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- sklep Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Postopek sprejema: -

enofazni

Predlog sklepa:
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje
na 4. redni seji dne 05.02.2015 sprejel naslednji sklep:
Občinski svet Občine Kozje imenuje v skupščino OKP Javno podjetje za komunalne storitve, Rogaška
Slatina, d.o.o. kot predstavnika Občine Kozje Daniela Čoklca, Pešnica 38, Šentjur.

UVODNO POJASNILO

Dne 27.02.2015 poteče mandat članom skupščine OKP Rogaška Slatina, d.o.o..
Skupščina je sestavljena iz sedmih članov, vsaka občina ustanoviteljica ima enega člana
skupščine. Mandat traja štiri leta, član skupščine je lahko po izteku mandata ponovno
imenovan.
V skladu z družbeno pogodbo skupščina odloča o:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

sprejetju družbene pogodbe ter o spremembah in dopolnitvah družbene pogodbe,
sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička,
zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
vračanju naknadnih vplačil,
delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
imenovanju revizorja,
imenovanju in razrešitvi direktorja (v.d. direktorja) javnega podjetja in z njim sklepa
pogodbo o zaposlitvi,
sprejema merila za določitev plače, pravic in obveznosti direktorja javnega podjetja in
plačil predstavnikov ustanoviteljic javnega podjetja,
ukrepih za nadzor dela direktorja,
postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju ali družbenikom v zvezi s
povračilom škode, nastale pri upravljanju in poslovanju,
zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju,
daje mnenje k predlogom aktov, ki jih v zvezi z javnim podjetjem oz. opravljanjem
gospodarskih javnih služb, sprejemajo občinski sveti ustanoviteljic oz. svet
ustanoviteljev,
drugih zadevah, za katere tako določa zakon, drug predpis, odlok ali družbena
pogodba.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji drugi redni seji dne
27.01.2015 sprejel sklep, s katerim predlaga občinskemu svetu, da v skupščino OKP Rogaška
Slatina, d.o.o., imenuje Daniela Čoklca.
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