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OBČINSKI SVET OBČINE ROGATEC 
 
Številka: 014-0003/2022  
Datum:   5.4.2022 
 
 
Zadeva:  Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda za kulturo, turizem in 

razvoj Rogatec 
 
Občina Rogatec je prejela poziv Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, št. 013-0001/2022-1 z 
dne 2.2.2022, za imenovanje predstavnikov Občine Rogatec v Svet Zavoda za kulturo, turizem in 
razvoj Rogatec v novem mandatu, saj sedanjim članom le-tega dne 11.4.2022 poteče mandat. Poziv 
je posredovala Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Komisija je politične stranke in listo, zastopano v občinskem svetu pozvala k podaji pisnih predlogov 
kandidatov za člana predmetnega sveta zavoda. V postavljenem roku, to je do vključno 1. marca 
2022, so na naslov slednje prispeli naslednji trije predlogi: 

1. Občinski odbor SD Rogatec predlaga za članico Brigito Vodušek,  
2. Občinski odbor NSi Rogatec predlaga za članico Majo Šturbej in 
3. Občinski odbor SDS Rogatec predlaga za člana Petra Šturbeja. 

 
Svet zavoda na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj 
Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, (popr. 38/06), 72/08, 37/11, 108/12, 58/13, 74/13 in 26/22) 
sestavlja 6 članov, in sicer 2 predstavnika Občine Rogatec, 2 predstavnika zainteresirane javnosti 
oziroma uporabnikov ter 2 predstavnika delavcev, njegove naloge pa so sledeče:  

– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,  

– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,  

– predlaga ustanoviteljici revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor, pooblaščen s 
strani ustanoviteljice,  

– ocenjuje delo direktorja,  

– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih 
mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, k zavodski kolektivni pogodbi, načrtu nabav ter 
nadzira njihovo izvajanje,  

– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin, k pravnim poslom pridobitve stvarnega 
premoženja za potrebe javnega zavoda in pravnim poslom razpolaganja s stvarnim 
premoženjem, s katerim javni zavod upravlja,  

– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja javnega zavoda,  

– daje ustanovitelju pobudo za razrešitev direktorja,  

– daje predhodno mnenje k razrešitvi direktorja, razen če je sam dal pobudo za njegovo 
razrešitev,  

– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju 
do direktorja,  

– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorju mnenja, 
predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,  

– na predlog direktorja imenuje stalne ali občasne komisije za obravnavo vprašanj iz svoje 
pristojnosti,  

– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda,  

– izvaja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in splošnimi akti javnega zavoda. 
 
Mandat članov sveta zavoda traja pet let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.  
Predstavnika Občine Rogatec, katerima se z dnem 11.4.2022 izteče mandat, sta g. Leopold Šturbej in 
ga. Brigita Vodušek, ki je dne 1.9.2020 nadomestila pokojnega člana, g. Franca Žeraka.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se, na podlagi zgoraj navedenega in v skladu 
z določili Statuta Občine Rogatec, poziva k pripravi predloga sklepa Občinskemu svetu Občine 
Rogatec, o imenovanju dveh predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda za kulturo, turizem in razvoj 
Rogatec. 
 
Pripravila: Maja Kampoš Čuček, l. r. 
                 višja svetovalka I  
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