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ZADEVA: 

 

IMENOVANJE VRŠILCA DOLŽNOSTI DIREKTORJA 

JAVNEGA PODJETJA KANALIZACIJA IN ČISTILNA 

NAPRAVA RADLJE D. O. O. 

 

PREDLAGATELJ: 

 

Mag. Alan Bukovnik, župan 

GRADIVO PRIPRAVIL: 

 

Občinska uprava 

 

POROČEVALEC: 

 

Direktorica občinske uprave in predsednica Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

GRADIVO OBRAVNAVAL: 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja 

ter Nadzorni svet Javnega podjetja Kanalizacija in 

čistilna naprava Radlje d. o. o. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi za vršilca dolžnosti 

direktorja Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna 

naprava Radlje d. o. o. imenuje Roberta POTNIKA, 

stanujočega Vas 23, 2360 Radlje ob Dravi, za obdobje 

največ 1 leta. 

 

PRAVNA PODLAGA: 

 

4. odstavek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja 

Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o.  (MUV, 

16/2012 in 10/2015) 

 

 

O B R A Z L O Ž I T E V : 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je, na podlagi prejete pisne 

odstopne izjave dosedanjega direktorja javnega podjetja, Marjana ŠOLA, objavila 

javni razpis za direktorja javnega podjetja, kot določa 3. odstavek Odloka o 

ustanovitvi Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o.  (MUV, 

16/2012 in 10/2015). Na javni razpis je prispela le ena prijava, katere kandidat pa ni 

izpolnjeval razpisnih pogojev. Komisija za mandatna vprašanja je oblikovala predlog 

za imenovanje direktorja Nadzornemu svetu Javnega podjetja Kanalizacija in 

čistilna naprava Radlje d. o. o., s predlogom, da za vršilca dolžnosti direktorja 

ustanovitelju predlaga Roberta Potnika, Vas 23, 2360 Radlje ob Dravi. Imenovani je 

bil tudi edini prijavljen kandidat na javnem razpisu, ki pa ni izpolnjeval razpisnih 



pogojev. 4. odstavek ustanovitvenega akta (odloka) določa, če direktor ni 

imenovan, ali iz katerega koli razloga ni direktorja, ustanovitelj javnega podjetja 

imenuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar  največ za dobo 1 leta. 

 

Glede na navedeno komisija  občinskemu svetu Občine Radlje ob Dravi, kot 

ustanovitelju javnega podjetja predlaga, da za vršilca dolžnosti direktorja imenuje 

Roberta POTNIKA, stanujočega Vas 23, 2360 Radlje ob Dravi, za obdobje največ 1  

leta. 

 

 

Mag. Alan BUKOVNIK 

ŽUPAN 

 

 
 

 

Priloge:  

- 12. do 20. člen Odloka o ustanovitvi JP Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., 

- Odstopna izjava direktorja JP KIČ d.o.o., 

- Stališče Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, 

- Izvleček sklepa iz Zapisnika Nadzornega sveta JP Kanalizacija in čistilna naprava  

d. o. o. 

 












