
 1 

 

      

 
  OBČINA CERKLJE 

  NA GORENJSKEM 

   Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 
e-mail:obcinacerklje@siol.net 

 04/28 15 820  04/ 28 15 800 

 
 
Številka: 032-04/2014-25 
Datum:   10.12.2014 
 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM 
 

 
ZADEVA: 

 
PREDLOG SKLEPA O PREDLAGANJU KANDIDATA ZA ČLANA 
NADZORNEGA SVETA JAVNEGA PODJETJA CENTRALNA 
ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK, D.O.O. 
 

PRAVNA 
PODLAGA: 

10. člen 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) ter 24. člen Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni 
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10 in 1/15)  
 

PREDLAGATELJ: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 

PRIPRAVILA: Marta Jarc, direktorica občinske uprave, po predlogu Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

NAMEN: Po sprejetju sklepa se skupščini družbe Javnega podjetja Centralna 
čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o., posreduje predlog, da se v 
Nadzorni svet družbe izvoli predlagani kandidat 
 

 
 OBRAZLOŽITEV 
Občina Cerklje na Gorenjskem je 2% - ni lastnik Javnega podjetja Centralna čistilna naprava 
Domžale – Kamnik d.o.o. na podlagi Pogodbe o odplačni odtujitvi poslovnega deleža v družbi 
JP CČN Domžale – Kamnik d.o.o. (notarski zapis z dne z dne 19.10.2015, opr. št. SV 703/15)   
Na 54. seji Skupščine družbe JP Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o., ki je 
bila dne 28.1.2016, je bila sprejeta sprememba družbene pogodbe in izdelan čistopis 
Družbene pogodba 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).  
 
Družbena pogodba v 10. členu določa sestavo in pogoje za imenovanje člana Nadzornega 
sveta: 
 

»10. člen 
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Družba ima oblikovan nadzorni svet.  

Nadzorni svet ima tri člane, ki jih voli skupščina. Skupščina izvoli enega člana na predlog 
Občine Domžale, enega člana na predlog Občine Kamnik ter enega člana na predlog Občine 
Mengeš, Občine Komenda, Občine Trzin in Občine Cerklje na Gorenjskem. Nadzorni svet 
izmed svojih članov, ki jih je imenovala skupščina, izvoli predsednika in njegovega 
namestnika. 

Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani. 

Poleg izključitvenih kriterijev, določenih v ZGD-1, član nadzornega sveta ne more biti oseba, 
ki nima vsaj visoke strokovne izobrazbe.« 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 9. redni seji, ki je potekala 

korespondenčno v dneh 18.2. - 22.2.2016, 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 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. 
 
Predlagana kandidatka je podala pisno izjavo, da soglaša s predlogom za imenovanje. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podprla predlog župana in 
Občinskemu svetu Občine Cerklje na Gorenjskem predlaga, 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. 
 
 
 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,  
            volitve in imenovanja 
                   Janez Korbar, l.r. 

  

 

 

 

Priiloga: 
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• Zapisnik 9. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 


