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OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE CERKNO 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 4. redni seji dne 23.11.2015 

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 ponovljen 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. 

 

 

2. IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE CERKNO V SVET ZAVODA 

ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA 

 

17.1.2016 poteče 4-letni mandat dosedanjim članom sveta zavoda ZD Idrija. V skladu s statutom 

ZD Idrija in Odlokom o ustanovitvi ZD Idrija sestavljajo svet zavoda: 

- trije voljeni člani, predstavniki redno zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev v zavodu, 



- en imenovani član, predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 

- trije imenovani člani, predstavniki ustanoviteljic, od katerih dva imenuje Občinski svet Občine 

Idrija, enega pa Občinski svet Občine Cerkno. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu, da kot 

predstavnico Občine Cerkno v svetu zavoda ZD Idrija, za naslednji 4-letni mandat imenuje 

Antonijo Dakskobler, stanujoča Gorenjska cesta 27, Cerkno. 

 

 

3. IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN 

KMETIJSTVO 

 

Dosedanji član odbora Ivan Makuc je dne 23.10.2015 podal odstopno izjavo.  

 

Marta Deisinger je v razpravi apelirala, da se za člane odborov izbira ljudi po njihovih sposobnostih 

in idejah, ne pa po politični pripadnosti. 

 

Antonija Dakskobler je v imenu svetniške skupine SD predlagala, da se za nadomestnega člana 

odbora imenuje Franc Lahajnar, Planina pri Cerknem 14, Cerkno. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu, da kot 

nadomestnega člana v Odboru za gospodarstvo in kmetijstvo imenuje Franca Lahajnarja, 

stanujočega Planina pri Cerknem 14, Cerkno. 

 

 

4. PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE PRI OKROŽNEM 

SODIŠČU V NOVI GORICI 

 

Okrožno sodišče v Novi Gorici je v Uradnem listu RS, št. 81 z dne 30.10.2015, objavilo poziv za 

predlaganje kandidatov za sodnike porotnike. V skladu z odločitvijo Sodnega sveta so za območje 

občine Cerkno predvideni 4 sodniki porotniki. Med predlagatelji so lahko tudi predstavniški organi 

občin. 

 

Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let 

starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in ki 

je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti in aktivno obvlada 

slovenski jezik. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je opravila evidentiranje možnih kandidatov 

in predlaga, da občinski svet predlaga Okrožnemu sodišču v Novi Gorici naslednje kandidate za 

sodnike porotnike: 

 1. MARIJA HVALA, Rožna ulica 14, Cerkno 

 2. STANKO BREZAVŠČEK, Šebrelje 50a, Cerkno 

 3. MIRAN CIGLIČ, Platiševa ulica 13, Cerkno 

 4. MARIJA LAPANJA, Šebrelje 29a, Cerkno 

 

 

5. POBUDE IN VPRAŠANJA 

 

Na vprašanje Marijana Simoniča v zvezi z nadomestno zaposlitvijo za Gašperja Mohoriča, je 

Martin Raspet povedal, da je bil danes na internetni strani objavljen razpis za delovno mesto višji 

svetovalec, in sicer v skladu s sprejeto sistemizacijo brez preizkusne dobe in za nedoločen čas. 



Vse svetniške skupine podpirajo zaposlovanje novih kadrov le na način, da se vsi izbrani kandidati 

najprej preizkusijo za določen čas. Zaposlovanja za nedoločen čas ne podpirajo. Glede na dejstvo, 

da imamo majhno občinsko upravo je nujno, da se izbrani kandidati preizkusijo.  

 

Pripravi se pregled udeležbe na sejah odborov in komisij Občinskega sveta Občine Cerkno in se ga 

posreduje članom odbora po elektronski pošti.  

 

Zapisal: 

mag. Martin Raspet 

Predsednik komisije: 

Marjan Simonič l.r. 

 


