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Spoštovani, 

na občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki smo prejeli vaš dopis, s katerim nas seznanjate 
o poropilu komisije o nadzoru nad premoženjskim stanjem dr. Uroša Rotnika. 

V zvezi s tem vam sporočamo, da je bil dr. Uroš Rotnik na mesto direktorja Komunalnega 
podjetja Velenje, d. o. o., imenovan dne 12. 12. 2012 na podlagi javnega razpisa, v katerem je 
izpolnjeval vse zahtevane pogoje, med drugim tudi to, da ni v kazenskem postopku in da ni 
zabeležen v kazenski evidenci. 

Naloga in pristojnost občin ustanoviteljic Komunalnega podjetja Velenje je, da preko ustreznih 
organov upravljanja in odločanja (Svet ustanoviteljev KPV, Skupščina KPV, Nadzorni svet KPV, 
Projektni svet) spremljamo poslovanje in vodenje podjetja. Skupščina in Svet ustanoviteljev 
Komunalnega podjetja Velenje na rednih mesečnih sejah skrbno spremljata delovanje in 
posloyanje Komunalnega podjetja Velenje in se aktivno vključujeta v vse naloge in reševanje 
odprtih vprašanj, pri katerih lahko tvorno sodelujeta. Vodilo članov je delovanje v javnem 
interesu in v dobrobit uporabnikov storitev Komunalnega podjetja Velenje, torej občank in 
občanov mestne občine Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki. 

Z vodenjem direktorja dr. Uroša Rotnika in rezultati Komunalnega podjetja Velenje smo 
zadovoljni, saj je podjetje leto 2013 zaključilo z dobičkom 58.588 evrov. Podjetje prav tako 
dosega načrtovan poslovni plan za leto 2014. Tudi Nadzorni svet Komunalnega podjetja Velenje 
poroča o dobri preglednosti nad poslovanjem Komunalnega podjetja Velenje. 

Komunalno podjetje Velenje uspešno koordinira zelo pomembna kohezijska projekta vseh treh 
občin v Šaleški dolini (projekt Celovite oskrbe s pitno vodo in projekt Odvajanja in čiščenja 
odpadne vode), o čemer redno poroča na sejah Projektnega sveta. 
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Nobena od občin ustanoviteljic nima pristojnosti, da bi preverjala oz. nadzorovala premoženjsko 
stanje direktorja javnega podjetja, zato to prepuščamo institucijam, ki so za to pristojne. 

Preko sredstev javnega obveščanja smo seznanjeni, da v Termoelektrarni Šoštanj potekajo 
različne preiskave. Želimo si, da bi pristojne institucije dobile vse pristojnosti, da se preiskave, 
med drugim tudi vaša, čim prej končajo in da se dokončno razjasni njegovo premoženjsko 
stanje. 
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