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PREDLOG SKLEPA: 
 
I. Občinski svet Občine Rogatec v skupščino javnega podjetja OKP Rogaška 
Slatina, d.o.o., kot predstavnico ustanoviteljice Občine Rogatec, imenuje Lavro 
Gregorčič, Žibernik 35, 3250 Rogaška Slatina, za mandatno obdobje štirih let. 
 
II. Imenovana nastopi mandat z dnem konstitutivne seje skupščine. 
 
 
 
 
        Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r. 
                                ŽUPAN 
 
 
 
 
 
Priloga: 

- obrazložitev  
- zapisnik 2. dopisne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 

28.1.2015 
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OBČINSKI SVET  
OBČINE ROGATEC 
 
 
Številka: 014-0034/2014 
Datum: 30.1.2015 
 
 
 
Zadeva:   Imenovanje člana skupščine javnega podjetja OKP Rogaška Slatina, d.o.o.  
 
 
Občina Rogatec je bila, z dopisom OKP Rogaška Slatina d.o.o., dne 1.12.2014 pozvana k imenovanju 
novega predstavnika/predstavnice v skupščino javnega podjetja OKP Rogaška Slatina, d.o.o., ker 
dosedanji članici Lavri Gregorčič poteče mandat. Slednja je bila imenovana dne 14.11.2013 kot 
nadomestna članica za preostanek mandatnega obdobja.   
 
V skladu s 15. členom Odloka o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška 
Slatina d.o.o. (Uradni list RS, št. 89/12) skupščina obravnava temeljna razvojna in organizacijska 
vprašanja javnega podjetja, ki se nanašajo na vprašanje rednega poslovanja in ki niso v pristojnosti 
sveta ustanoviteljic, nadzornega sveta ali občinskih svetov ustanoviteljic. Ustanoviteljice so občine 
Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli, Poljčane in Rogatec. 
 
Ustanoviteljice na skupščini odločajo o:  

− sprejetju družbene pogodbe, ter o spremembah in dopolnitvah družbene pogodbe,  
– sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička,  
– zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,  
– vračanju naknadnih vplačil,  
– delitvi in prenehanju poslovnih deležev,  
– imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,  
– imenovanju revizorja,  
– imenovanju in razrešitvi direktorja (v.d. direktorja) javnega podjetja in z njim sklepa pogodbo o 

zaposlitvi, 
– sprejemu meril za določitev plače, pravic in obveznosti direktorja javnega podjetja in plačil 

predstavnikov ustanoviteljic javnega podjetja, 
– ukrepih za nadzor dela direktorja,  
– postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,  
– uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju ali družbenikom v zvezi s povračilom 

škode, nastale pri ustanavljanju in poslovodenju, 
– zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju,  
– dajanju mnenj k predlogom aktov, ki jih v zvezi z javnim podjetjem oziroma opravljanjem 

gospodarskih javnih služb, sprejemajo občinski sveti ustanoviteljic oziroma svet ustanoviteljev, 
– drugih zadevah, za katere tako določa zakon, drug predpis, odlok ali družbena pogodba. 

  
Vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega vložka daje ustanoviteljici en glas. Občina Rogatec ima 
osnovni vložek v višini 14.574,96 EUR oz. poslovni delež 8,5000 %. 
 
Skupščina je sestavljena iz sedmih članov. Vsaka občina ustanoviteljica ima enega člana skupščine. 
Mandat članov skupščine traja štiri leta. Člani skupščine so lahko po izteku mandata ponovno 
imenovani. 
  
Skupščina veljavno odloča, če je navzočih toliko ustanoviteljic, da imajo večino glasov. Če ni z 
zakonom ali tem aktom drugače določeno, odloča skupščina z večino oddanih glasov. 
  
 
 
 



 
Pri imenovanju člana skupščine OKP Rogaška Slatina, d.o.o., je tako potrebno upoštevati dobro 
poznavanje področja, ki sodi v pristojnost skupščine, kot tudi, da se zagotovi neposredna povezanost 
in nemoteno poslovanje med javnim podjetjem in občino. S takim namenom je tudi Svet ustanoviteljev, 
ki ga sestavljajo župani na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, sprejel stališče, da se v skupščino 
imenujejo zaposleni v občinski upravi posamezne občine. 
 
Občina Rogatec je Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, vsled navedenega 
predlagala, da se glede na okvir delovnih nalog javne uslužbenke Lavre Gregorčič, višje svetovalke za 
proračun in javne finance, kamor sodi med drugim tudi usklajevanje skupnih projektov, pretok 
sofinancerskih sredstev, nadzor nad zbrano okoljsko takso in njeno namensko porabo, usklajevanje in 
vodenje osnovnih sredstev, danih v  najem javnemu podjetju, za članico skupščine OKP Rogaška 
Slatina, d.o.o., imenuje Lavra Gregorčič, ki bo iz tega vidika lahko še naprej učinkovito zastopala 
interese občine v tem organu upravljanja. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predlog obravnavala na 2. dopisni seji, dne 
28.1.2015, in sprejela sklep, v katerem Občinskemu svetu Občine Rogatec predlaga, da v skupščino 
javnega podjetja OKP Rogaška Slatina, d.o.o., kot predstavnico ustanoviteljice Občine Rogatec, 
imenuje Lavro Gregorčič, Žibernik 35, 3250 Rogaška Slatina, za mandatno obdobje štirih let. 
 
 
Pripravila:  
Maja Kampoš, l.r. 
višja svetovalka II 
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OBČINSKI SVET 
Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
 
 
Številka: 011-0006/2015 
Datum: 28.1.2015 

 
ZAPISNIK 

 
 
2. dopisne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila izvedena v sredo, 28. 
januarja 2015. 
 
Sejo je sklical in po telefonu izvedel predsednik komisije Vili Bukšek. 
Vabilo z gradivom za 2. dopisno sejo je bilo članom komisije posredovano v pisni obliki. Odločitve so 
se sprejemale z osebnim telefonskim glasovanjem. Osebno telefonsko so glasovali naslednji člani 
komisije: Jelka Bilušić, Fredi Ferčec in Vili Bukšek.  
 
Obravnavan je bil naslednji DNEVNI RED: 

1. Predlog sklepa o imenovanju člana skupščine javnega podjetja OKP Rogaška 
Slatina, d.o.o.  

2. Predlog sklepa o letnem dopustu župana Občine Rogatec  
 
1. Predlog sklepa o imenovanju člana skupščine javnega podjetja OKP Rogaška Slatina, 

d.o.o. 
 
Občina Rogatec je v skladu z dopisom OKP Rogaška Slatina, d.o.o., Komisijo za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja pozvala k pripravi predloga sklepa o imenovanju člana skupščine javnega 
podjetja OKP Rogaška Slatina, d.o.o.. Ob upoštevanju stališča Sveta ustanoviteljev, da se v skupščino 
imenujejo zaposleni v občinski upravi posamezne občine ter dejstva, da bo javna uslužbenka Lavra 
Gregorčič, glede na okvir njenih delovnih nalog, še naprej učinkovito zastopala interese občine v tem 
organu, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejela naslednji  

 
SKLEP 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 
Rogatec, da v skupščino javnega podjetja OKP Rogaška Slatina, d.o.o., kot predstavnico 
ustanoviteljice Občine Rogatec, imenuje Lavro Gregorčič, Žibernik 35, 3250 Rogaška Slatina, 
za mandatno obdobje štirih let. 
 
2. Predlog sklepa o letnem dopustu župana Občine Rogatec 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v skladu s 24. členom Statuta Občine 
Rogatec, na podlagi Zakona o funkcionarjih v državnih, Zakona o delavcih v državnih organih in 
Zakona za uravnoteženje javnih financ sprejela sklep o letnem dopustu župana Občine Rogatec v letu 
2015, v skupnem trajanju 35 dni. 
 
 

                                                    Vili Bukšek, l.r. 
                                                                                     predsednik komisije             
 
 


