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ZADEVA: POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja poziva, da ji
posredujete predloge za:


štiri (4) predstavnike/predstavnice ustanovitelja v svet javnega zavoda Žalske
lekarne Žalec

Izvleček iz Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Žalske lekarne Žalec (Uradni list RS št. 45/94, 49/95, 19/10 in
50/18):
»7.člen odloka
»(1) Svet zavoda ima devet članov in je sestavljen iz predstavnikov:
ustanoviteljica:

štiri člane,

zaposlenih v zavodu:

trije člani,

pacientov:

en član,

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije:

en član.

(2) Predstavnike ustanoviteljice imenuje ustanoviteljica v skladu s svojim statutom.
(3) Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem. Volitve so veljavne, če se jih
udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ glasov delavcev, ki so volili.
(4) Predstavnika pacientov imenuje ustanoviteljica zavoda, na območju katere ima zavod sedež, na podlagi
izvedenega javnega poziva.
(5) Predstavnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Območna enota Celje.
(6) Mandat članov sveta zavoda traja pet let in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma
imenovani.«



enega (1) predstavnika/predstavnico ustanovitelja v svet javnega zavoda
Zdravstveni dom «dr. Jožeta Potrate« Žalec (nadomestni član/članica)

Izvleček iz Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom DR. Jožeta Potrate Žalec (Uradni list RS št.
34/92, 102/01, 11/17)
»8. člen odloka:
(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ima skupaj 7 članov in ga sestavljajo predstavniki:
– ustanoviteljev (4 člani),
– zdravnikov, drugih zdravstvenih delavcev in delavcev v zavodu (2 člana) in
– uporabnikov oziroma zavarovancev (1 član).
(2) Predstavnike ustanoviteljev v svet zavoda imenuje posamezni občinski svet.
Občina Žalec ima tri predstavnike.
Občina Braslovče, Občina Prebold, Občina Polzela, Občina Vransko ter Občina Tabor pa imajo skupaj enega
predstavnika.
(3) Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga
v skladu z zakonom določa Statut zavoda.
(4) Predstavnike uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Območna enota Celje.
(5) Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se imenujeta izmed članov Sveta zavoda in ne moreta biti
predstavnika iste interesne strani.«



enega (1) predstavnika/predstavnico občine ustanoviteljice v skupščino javnega
komunalnega podjetja Žalec d. o. o.

Izvleček iz Odloka o ureditvi statusa upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec d. o. o.
(Uradni RS št. 39/15)
»16. člen
(1) Skupščino podjetja sestavljajo po en predstavnik vsake občine ustanoviteljice, ki jih imenujejo njihovi
občinski sveti.
(2) Skupščina veljavno odloča, če so na seji prisotni člani Skupščine ali njihovi pooblaščenci, ki imajo skupaj
večino vseh glasov. Vsaka ustanoviteljica ima v Skupščini en glas na dopolnjenih 50 EUR osnovnega vložka. Na
Skupščini lahko brez pravice glasovanja sodelujejo strokovnjaki za posamezna vprašanja.
(3) Skupščina odloča z večino oddanih glasov, razen če ni z zakonom, odlokom ali statutom podjetja drugače
določeno.
(4) Z dvotretjinsko večino vseh glasov Skupščina sprejema statut in statusne spremembe podjetja po
predhodnem soglasju Sveta ustanoviteljev.



enega (1) predstavnika/predstavnico občine ustanoviteljice v Nadzorni svet
Javnega komunalnega podjetja Žalec d. o. o.

Izvleček iz Odloka o ureditvi statusa upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec d. o. o.
(Uradni RS št. 39/15)
18. člen
(1) Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov podjetja.
(2) Nadzorni svet sestavljajo trije člani, od katerih imenuje Občinski svet Občine Žalec enega člana, enega
člana na osnovi usklajenega predloga županov ostalih občin imenujejo občinski sveti ostalih občin ustanoviteljic,
enega člana pa imenujejo delavci podjetja na način in po postopku, določenim v statutu podjetja.
(3) Pri imenovanju članov nadzornega sveta se morajo upoštevati zakonski pogoji in kriteriji.
(4) Mandatna doba članov Nadzornega sveta je štiri leta, s pravico ponovnega imenovanja. Vsak član
Nadzornega sveta ima pri odločanju en glas.
(5) Nadzorni svet izmed članov, ki sta predstavnika ustanoviteljic, izvoli predsednika sveta in njegovega
namestnika.
(6) Nadzorni svet odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ali statutom podjetja ni drugače
določeno.

Predlagatelj mora predloge za imenovanje predstavnikov/predstavnic ustanovitelja
obrazložiti.
Seznam dosedanjih predstavnikov ustanovitelja in navodilo za delo predstavnika
ustanovitelja je objavljeno na spletni strani Občine Žalec (Občinski svet)

http://www.zalec.si/slo/main.asp?id=19EE2A7F
Predloge posredujte na elektronski naslov Občine Žalec: glavna.pisarna @ zalec.si ali po
pošti na naslov: Občina Žalec, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja ter priznanja, Savinjske čete 5, 3310 Žalec do 30. maja 2019 do 12. ure.
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