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Zadeva:  Imenovanje predstavnika ustanoviteljev v Svet zavoda Ljudska univerza Rogaška 

Slatina 
 
Svet zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina je občine ustanoviteljice, z dopisom št. 013-05-1/2022, 
z dne 3.1.2022, pozval k imenovanju novih članov za prihodnje štiriletno mandatno obdobje.  
 
V skladu s 15. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina (Uradni 
list RS, št. 61/01, 52/03, 116/08, 43/12, 47/13, 37/16) imenujejo občinski sveti občin: 

 Rogaška Slatina enega predstavnika; 

 Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogatec skupaj enega 
predstavnika. 

 
Svet zavoda imenuje in razrešuje direktorja, sprejema program razvoja zavoda, sprejema letni delovni 
načrt in poročilo o njegovi uresničitvi ter o tem letno poroča ustanoviteljem, odloča o uvedbi novih 
programov, obravnava poročila o problematiki na področju izobraževanja odraslih in izvajanja kulturnih 
ter drugih dejavnosti, odloča o pritožbah v zvezi s statusom udeležencev izobraževanja, odloča o 
pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, odloča 
o pritožbah udeležencev izobraževanja v zvezi z izobraževalnim delom v zavodu, sprejema pravila in 
druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drugi splošni akti zavoda, določa finančni načrt in 
sprejema zaključne in periodične račune, predlaga ustanovitelju spremembo dejavnosti, daje 
ustanovitelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, razpisuje volitve predstavnikov 
delavcev v svet zavoda, sprejema program razreševanja presežnih delavcev, odloča o najemu 
kreditov, imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah, določa v soglasju z ustanoviteljem o 
povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje administrativnih in računovodskih nalog in za 
opravljanje skupnih del, opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge. 
 
Vsled predhodnih imenovanj je predlog za imenovanje člana v Svet zavoda Ljudska univerza Rogaška 
Slatina za prihodnje mandatno obdobje pripravila Občina Bistrica ob Sotli, in sicer  je Občinski svet 
Občine Bistrica ob Sotli v Svet zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina, kot predstavnika Občin 
Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogatec, imenoval g. Bogomirja 
Marčinkovića, ravnatelja Osnovne šole Bistrica ob Sotli. Občine Kozje, Podčetrtek in Šmarje pri Jelšah 
so imenovanega člana tudi že potrdile.  
 
 
Pripravila:  
Maja Kampoš Čuček, l.r. 
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