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PREDLOG SKLEPA:

L Obdinski svet Obdine Rogatec v skup56ino javnega podjetja OKP Roga5ka Slatina, d.o.o., kot
predstavnico ustanoviteljice Obdine Rogatec, imenuje Lavro Gregordid, Zibernik 35, 3250
Roga5ka Slatina, za mandatno obdobje 2019-2023.

Martin Mikolid, univ. dipl. in2.,l.r.
Zupnru

Priloga:
obrazloZitev
zapisnik 1. redne seje Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja, z dne
21.1.2019 (priloZen k 3. to6ki dnevnega reda)
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zadeva: lmenovanje 6lana skupSdine javnega podjetja oKP Rogaska slatina, d.o.o.

Obcina Rogatec je bila, z dopisom OKP Roga5ka Slatina d.o.o., dne 9.1.2019 pozvana k imenovanju
predstavnika/predstavnice v skup5dino javnega podjetja OKP Roga5ka Slatina, d.o.o., za neslednje
mandatno obdobje od 26.3.2019 do 25.3.2023, ker dosedanji dlanici Lavri Gregorcid potede mandat.

V skladu s 15. dlenom Odloka o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Roga5ka
Slatina d.o.o. (Uradni list RS, 5t. B9/12) skup5dina obravnava temeljna razvojna in organizactjska
vpra5anja javnega podjetja, ki se nana5ajo na vpra$anje rednega poslovanja in ki niso v pristojnosti
sveta ustanoviteljic, nadzornega sveta ali obdinskih svetov ustanoviteljic. Ustanoviteljice so obdine
Roga5ka Slatina, Smarje priJelsah, Poddetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli, Poljdane in Rogatec.

Ustanoviteljice na skup56ini odlodajo o:

- sprejetju druZbene pogodbe, ter o spremembah in dopolnitvah druZbene pogodbe,
sprejetju letnega porodila in uporabi bilandnega dobidka,
zahtevi za vpladilo osnovnih vloZkov,
vradanju naknadnih vpladil,
delitvi in prenehanju poslovnih deleZev,
imenovanju in odpoklicu dlanov nadzornega sveta,
imenovanju revizorja,
imenovanju in razre5itvi direktorja (v.d. direktorja) javnega podjetja in z njim sklepa pogodbo o
zaposlitvi,
sprejemu meril za doloditev plade, pravic in obveznosti direktorja javnega podjetja in pladil
p redstavn i kov usta n ovite lj ic javne ga podjetja,
ukrepih za nadzor dela direktorja,
postavitvi prokurista in poslovnega poobla5denca,
uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju ali druZbenikom v zvezi s povradilom
Skode, nastale pri ustanavljanju in poslovodenju,
zastopanju druZbe v sodnih postopkih proti direktorju,
dajanju mnenj k predlogom aktov, ki jih v zvezi z javnim podjetjem oziroma opravljanjem
gospodarskih javnih sluZb, sprejemajo obdinski sveti ustanoviteljic oziroma svet ustanoviteljev,
drugih zadevah, za katere tako doloda zakon, drug predpis, odlok ali druZbena pogodba.

Vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega vloZka daje ustanoviteljici en glas. Obdina Rogatec ima
osnovni vloZek v vi5ini 14.574,90 EUR oz. poslovni deleZ g,5000 %.

Skup5dina je sestavljena iz sedmih dlanov. Vsaka obdina ustanoviteljica ima enega dlana skup56ine.
Mandat clanov skup5dine traja Stiri leta. Olani skupSdine so lahko po izteliu mandata ponovno
imenovani.

Skup5dina veljavno odloda, de je navzodih toliko ustanoviteljic, da imajo vedino glasov. ee ni z
zakonom ali tem aktom drugade dolodeno, odloda skup5dina z vedino oOOanin glasov.



Pri imenovanju dlana skup5dine OKP Roga5ka Slatina, d.o.o., je tako potrebno upoitevati dobro
poznavanje podrodja, ki sodi v pristojnost skupidine, kot tudi, da se zagotovi neposredna povezanost
in nemoteno poslovanje med javnim podjetjem in obdino. S takim namenom je tudi Svet ustanoviteljev,
ki ga sestavljajo Zupani na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, sprejel stali5de, da se v skup50ino
imenujejo zaposleni v obdinski upravi posamezne ob6ine.

Obdina Rogatec je Komisiji za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja, vsled navedenega
predlagala, da se glede na okvir delovnih nalog javne usluZbenke Lavre Gregorcic, vi5je svetovalke za
proracun 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 dlanico skupSdine OKP Roga5ka
Slatina, d.o.o., imenuje Lavra Gregordid, ki bo iz tega vidika lahko 5e naprej udinkovito zastbpala
interese obdine v tem organu upravljanja.

Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja je predlog obravnavala na 1. redni seji, dne
21.1.2019, in sprejela sklep, v katerem Obdinskemu svetu Obdine Rogatec predlaga, da v skup5cino
javnega podjetja OKP Roga5ka Slatina, d.o.o., kot predstavnico ustanoviteljice Obdine Rogatec,
imenuje Lavro Gregordid, Zibernik 35, 3250 Roga$ka Slatina, za mandatno obdobje Stirih let.

Pripravila:
Katja Mlaker
viSja svetovalka


