 predstavnik stanovalcev, 1 predstavnik 

lokalne skupnosti, v kateri ima zavod svoj sedež ter 1 predstavnik lokalne skupnosti, v kateri 

ima zavod dislocirano enoto. Prav tako je Svet zavoda Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane sprejel 

Spremembe in dopolnitve Statuta Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane s katerim je prav tako 

določil, da je organ upravljanja svet doma, ki ga sestavlja enajst članov, in sicer 6 predstavnikov 

ustanovitelja, 2 predstavnika delavcev, 1 predstavnik stanovalcev, 1 predstavnik lokalne 



predlog sklepa 

skupnosti, v kateri ima zavod svoj sedež ter 1 predstavnik lokalne skupnosti, v kateri ima zavod 

dislocirano enoto. 

 

Na podlagi sprejetih aktov je predsednik Sveta doma Dom Jožeta Potrča Poljčane obvestil 

Občino Slovenska Bistrica o spremembi ustanovitvenih aktov in pozval Občino Slovenska 

Bistrica k imenovanju predstavnika lokalne skupnosti, v kateri ima zavod dislocirano enoto, k 

imenovanju predstavnika. 

 

Mandat predstavnikov v Svetu zavoda traja štiri leta. Ker pa mandat dosedanjemu Svetu zavoda 

traja do 20. 10. 2020, je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica določil mandat za čas trajanja 

mandata sedanjemu Svetu zavoda, to je do 20. 10. 2020. 

 

Na podlagi obvestila predsednika Sveta zavoda javnega socialnovarstvenega zavoda Dom dr. 

Jožeta Potrča Poljčane z dne 27. 11. 2019 je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja pričela s postopkom evidentiranja kandidatov. 

 

V postopku evidentiranja je prispelo šest (6) predlogov s strani političnih strank. Komisija je 

sklenila Občinskemu svetu predlagati, da se v Svet zavoda javnega socialno varstvenega zavoda 

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane izmed predlogov imenuje: 

 

- mag. Karmen Furman, roj. 1980, magistra pravnih znanosti, stanujoča v Slovenski 

Bistrici. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 8. redni seji dne 12. 2. 2020  

oblikovala predlog sklepa o imenovanju enega predstavnika Občine Slovenska Bistrica v Svet 

zavoda javnega socialnovarstvenega zavoda Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, ki ga predlaga 

občinskemu svetu v sprejem. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 


