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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na korespondenčni seji dne 11.6.2015 

razpravljala o posameznih kadrovskih rešitvah in predlaga občinskemu svetu, da odloča o 

naslednjem: 

 

 

1. IMENOVANJE POOBLAŠČENE OSEBE OBČINSKEGA SVETA ZA 

IMENOVANJE DIREKTORJA JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA IDRIJA 

D.O.O. 

 

 

V teku je javni razpis za direktorja Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. V skladu s 7. členom 

družbene pogodbe družbe Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. z dne 26.11.2014 (družbena 

pogodba) direktorja imenuje in odpokliče skupščina družbenikov. Občini kot družbenika v družbi z 

omejeno odgovornostjo imata vedno možnost, da dajeta direktorju družbe obvezujoča navodila za 

vodenje, prav tako pa jima je omogočen znaten nadzor nad delom direktorja ter poslovanjem 

družbe. Navedeno pomeni, da skupščina v konkretnem primeru ne izvršuje le ustanoviteljskih 

pravic, temveč tudi upravljavske. 

 

Glede na to, da je skupščina tudi organ upravljanja, župan v skladu z mnenjem Komisije za 

preprečevanje korupcije (KPK) ne more biti član skupščine (pojasnilo KPK št. 06240-1/2013-99 z 

dne 21.6.2013). Kadar javno podjetje nima nadzornega sveta, vlogo družbenikov v javnem podjetju, 

katerega ustanoviteljice so občine, izvajajo občine kot ustanoviteljice oziroma v njihovem imenu 

občinski svet. 

 

Torej bi v konkretnem primeru direktorja imenovala skupščina, v katerem bi občini vlogo 

družbenika izvajali preko pooblaščene osebe občinskega sveta (odgovor KPK št. 06240/2012-35 z 

dne 22.2.2012). Razpis za direktorja se izvede po zastavljenem postopku, imenuje pa ga skupščina 

oziroma posredno občinska sveta občin preko pooblaščene osebe. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da občinski svet sprejme naslednji 

predlog odločitve: 

 

Za pooblaščeno osebo Občinskega sveta Občine Cerkno za imenovanje direktorja Javnega 

podjetja Komunala Idrija d.o.o. se imenuje Branka Florjančič, stanujoča Rožna ulica 9, 

Cerkno. 

 

Zapisal: 

mag. Martin Raspet 

Predsednik komisije: 

Marjan Simonič l.r. 

 


