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Političnim strankam v Občinskem svetu Občine Poljčane
Listam, ki so zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane
širši zainteresirani javnosti

ZADEVA: Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika
Občine Poljčane v svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane
poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, ter širšo
zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v
svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane.
Na podlagi Statuta Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane (avgust 2016) so organi doma: svet doma,
direktor in strokovni svet doma. Organ upravljanja je svet doma, ki ga sestavlja 9 članov, in
sicer: 5 predstavnikov ustanovitelja, 2 predstavnika delavcev, 1 predstavnika oskrbovancev in
1 predstavnika lokalne skupnosti.
Pristojnosti sveta doma so: sprejema statut in njegove spremembe in dopolnitve, sprejema
druge splošne akte doma, v kolikor jih ne sprejema direktor, sprejema program razvoja doma
in spremlja njegovo uresničevanje, sprejema letni delovni načrt in letno poročilo o njegovem
izvrševanju, sprejema finančni načrt doma in letno poročilo o njegovem izvrševanju,
sprejema poročilo o popisu osnovnih sredstev in obveznosti do virov sredstev, odloča o
razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki v soglasju z ustanoviteljem, predlaga
ustanovitelju način pokrivanja primanjkljaja po sprejetem poročilu o izvrševanju finančnega
načrta, določa cene socialnovarstvenih in dodatnih storitev doma, odloča o uvedbi dodatnih
storitev in drugih programov ter določa cene njihovih storitev, izvede postopek imenovanja in
razrešitve direktorja doma, sklepa z direktorjem pogodbo o zaposlitvi ter v skladu s
predpisom določa del plače za delovno uspešnost, daje ustanovitelju in direktorju doma
predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, ki se nanašajo na dejavnost doma, predlaga
ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, odloča o ugovorih stanovalcev doma zoper
delo strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca ter o ugovorih zoper opravljeno storitev,
sprejema sklep o začetku postopka imenovanja in volitev ter predlaga odpoklic članov sveta
doma, na predlog direktorja sprejema program razreševanja presežnih delavcev, v okviru
svojih pristojnosti in nalog po potrebi imenuje stalne in začasne komisije, sprejema druge
odločitve v zvezi z upravljanjem doma.

Mandat članom sveta doma v sedanji sestavi poteče dne 20. 10. 2020. Člani sveta se
imenujejo za dobo štirih let in so lahko po preteku mandata ponovno imenovani.
Predstavnika lokalne skupnosti imenuje pristojni organ lokalne skupnosti,t.j. občinski svet.
Glede na navedeno, vas prosimo, da podate pisne predloge za imenovanje predstavnika
Občine Poljčane svet doma Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, vključno do 21. 8. 2020 do
12. 00 ure, na naslov:
OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po e-pošti na naslov:
obcina@poljcane.si
Za pravočasno vložen predlog se šteje predlog, ki do navedenega dne in ure prispel v tajništvo
Občine Poljčane.
Posamezni predlog mora vsebovati ime in priimek kandidata, datum rojstva in naslov stalnega
prebivališča, podatke o strokovni izobrazbi kandidata ter kratko obrazložitev predloga.
Predlogu mora biti priloženo tudi pisno soglasje s kandidaturo ter izjavo, da soglaša z
obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe postopka imenovanja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo obravnavala vse pravočasno
prispele in formalno popolne predloge za imenovanje člana sveta in svoj predlog predložila v
potrditev Občinskemu svetu Občine Poljčane.
Predsednik komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Franc Valand

Priloga:
- Predlog in soglasje

____________________________________________________________
(naziv predlagatelj)
___________________________________________________________
(naslov predlagatelja)
__________________________________
(datum)

OBČINA POLJČANE
Občinski svet
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Bistriška cesta 65
2319 POLJČANE
ZADEVA: PREDLOG KANDIDATA ZA PREDSTAVNIKA OBČINE POLJČANE V
SVET DOMA DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE
Za predstavnika Občine Poljčane v svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane
predlagam naslednjega/-o kandidata/-ko:
Ime in priimek: _________________________________________________________
Datum rojstva: __________________________________________
Naslov stalnega prebivališča:
______________________________________________________________________
podatki o strokovni izobrazbi kandidata:
_____________________________________________________________________
kratka obrazložitev:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Podpis in žig predlagatelja:
_______________________

SOGLASJE KANDIDATA
Spodaj podpisani/-a (ime in priimek) _________________________________________
rojen/-a

_____________________,

stanujoč/-a

_______________________________

___________________________________________________________________________
potrjujem, da soglašam k imenovanju za člana/-članico sveta Doma dr. J. Potrča Poljčane in
da sem pripravljen/-a opravljati funkcijo, če bom imenovana/-a ter dovoljujem, da se zgoraj
navedeni osebni podatki obdelujejo za namen izvedbe postopka imenovanja.

V Poljčanah, dne _______________________
___________________________
(podpis kandidata)

