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Na podlagi določila tretjega in četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 
30/18), 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah 
(Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 
82/13, 55/15 in 15/17), sta Občinski svet Občine Idrija na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni 
list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13 in 13/19) na __. seji dne ___________ in 
Občinski svet Občine Cerkno na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 
94/14 in 75/15) na __. seji dne _____________ sprejela  
 

 
O D L O K  

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja 
Komunala Idrija d.o.o.  

 
 

 
1. člen  

 
V Odloku o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. (Uradni list RS, št. 38/19) 
se prva alineja 2. odstavka 24. člena spremeni tako, da se glasi: 
 
»- najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali visokošolsko strokovno izobrazbo prve 
stopnje (prva bolonjska stopnja) oz. univerzitetno izobrazbo prve stopnje (prva bolonjska stopnja).« 
 

2. člen  
 

V 2. odstavku 16. člena se črta šesta alineja. 
  

3. člen 
 
V 2. odstavku 16. člena se doda nova osma alineja, ki se glasi: 
» - postavi in imenuje prokurista, prekliče prokuro in postavi poslovnega pooblaščenca,« 
 
Dosedanja osma do dvanajsta alineja postanejo deveta do trinajsta alineja. 
 

4. člen 
 
Za 26. členom se doda novo poglavje, ki se glasi: »5. Prokura« 
 

5. člen 
 
Doda se nov 27. člen, ki se glasi: 

»27. člen 

(prokura) 

 

(1) Nadzorni svet lahko imenuje prokurista ter s sklepom o imenovanju določi, ali gre za posamično ali 

skupno prokuro. 

 

(2) Prokurist je upravičen opravljati vsa pravna dejanja, ki sodijo v pravno sposobnost družbe, razen 

odsvojitve in obremenitve nepremičnin, za kar mora biti posebej pooblaščen, ob upoštevanju omejitev 

iz prvega odstavka 22. člena tega odloka.« 

 
Dosedanji 27. do 34. člen postanejo 28. do 35. člen. 
 

6. člen  
 
Po sprejemu odloka v obeh občinah ustanoviteljicah obe občini ustanoviteljici objavita odlok v Uradnem 
listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po njegovi zadnji objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

5 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
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Št.: 007-0007/2014      
Idrija, dne        Župan Občine Idrija 
         Tomaž Vencelj 
 
 
 
Št.: 007-0001/2019 
Cerkno dne        Župan Občine Cerkno 
         Gašper Uršič 
 
 
 
 
Obrazložitev 
 
 
V predloženem besedilu sprememb in dopolnitev odloka se predlagata naslednji spremembi oz. 
dopolnitvi odloka: 

- sprememba pogoja stopnje izobrazbe za zasedbo delovnega mesta direktor, 
- možnost vzpostavitve prokure. 

 
Predlaga se sprememba stopnje izobrazbe iz najmanj 7. stopnjo izobrazbe (univerzitetni program ali 2. 
bolonjska stopnja), v najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali visokošolsko strokovno 
izobrazbo prve stopnje (prva bolonjska stopnja) oz. univerzitetno izobrazbo prve stopnje (prva bolonjska 
stopnja). 
Z predlagano spremembo bi bil v postopku imenovanja direktorja omogočeno kandidiranje širšega kroga 
kandidatov. 
 
Predlaga se tudi uvedba možnosti vzpostavitve prokure, kot posebne oblike pooblastila, ki omogoča: 

- poslovanje  gospodarske družbe v primeru smrti, daljše odsotnosti ali poslovne nesposobnosti 
direktorja družbe, 

- nadzor poslovanja članov uprave s strani lastnikov družbe. 

  
Pristojnost vzpostavitve prokure pa se prenese od Skupščine na Nadzorni svet. 
 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme naslednji Sklep:  

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega 
podjetja Komunala Idrija d.o.o. 
 
 
Pripravil: 
Gregor Prezelj        Župan 
         Gašper Uršič 
        


