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4Na podlagi določila tretjega in četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 25. člena 
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN 
in 57/11 – ORZGJS40), 473. člena 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, 55/15 in 15/17), sta Občinski svet Občine Idrija na 
podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13 in 13/19) na 
__. seji dne ___________ in Občinski svet Občine Cerkno na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list 
RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) na __. seji dne _____________ sprejela  
 

 

O D L O K  
o spremembah Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.  

 

 

  
 

1. člen  
 
V Odloku o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. (Uradni list RS, št. 38/19) se enajsta 
alineja 2. odstavka 16. člena spremeni tako, da se glasi: 
 
»- potrditvi poslovnega načrta javnega podjetja« 

 
2. člen  

 
V 2. odstavku 19. člena se črta šesta alineja. 

 
3. člen  

 
Po sprejemu odloka v obeh občinah ustanoviteljicah obe občini ustanoviteljici objavita odlok v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Odlok začne veljati petnajsti dan po njegovi zadnji objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Št.: 007-0007/2014      
Idrija, dne        Župan Občine Idrija 
         Tomaž Vencelj 
 
 
 
Št.: 007-0001/2019-1 
Cerkno dne        Župan Občine Cerkno 
         Gašper Uršič 
 
 
 
 
Obrazložitev 
 
V Odloku o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. je v 16. členu določeno, da sprejema 
poslovni načrt javnega podjetja, isto pristojnost pa ima po Odloku o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev Javnega 
podjetja Komunala Idrija d.o.o. tudi Svet ustanoviteljev. 
V izogib podvajanju pristojnosti ter ob upoštevanju dejstva, da je bil namen Občine, da ima predmetno pristojnost 
Svet ustanoviteljev, se predlaga, da skupščina podjetja potrjuje sprejet letni poslovni načrt podjetja. 
 
V 2. odstavku 19. člena je pomotoma ostala določba, da nadzorni svet daje predlog skupščini za imenovanje in 
odpoklic direktorja. Nadzorni svet namreč samostojno odloča o imenovanju in odpoklicu direktorja, na podlagi 
predhodnega soglasja sveta ustanoviteljic. 
Glede na navedeno je potrebno črtati predmetno določbo. 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme naslednji Sklep:  

Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Idrija 
d.o.o. 
 
 
Pripravil:         Župan 

Gregor Prezelj        Gašper Uršič 
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356

