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OBČINA LAŠKO 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,  
VOLITVE IN IMENOVANJA 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Številka: 032-13/2011 
Datum: 16.05.2011 
 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO:   PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADOMESTNEGA ČLANA  
                   NADZORNEGA SVETA JP KOMUNALE LAŠKO 
 
 
Gradivo pripravil: Urad župana, Referat za splošne in pravne 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) 
• 22. člen Statuta javnega podjetja Komunala Laško  
 

Gradivo obravnaval: KMVVI dne 16.05.2011 
 
Predlog sklepa: 
 

1. Občinski svet Laško sprejme ugotovitveni sklep, da zaradi 
nezdružljivosti funkcij v Nadzornem svetu Komunale Laško preneha 
mandat Tomažu Novaku. 

 
2. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se kot nadomestni član v 

Nadzorni svet Komunale Laško kot predstavnik ustanoviteljice imenuje 
Matjaž Centrih. Mandat mu prične teči z dnem nastopa funkcije direktorja 
Tomaža Novaka. 

 
Obrazložitev: 
Predstavniki ustanovitelja v Nadzornem svetu Komunale Laško so bil za štiri leta imenovani 
06.02.2008. Med imenovanimi člani je bil poleg Matjaža Štora, Pavla Terška in Stanka Seliča 
tudi župan Franc Zdolšek, ki pa po novem Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 45/2010) zaradi določil o nezdružljivosti funkcij oz. prepovedi članstva ni 
smel več opravljati te funkcije. Župana je v nadzornem svetu nadomestil Tomaž Novak, 
katerega pa je Občinski svet Občine Laško na svoji 5. seji, dne 13.04.2011, imenoval za 
novega direktorja JP Komunale Laško. Zaradi nezdružljivosti funkcij direktorja in člana 
nadzornega sveta je potrebno imenovati novega člana, ki bo v nadzornem svetu nadomestil 
Tomaža Novaka.  
 
Svetniške skupine, zastopane v občinskem svetu, so bile pozvane, da posredujejo predloge 
za nadomestnega člana, ki bo opravljal funkcijo člana nadzornega odbora Komunale Laško 
do februarja 2012. Nadzorni svet Komunale Laško je opredeljen v Statutu Komunale Laško 
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(22. – 29. člen). Svet šteje šest članov, od katerega štiri člane nadzornega sveta imenuje 
ustanovitelj, dva člana pa določi svet delavcev. Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski 
svet Občine Laško za 4 leta. Člani nadzornega sveta so lahko ponovno imenovani. Nadzorni 
svet opravlja naslednje naloge: nadzoruje vodenje poslov podjetja, pregleduje in preverja 
poslovne knjige in dokumentacijo podjetja, daje navodila in smernice za delo direktorja 
podjetja, nadzira redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza, spremlja 
rentabilnost in druge kazalce uspešnosti poslovanja podjetja, preko predsednika ali 
podpredsednika sodeluje pri sprejemanju sklepov ustanovitelja, imenuje delovna telesa in 
določa njihove pristojnosti, sprejema poslovnik nadzornega sveta, odloča o ukrepih za 
pregled in nadzor dela direktorja, odloča o imenovanju pooblaščenih revizorjev letnega 
računovodskega izkaza, sprejema plane, programe dela in razvoja, zaključni račun ter akte 
podjetja, razen če ni z zakonom ali tem statutom drugače predpisano, sprejema program za 
obvladovanje kakovosti poslovanja; odloča o pritožbah kot drugostopenjski organ, na 
zahtevo direktorja daje mnenje o posameznih večjih poslovnih odločitvah, opravlja druge 
zadeve v skladu z zakoni, odlokom, sklepi ustanovitelja in statutom podjetja, odloča o cenah 
storitev, ki jih podjetje izvaja na trgu. 
 
Do postavljenega roka smo prejeli naslednje predloge:   
 
predlagani člani predlagatelj 
Matjaž Centrih SLS 
Marjan Kozmus SD 
Jože Vrhovšek SDS 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se v nadzorni svet JP 
Komunale Laško kot najustreznejši kandidat imenuje Matjaž Centrih. 
 

Predsednik komisije za mandatna      
 vprašanja, volitve in imenovanja 

  Janko CESAR 


