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Zadeva: Imenovanje predstavnika ustanoviteljev v Svet zavoda Ljudska univerza Rogaska 
Slatina

Svet zavoda Ljudska univerza Rogaska Slatina je obcine ustanoviteljice, z dopisom st. 013-05-1/2022, 
z dne 03. 01. 2022, pozval k imenovanju novih clanov za prihodnje stiriletno mandatno obdobje.

V skladu z 15. clenom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaska Slatina (Uradni 
list RS, St. 61/01, 52/03, 116/08, 43/12, 47/13, 37/16) imenujejo obcinski sveti obcin;

- Rogaska Slatina enega predstavnika;
— Bistrica ob Sotli, Kozje, Podcetrtek, Smaije pri Jelsah in Rogatec skupaj enega predstavnika. 

Svet zavoda imenuje in razresuje direktoija, sprejema program razvoja zavoda, sprejema letni delovni 
nacrt in porocilo o njegovi uresniCitvi ter o tern letno poroca ustanoviteljem, odloca o uvedbi novih 
programov, obravnava porocila o problematiki na podrocju izobrazevanja odraslih in izvajanja kultumih 
ter drugih dejavnosti, odloca o pritozbah v zvezi s statusom udelezencev izobrazevanja, odloca o 
pritozbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovomostmi delavcev iz delovnega razmerja, odloca 
o pritozbah udelezencev izobrazevanja v zvezi z izobrazevalnim delom v zavodu, sprejema pravila in 
druge splo§ne akte zavoda, ki jih doloca ta odlok ali drug! splosni akti zavoda, doloca financni nacrt in 
sprejema zakljucne in periodicne racune, predlaga ustanovitelju spremembo dejavnosti, daje 
ustanovitelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprasanjih, razpisuje volitve predstavnikov 
delavcev v svet zavoda, sprejema program razresevanja preseznih delavcev, odloca o najemu kreditov, 
imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah, doloca v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v 
skupnost zavodov za opravljanje administrativnih in racunovodskih nalog in za opravljanje skupnih del, 
opravlja druge z zakonom ter drugimi splosnimi akti zavoda dolocene naloge.

Vsled predhodnih imenovanj je predlog za imenovanje £lana v Svet zavoda Ljudska univerza Rogaska 
Slatina za prihodnje mandatno obdobje pripravila Obcina Bistrica ob Sotli, in sicer je Obcinski svet 
Obcine Bistrica ob Sotli v Svet zavoda Ljudska univerza Rogaska Slatina, kot predstavnika Obcin 
Bistrica ob Sotli, Kozje, PoHcetrtek. Smarje pri Jelsah in Rogatec, imenoval g. Bogomirja 
Marcinkovica, stanujocega , . Komisija za mandatna
vprasanja, volitve in imenovanja je navedeni predlog obravnavala na svoji 9. dopisni seji in sprejela 
sklep, da se Obcinskemu svetu Obcine Podcetrtek predlaga imenovanje navedenega kandidata.

Pripravila: Katja Mlaker
visja svetovali a I

Priloga:
- dopis st. 013-05-1/2022, z dne 03. 01.
- Zapisnik 9. dopisne seje Komisije za mandatna vprasanja volitve in imenovanja, z dne 28. 02. 

2022
- predlog sklepa
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OBCINAM USTANOVITELJICAM JZ LJUDSKE 
SLATINA
Oddelek za druzbcne dejavmosti

UNIVERZE ROGASKA

Zadeva: IMENOVANJE NOVIH CLANGV SVETA JZ ZAVODA LU ROGASKA 
SLATINA

Spostovani,

obvescamo vas, da sedanjim Clanom sveta JZ Ljudske imiverze Rogaska Slatina 6. 3. 2022 
potece 4-Ietni mandat.

Svet JZ LURS sestavlja pet Clanov, in sicer dva predstavnika obcin ustanoviteljic, dva 
predstavnika delavcev zavoda ter en predstavnik uporabnikov.

Predstavnika ustanoviteljev imenujejo obcinski sveti obcin ustanoviteljic:

• obcinski svet Obcine Rogaska Slatina imenuje enega predstavnika,
• drugega predstavnika imenujejo obcinski sveti preostalih obcin ustanoviteljic po 

medsebojnem dogovoru.

Prosimo vas, da do izteka mandata sedanjim clanom sveta JZ LURS imenujete novega 
predstavnika.

Hvala vam in lepo pozdravljeni,.f

Natasa Hohnjec 
Predsednica sveta JZ LURS
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ZAPISNIK

9. dopisne seje Komisije za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja, ki je trajala od petka, 
25. februaija 2022, do ponedeljka, 28. februarja, do 12.00 ure.

Sejo je sklical predsednik komisije Vladimir Hrovatic.
Vabilo z gradivom za 9. dopisno sejo je bilo clanom komisije posredovano po elektronski posti. 
Odlocitve so se sprejemale z glasovanjem po elektronski posti na naslov: 
katia.mlaker@podcetrtek.si. Pravocasno so po elektronski posti glasovali: Jozica Uzmah, 
Vladimir Hrovatic in Bostjan Hostnik.

Obravnavanje bil naslednji DNEVNI RED:
1. Predlog za imenovanje predstavnika ustanoviteljev v Svet zavoda Ljudska 

univerza Rogaska Slatina
2. Predlog za imenovanje clana v Svet JZ Kozjanski park
3. Predlog sklepa o letnem dopustu zupana Obcine Podcetrtek

K 1. tocki

Svet zavoda Ljudska univerza Roga§ka Slatina je obcine ustanoviteljice, z dopisom st. 013-05- 
1/2022, z dne 03. 01.2022, pozval k imenovanju novih clanov za prihodnje stiriletno mandatno 
obdobje.

V skladu z 15. clenom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaska Slatina 
(Uradni list RS, st. 61/01, 52/03, 116/08, 43/12, 47/13, 37/16) imenujejo obcinski sveti obcin: 

- Rogaska Slatina enega predstavnika;
— Bistrica ob Sotli, Kozje, Podcetrtek, Smaije pri Jelsah in Rogatec skupaj enega 

predstavnika.
Vsled predhodnih imenovanj je predlog za imenovanje clana v Svet zavoda Ljudska univerza 
Rogaska Slatina za prihodnje mandatno obdobje pripravila Obcina Bistrica ob Sotli, in sicer je 
Obcinski svet Obcine Bistrica ob Sotli v Svet zavoda Ljudska univerza Rogaska Slatina, kot 
predstavnika Obcin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podcetrtek, Smaije pri Jelsah in Rogatec, imenoval 
g. Bogomiija Marcinkovica, stanujocega

Na podlagi predlozenega pisnega gradiva, so se clani komisije izjavili oziroma pisno opredelili 
do predloga z »ZA« ali »PROTI« in s 3 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI je bil sprejet naslednji 
sklep:
Obcinskemu svetu Obcine Podcetrtek se predlaga, da kot predstavnika Obcin Bistrica ob 
Sotli, Kozje, Podcetrtek, Rogatec in Smarje pri Jelsah, v svet JZ Ljudska univerza 
Rogaska Slatina imenuje g. Bogomirja Marcinkovica, stanujocega

mailto:katia.mlaker@podcetrtek.si


K 2.tocki

Obcina Podcetrtek je dne 26. 01. 2022 prejela poziv s strani JZ Kozjanski park za imenovanje 
clana v Svet JZ Kozjanski park, saj dosedanjim clanom dne 16. 03. 2022 potece mandat.

V skladu s 14. clenom Statuta Javnega zavoda Kozjanski park, Svet JZ sestavlja 15 clanov, in 
sicer Vlada RS imenuje 5 clanov, obcine na obmocju parka imenujejo 5 clanov ter zaposleni v 
zavodu imenujejo 5 clanov. Obcina Podcetrtek v Svet JZ imenuje enega Clana. Mandatna doba 
clanov sveta je stiri leta in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Ze dvakrat 
zaporedoma je bila s strani Obcine Podcetrtek imenovana ga. Darija Straus Trunk

Obcina Podcetrtek je pozvala obcinske svetnike in predsednike svetov krajevnih skupnosti, da 
podajo morebitne predloge in prejela en predlog za ponovno imenovanje ge. Darije Straus 
Trunk.

Na podlagi predlozenega pisnega gradiva, so se clani komisije izjavili oziroma pisno opredelili 
do predloga z »ZA« ali »PROTI« in s 3 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI je bil sprejet naslednji 
sklep:
Obcinskemu svetu Obcine Podcetrtek se predlaga, da kot predstavnico Obcine Podcetrtek
V Svet JZ Kozjanski park imenuje mag. Darijo Straus Trunk, stanujoco

-(za 4-letno mandatno obdobje.

K 3.tocki

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je v skladu s 25. clenom Statuta Obcine 
Podcetrtek, na podlagi Zakona o funkcionaijih v drzavnih organih, Zakona o delavcih v 
drzavnih organih in Zakona o delovnih razmejjih, sprejela sklep o letnem dopustu zupana 
Obcine Podcetrtek v letu 2022. Na podlagi predlozenega pisnega gradiva, so se clani komisije 
izjavili oziroma pisno opredelili do predloga z »ZA« ali »PROTI« in s 3 glasovi ZA in 0 glasovi 
PROTI sprejeli sklep o letnem dopustu zupana v skupnem trajanju 37 dni.

Zapisala: 
Katja ML r
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Predsednik komisije 
Vladimir Hrovatic, l.r.



PREDLOG SKLEPA:

Obcinski svet Obcine Podcetrtek kot predstavnika Obcin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podcetrtek, 
Rogatec in Smarje pri Jelsah, v svet JZ Ljudska univerza RogaSka Slatina imenuje g. 
Bogomirja Marcinkovica, stanujocega'
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