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OBCINSKEMU SVETU
OBCINE ROGATEC

ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO
ROGATEC

NA SEJI OBCINSKEGA SVETA OBETNE

NASLOV:

GRADIVO PRIPRAVILA:

GRADIVO PREDLAGA:

POROEEVALEC:

Predlog sklepa o imenovanju
Razvoj ne agencije Sotla

predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda

PREDLOG SKLEPA bo podan na seji.

Obdina Rogatec

Martin Mikolid, Zupan

Vili BukSek, predsednik
volitve in imenovanja

Komisije za mandatna vpra5anja,

Martin Mikolid, univ. dipl. inZ.,l.r.
Zupnru

Priloga:
- obrazloZitev
- vloga Razvojne agencije Sofla, z dne 14.11.2016
- zapisnik 7. redne seje Komisije za mandatna vpraSanja,

predloZen na seji)
volitve in imernovanja (bo
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OBEINSKA UPRAVA

Stevilka: 01 4-00'1 912016
Datum: 17.1.2017

OBEINSKISVET
OBEINE ROGATEC

Zadeva: Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Razvojne agencije Sotla

obvestila, da Svetu Tavoda
imenovanju predstavnika, ki

V skladu z Odlokom o ustanovitvijavnega zavoda Razvojna agencija Sotla (Uradni list RS, Stl 71l09,
4111 in 59114) in Statutom javnega zavoda Razvojna agencija Sotla (Uradni list RS, 5t. it0/10, 31.111) je
svet zavoda organ upravljanja zavoda, ki je sestavljen iz Sestih dlanov, in sicer petih predstpvnikov
ustanoviteljev in enega predstavnika zaposlenih. Naloge, kijih opravlja svet zavoda so sledede:

- sprejema statut in druge splo5ne akte zavoda,
- sprejema program dela in razvoja zavoda,
- spremlja izvr5evanje programa dela in razvojazavoda,
- sprejema finandni nadrt in zakljudni radun,
- ustanovitelju predlaga spremembe in raz5iritve dejavnosti,
- imenuje direktorja,
- imenuje dlane programskega sveta na predlog direktorja,
- izvala druge naloge v skladu z odlokom in statutom.

Razvojna agencija Sotla je Obdino Rogatec, kot obdino soustanoviteljico,
Razvojne agencije Sotla z dnem 15.2.2017 potede mandat in jo pozvala k
jo bo v predmetnem organu zastopalv prihodnjem 4 - letnem mandatu.

Mandat sveta zavoda traia Stiri leta. Clani sveta so lahko
oziroma izvoljeni.

po preteku mandata ponovno imgnovani

V iztekajodem se mandatu so bili v Svet zavoda R
imenovani javni usluZbenci, ki opravljajo naloge s
Rogatec je bila imenovana ga. Suzana Likar, z
Rogatec, ki v okviru svojih delovnih obveznosti
njegovo delo. Na podlagi navedenega obdinska up
Razvojna agencija Sotla tudi v prihodnjem 4 - letnem mandatu.

Pripravila:

Nata5a Lavrid
ppravedirektorica obdinske
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Obdina Rogatec

Pot k ribniku 4
3252 Rogatec

Prosimo vas, da v
prihodnjem 4-letnem

skladu z dolodeno sestavo Sveta zavoda imenujete
mandatu zastopal vaSo obdino v Svetu zavoda Razvojna

Lepo vas pozdravljam,

Bojana Taberl,

"SOTLA"
SITIRRIE PRI JELSAH

nazvoj n o Age n cijo SOf LA

Aikeftev try 24 3240 Smarje pi teliah

Telefon: 03 / 817 | 8 60, telefoks: 03 / 8l7 | I68, e-mail: rasotla@siol.net, www.ra-sotla.si
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predstavnika,

agencija Sotla.

Smarje pri Jeliiah, 1,4.L1,.20L6

Zadeva: lmenovanje predstavnika ustanoviteljev v Svet zavoda Razvoje agencije Sotla

SpoStovani,

obveSdam vas, da z dnem 1,5.02.2017 potede mandatSvetu zavoda Razvojna agencija Sotla, kiterega
soustanovitelj je tudi vaSa obdina.

V Odloku o ustanovitvijavnega zavoda Razvojna agencija Sotla (Ur. l. 5t.

in Statutu javnega zavoda Razvojna agencija Sotla (Ur. l. 5t. 50/2010 in

Sveta zavoda Razvojna agencija Sotla:
- 5 predstavnikov ustanoviteljev in

- l predstavnik zaposlenih.


