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Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
OBČINSKEMU SVETU
Zadeva: Imenovanje predstavnikov sveta JZ Lekarna Ribnica
Lekarna Ribnica je obvestila ustanovitelja Občino Sodražica, da se bo v februarju 2019 na
novo konstituiral svet zavoda Lekarne Ribnica.
Občina Sodražica je z namenom zbiranja predlogov za imenovanje v svet zavoda 7. 1. 2019
objavila Javni poziv za podajo predlogov za imenovanje predstavnikov. Z javnim pozivom
Občina Sodražica poziva člane občinskega sveta, politične stranke ter občane občine
Sodražica, da podajo svoje predloge za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet
Javnega zavoda Lekarna Ribnica.
Svet zavoda sestavljajo
• trije predstavniki ustanoviteljev, in sicer po en predstavnik iz Občine Ribnica, Loški
Potok in Sodražica,
• en predstavnik delavcev zavoda,
• en predstavnik ZZZS.
Prednost pri imenovanju imajo kandidati, ki poznajo področje dela Javnega zavoda in so
pripravljeni zastopati interese lokalne skupnosti v svetu zavoda.
Skladno s Statutom Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11) in Poslovnikom Občinskega sveta
Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11, 29/18) prispele predloge obravnava Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: KMVVI) in poda predlog
imenovanj Občinskemu svetu. KMVVI pri tem ni zavezana, da v svoj predlog Občinskemu
svetu vključi prijavljene kandidate. Predstavnike občine v svetu zavoda na predlog KMVVI
imenuje Občinski svet.
Mandat člana sveta traja štiri leta in začne teči s potrditvijo mandatov na konstitutivni seji
sveta zavoda. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana oziroma
izvoljena za člana sveta. Svet zavoda sprejema statut in druge splošne akte, ki urejajo
zadeve iz pristojnosti zavoda, imenuje in razrešuje direktorja v soglasju z ustanovitelji,
sprejema program dela in razvoja zavoda, spremlja izvrševanje programa dela, sprejema
finančni načrt zavoda, sprejema zaključni račun, odloča o razporeditvi presežka prihodkov
nad odhodki in izdela predlog razporeditve, h kateremu mora pridobiti soglasje
ustanoviteljev, v soglasju z ustanovitelji odloča o povečani delovni uspešnosti za zaposlene v
zavodu in o nagradi direktorja, odloča o delovni uspešnosti direktorja, odloča o najemanju
dolgoročnih kreditov s soglasjem ustanoviteljev, daje soglasje k sklepanju pogodb in
sprejetim odločitvam, za katere je tako določeno v statutu, predlaga ustanoviteljem
spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanoviteljem in direktorju zavoda predloge in
mnenja o posamičnih vprašanjih, sprejema program razreševanja presežnih delavcev
zavoda, imenuje in razrešuje člane disciplinske komisije, izvršilnih organov ter stalnih in
občasnih komisij, opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, s tem odlokom in statutom
zavoda.
Pripravila:
Darja Vetrih

Župan občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.
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OBČINSKEMU SVETU

Zadeva: Imenovanje predstavnikov sveta JZ Lekarna Ribnica
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) je na svoji 1. redni seji, dne
15. 1. 2019, obravnavala imenovanje predstavnika občine v svetu JZ Lekarna Ribnica in
ugotovila, da na javni poziv ni prispel noben predlog.
KMVVI predlaga Občinskemu svetu, da sprejme naslednji
sklep:
Občinski svet občine Sodražica imenuje v Svet javnega zavoda Lekarna Ribnica
Petro Marn, Vinice 13, 1317 Sodražica. Mandat imenovane traja 4 leta in prične
teči z dnem konstituiranja sveta zavoda Lekarna Ribnica.

Predsednik KMVVI:
Zvonko Janež l. r.

