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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 Tomaža Novaka, za mandatno obdobje štirih let. 
2.   Mandat prične teči z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi z imenovanim  
      kandidatom, ki jo sklene z  županom Občine Laško. 
 
 
Obrazložitev: 
Zaradi odstopne izjave direktorja JPKL, je Občina Laško dne 25.02.2010 objavila razpis za 
izbiro novega direktorja Javnega podjetja 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. 
 
Župan je s sklepom z dne 09.03.2011, 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 vlog kandidatov, ki so se 
udeležili razgovora, v obravnavo komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
Komisija se je sestala dne 11.03.2011 in sestavila poročilo o delu komisije. 
 
Po skrbnem pregledu dokumentacije, izvedenem izbirnem postopku v skladu z določenimi 
merili in metodami, ki so bila sprejeta zaradi večje transparentnosti izbirnega postopka, po 
opravljenih osebnih razgovorih s povabljenimi kandidati in na podlagi točkovanja, je župan 
kot predsednik komisije sprejel sklep in ga predlagal Komisiji za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja v obravnavo.  
 
 



Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 04.04.2011, z večino glasov 
sprejela županov predlog in predlaga sprejem zgornjega sklepa, ki ga predloži v potrditev 
Občinskemu svetu Laško. 
 
Na podlagi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/2007 – UPB1), je 
člane občinskega sveta potrebno opozoriti, da gre v postopku izbire kandidata za 
osebne podatke, ki ne smejo biti dostopni javnosti. Zato je priloga tega gradiva 
namenjena izključno članom Občinskega sveta Laško, za sejo dne 13.4.2011. 
 
 
 
                                                                                             Predsednik komisije za mandatna      

 vprašanja, volitve in imenovanja 
  Janko CESAR 
 

 
 
Priloga: - IZKLJUČENA ZA JAVNOST 
- vloga  predlaganega kandidata 
 
 
 
 
 
 


