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Občina Vrhnika je bila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi
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OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

Številka: 9000-15/2020 (1-02)
Datum: 4. 11. 2020
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

Na podlagi določil Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/2015) in 23. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/2015)
razpisujem
6. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika
z naslednjim
DNEVNIM REDOM:
1. Potrditev nadomestnega mandata članu Občinskega sveta
2. Razrešitev in potrditev nadomestnega mandata člana Nadzornega odbora Občine
Vrhnika
3. Odstop članov iz Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika,
d.o.o. in imenovanje nadomestnih članov v Nadzornem svetu Javnega podjetja
Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.

RAZLOGI ZA SKLIC DOPISNE SEJE:
Zaradi epidemiološke slike v občini Vrhnika ter nezahtevnih točk, ki ne potrebujejo dodatne
razlage in razprave, obstajajo utemeljeni razlogi za sklic dopisne seje občinskega sveta
Občine Vrhnika.
OBRAZLOŽITEV RAZLOGOV ZA OBRAVNAVO NA DOPISNI SEJI:
Kljub temu da se Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi
zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20) ne
uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih
lokalnih skupnosti in javnih služb (npr. redne občinske seje, občni zbori in drugi zbori, ki
pomenijo način dela državnih organov in organov lokalnih skupnosti), ocenjujemo, da je
trenutna epidemiološka situacija taka, da nezahtevne točke občinski svet obravnava na
dopisni seji. Poleg te obrazložitve pri posameznih točkah podajamo še naslednje
obrazložitve:

1. točka
Da bo lahko občinski svet že na redni seji razpravljal in odločal v polni sestavi, je potrebno do
seje potrditi mandat nadomestnemu članu občinskega sveta.

Občina Vrhnika je bila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi
samostojnosti ter suverenosti naše države odlikovana z zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije

2. točka
Ker je prišla samo ena prijava za člana Nadzornega odbora in ker obstaja želja in potreba,
da bi Nadzorni odbor Občine Vrhnika čim prej deloval v polni sestavi, se točko obravnava na
dopisni seji.

3. Točka
Da bo JP KPV, d.o.o. v najkrajšem možnem času poslovalo in delovalo z vsemi organi, je
potrebno potrditi dva člana NS JP KPV, d.o.o. s strani Občine Vrhnika.
V skladu s poslovnikom občinskega sveta Občine Vrhnika se člani občinskega sveta o
predloženih sklepih opredelijo telefonsko, po elektronski pošti na priloženi izjavi o glasovanju
na 6. dopisni seji ali osebno s podpisom izjave pri uslužbencu, zadolženem za delo
občinskega sveta. Opredelijo se lahko z: »ZA«, »PROTI« ali »NE GLASUJEM«.
Glede na zgoraj navedeno vas prosimo, da se na zgoraj navedeni način opredelite
najkasneje do ponedeljka, 9. 11. 2020, do 10. ure pri Občinski upravi Občine Vrhnika, in
sicer:
- telefonsko na tel: 01/755 54 19,
- po elektronski pošti: spela.plestenjak@vrhnika.si,
- ali osebno s podpisom izjave v tajništvu občine.
Župan
Daniel Cukjati l.r.

PRILOGA:
- Izjava o glasovanju na 6. dopisni seji Občinskega sveta Občine Vrhnika
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Številka: 041-2/2017(2-02)
Datum: 5. 11. 2020

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA:

POTRDITEV
NADOMESTNEGA
OBČINSKEGA SVETA

MANDATA

ČLANU

PRAVNA PODLAGA: Statut Občine Vrhnika (Naš časopis št. 430/15 z dne 28. 9. 2015)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Vrhnika (Naš časopis, št.
430/15 z dne 28. 9. 2015)
Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB3, s
spremembami)
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, s
spremembami)

NAMEN:

Potrditev

POROČEVALEC:

Boštjan Koprivec, direktor občinske uprave

I. OBRAZLOŽITEV:
Dne 2. 11. 2020 ste bili obveščeni, da je občinska svetnica ga. Mateja Dolamič, Bevke 86,
1358 Log pri Brezovici podala odstopno izjavo iz funkcije občinske svetnice. V skladu s
tretjim odstavkom 37a. člena Zakona o lokalni samoupravi preneha mandat članu
občinskega sveta z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Na podlagi navedenega je
ge. Mateji Dolamič z dnem 30. 10. 2020 potekal mandat.
V 30. členu Zakona o lokalnih volitvah je določeno, da v primeru predčasnega prenehanja
mandata člana občinskega sveta, ki je bil izvoljen na proporcionalnih volitvah, postane član
občinskega sveta za preostanek mandatne dobi tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil
izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat. Občinska volilna komisija je po
prejetju sklepa o prenehanju mandata po zakonsko predvidenem postopku za nadomestne
volitve v primeru proporcionalnih volitev potrdila nadomestni mandat za preostanek mandatne
dobe Marjanu Japlju, Bevke 126A, 1358 Log pri Brezovici, iz liste SDS v II. volilni enoti. Na
podlagi zapisnika Občinske volilne komisije z dne 4. 11. 2020, ugotovitvenega sklepa OVK z
dne 4. 11. 2020, prejete izjave o sprejemu mandata g. Marjana Japlja in izjave predstavnika
liste, da se odpoveduje pritožbi na ugotovitveni sklep, je Občinska volilna komisija pristojna,
da predlaga potrditev nadomestnega mandata Občinskemu svetu Občine Vrhnika.
II. PREDLOG SKLEPA:
Glede na navedeno in na podlagi zadnjega odstavka 25. člena Poslovnika Občinskega sveta
predlagam Občinskemu svetu Občine Vrhnika v sprejem naslednji

S K L E P:
Potrdi se nadomestni mandat članu občinskega sveta občine Vrhnika Marjanu Japlju,
Bevke 126A, 1358 Log pri Brezovici za preostanek mandatne dobe 2018-2022.
Župan
Daniel Cukjati, l.r.

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-410, fax: 01/7505-158

OBČINA VRHNIKA
OBČINSKI SVET

Številka: 032-7/2018(2-02)
Datum: 4. 11. 2020

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA:
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RAZREŠITEV IN POTRDITEV NADOMESTNEGA MANDATA
ČLANA NADZORNEGA ODBORA OBČINE VRHNIKA

PRAVNA PODLAGA: Statut Občine Vrhnika (Naš časopis št. 430/15 z dne 28. 9. 2015)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Vrhnika (Naš časopis št.,
430/15 z dne 28. 9. 2015)
NAMEN:

Razrešitev in potrditev

POROČEVALEC:

Boštjan Koprivec, direktor občinske uprave
mag. Viktor Sladič, predsednik KMVI

I. OBRAZLOŽITEV:
Zaradi odstopne izjave ge. Iris Gornik Štirn z mesta članice Nadzornega odbora Občine
Vrhnika je potrebno razrešiti in imenovati novega člana.
Na podlagi 110. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Vrhnika imajo pravico odstopiti
občinski funkcionarji, podžupan, kot tudi člani delovnih teles, drugih organov in člani
nadzornega odbora ter drugi imenovani, tudi če niso občinski funkcionarji.
Občinski svet s sklepom ugotovi prenehanje mandata občinskega funkcionarja, članstva ali
imenovanja zaradi odstopa na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Na podlagi 33. člena Statuta Občine Vrhnika mora občinski svet na isti ali naslednji seji, na
kateri občinski svet razreši člana delovnega telesa, imenovati novega člana delovnega
telesa.
Na podlagi 43. člena Statuta Občine Vrhnika je Nadzorni odbor občine najvišji organ nadzora
javne porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Na podlagi 44. člena ima Nadzorni odbor pet članov. Člani Nadzornega odbora morajo imeti
najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega
področja. Kandidate za člane Nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Član Nadzornega odbora ne more biti član občinskega sveta, župan, podžupan, član sveta
krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, javni uslužbence občinske uprave, član

poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so
uporabniki proračunskih sredstev.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je objavila poziv za predlaganje
nadomestnega člana Nadzornega odbora na spletni strani Občine Vrhnika. Kandidati so se
lahko prijavili do 2. 11. 2020 do 12.00 ure. KMVI je na svoji 8. seji dne 3. 11. 2020 odprla in
ugotovila, da je pravočasno prispela ena vloga, in sicer:
Tadej Krašovec, Betajnova 18, 1360 Vrhnika.

II. PREDLOG SKLEPA:
Glede na navedeno in skladno z določbo 32. člena Statuta Občine Vrhnika, Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Vrhnika v
sprejem naslednja

SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Vrhnika razreši Iris Gornik Štirn kot članico Nadzornega
odbora Občine Vrhnika.
2. Občinski svet Občine Vrhnika potrdi nadomestni mandat članu Nadzornega
odbora g. Tadeju Krašovcu, Betajnova 18, 1360 Vrhnika za preostanek
mandatne dobe 2018 – 2022.
Predsednik komisije
mag. Viktor Sladič, l.r.

Priloga:
- odstopna izjava ge. Gornik Štirn
- vloga kandidata

OBČINA VRHNIKA
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Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-412, fax: 01/7505-158
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Številka: 032-7/2018 (2-02)
Datum: 4. 11. 2020

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA: MNENJE K RAZREŠITVI IN POTRDITVI MANDATA NADOMESTNEGA
ČLANA NADZORNEGA ODBORA OBČINE VRHNIKA
Na podlagi zadnjega odstavka 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vrhnika (Naš
časopis št. 430/15 z dne 28. 9. 2015) podajam naslednje
MNENJE:
1. Strinjam se s predlogom, da Občinski svet Občine Vrhnika na predlog Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razreši Iris Gornik Štirn kot
članico Nadzornega odbora Občine Vrhnika.
2. Strinjam se s predlogom, da Občinski svet Občine Vrhnika potrdi nadomestni
mandat članu Nadzornega odbora g. Tadeju Krašovcu, Betajnova 18, 1360
Vrhnika za preostanek mandatne dobe 2018 – 2022.

Župan
Daniel Cukjati

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-410, fax: 01/7505-158

OBČINA VRHNIKA
OBČINSKI SVET

Številka: 032-12/2019 (2-01)
Datum: 28. 10. 2020

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA:
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ODSTOP ČLANOV IZ NADZORNEGA SVETA JAVNEGA
PODJETJA KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, D.O.O. IN
IMENOVANJE NADOMESTNIH ČLANOV V NADZORNEM SVETU
JAVNEGA PODJETJA KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA
D.O.O.

PRAVNA PODLAGA: Statut Občine Vrhnika (Naš časopis št. 430/15 z dne 28.09.2015)
Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika (Naš časopis št.
430/15 z dne 28.09.2015)
Odlok o ustanovitvi in organiziranju JP KPV, d.o.o. (Naš časopis, št.
368-UPB2, 401/13 in Uradni list RS, št. 3/13 ter 100/2013)
Družbena pogodba družbe JP KPV, d.o.o.
Zakon o gospodarskih družbah – ZGD (Uradni list RS, št. 65/2009UPB3 s spremembami)
NAMEN:

Imenovanje

POROČEVALEC:

Boštjan Koprivec, direktor občinske uprave
mag. Viktor Sladič, predsednik KMVI

I. OBRAZLOŽITEV:
Zaradi odstopnih izjav ge. Mateje Dolamič, ki jo je v Nadzorni svet Javnega podjetja
Komunalno podjetje Vrhnika (v nadaljevanju: NS JPKPV) predlagala politična stranka SDS in
odstopne izjave ge. Mojce Gutnik, ki jo je v NS JPKPV predlagala Lista za razvoj Vrhnike in
podeželja, je potrebno imenovati nadomestne člane. Mandat članicama bi se skladno s
sklepom o imenovanju iztekel septembra 2023.
Na podlagi 110. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Vrhnika imajo pravico odstopiti
občinski funkcionarji, podžupan, kot tudi člani delovnih teles, drugih organov in člani
nadzornega odbora ter drugi imenovani, tudi če niso občinski funkcionarji.
Občinski svet s sklepom ugotovi prenehanja mandata občinskega funkcionarja, članstva ali
imenovanja zaradi odstopa na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Na podlagi 33. člena Statuta Občine Vrhnika mora občinski svet na isti ali naslednji seji, na
kateri občinski svet razreši člana delovnega telesa, imenovati novega člana delovnega telesa.
23. člen Odloka o ustanovitvi in organiziranju JP KPV, d.o.o. določa organe javnega podjetja,
in sicer:

1. Skupščina;
2. Nadzorni svet;
3. Direktor.
Na podlagi 29. člena odloka ima nadzorni svet šest članov, od katerih štiri člane imenujejo in
odpokličejo občinski sveti občin ustanoviteljic, od tega dva Občinski svet Občine Vrhnika,
enega Občinski svet Občine Borovnica in enega občinski set Občine Log - Dragomer, dva
člana, ki zastopata delavce, pa izvoli in odpokliče svet delavcev.
Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno
izvoljeni.
Nadzorni svet izvoli izmed svojih članov predsednika in namestnika.
Predsednik sklicuje in vodi seje ter podpisuje zapisnike in sprejete sklepe. V njegovi odsotnosti
opravlja zadeve iz pristojnosti predsednika namestnik predsednika.
Družbena pogodba družbe Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. povzema
določbe odloka, ki se nanašajo na nadzorni svet, v 30. členu pa dodaja še, da morajo imeti
člani nadzornega sveta, ki jih imenujejo in odpokličejo občinski sveti občin ustanoviteljic imeti
najmanj VII/1 stopnjo strokovne izobrazbe s pravnim ali ekonomskim znanjem ali opravljen
izpit za nadzornika (certifikat ZNS).
Zakon o gospodarskih družbah - ZGD (Uradni list RS, št. 65/2009-UPB3, 83/2009, 33/2011,
32/2012, 52/2012,44/2013-Odl. US in 82/2013, 55/15,15/17 in 22/19 ) v 255. čl. in 273 čl.
določa pogoje za vse člane NS, in sicer:
Član organa vodenja ali nadzora je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen
oseba, ki:
– je že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper
delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper
okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali
nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;
– ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja
prepoved, ali
– je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni
postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami
zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še
dve leti po pravnomočnosti sodbe. (255. člen ZGD)
273. člen ZGD pa določa:
Član nadzornega sveta ne more biti:
– član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe;
– prokurist ali pooblaščenec te družbe;
– član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe;
– oseba, ki je član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah, ali
– oseba, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih določa statut.
V skladu z zgoraj navedenim, sta bili pozvani politična stranka SDS in Lista za razvoj Vrhnike,
da predlagata nadomestne člane NS JPKPV.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pravočasno dostavljeni vlogi
obravnavala na svoji 7. dopisni seji, ki je potekala od 19. 10. 2020 do 22. 10. 2020 ter
ugotovila, da sta prispela naslednja predloga:

1. Mirko Antolović, Krpanova ulica 1, 1360 Vrhnika (predlagatelj SDS)
2. Grega Kukec, Vas 45, 1360 Vrhnika (predlagatelj LRVP)
II. PREDLOG SKLEPA
Glede na navedeno in skladno z določbo 32. člena Statuta Občine Vrhnika, Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Vrhnika v
sprejem naslednja sklepa:

S K L E P 1:
1. Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Občinski
svet Občine Vrhnika ugotavlja, da je na podlagi odstopne izjave z dnem sprejema
tega sklepa prenehal mandat članicama Nadzornega sveta Javnega podjetja
Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., in sicer:
- Mateji Dolamič, Bevke 86, 1358 Log pri Brezovici
- Mojci Gutnik, Velika Ligojna 38, 1360 Vrhnika.

S K L E P 2:
2. Občinski svet Občine Vrhnika za nadomestna člana Nadzornega sveta Javnega
podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., imenovana na predlog politične
stranke SDS in Liste za razvoj Vrhnike in podeželja, zastopane v občinskem
svetu Občine Vrhnika, imenuje naslednja kandidata:
3. Mirko Antolović, Krpanova ulica 1, 1360 Vrhnika (SDS)
4. Grega Kukec, Vas 45, 1360 Vrhnika (LRVP)
Mandat nadomestnima članoma se izteče septembra 2023.

Predsednik komisije
mag. Viktor Sladič, l.r.

Priloga:
- Odstopna izjava ge. Dolamič in ge. Gutnik
- Predlog za člana NS KPV g. Antolović in g. Kukec

OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-412, fax: 01/7505-158
e-pošta: zupan.obcina@vrhnika.si

Številka: 032-12/2019 (2-01)
Datum: 28. 10. 2020

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA: MNENJE LOKALNE SKUPNOSTI K RAZREŠITVI IN IMENOVANJU ČLANOV
V NADZORNEM SVETU JAVNEGA PODJETJA KOMUNALNO PODJETJE
VRHNIKA D.O.O.
Na podlagi zadnjega odstavka 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vrhnika (Naš
časopis št. 430/15 z dne 28. 9. 2015) podajam naslednje
MNENJE:
Strinjam se s predlogom, da Občinski svet Občine Vrhnika na predlog Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi prenehanje mandata članicama
Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Mateji
Dolamič in Mojci Gutnik ter za nadomestna člana imenuje Mirka Antolovića in Grega
Kukca.

Župan
Daniel Cukjati

