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Z A P I S N I K 
 
9. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je potekala 
korespondenčno po elektronski pošti 18.2. –  22.2.2016 do 24. ure.  
 
Glasovali pisno po elektronski pošti:  Janez Korbar, Jože Ipavec, Marko Bolka 
 
 
Dnevni red: 
 
1. Predlog za člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Centralna čistilna 

naprava Domžale – Kamnik d.o.o. 
 
Gradivo za navedeno točko dnevnega reda - poslano v priponkah: 
- Predlog za člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale 

– Kamnik d.o.o. 
- Izjava o soglasju – Maruša Zajc 
 
 
 
Ad 1.) Predlog za člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Centralna čistilna 
naprava Domžale – Kamnik d.o.o. 
 
Komisija je obravnavala predlog g. župana, ki je za člana Nadzornega sveta predlagal javno 
uslužbenko, ki je v občinski upravi zaposlena kot vodja financ. Svoj predlog je utemeljil s 
tem, da na podlagi sprejete Družbene pogodbe Javnega podjetja Centralna čistilna naprava 
Domžale – Kamnik d.o.o. (notarski zapis z dne z dne 28.1.2016, opr. št. SV 64/16 – v 
nadaljevanju: Družbena pogodba) člani nadzornega sveta prevzemajo opravljanje nadzora 
nad poslovanjem javnega podjetja, da obravnavajo predloge letnih načrtov pred odločanjem 
skupščine ter podajo mnenje k tem gradivu, da obravnavajo predloge poslovnega letnega 
poročila pred odločanjem skupščine ter podajo mnenje k tem gradivu, da sprejemajo 
Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v družbi ter da sprejemajo polletni izkaz 
uspeha. Sprejem navedenih odločitev je povezan tudi s proračunom občine. Zato kot župan 
predlaga, da se za člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Centralna čistilna naprava 
Domžale – Kamnik d.o.o., imenuje Maruša Zajc, višja svetovalka II, ki je v občinski upravi 
odgovorna za vodenje financ in računovodstva. 
 
Član komisije Marko Bolka je nasprotoval sklicu korespondenčne seje komisije ter načinu 
evidentiranja kandidatov, v svojih pripombah je navedel: 
»Že pred časom sem podal pobudo, da moramo definirati okvir, v katerem naj bi KVIAZ 
sploh deloval. Prejeli smo nekaj kritik s strani svetniških kolegov v smislu, da delovanje 
KVIAZa ni jasno in transparentno in menim, da ravno tale primer kaže v smer, da so bile te 



kritike upravičene. Namreč, Župan si je tokrat pridržal pravico, da predlaga samo svojega 
kandidata, dolžnost in pravica KVIAZa pa je v tem postopku kakšna? Ko sem pregledoval 
rešitve v drugih občinah, sem v več primerih ugotavljal, da KVIAZ dejansko razpisuje prosta 
mesta, poziva zainteresirano javnost k oddaji kandidatur ter nato občinskim svetom predlaga 
v potrditev kandidate, ki imajo najboljše kompetence. V aktualnem postopku je vloga KVIAZa 
nepredmetna in nepotrebna. Moje mnenje je, da je potrebno k oddaji kandidatur pozvati 
zainteresirano javnost, torej predstavnike list in strank ter prosto mesto objaviti tudi na 
spletni strani občine. 
Ob prejemu pobude je predsednik komisije povedal, da se bomo ob prvi potrebi dobili v živo 
na seji in se pogovorili kako naprej.« 
Glede glasovanja o predlogu na korespondenčni seji je sporočil: 
»V kolikor korespodenčna seja ne bo preklicana in izvedena v živo z dvema točkama: 
1. člana Nadzornega sveta JP centralna - čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o. 
2. KVIAZ, formalni okvir delovanja, vloga in pristojnost 
glasujem PROTI predlogu.« 
 
Predsednik in član komisije so na podlagi obravnave prejetega predloga sprejeli naslednji  
SKLEP: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu 
svetu Občine Cerklje na Gorenjskem, da sprejme naslednji sklep: 
»Za člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale 
– Kamnik d.o.o., se skupščini družbe predlaga v izvolitev kandidatka:  
- Maruša Zajc, stanujoča Pot v Bitnje 24 a, 4000 Kranj, zaposlena v občinski 
upravi Občine Cerklje na Gorenjskem, na delovnem mestu Višji svetovalec – za 
proračun in javne finance.« 
 
Rezultat glasovanja za navedeni sklep: 
ZA: 2 
PROTI: 1 
Predlagani sklep je sprejet. 
 
 
Zapisala:         
Marta Jarc                           Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja     
            Janez Korbar, l.r.                                   


