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Predlog 
Na podlagi 15. in 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – 

uradno prečiščeno besedilo, 62/2016) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 9. 

redni seji, dne 5. 12. 2019 sprejel naslednji 

 

 

SKLEP 

o imenovanju kandidata za nadometnega člana nadzornega sveta javnega 

podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d. d. 

 

I. 

Ugotovi se, da je Tjaša Klavora, Brdo 72 B, 5230 Bovec dne 24. 9. 2019 podala odstopno 

izjavo z mesta člana nadzornega sveta javnega podjetja Vodovodi in Kanalizacija Nova 

Gorica d. d.. 

 

II. 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica za člana nadzornega sveta javnega podjetja 

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. predlaga ________________________________. 

 

III. 

Ta sklep začne veljati takoj. 
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O B R A Z L O Ž I T E V  
 

 

1. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

Dosedanja članica nadzornega sveta javnega podjetja Vodovodi in kanalizacije Nova Gorica 

d. d. je dne 24. 9. 2019 podala odstopno izjavo s funkcije člana nadzornega sveta.  

 

V skladu z 9. členom Statuta javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica nadzorni 

svet sestavlja osem članov, od tega jih pet članov izvoli skupščina, in sicer enega 

predstavnika vsake občine ustanoviteljice, tri člane pa izvoli svet delavcev. Člani sveta so 

izvoljeni za štiri leta, šteto od dneva izvolitve. 

 

Skladno s tretjim odstavkom 9. člena Statuta javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova 

Gorica se lahko vsak član odreče članstvu s pisno izjavo, ki jo naslovi na direktorja in 

skupščino. Če so izvoljeni namestniki, ki lahko navedenega člana nadomestijo, preneha 

članstvo navedenemu članu v 30 dneh po predložitvi izjave o odpovedi članstva, sicer pa v 

90 dneh. Ker namestnik člana nadzornega sveta ni bil izvoljen, dosedanji članici mandat 

preneha po poteku 90 dni od predložitve odstopne izjave, dne 23. 11. 2019. 

 

V skladu z drugim odstavkom 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica Občinski svet 

ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z 

zakonom, posledično je v njegovi pristojnosti tudi izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem 

podjetju Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d. d. 

 

Pristojna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po obravnavi zadeve 

odločila, kot izhaja iz poročila seje komisije. V skladu z navedenim se Občinskemu svetu 

Občine Miren-Kostanjevica predlaga, da potrdi predlog za kandidata za člana nadzornega 

sveta javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. in sprejme predlagani 

sklep. 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Sklep o imenovanju kandidata za 

člana nadzornega sveta javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d. d. 

 

 

Pripravila: 

Karmen Budin, Pravna služba 

 


