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Peter Misja l. r.
ZUPAN

ObrazloZitev

PREDLOG SKLEPA:

Obiinski svet Obdine Podietrtek kot predstavnico ustanoviteljice Obiine podietrtek v
Svet zavoda Razvojna agencija sotra imenuje go. Mojco Amon, stanujoio virltanj 69,
3254 Podietrtek.

7;:.';;.,\u!;l"orsne 
seje Komisije za mandatna vprasanj4 voliwe in imenovanj4 z dne

Priloge

Dopis Razvojne agencije Sotl4 z dne 04. 01.2021
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Zadeva: Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Razvojne agencije Sotla

Razvojna agencija Sotta je Obdino Poddetrtek obvestila, da Svetu zavoda Razvojne agencije
Sotla z dnem 03. 03. 2021 potede mandat in jo kot obdino soustanoviteljico 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, 51.

7l/09,4111 in 59/14) in Statutom javnega zavoda Razvojna agencija Sotla (Uradni list RS, 5t.

50/10,32111) je svet zavoda organ upravljanja zavoda, ki je sestavljen iz Sestih dlanov, in sicer
petih predstavnikov ustanoviteljev in enega predstavnika zaposlenih. Naloge, ki jih opravlja
svet zavoda so sledede:

- sprejema statut in druge splo5ne akte zavoda,

- sprejema program dela in ramoja zavoda,

- spremlja izvr5evanje programa dela in ruzttoja zavoda,
- sprejema finandni nadrt in zakludni radun,

- ustanovitelju predlaga spremembe in raz5iritve dejavnosti,
- imenuje direktorj4
- imenuje dlane programskega sveta na predlog direktorj4
- izvaja druge naloge v skladu z odlokom in statutom.

Mandat sveta zavoda fia1a Stiri leta. ilani sveta so lahko po preteku mandata ponovno
imenovani oziroma izvoljeni.

obdina Poddetrtek je pozvala obdinske svetnike in predsednike svetov krajevnih skupnosti, da
porlajo morebitne predloge in.strani treh svetnikov prejera predlog - porJ*o i."nruun;" g"
Mojce Amon, ki je bila v iaekajodem se mandatu ier iudi v predhodnem mandatnem obdobju
ze imenovana v svet zavoda. N.a p-odlagi prejetih predlogov je Komisija za manJ",""-rp*s*.j.
voliwe in imenovanja na svoji 6. dopisni seji sprejeli skiep, da obdinskemu svetu obdinePoddetrtek pred.lggl da kot predstavnico usianoviieljice obdine poddetrtek v svet zavodaRazvojne agencije Sotla imenuje go. Mojco Amoa

Pripravila: Katja Mlaker
IvrsJa s

OB.INSKEMU SVETU
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ZAPISNIK

6. dopisne seje Komisije za mandatna vpraSanj4 volitve in imenovanja, ki je trajala od
ponedeljka, 15. februarja 2021, do srede, 17. februa4a202l, do 12.00 ure.

Sejo je sklical predsednik komisije Vladimir Hrovatid.
Vabilo z gradivom za 6. dopisno sejoje bilo dlanom komisije posredovano po elektronski po5ti.
Odlodiwe so se sprejemale z glasovanjem po elekhonski po5ti na naslov:
katja.mlaker,4loodcetrtek.si. Pravodasno so po elektronski poSti glasovali: Jofica UtnalU
Darija Straus Trunk, Madimir Hrovatid, Sredko Gobec in BoStjan Hostnik.

Predlog DNEVNEGA REDA:

Na podlagi predloZenega pisnega gradiva. so se dlani komisije izjavili oziroma pisno opredelili
do predloga z >ZA< ali )PROTI( in s 5 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI je bil sprejet naslednj i
sklep:
Obtinskemu svetu ObCine Podietrtek se predlaga, da kot predstavnico ustanoviteljice
Obiine Podietrtek v Svet zavoda Razvojna agencija Sotla imenuje go. Mojco Amon,
stanujoCo Vir5tanj 69, 3254 Poddetrtek

2. Predlog sklepa o letnem dopustu iupana Obiine Podietrtek

Komisija za mandatna rpra5anja volitve in imenovanja je v slladu s 25. dlenom Statuta obdine
Poddetrtek, na podlagi zakona o funkcionarjih v drzavnih organih, zakona o delavcih v
drzavnih organih in zakona o delovnih razrnerjih, sprejela sklep o letnem dopustu zupana
obdine Poddetrtek v letu 2021 . Na podlagi predloZenega pisnega predloga" so se dlani komisije
izjavili oziroma pisno opredelili do predloga z >ZA( ali )pRoTI( in s 5 glasovi ZA in 0 glasovi
PROTI sprejeli sklep o letnem dopustu Zupana v skupnem trajanju 37 dni.

Zapisala:
Katja Mlaker

k komisije
miriHrovatidA/\'--

l. Predlog za imenovanje predstavnika v Svet zavoda Razvojne agencije Sotla

K l. toCki
Razvojna agencija Sotla je Obdino Poddetrtek obvestil4 da Svetu zavoda Razvojne agencije
Sotla z dnem 01. 03. 2021 potede mandat in jo kot obdino soustanoviteljico pozvala k
imenovanju predstavnika, ki jo bo v predmetnem organu zastopal v prihodnjem 4 - letnem
mandatu. Komisija za mandatna rpraSanj4 volitve in imenovanja je pozvala obdinske svetnike
in predsednike svetov krajevnih skupnosti, da podajo morebitne predloge in strani treh
svetnikov (g. BoStjana Hostnika ge. Darije Straus Trunk in g. Vladimirja Hrovatida) prejela
predlog za ponovno imenovanje ge. Mojce Amon.
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Smaqe pri Jeliah, 4-

Zadeva: lmenovanie predstavnika ustanoviteljev v Svet ravoda Razvoie agenciie Sotla

SpoStovani,

obvescam vas, da z dnem 3. 3.2021 poteae mandat Svetu zavoda Razvoina agencUa Sotla, katerega

soustanovitelj ie tudi vasa obtina.

VOdlokuo ustanovitvi lavnega zavoda Razvojna agencija Sotla (Ur. l. it.7112@9, alaOll in 59l2OL4l
in Statutu.iavnega zavoda Razvojna agencija Sotla (Ur. l. lt. 50/2010 in 3212011) je dolotena sestava

Sveta ravoda Razvoina atencija Sotla:
- 5 predstavnikov ustanoviteljev in
- I predstavnik zaposlenih.

Prosimo vas, da v skladu z doloceno sestavo sveta zavoda imenujete predstavnika, ki bo v prihodnjem
4-letnem mandatu zastopal va50 obaino v Svetu zavoda Razvoina agenci.,a Sotla.

Lepo vas pozdravljam,

Klavdiia Markui
Predsednica Sveta zavoda
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