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1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM SVETU
9. točka dnevnega reda
ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA SLOVENSKA
BISTRICA , PODJETJE ZA KOMUNALNE IN DRUGE STORITVE d.o.o.
2. PREDLAGATELJ GRADIVA
Župan MATJAŽ ORTER
3. VSEBINA GRADIVA
ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA SLOVENSKA
BISTRICA , PODJETJE ZA KOMUNALNE IN DRUGE STORITVE d.o.o.
4. POROČEVALEC NA SEJI OBČINSKEGA SVETA
Bojana VUČINA
5. PRIPRAVLJALEC GRADIVA
Komunala d.o.o. Slovenska Bistrica
6. PRAVNE PODLAGE:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS 94-2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008,
79/2009, 51/2010),
Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, št. 30/1998-ZZLPPO,
127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011),
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009 - uradno prečiščeno besedilo,
33/2011, 91/2011, 32/2012, 57/2012),
Statut Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 35/2012)
7. SKLEP:
Občinski svet občine Oplotnica sprejme Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala
Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o. v I. obravnavi
8. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMANJA
I in II. Obravnava.
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Župan Matjaž ORTER

OBČINA OPLOTNICA
OBČINSKI SVET
ZADEVA: ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA SLOVENSKA
BISTRICA , PODJETJE ZA KOMUNALNE IN DRUGE STORITVE d.o.o.
Pravica občin do medsebojnega sodelovanja temelji na določbi 6. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS), ki poudarja prostovoljnost sodelovanja občin zaradi skupnega urejanja lokalnih zadev javnega
pomena, pravico do ustanavljanja in upravljanja javnih podjetij. Na podlagi navedenega in v skladu z
določilom 61. člena Zakona o lokalni samoupravi, lahko dvoje ali več občin zaradi gospodarnejšega in
učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb skupaj ustanovi javno podjetje. V skladu z določilom 25.
člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS), se javno podjetje ustanovi kot podjetje v lasti
(republike ali) lokalne skupnosti. Lokalna skupnost (občina) zagotavlja gospodarske javne službe v
javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali
kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska dejavnost, gre pa za
dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno (6. člen ZGJS). Ker javno podjetje po veljavni
ureditvi nima lastne statusne oblike, jo neposredno črpa iz ureditve gospodarskih služb, tako da se
lahko ustanovi samo v eni od statusnih oblik pravnih subjektov, ki jih predvideva veljavni Zakon o
gospodarskih družbah ZGD. Statusno se javno podjetje ne razlikuje od »navadne« gospodarske
družbe, bistvena razlika pa je samo v upravljavskih upravičenjih, pri katerih ima samoupravna lokalna
skupnost (občina) kot ustanoviteljica posebne ustanoviteljske pravice na takšnem podjetju, ki pa so
sicer neodvisne od kapitalske strukture javnega podjetja. V teoriji statusnega prava se kot nesporno
navaja stališče, da se lahko javno podjetje organizira v eni od oblik kapitalskih družb, bodisi kot d.o.o.
ali d.d. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. sprejemajo naslednje
občine: Občina Slovenska Bistrica, Občina Poljčane, Občina Makole, Občina Oplotnica, Občina
Kidričevo in Občina Rače – Fram.
Navedene občine - ustanoviteljice so udeležene v družbi z naslednjimi poslovnimi deleži:
– Občina Slovenska Bistrica 160.599,9738 EUR 76,4539%
– Občina Makole 10.966,9100 EUR 5,2208%
– Občina Poljčane 23.528,7100 EUR 11,2009%
– Občina Oplotnica 13.996,0000 EUR 6,6628%
– Občina Rače–Fram 484,7081 EUR 0,2308%
– Občina Kidričevo 484,7081 EUR 0,2308%
Organi Javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. so v skladu z določili 507., 514. in 515.
člena ZGD skupščina, nadzorni svet in direktor. Odlok navaja pristojnosti skupščine in glasovalno
pravico družbenikov. Glasovalna pravica družbenikov je določena v skladu z določilom 506. člena
ZGD, ki določa, da vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega vložka daje družbeniku en glas. Z aktom o
ustanovitvi javnega podjetja se lahko določi, da ima družba (javno podjetje) nadzorni svet, ki je organ
nadzora. ZGD v 514. členu določa, da se za nadzorni svet, če ga družba z omejeno odgovornostjo ima,
smiselno uporabljajo določila o nadzornem svetu v delniški družbi, če družbena pogodba ne določa
drugače. Nadzorni svet v javnem podjetju Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. ima 3 člane, ki morajo
izpolnjevati pogoje določene z zakonom. Izvoljeni pa so za dobo 4 let. Javno podjetje vodi direktor, ki
ga imenuje in razrešuje nadzorni svet na podlagi razpisa. V odloku so določene pristojnosti direktorja.
Sprejetje predlaganega sklepa nima neposrednih finančnih posledic za občinski proračun.

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter sprejme
naslednji
SKLEP
Občinski svet občine Oplotnica sprejme Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska
Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o. v I. obravnavi.
Župan Občine Oplotnica
Matjaž Orter

Priloga:
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge
storitve d.o.o.

