PREDLOG
Na podlagi določila drugega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
76/16 – odl. US – v nadaljnjem besedilu ZLS), 25., 26. in 28. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in
57/11 – v nadaljnjem besedilu ZGJS), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09
– uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15 – v
nadaljnjem besedilu ZGD-1) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 –
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na _____ redni seji dne
___________ sprejel

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja
za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DEJMAN d.o.o.

1. člen
V 12. členu Odloka o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije
DEJMAN d.o.o. (Uradni list RS, št. 29/17) se spremeni druga alineja prvega odstavka tako, da
se glasi:
»– daje soglasje k statutu družbe in njegovim spremembam,«
Doda nov peti odstavek:
»(5) Ustanoviteljske pravice iz tega odloka izvršuje Občinski svet Občine Kobarid.«

2. člen

Dodata se nov 15.a in 15.b člen:
»15.a člen
(Imenovanje, sestava in mandat nadzornega sveta)
(1) Nadzorni svet sestavljajo trije člani, ki jih imenuje Občinski svet Občine Kobarid na predlog
župana.
(2) Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana fizična oseba, ki izpolnjuje z zakonom
določene pogoje.
(3) Nadzorni svet izvoli izmed svojih članov predsednika in namestnika predsednika.
(4) Mandat članov nadzornega sveta je štiri leta. Po preteku mandata je član nadzornega sveta
lahko še enkrat ponovno imenovan.
1

(5) Član nadzornega sveta je lahko odpoklican pred iztekom mandata, če je zaradi napačnih
ravnanj ali predlogov izgubil zaupanje. O odpoklicu odloča tisti organ, ki ga je imenoval.
(6) Člani nadzornega sveta javnega podjetja so za svoje delo odgovorni ustanovitelju.
(7) Občinski svet članom
nagrajevanja/nadomestilo.

nadzornega

sveta

za

njihovo

delo

določi

način

(8) Za dolžnost skrbnega ravnanja in odgovornost članov nadzornega sveta se smiselno
uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe.
15.b člen
(Konstitutivna seja nadzornega sveta)
(1) Konstitutivno sejo nadzornega sveta skliče in vodi do izvolitve predsednika direktor javnega
podjetja.
(2) Konstitutivno sejo je direktor dolžan sklicati najpozneje v roku 30 dni od prejema obvestila
občinskega sveta o imenovanju članov nadzornega sveta. Nadzorni svet je konstituiran, ko sta
imenovana najmanj dva člana.«
3. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
(začasno imenovanje direktorja)
Za čas do imenovanja direktorja v skladu s 14. členom tega odloka, vendar za največ 12
mesecev, imenuje direktorja župan Občine Kobarid.«

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 007-2/2017
V Kobaridu, dne __________

Župan Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.
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