
Predlagatelj:                                     Faza: PREDLOG 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 14/22) in Odloka o 
ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (Uradni list RS, št. 73/10) na ___ seji, dne _________ 
sprejel naslednji 
 
 

S K L E P 
o imenovanju člana Sveta zavoda Energetska agencija za 

Savinjsko, Šaleško in Koroško 
 
I. 

V Svet zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško se imenuje Karla Sitar. 

II. 

Mandat članov sveta traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve. 

III. 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 

 

Številka: 0121-0002/2022 
Datum:  

 

                                                                                                                Župan Mestne občine Velenje 
                                                                                                                                      Peter DERMOL 

 

OBRAZLOŽITEV: 
V postopku zbiranja predlogov kandidatur so bile na komisijo vložene naslednje kandidature: 
1. Članica sveta mag. Alenka Gortan je vložila kandidaturo in soglasje za kandidata Albina Vrabiča. 
2. Članica sveta Petra Bevc je vložila kandidaturo in soglasje za kandidata Nermina Mahmutovića. 
3. Članica sveta Aleksandra Vasiljević je vložila kandidaturo in soglasje za kandidatko Karlo Sitar. 

  
Skladno z Odlokom o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško 
(Uradni list RS, št. 73/2010) zavod upravlja svet zavoda, ki ima šest članov in ga sestavljajo: po en 
predstavnik vsakega ustanovitelja, en predstavnik delavcev zavoda in en predstavnik uporabnikov 
oziroma zainteresirane javnosti. Mandat članov sveta traja štiri leta in so lahko po poteku mandata 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Mandat članov sveta začne teči z dnem konstituiranja sveta 
zavoda. 
Člani komisije so o vloženih kandidaturah glasovali in z večino glasov odločili kot je razvidno iz 
predloga sklepa. 

Velenje, dne 9. 1. 2023 

Pripravila:  
Irena Hladin Škoberne, l.r. 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - 

Na podlagi 56. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 
14/22) predlagam svetu, da ta sklep sprejme.  

                                                                                                                       Predsednica komisije 
                                                                                                                    Aleksandra Vasiljević, l.r.                                                                                                                                                                                                                                                


