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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS/I, št 12191 in Uradni list Rl št
45/94 - odI. US, 8196, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP) ter petega odstavka 2e<
člena in petega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list R
št 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 15/08 - ZPacP, 58/08 - ZZdrS-E in
77/08 - ZDZdr) je Vlada Republike Slovenije dne 13. januarja 2009 sprejela
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SKLEP
o spremembi Sklepa o preoblikovanju Bolnišnice Topolšica v javni zdravstveni
zavod

1. člen
V Sklepu o preoblikovanju Bolnišnice Topolšica v javni zdravstveni zavod (št.
022'{)3/93-3/15-8 z dne 16.12.1993, št 022'{)3/97-27 z dne 29.5.1997 in št.
022'{)3/97-40 z dne 11.9.1997, št. 510-30l2003-1 z dne 15.7.2003) se v 6. členu
drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
.
"Svet zavoda ima 7 članov.
Svet zavoda sestavljajo predstavniki:
-

ustanOVitelja
_ 4 člani
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 1 član
Občine Šoštanj
1 član
delavcev zavoda
1 član.".

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
Svet zavoda mora uskladiti statut zavoda v skladu s tem sklepom v 30 dneh od
uveljavitve tega sklepa.

3. člen
Novi člani sveta zavoda morajo biti imenovani oziroma izvoljeni najpozneje v 30
dneh od dneva uveljavitve sprememb statuta zavoda.
Dosedanji člani sveta zavoda nadaljujejo z delom do konstituiranja novega sveta
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zavoda v skladu s tem sklepom.
4. člen
Vsi splošni akti morajo biti usklajeni s statutom zavoda in tem sklepom v 60 dneh od
uveljavitve sprememb statuta zavoda.
Do uveljavitve sprememb statuta zavoda in uskladitve drugih aktov s tem sklepom,
se smiselno uporabljajo določbe obstoječih aktov, kolikor niso v nasprotju s tem
sklepom.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.

PREJMEJO:
Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za finance
Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

