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Obcinski svet Obcine Podcetrtek v skupscino javnega podjetja OKP Rogaska Slatina, 
d-o.o., kot predstavnico Obcine Podcetrtek imenuje go. Nives Selekar, stanujoco

, za mandatno obdobje 2023 - 2027.

Peter Misja, 1. r. 
ZUPAN

Priloga:
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obrazlozitev
Dopis OKP Rogaska Slatina d.o.o., st. OKP-BP/TA/2023 z dne 19. 01. 2023 
Zapisnik 2. redne seje Komisije za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja, z dne 
01.03.2023
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OBCINSKEMU SVETU 
OBCINE PODCETRTEK

Zadeva: Predlog za imenovanje clana skupscine javnega podjetja OKP Rogaska
Slatina, d.o.o.

Obcina Podcetrtek je bila z dopisom OKP Rogaska Slatina d.o.o., st. OKP-BP/TA/2023, z dne 
19. 01. 2023 pozvana k imenovanju novega predstavnika/predstavnice v skupscino javnega 
podjetja OKP Rogaska Slatina, d.o.o., ker dosedanji clanici Magdi Jurjec potece mandat.

V skladu s 15. clenom Odloka o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve 
Rogaska Slatina d.o.o. (Uradni list RS, st. 89/12) skupscina obravnava temeljna razvojna in 
organizacijska vprasanja javnega podjetja, ki se nanasajo na vprasanje rednega poslovanja in ki 
niso V pristojnosti sveta ustanoviteljic, nadzomega sveta ali obcinskih svetov ustanoviteljic. 
Ustanoviteljice so obcine Rogaska Slatina, Smaije pri Jelsah, Podcetrtek, Kozje, Bistrica ob 
Sotli, Poljcane in Rogatec.

Ustanoviteljice na skupscini odlocajo o:
— sprejetju druzbene pogodbe, ter o spremembah in dopolnitvah druzbene pogodbe,
— sprejetju letnega porocila in uporabi bilancnega dobicka,
— zahtevi za vplacilo osnovnih vlozkov,
— vracanju naknadnih vplacil,
— delitvi in prenehanju poslovnih delezev,
— imenovanju in odpoklicu clanov nadzomega sveta,
— imenovanju revizorja,
— imenovanju in razresitvi direktorja (v.d. direktorja) javnega podjetja in z njim sklepa 

pogodbo o zaposlitvi,
— sprejemu meril za dolocitev place, pravic in obveznosti direktorja javnega podjetja in 

placil predstavnikov ustanoviteljic javnega podjetja,
— ukrepih za nadzor dela direktorja,
— postavitvi prokurista in poslovnega pooblascenca,
— uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju ali dmzbenikom v zvezi s 

povracilom §kode, nastale pri ustanavljanju in poslovodenju,
— zastopanju druzbe v sodnih postopkih proti direktorju,
— dajanju mnenj k predlogom aktov, ki jih v zvezi z javnim podjetjem oziroma 

opravljanjem gospodarskih javnih sluzb, sprejemajo obcinski sveti ustanoviteljic 
oziroma svet ustanoviteljev,

— drugih zadevah, za katere tako doloca zakon, dmg predpis, odlok ali dmzbena pogodba.

mailto:tainistvo.obcina@Dodcetrtek.si


Skupscina je sestavljena iz sedmih clanov. Vsaka obcina ustanoviteljica ima enega clana 
skupscine. Mandat clanov skupscine traja stiri leta. Clani skupscine so lahko po izteku mandata 
ponovno imenovani.

Pri imenovanju clana skupscine OKP Rogaska Slatina, d.o.o., je tako potrebno upostevati dobro 
poznavanje podrocja, ki sodi v pristojnost skupscine, kot tudi, da se zagotovi neposredna 
povezanost in nemoteno poslovanje med javnim podjetjem in obcino. S takim namenom je tudi 
Svet ustanoviteljev, ki ga sestavljajo zupani na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, sprejel 
stalisce, da se v skupscino imenujejo zaposleni v obcinski upravi posamezne obcine.

Obcina Podcetrtek je vsled navedenega Komisiji za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja 
predlagala, da se za clanico skupscine OKP Rogaska Slatina, d.o.o., s strani ustanoviteljice 
Obcine Podcetrtek imenuje Nives Selekar, visja svetovalka za okolje in prostor, komunalo ter 
gospodarsko infrastrukturo.

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je predlog obravnavala na svoji 2. redni 
seji, dne 01. 03. 2023 in sprejela sklep, v katerem Obcinskemu svetu Obcine Podcetrtek 
predlaga, da v skupscino javnega podjetja OKP Rogaska Slatina, d.o.o., kot predstavnico 
Obcine Podcetrtek imenuje go. Nives Selekar, stanujoco za
mandatno obdobje 2023 - 2027.

Pripravila:
Katja Mlaker 
visja svetovalka I
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Steuilka: OKP- BP/TA/2023 
Datum: 19.01.2023

ZADEVA: Imenovanje clana skupscine Javnega podjetja OKP
Rogaska Slatina d.o.o., Ceijska cesta 12, Rogaska Slatina

Obvescamo Vos, da Vasi dosedanji clanici v skupscini OKPROGASKA SLATINA d.o.o., 
z dnerh 25.3.2023 potece mandat. Na podlagi 15. clena Odloka o ustanouitvi OKP 
javnega podjetja za komunalne storitve Rogaska Slatin d.o.o. in 16.clena Druzbene 
pogodbe o ustanovitvi druzbe z omejeno odgovomostjo OKP javno podjetje za 
komunalne storitve Rogaska Slatina d.o.o.,morajo obcine ustanoviteljic javnega 
podjetja na obcinskem svetu imenovati noveaa oredstavnika/vredstavnico v 
shxpscino javnega podjetja OKP ROGASKA SLATINA d.o.o.. za naslednio mandatno
obdobje od 26.3.2023 do 25.3.2027.

V skladu z dolocili zgoraj navedenega odloka in druzbene pogodbe ima vsaka obcina 
ustanoviteljica enega clana skupscine. Mandat clanov skupscine traja stiri leta. Clani 
skupscine so lahko po izteku mandata ponovno imenovani.

Na podlagi navedenega prosimo za cimprejsnjo imenovanje clana skupscine, 
predstavnika/ predstavnice vase obcine za naslednjo mandatno obdobje .

S spostovanjem in lep pozdrav !

Direktor:
mag. Boja.

[JE2A

Rog^ka Slafijia, dlo.
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ZAPISNIK

2. redne seje Komisije za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja, ki je bila 
dne 01. 03. 2023, ob 6.45 uri, v sejni sobi Obcine Podcetrtek.

PRISOTNl: Vladimir Hrovatic, Gojko Loncaric, Matjaz Prebil, Ale§ Drozg, Andraz Hostnik 
OSTALl PRISOTNl: Katja Mlaker, visja svetovalka za splosne in pravne zadeve

Predsednik komisije, g. Vladimir Hrovatic, je pozdravil prisotne in ugotovil, da je komisija 
sklepcna ter podal v razpravo predlog dnevnega reda.

Soglasno (5 ZA) je bil sprejet naslednji
DNEVNIRED:
1. Potrditev zapisnika 1. redne seje Komisije za mandatna vprasanja, volitve in 

imenovanja
2. Predlog za imenovanje clana skupscine javnega podjetja OKP Rogaska Slatina d.o.o.
3. Obravnava osnutka Pravilnika o sredstvih za delo svetniskih skupin in samostojnih 

svetnikov Obcinskega sveta Obcine Podcetrtek
4. Razno

K 1. tocki

Clani komisije na zapisnik 1. redne seje Komisije za mandatna vprasanja, volitve in 
imenovanja, niso imeli pripomb.

Soglasno (5 ZA) je bil sprejet naslednji
SKLEP: Potrdi se zapisnik 1. redne seje Komisije za mandatna vprasanja, volitve in 
imenovanja.

K 2. tocki

Uvodno obrazlozitev je podal predsednik komisije, g. Hrovatic, ki je povedal, da je bila Obcina 
Podcetrtek z dopisom OKP Rogaska Slatina d.o.o., st. OKP-BP/TA/2023, z dne 19. 01. 2023, 
pozvana k imenovanju novega predstavnika/predstavnice v skupscino javnega podjetja OKP 
Rogaska Slatina, d.o.o., ker dosedanji clanici Magdi Jurjec potece mandat. Ob upostevanju 
stalisca Sveta ustanoviteljev, da se v skupscino imenujejo zaposleni v obcinski upravi, je 
komisija obravnavala predlog, da se za clanico skupscine OKP Rogaska Slatina d.o.o., s strani 
ustanoviteljice Obcine Podcetrtek imenuje Nives Selekar, visja svetovalka za okolje in prostor, 
komunalo ter gospodarsko infrastrukturo.
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Po razpravi je bil soglasno (5 ZA) sprejet naslednji
SKLEP: Obcinskemu svetu Obcine Podcetrtek se predlaga, da v skupscino javnega 
podjetja OKP Rogaska Slatina d.o.o., kot predstavnico Obcine Podcetrtek imenuje go. 
Nives Selekar, stanujoco , za mandatno obdobje 2023 -
2027.

K 3.tocki

Na predlog clanov komisije za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja se je pripravil 
osnutek Pravilnika o sredstvih za delo svetniskih skupin in samostojnih svetnikov Obcinskega 
sveta Obcine Podcetrtek. Predsednik komisije je podal uvodno obrazlozitev in komisija je v 
teku razprave podrobneje obravnavala vsebino pravilnika po posameznih clenih. Podana sta 
bila predloga, da se v 4. clenu crta besedilo »na predlog zupana« in da se v 6. clenu doda alineja 
» - nakup, najem in vzdrzevanje racunalniske in programske opreme«, ki se upostevata pri 
pripravi predloga za obravnavo na seji obcinskega sveta.

Po razpravi je bil soglasno (5 ZA) sprejet naslednji
SKLEP: Obcinskemu svetu Obcine Podcetrtek se predlaga, da sprejme Pravilnik o 
sredstvih za delo svetniskih skupin in samostojnih svetnikov Obcinskega sveta Obcine 
Podcetrtek.

K 4. tocki

Pod to tocko ni bilo razprave.

Seja je bila zakljuCena ob 7.15 mi.

Zapisala:
Katja Mlaker

Predsednik komisije 
Vladimir Hrovatid, 1. r.


