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OBČINA PIVKA
Župan
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka

Datum: 06.03.2018
OBČINSKEMU SVETU
OBČINE PIVKA

ZADEVA:

Mnenje Občinskega sveta Občine Pivka glede imenovanja direktorja
podjetja Kovod Postojna, d.o.o.

PRAVNE PODLAGE:
•
•

•
•

Statut Javnega podjetja Kovod Postojna, d.o.o.
Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin Postojna in Pivka za izvrševanje
ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Kovod Postojna vodovod, kanalizacija
d.o.o., Postojna (Ur. l. RS št. 103/2011, 41/2015)
Odlok o organizaciji javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o.
Postojna (Uradni list RS št. 25/2012, 41/2015
Statut Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01,110/05, 52/07 , 54/10 in
111/13)

OBRAZLOŽITEV
Nadzorni svet podjetja Kovod Postojna d.o.o. je dne 15.12.2017 na spletnih straneh Kovod
Postojna d.o.o. Postojna, www.kovodpostojna.si, spletni strani Občine Postojna,
www.postojna.si in Občine Pivka, www.pivka.si objavil javni razpis za imenovanje direktorja
javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o. Postojna. Rok za oddajo
prijav je bil 29.12.2017.
Dne 5.1.2017 se je Nadzorni svet podjetja in ugotovil, da je na javni razpis prispela ena
prijava za zasedbo navedenega delovnega mesta, prijavil se je kandidat David Penko,
stanujoč Narin 68, Pivka.
Nadzorni svet je pregledal prispelo vlogo in ugotovil, da se kandidatu Davidu Penko, ki
izpolnjuje pogoje in ima popolno vlogo posreduje, vabilo na razgovor. Razgovor je bil izveden
9.1.2018.
Nadzorni svet podjetja Kovod Postojna se je na podlagi predstavitve kandidata seznanil z
pomembnimi dosežki kandidata Davida Penko v dosedanjem mandatu na delovnem mestu
direktorja podjetja Kovod Postojna d.o.o. med drugim rast tržnega dela in rast skupnih
prihodkov, boniteta odličnosti AAA, učinkovita raba in nadgradnja ISO 9001 in 14001,
koordinacija projekta čista Ljubljanica, reorganizacija in optimizacija enot v podjetju,
vzpostavitev sistema elektronskega obveščanja, investicije v upravni stavbi, vzpostavitev
daljinskega nadzora črpališč in ČN, vzpostavitev spletnih reklamacij…
Obenem je kandidat predstavil vizijo nadaljnjega razvoja in upravljanja podjetja med drugim
je izpostavil naslednje cilje in naloge: ohranjanje finančne stabilnosti in varnosti, skrb za
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prepoznavnost podjetja , posodobitve administrativnega poslovanja, krepitev sodelovanja z
občinami, priprava in uskladitev vsej pravnih aktov (redno), dosledna priprava letnih načrtov
in planov dela, projekt Piroliza, lastna polnilnica ustekleničene vode, iskanje izgub, obnove
sekundarnega omrežja itd.
Nadzorni svet podjetja Kovod Postojna d.o.o. je zato sprejel sklep, da se Skupnemu organu
upravljanja Kovod Postojna, d.o.o. poda predlog za imenovanje Davida Penko za direktorja
Kovod Postojna, d.o.o., za obdobje 01.09.2018 – 31.08.2022.
Na podlagi Statuta podjetja Kovod Postojna, d.o.o., mora Skupni organ upravljanja Kovod
Postojna, d.o.o. pred imenovanjem zaprositi za mnenje še Občinski svet občine Postojna in
Občinski svet Občine Pivka.
Župan:
Robert Smrdelj, inž.

__________________________________________________________________________________________
3.1.-3

Občina Pivka

20. seja občinskega sveta
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OBČINSKI SVET

(predlog)

Na podlagi 29. člena Statuta Javnega podjetja Kovod Postojna, d.o.o., Odloka o ustanovitvi
skupnega organa občin Postojna in Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem
podjetju Kovod Postojna vodovod, kanalizacija d.o.o., Postojna (Ur. l. RS št. 103/2011,
41/2015, in Odloka o organizaciji javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija
d.o.o. Postojna (Uradni list RS št. 25/2012, 41/2015) in 16. člena Statuta Občine Pivka
(Uradni list RS št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) , je Občinski svet
Občine Pivka na svoji _____ seji sprejel sledeč

SKLEP

1. člen
Občinski svet Občine Pivka sprejme sklep, da se Skupnemu organu upravljanja Kovod
Postojna, d.o.o., da pozitivno/negativno mnenje k imenovanju Davida Penko za direktorja
Kovod Postojna, d.o.o., za obdobje 01.09.2018 – 31.08.2022.

2. člen
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka:
Pivka, --. marec 2018
Župan Občine Pivka
Robert Smrdelj

Sklep prejmejo:
1. Kovod Postojna d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna
2. Arhiv občinskega sveta, tu.
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