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OBEINA ETRTEK

Datum: 14. 
,l0.2019

VAB ILO

Na podlagi 23. dlena Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Poddetrtek (Uradni lisr RS, 5t. 43118

- UPB) sklicujem

Predlog DNEVNEGA REDA:

1. Predlog izdaje soglasja k imenovanju direktorice JZ RA Sotla za naslednje

mandatno obdobje
(gradivo priloZeno)

prosimo, da pregledate prilozeno gradivo in pisno (po elekhonski posti na e postni na^slov

katia.ml roodcetrtek.si najkasneje do Ietrtka, 17. oktobra 2019' do 08.00 ure, glasujetea )
ZA oz. PROTI sprejemu predlaganega sklepa.

PREDLOG SKLEPA:
Obiinski svet Obiine podietrtek daje soglasje k imenovanju ge. Bojane Zaberl, Gallusova

ulica 6,3240 Smarje pri Jelsah, za direktorico javnega zavoda Razvojna agencija Sotla za

mandatno obdobje 2019-2023.
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2. DOPISNO SEJO
oBdINSKEGA SVETA OBEINE PODEETRTEK

Seia bo traiala do dETRTKA. 17, oktobra 2019. do 08.00 ure.
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Zadeva'. Predlog sklepa o soglasju ustanovitelja k imenovaniu direktorice Razvojne
agencije Sotla

Svet zavoda Razvojne agencije Sotta je na Obdinski svet Obdine Poddetrtek, dne 11. 09. 2019,

naslovil vlogo za soglasje k imenovanju direktorice Razvojne agencije Sotla. Dne 09. 08. 2019

je namred razpisal prosto delovno mesto direktorja, ker sedanji direktorici ined,e mandat. Na

Javni razpis je v predpisanem roku prispela ena pravodasna in popolna vloga, skladna z

ra4isnimi pogoji. podala jo je sedanju di."ktoti"L g?. Bojana Zaberl. Svet zavoda jena07.
redni seji, d"2i.08. 2019, sprejel sklep o izboru ge. Zaberl za direktorico, Obdino Poddetrtek

paje kot ustanoviteljico, v skladu z dolodilom 2. odstavka 9. dlena Odloka o ustanovitvi javnega

zaiodaRazvojna agencija Sotla (Uradni list RS, !t.7ll09,4lll in 59114;v nadaljnjem besedilu:

Odlok), zaprosil za soglasje k imenovanju.

Razvojna agencija Sotla je javni zavod, ki deluje na podrodju pospe5evanja gospodarstua,

podeZelja iriturizma. Ustanovile so ga obdine Kozje, Poddetrtek, Roga5ka Slatina, Smarje pri

ielsah in Rogatec. Zavod predstavlja in zastopa direklor. Direktor organizira ter vodi delo in

poslovanje in je odgovorenzastrokovnost in zakonitost zavoda. Podrobneje naloge direktorja

doloda Statut Javnega zavodaRazvojna agencija Sotla (Uradni list RS, St. 50/10 in32ll1), kjer

so opredeljeni tudi pogoji, ki jih mora izpolnjevati vsak kandidat.

Direktorja imenuje in razre5uje svet zavoda na osnovi javnega razpisa. Soglasje k imenovanju

direktorja podajo ustanoviteljice v roku 40 dni od poziva. V primeru, da ustanoviteljica v

dolodenem roku ne poda svojega soglasja se smatra, da je soglasje podano.

Mandat direktorja traja4leta z moznostjo ponovnega imenovanja.



Na podlagi navedenega je Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanj ana3. dopisni
seji, dne I l. 10. 2019, sprejela sklep, s katerim predlaga Obdinskemu svetu Obdine Poddetrtek,
da poda soglasje k imenovanju Bojane Zaberl, stanujode Gallusova ulica 6, Smarje pri Jel5ah,

za direktorico javnega zavodaRazvojna agencija Sotla, za mandatno obdobje 2019 -2023.

Pripravila: Katja
viSja


