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- obrazložitev  
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Zadeva:  Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Razvojne agencije Sotla 
 
 
Razvojna agencija Sotla je Občino Rogatec, kot občino soustanoviteljico, obvestila, da Svetu zavoda 
Razvojne agencije Sotla z dnem 3.3.2021 poteče mandat in jo pozvala k imenovanju predstavnika, ki 
jo bo v predmetnem organu zastopal v prihodnjem 4 - letnem mandatu.  
 
V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla (Uradni list RS, št. 71/09, 
4/11 in 59/14) in Statutom javnega zavoda Razvojna agencija Sotla (Uradni list RS, št. 50/10, 32/11) je 
svet zavoda organ upravljanja zavoda, ki je sestavljen iz šestih članov, in sicer petih predstavnikov 
ustanoviteljev in enega predstavnika zaposlenih. Naloge, ki jih opravlja svet zavoda so sledeče:  

– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,  
– sprejema program dela in razvoja zavoda,  
– spremlja izvrševanje programa dela in razvoja zavoda,  
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,  
– ustanovitelju predlaga spremembe in razširitve dejavnosti,  
– imenuje direktorja,  
– imenuje člane programskega sveta na predlog direktorja,  
– izvaja druge naloge v skladu z odlokom in statutom. 

 
Mandat sveta zavoda traja štiri leta. Člani sveta so lahko po preteku mandata ponovno imenovani 
oziroma izvoljeni.  
 
V iztekajočem se mandatu ter tudi v predhodnem mandatnem obdobju, je bila v Svet zavoda Razvojna 
agencija Sotla, s strani Občine Rogatec, imenovana mag. Suzana Likar, zaposlena na Zavodu za 
kulturo, turizem in razvoj Rogatec, ki v okviru svojih delovnih obveznosti sodeluje s predmetnim javnim 
zavodom in pozna njegovo delo. Na podlagi navedenega občinska uprava predlaga, da se slednja 
imenuje v Svet zavoda Razvojna agencija Sotla tudi v prihodnjem 4 – letnem mandatu.  
 
O predlogu bo odločala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo predlog sklepa o 
imenovanju predstavnika ustanoviteljice Občine Rogatec, v Svet zavoda Razvojne agencije Sotla, v 
mandatnem obdobju 2021-2025, pripravila do seje Občinskega sveta Občine Rogatec. 
 
Pripravila: Maja Kampoš Čuček 

    višja svetovalka I   
 

 
Nataša Lavrič, l.r. 
direktorica občinske uprave 

mailto:obcina@rogatec.si

