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5. dopisne seje Obiinskega sveta obiine RogaSovci, ki potekala
26.3. 202t do 3t. 3. 202t
do 10. ure preko spletne poSte po naslednjem

Dnevnem redu:

L.
Z

Potrditev predloga za kandidata Zastopnika pacientovih pravic NUZ enota Murska Sobota.

obrazloiitviio:

Zaradi kratkega roka (4. 4.20212 za podajo predloga za Zastopnika pacientovih pravic NIJZ enota
Murska Sobota, je bila sklicana dopisna seja.

Potek dopisne seie:

je v roku do 31. 3. 2O2L do 10.00 ure, odzvalo 11 obdinskih svetnikov in
svetnic od skupno 15, ki so podali svoj glas. Dopisna seja je sklepdna saj se je le-te udeleiilo
ved kot polovica vseh svetnikov in svetnic. V dasu od 26.3. 2O2L do 31. 3. 2O2L so se dopisne
seje udeleZili naslednji svetniki in svetnice; Julijana Meckar, Rihard Peurada, Slavko Hauiar,
Andreja Sadl, Karmen Madjar, Karel Horvat, Anton Buiek, Slavko Budek, Anton Peria, Andrej
Na dopisno sejo se

Kisilak in Milan Frdko.

Do roka 31. 3. 2021do 10.00 ure. za potrditev oziroma zavrnitev predtoga
za kandidata Zastopnika pacientovih pravic NIJZ enota Murska Sobota je

obiinski svet sprejel

naslednjisklep:
Obdinski svet Obtine Roga5ovci potrdi predlog kandidature Martina Raja za zastopnika pacientovih
pravic na obmofju NIJZ enota Murska SoboA.
OBRAZLOZITEV:

lz predloienih dokazil, ki iih je druitvu predloiil predlagani kandida! in so bile prileien v prilogi h
gradivu, da Martin Raj, rojen 26.9.1966 v Murski Soboti, stanuje Murska Sobota, Trstenjakova ulica
32 ima od leta L994 univenitetno izobrazbo pravne smeri, ima preko 30 let delovnih izkuienj na
razliEnih delovnih mestih in funkcijah, od tega 27 let na delovnih mestih z univerzitetno pravno

izobrazbo, predloiil pa je tudi pisno izjavo, da pristaja na kandidaturo. lz prilog in njegovega
iivljenjepisa, ki ga tudi prilagamo izhaja, da izpolnjuje pogoj driavljanstva' Republike Slovenije,
seveda obvlada tudi slovenski jezik. Kakor izhaja iz priloienega potrdila Ministrstva za pravosodje ni
bil kaznovan za nobeno kaznivo dejanje in ni zabeleien v kazenski evidenci.

