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ZADEVA: POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja poziva, da ji najkasneje do
27. marca 2017 posredujete predloge za:


tri (3) predstavnike, predstavnice ustanovitelja
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže

v

svet

javnega

vzgojno

»Na podlagi 8. člena Odloka o svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Griže (Uradni list RS št. 6/97, 49/98, 6/00, 37/01 prečiščeno besedilo, 63/01, 56/08, 37/10,
67/16, popr. 70/16) svet šole šteje enajst članov, ki jih sestavljajo: tri predstavniki
ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole: štirje predstavniki matične šole Griže in en
predstavnik podružnice v Libojah, trije predstavniki staršev.
Mandat članov sveta traja 4 leta. Mandat predstavnikov staršev je vezan na čas, dokler ima
njihov otrok status učenca šole.
Člani sveta so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni, največ dvakrat
zaporedoma. Svet šole odloča z večino glasov vseh članov.«


tri (3) predstavnike, predstavnice ustanovitelja
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče

v

svet

javnega

vzgojno

»Na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Petrovče (Uradni list RS št. 6/97, 49/98, 37/01, prečiščeno besedilo 63/01, 65/02, 56/08, 37/10,
67/16, popr. 70/16) svet šole šteje 11 članov, ki jih sestavljajo: 3 predstavniki ustanovitelja, 5
predstavnikov delavcev (4 delavci iz matične šole Petrovče in 1 delavec iz podružnice Trje), 3
predstavniki staršev. Mandat članov sveta traja 4 leta in so lahko ponovno imenovani oziroma
izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Mandat predstavnikov staršev v svetu je vezan na čas, dokler ima njihov otrok status učenca.
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov, če z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja ni drugače določeno.«


tri (3) predstavnike, predstavnice ustanovitelja
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šempeter

v

svet

javnega

vzgojno

»Na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Šempeter v Savinjski dolini (Uradni list RS št. 6/97, 49/98, prečiščeno besedilo 37/01) 56/08,
37/10, 67/16, popr. 70/16) svet šole šteje 11 članov, ki jih sestavljajo: 3 predstavniki
ustanovitelja, 5 predstavnikov delavcev, 3 predstavniki staršev. Mandat članov sveta traja 4 leta
in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani
oziroma izvoljeni največ dvakrat. Mandat predstavnikov staršev v svetu je vezan na čas,
dokler ima njihov otrok status učenca. Svet šole odloča z večino glasov vseh članov, če z
Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ni drugače določeno.«



enega (1) predstavnika, predstavnico ustanovitelja v svet javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Glasbena šola Risto Savin Žalec (medobčinski
zavod)

»Na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola
»Risto Savin« Žalec Odlok o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Risto
Savin Žalec (Uradni list RS št. 6/97, 63/01, 112/08, 85/10, 68/13) »Svet šole šteje 9 članov, ki
jih sestavljajo: 3 predstavniki ustanoviteljev, 3 predstavniki delavcev, 3 predstavniki staršev.
Mandat članov sveta traja 4 leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta
so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. Mandat predstavnikov
staršev v svetu je vezan na čas, dokler ima njihov otrok status učenca.
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov, če z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja ni drugače določeno.
Občina Žalec ima enega predstavnika.«


tri (3) predstavnike, predstavnice ustanovitelja
izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec

v

svet

javnega

vzgojno

»Na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtci občine Žalec (Uradni list RS št.
7/97, 89/98 in 65/02) 56/08, 37/10, popr. 57/10, 43/12, 31/15) svet vrtca šteje 11 članov, ki jih
sestavljajo: 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov delavcev, 3 predstavniki staršev.
Mandat članov sveta traja 4 leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta
so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. Mandat predstavnikov
staršev v svetu je vezan na čas, dokler ima njihov otrok status varovanca. Svet šole odloča z
večino glasov vseh članov, če z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
ni drugače določeno.«


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

»Na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec (Uradni list RS,
št. 45/94, 49/95 in 19/00) svet zavoda šteje 7 članov in ga sestavljajo: 4 predstavniki
ustanovitelja 2 predstavnika Javnega zavoda Žalske lekarne in 1 predstavnik uporabnikov, ki ga
določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Na podlagi določil Statuta Žalske lekarne
Žalec mandat članov sveta traja 4 leta. Člani sveta zavoda so po izteku mandata lahko
ponovno izvoljeni oz. imenovani.”


tri (3) predstavnike, predstavnice ustanovitelja v svet Javnega zavoda Zdravstveni
dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec (medobčinski zavod)

»Na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta
Potrate« Žalec (Uradni list RS, št. (Ur. l. RS, št. 34/1992, 102/2001 in __ /17)) svet zavoda šteje
7 članov in ga sestavljajo predstavniki: ustanoviteljev (4 člani), zdravnikov, drugih zdravstvenih
delavcev in delavcev v zavodu (2 člana) in uporabnikov oz. zavarovancev (1 član).
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.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno na tajnih volitvah po postopku in na
način, ki ga v skladu z zakonom določa Statut zavoda. Predstavnike uporabnikov oz.
zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Celje.
Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se imenujeta izmed članov Sveta zavoda in ne
moreta biti predstavnika iste interesne strani.«
Na podlagi določil Statuta Zdravstvenega doma »dr. Jožeta Potrate« Žalec mandat sveta traja 4
leta. Član sveta je v svet lahko izvoljen največ dvakrat zaporedoma.

Kot predstavnik ustanoviteljice ne more biti v svet ZD imenovan zdravstveni delavec, ki na
podlagi koncesije opravlja javno zdravstveno službo ali delavec ZD.
Predlagatelj mora predlog za imenovanje predstavnika, predstavnico 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.
Posredovano po e pošti:

Članom občinskega sveta

zbirka dokumentarnega gradiva
V vednost:
 Županu Občine Žalec
 Direktorici občinske uprave
Objavljeno na spletni strani Občine Žalec

PREDSEDNIK
Roman Virant l. r.

