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OBČINSKI SVET 

 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo 
 
 
ZADEVO:    PREDLOG SKLEPA ZA IMENOVANJE DIREKTORJA JAVNEGA  
                    PODJETJA KOMUNALA LAŠKO 
                

 
Gradivo pripravil: Urad župana, Referat za pravne in splošne zadeve 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Janko Cesar, predsednik Komisije za  
                                                          mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  

• 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010) 
• 30. člen Statuta javnega podjetja Komunala Laško  

 
 
Predlog sklepa: 
1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se za direktorja Javnega podjetja Komunala 

Laško, imenuje Marjana Salobirja, dipl. inž. gradb, rojen 05.05.1960, stanujoč Marija 
Gradec 8, Laško, za mandatno obdobje štirih let. 

2. Mandat prične teči z dnem 16.12.2010. 
3. Pogodbo o zaposlitvi z imenovanim kandidatom sklene župan Občine Laško. 
 
 
Obrazložitev: 
V letošnjem letu se je iztekel mandat dosedanjemu direktorju JP Komunala Laško. V statutu 
JP Komunala Laško je določeno, da direktorja na predlog župana imenuje ustanovitelj na 
podlagi javnega razpisa. Mandat direktorja traja štiri leta in je po poteku mandata lahko 
ponovno imenovan. 
 
Občina Laško, je dne 12.11.2010, v časopisu Novi tednik in na občinski spletni strani, 
objavila razpis za prosto delovno mesto direktorja JP Komunala Laško. Župan je s sklepom, 
št. 110-07/2010, z dne 22.11.2010, imenoval komisijo za izvedbo postopka imenovanja 
direktorja, z nalogo, da komisija po poteku roka za prijavo zbere prispele prijave posameznih 
kandidatov, jih odpre, pregleda, sestavi poročilo ter poda fotokopije prispelih vlog v 
obravnavo komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Komisija se je sestala dne 29.11.2010. Ugotovila je, da so na razpis pravočasno prispele tri 
vloge. Ena vloga je bila nepopolna (ni bila priložena vsa zahtevana dokumentacija), dve vlogi 
pa sta bili popolni. Oba kandidata sta izpolnjevala razpisne pogoje, prijavam pa sta predložila 
tudi vsa zahtevana dokazila.  
 



Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 06.12.2010 sprejela županov 
predlog brez pripomb in predlaga sprejem zgornjega sklepa, ki ga predloži v potrditev 
Občinskemu svetu Laško. 
 
 
 

Predsednik komisije za mandatna      
 vprašanja, volitve in imenovanja 

  Janko CESAR 
 


