
Na podlagi drugega odstavka 295. dlena Zakona o gospodarskih druibah (ZGD-1) ter na
podlagi todke 6.2. Statuta KSP HRASTNtK, Kom unalno-sta nova njsko podjetje, d. d.,
uprava druibe sklicuje

25. skupSiino delniSke druibe
KSP HRASTNIK, Komunalno-stanovanjsko podjetje, d. d.,

ki bo 23. 72.2020 ob 9.OO uri v sejni sobi druibe na Cesti 3. julija 7, Hrastnik, z

naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov k posameznim todkam dnevnega reda:

7. Otvoritev skupiiine, ugotovitev sklepdnosti in izvolitev delovnih teles skupidine
Predlog sklepo uprave
Za predsedu.jodo skupiiini se izvoli Melito Hofner, za preitevolko glosov Mihoelo Aikerc.
Ugotovi se prisotnost vabljene notarke Nine Verbajs za sestavo notarskega zapisnika.
SkupSiina ugotovi sklepdnost.

2. Sprejem sklepo o preoblikovonju druibe KSP HRASTNTK Komunolno - stonovanjsko
podietie, d.d., v druibo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa uprave

1. DelniSka druiba KSP HRASTNIK Kom una lno - sta novanjsko podjetje, d.d., matidna
Stevilka: 5144728000, Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik se z dnem vpisa
preoblikovanja v sodni/poslovni register preoblikuje v druibo z omejeno
odgovornostjo s firmo: Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o., skra.iiano firmo:
Komunala Hrastnik d.o.o., s sedeiem v Hrastniku in poslovnim naslovom Cesta 3.

)ulija7,7430 Hrastnik, ter z znaailnostmi, razvidnimi iz akta o ustanovitvi druibe -
odloka o ustanovitvi, ki je priloga tega sklepa. Osnovni kapital delniSke druibe, ki

znaia 435.403,00 EUR, se v celoti preoblikuje v osnovni kapital druibe z omejeno
odgovornostjo in znasa 435.403,00 EUR. Dosedanji delnidarji delniike druibe
postanejo druibeniki druibe z omejeno odgovornostjo z osnovnimi vloiki in
poslovnimi deleii, razvidnimi lz akta o ustanovitvi druibe - odloka o ustanovitvi.
Dosedanji delnidarji delniSke druibe postanejo dru:beniki druibe z omejeno
odgovornostjo in na podlagi osnovnih vloikov ter sorazmerno njihovi vrednosti v
osnovnem kapitalu druibe pridobijo poslovne deleie. Nominalni znesek osnovnih
vloikov se dolodi tako, da je nominalni znesek vsakega osnovnega vloika enak
vsoti emisijskih oziroma pripadajoiih zneskov delnic, kijih ima posamezni delniiar,
vendar ne manj kot 50,00 EUR. Dejavnosti druibe z omejeno odgovornostjo se

dopolnijo in so razvidne iz akta o ustanovitvi druibe - odloka o ustanovitvi, ki je
priloga tega sklepa. Druibeniki, njihovi osnovni vloiki, poslovni deleZi in druge
znaailnosti druZbe so dolodeni v akta o ustanovitvi druibe - odloka o ustanovltvi,
ki je priloga tega sklepa. Sprejme se Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja

Komunala Hrastnik d.o.o. v besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Ta z

1od 4

Uprava predlaga skupiaini sprejem sledeiega sklepa:



dnem vpisa preoblikovanja nadomesti sedanji statut delniSke druibe. Druiba z

omejeno odgovornostjo bo imela nadzorni svet in direktorja druibe.

2. Dosedanjim tlanom nadzornega sveta preneha mandat s sprejetjem sklepa o

preoblikovanju na skupldini d.d.. Z dnem sprejetja sklepa o preoblikovanju d.d. v

d.o.o. na skupidini d.d. se odpokliEejo oziroma razreiiio naslednji tlani nadzornega

sveta: Karmen PODMENIK, Vojka GRAHEK, Damjan 5UBlC, Bojan KLENOVsEK,

Matic ROTAR, Franc BOKAL. Z dnem sprejetja sklepa o preoblikovanju d.d. v d.o o.

na skupldini d.d. se imenujejo novi dlani nadzornega sveta po sklepu ustanovitelja
in sveta de lavcev.

3. Direktorici druibe s sprejetjem sklepa o preoblikovanju d.d. v d.o.o. na skupidini

d.d. preneha mandat. Z dnem sprejetja sklepa o preoblikovanju d.d. v d.o.o. na

skupitini d.d. se odpoklide oziroma razreii dosedanja direktorica druibe Nives

VENKO. Z dnem sprejetja sklepa o preoblikovanju d.d. v d.o.o. na skupidini d.d. se

imenuje nova direktorica druZbe: Nives VENKo, ki zastopa druibo samostoino in

brez omejitev v skladu z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala

H rastnik d.o.o.

4. Druiba z omejeno odgovornostjo obstaja od vpisa preoblikovanja v register.

Delnice postane.io poslovni deleii. Pravice tretjih oseb iz delnic se uresnidujejo kot
pravice iz poslovnega deleia.

5. Druiba KSP HRASTNIK Komunalno - stanovanjsko podjetje, d.d. daje izjavo v

skladu s 3. odstavkom 648. dlena ZGD-1, da bo tistim delnitarjem, ki

preoblikovanju nasprotujejo z zapisnikom ponudila, da bo pridobila njihove, s

preoblikovanjem nastale poslovne deleie za primerno denarno odpravnino za

vsako delnico pred preoblikova nje m.

Gradivo in dostopnost dokumentov
Popolno gradivo za predlagani dnevni red, vkljudno s predlogi sklepov, je na vpogled na

sedeiu druibe, pri Meliti Hafner, vsak delovni dan, od 9. do 1-2. ure, od dneva objave
sklica skupi6ine do dneva skupidine in na uradni spletni strani druibe
www.ksph rastnik.si. Na sku pSdini se odloda o objavljenih predlogih po posameznih

toikah dnevnega reda.

Dopolnitev dnevnega reda
Delnidarji, katerih skupni deleii dosegajo dva.jsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni
po objavi sklica skupidine pisno zahtevajo dodatno toiko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki predloiiti predlog sklepa, o katerem naj skupitina odloia, ali te skupSdina
pri posamezni todki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazloiitev todke dnevnega reda.
Uprava druibe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. dlena ZGD-1 objavila tiste dodatne
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todke dnevnega reda glede katerih bodo delniiarji zahteve poslali druibi najpozneje

sedem dni po objavi tega sklica skupiiine. Delniiarji lahko zahteve za dodatne toake

dnevnega reda druibi poil.jejo po elektronski po5ti, in sicer na e-mail naslov:
melita. hafner(d ks p-h rastn ik. si ali p riporoaeno po poiti

Delniaarjeva pravica do obveS6enosti

Delnidarji bodo lahko na skupiiini uresniievali svojo pravico do obveiienosti iz 305.

ilena ZGD-1.

Pogoji za udeleibo na skupiEini in uresnitevanje glasovalne pravice

Pravico do udeleibe na skupitini in glasovalno pravico lahko uresnitujeio delnitarji,
njihovi pooblaidenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves aas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedeiu druibe.
Pravico do udeleibe na skupiiini in uresniievanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delnitarji, njihovi zastopniki in pooblaitenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja

pogoja:

- ki bodo pisno prijavili svojo udeleibo najkasneje do konca ietrtega dne pred

skupidino in
- ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializira nih

vrednostnih papirjev konec detrtega dne pred zasedanjem skupidine (presedni

dan), to je do konca dne 19. 12. 2020.

Delnidarji oz. njihovi zastopniki ali pooblaStenci se morajo na zahtevo izkazati z osebnim

dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pravne osebe pa tudi z izpisom iz

sodnega registra.

Zaradi sestavitve seznama udeleiencev, prosimo delniiarje oziroma n.jihove

pooblaiience, da se prijavijo vsaj 10 minut pred zaietkom zasedanja v sejni sobi
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Predlogi delnitarjev
Delniiarji lahko k vsaki toiki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno

s prvim odstavkom 300. in 301. dlena ZGD-1. Uprava druibe bo na enak naiin kot ta sklic

skup5iine objavila tiste predloge delniiarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:
- ki bodo poslani druZbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupidine;
- ki bodo razumno utemeljeni;
- za katere bo delniiar - predlagatelj pri tem sporoail, da bo na skupiiini ugovarjal

predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delniiarje pripravil do tega,

da bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delniiarja se objavi in sporodi na naain iz 296. ilena ZGD-1 le, ie je delnitar v
sedmih dneh po objavi sklica skupidine, poslal druibi razumno utemel.ien predlog.

Delniiar lahko predloge sklepov druZbi sporoai tudi po elektronski poiti na e-mail naslov:

melita. haf ner(a kso-h rastnik.si.



druibe, kjer so dolini podpisati seznam prisotnih delnidarjev ter prevzeti glasovalne

listide.
osnovni kapital druibe je razdeljen na 104.340 kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje

vsaka delnica njenemu imetniku en glas na skupStini. Na dan sklica skupidine druzba KSP

HRASTNIK, d. d. nima lastnih delnic.

Ponovno zasedanje
ee skupSdina ob napovedani uri ne bo skleptna, bo ponovno zasedanje istega dne ob

9.30. Skupiiina bo tedaj veljavno odloiala, ne glede na viiino zastopanega kapitala.

KSP HRASTNI

Uprava druibe
Nives Venko, u

d. d.

rektorica
dipl. prav.
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OBCINA HRASTNIK
44.

Na podlagi 20.,29.in 61. dlena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, 3t. 94/07 - UPB2,
76/08, 79/09,s1 11A,40112 -ZUJF, 141 15

-zuuJFo, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30118, 61/20 -
ztuzEoP-A, 80720 - zruooPE), 6., 25., 26. in
28. dlena Zakona o gospodarskih .javnih slu2bah
(Uradni list RS, 5t. 32193, 30/98 - ZZLPPO,
127106 - ZJZP, 3811A - ZUKN in 57h1 '
ORZGJS40), 473. in 523. dlena Zakona o
gospodarskih dru2bah (Uradni list RS, 5t.65/0S-
UPB3, 33/11, 91111,32112, 57112, 44h3 - odt-
US, 82/13, 55115, 15117, 22119 - ZPosS), 67.
dlena Zakona oiavnih financah (Uradni list RS, 5t.
11111 - UPA4, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 *
ZFisP, 96/15 - Z|PRS1617, 13/18), 11. in 13.
dlena Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah

{Uradni list RS, 5t. 9/1 9) in 18. ter 79. elena
Statuta Obdine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja,
St. 2811 7)je Obdinski svet Obdine Hrastnik na 15.
.ednisejidne 5.11. 2020 sprejel

ODLOK
O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA

KOMUNALA HRASTNIK d.o.o.

I. SPLOSNE DOLOEBE

1 . 6len
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok je ustanovitveni akt Javnega
podjetja Komunala Hrastnik d.o.o. (v
nadaljevanju: javno podietje) v skladu z
doloibami zakona, ki ureja gospoda.ske
druZbe, in akt o doloditvi oblike zagotavljanja
izva.ianja gospodarskih lavnih sluZb v skladu z
doloibami zakona, ki ureia gospodarske javne
sluZbe, in doloia:

- ustanovitev javnega podjetia,

- ime in sedez ustanovitelja,
- 6as delovanja in prenehanja,

- firmo, skrajSano firmo in sedei
iavnega podietja,

* dejavnostijavnegapodjetja,
- osnovni kapital, osnovni vloiek in

poslovni dele2 ustanovitelia,

- razpolagan,e s Poslovnim
deleiem,

- ustanoviteljskepravice,
- pravice, obveznosti in

odgovomosti javnega podietja v
pravnem prometu,

- poslovne knjige in letno poroiilo,
- organizacijo in nadin upravljania

javnega podjetja,

- nadin izvrievanja ustanoviteljskih
pravic,

- u p ra vlja nje in poslovodstvo
javnega podjetja,

- financiranje dejavnosti javnega

Podjetja,
- poslovno skrivnost,
- druga pravila v skladu z zakonom.

{2) Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o.
nastane s preoblikovanjem delniske dru2be KSP
HRASTNIK Komunalno - stanovanjsko podjetje,
d.d., ki je vpisana v sodnem registru OkroZnega
sodi5da pod vloZno Stevilko 10027600, v druZbo
z omejeno odgovornostjo.

2. Elen
(pojmi)

(1) lzrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak
pomen, kot je dolodeno v predpisih s podroija
gospodarskih druZb in gospodarskih javnih
sluib.
(2) V odloku uporabl.ieni izrazi v slovni6ni obliki za
moSki spol se uporabljajo kot nevtralni za Zenski
in moSkispol.

3. 6len
(uporaba predpisov)

Za vpra5anja v zvezi s preoblikovanjem,
ustanovituijo in poslovanjem javnega podietja iz
tega odloka, ki niso posebej urejena s tem
odlokom, se uporabljajo predpisi s podroaia
gospodarskih druib in gospodarskih javnih
sluZb.

(1) Ustanovitelj in edini druibenik javnega
podjetja je Obdina Hrastnik, s poslovnim
naslovom Pot Vitka Pavli6a 5, 1430 Hrastnik,
mati6na Stevilka 58801 81 000, katerega zakoniti
zastopnik je vsakokratni Zupan obiine.
(2) Ustanovitelj svoje pravice izvrsuje prek
organov nadzora in upravljanja, kot so
opredeljeni s tem odlokom"

II. IME IN SEDEZ USTANOVITELJA

4. 6len

(ime in sedeZ ustanovitelja)
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IIL EAS DELOVANJA IN PRENEHANJE

5.6len
(6as delovanja podjetja)

Javno podjetje je ustanovljeno za nedoloden
das.

6. 6len

(prenehanje delovanja podjetja)

Javno podjetje lahko preneha v primerih,
dolodenih z zakonom.

- plakatiranje na javnih plakatnih mestih,
name5danje transparentov in izobe5anje
zastav,

- upravljanje javne trinice v Hrastniku,
- redno vzdrZevanje javnih cest,
- druge gospodarske javne sluZbe, 6e tako

dolodi ustanovitelj.
(2) Javno podjetje je upravliavec pokopalisa na
obmodju ustanovitelja Ob6ine Hrastnik in izvaja
naloge v skladu s predpisi s podro6ja
pokopaliSke in pogrebne dejavnosti.

(3) Javno podjetje izvaja naslednje upravne
naloge, javna pooblastila, sluibe ter druge
naloge povezane z gospodarsko .iavno
infrastrukturo in gospodarskimi javnimi
slu2bami:

- izdaja smernice, mnenja in projektne pogo.ie v
skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov
in urejanje prostora,

- daje dovoljenja za priklju6itev na gospodarsko
javno infrastrukturo, v skladu s predpisi, ki

ure.jajo izva.lanje gosamezne gospodarske
javne sluZbe,

- vodi in vzdrZuje katastre gospodarske javne
infrastrukture, s katero se opravlja.io
gospodarske javne sluZbe iz prvega odstavka
tega dlena v skladu s predpisi, ki urejajo
geodetsko dejavnost, urejanje prostora ter
graditev objektov,

- sodeluje pri izvajanju strokovno-tehnidnih,
organizacijskih in razvojnih nalog, povezanih z
gospodarsko javno infrastruKuro ali izvajanjem
gospodarskih javnih sluZb.

Naloge iz tega odstavka se skladno z veljavnimi
predpisi podrobneje dolodijo v podrodnih
odlokih.
(4) Javno podjetje prednostno opravl.la
gospodarske .javne slu2be in druge dejavnosti
za ustanovitelja. Javno podietje lahko na
podlagi koncesije opravlja gospodarske javne
slu2be tudi za obdine, ki niso ustanoviteljice
podjetla, vendar le pod pogojem, da predhodno
pridobi soglasje ustanovitelja ter da pri tem
zagotavlja pokrivanje vseh neposrednih in
polred n ih stro5kov izu aianla takSnih
koncesioniranih gospodarskih javnih slu2b. V
nasprotnem primeru je direktor odskodninsko
odgovoren za morebitno izgubo, ki bi jo javno
podjetje zaradi tega utrPelo.

(5) Javno podjetje sme opravliati tudi posebne

storitve oziroma druge trZne dejavnosti, za

katere je registrirano v sodnem registru, de:

tv. FTRMALSKRAJSANA F|RMA lN
SEDEZ JAVNEGA PODJETJA

7. Elen

(firma, skrajSana firma in sedeZ podjetja)

(1) Firma javnega podjetja je: Javno podjetje
Komunala Hrastnik d.o.o..
(2) SkrajSana firma javnega podjetja je:
Komunala Hrastnik d.o.o..
(3) SedeZjavnega podjetja je v Hrastniku.
(4) Poslovni naslov javnega podjetja je Cesta 3.
julija 7, 1430 Hrastnik. Sprememba poslovnega
naslova ne predstavlja spremembe tega akta, o
njem pa odloii direktor javnega podjetja s
sklepom.
(5) Javno podjetje lahko uporablja tudi grafi6no
izvedbo firme (logotip), ki ga dolodi direktor
javnega podjetja.
(6) Javno podjetje lahko pri poslovanju uporablja
Zig z besedilom firme javnega podjetja ali Zig z
besedilom skraj5ane firme, ki lahko vsebuje
logotipdruZbe.

V. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA

f. ilen
(dejavnosti pod.ietja)

(1) Javno podjetie na obmodju ustanovitelja
Obdine Hrastnik izvaia naslednje obdinske
gospodarske javne sluZbe:
- oskrbo s pitno vodo,
- odvajanje in diSdenje komunalne in

padavinske odpadne vode,
- zbiranje dolodenih vrst komunalnih

odpadkov,
- urejanje in 6i5cenje .iavnih povr5in,
- 24-urno deZumo slu2bo,
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. s tem zagotovi boljso izkorlsdenost svojih
kapacitet oziroma mu te dejavnosti omogodajo
pridobivanie dodatnih prihodkov,
o primarno zagotavta izvajanje gospodarskih

iavnih slu2b in drugih nalog za ustanovitelja po
tem odloku,
. z izv ajanjem teh dejavnosti zagotovi
pokrivanje vseh neposrednih in posrednih
stroikov ter minimalnega dobidka, in
. z obsegom izvajanja trZnih storitev za
subjekte, ki niso ustanovitelj, za celotno obdobje
poslovanja javnega podjetja zagotavlja
izpolnjevanje predpisanih pogojev za
neposredno pridobitev dejavnosti od
ustanovitelja brez javnega razpisa (pogoji za
notranje-narodniSko razmerje).
(6) Dejavnosti javnega podjetja skladno z
veljavno uredbo, ki ureja standardno
klasifi kacijo dejavnosti, so:

33.120 Popravila strojev in naprav
36.000 Zbtanje, prediS6evanje in

distribucija vode
37.000 Ravnanje z odplakami
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih

odpadkov
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih

odpadkov
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.320 Pridobivanjesekundarnihsurovin

iz ostankov in odpadkov
39.000 Saniranje okolja in drugo

ravnanje z odpadki
41.100 Organizacijaizvedbestavbnih

projektov
41.2A0 Gradnja stanovanjskih in

nestanovanjskih stavb
42.110 Gradnja cest
42.210 Gradnja objektov oskrbe

infrastrukture za teko6ine in pline
42.910 Gradnja vodnih objektov
42.990 Gradnja drugih objektov nizke

gradnje
43.1'10 Ruienje objektov
43J20 Zemeljskapripravljalnadela
43.210 ln6taliranje elektridnih napeljav in

naprav
43.220 lnStaliranjevodovodnih,plinskih

in ogrevalnih napeljav in naPrav
$.29A Drugo in5taliranje pri gradnjah
43.310 Fasaderska in Stukaterska dela
43.320 Vgrajevanjestavbnegapohi5tva
43.330 Oblaganje tal in sten

Pleskarska dela
Druga zakljudna gradbena dela
Postavljanje ostre5ij in krovska
dela
Druga specializirana gradbena
dela
VzdrZevanje in popravila
motornih vozil
Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki
Trgovina na drobno v
prodajalnah z rabljenem blagom
Trgovina na drobno na stojnicah
in tdnicah z 2ivili, pijadami in
tobainimi izdelki
Trgovina na drobno na stojnicah
in trinicah s tekstilijami in
obutvijo
Trgovina na drobno na stojnicah
in trinicah z drugim blagom
Cestni tovorni promet
Selitvena dejavnost
Cevovodni transport
SkladiSienje
Spremljajode storitvene
dejavnosti v kopenskem prometu
Pretovarjanje
Trgovanje z lastnimi
nepremi6ninami

Oddajanje in obratovanje lastnih
ali najetih nepremidnin
Posrednistvo v prometu z
nepremidninami
Upravljanje nepremiinin za
pladilo ali po pogodbi
Druge inienirske dejavnosti in
tehniino svetovanje
Posredovanje oglaSevalskega
prostora
Oblikovanle, aranZerstvo,
dekoraterstvo
Drugje nerazvr56ene strokovne in
tehni6ne dejavnosti
Dajanje lahkih motornih vozil v
najem in zakup
Dajanje tovomjakov v najem in
zakup
Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in
opredmetenih sredstev v najem
ali zakup

43.342
43.390
43.910

43.990

45.200

46.770

47.790

47 "810

47.820

47.890

49.410
49.420
4S.500
52.100
52.210

52.240
68.100

68.200

68.310

68.320

71.129

73.120

74.100

74.900

77.110

77.124

77.320

77 _390
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80.200

81.100

81.210
81.220

Nadzorovanje delovanja
varovalnih sistemov
Vzdrievanje objektov in hiSniSka
dejavnost
SploSno 6i5ienja stavb
Drugo ii5denje stavb,
industriiskih naprav in opreme
ei56enle cest in drugo Ei56enje
Urelanje in vzdrZevanje zelenih
povriin in okolice
Fotokopiranle, priprava
dokumentov in druge posami6ne
pisarniSke dejavnosti
Pogrebna dejavnost
Druge storitvene deiavnosti,
drugje nerazvr5dene

(3) Ustanovitelj ima na podlaga osnovnega
kapitala in sorazmerno z njegovo vrednostjo 100
o/o (sto odstotni) poslovni deleZ.
(4) Osnovni kapital se lahko poveda ali zmanj5a
na podlagi sklepa obdinskega sveta ustanovitelja
alivskladuzzakonom.

1'1. dlen
(omejitve pri razpolaganju s poslovnim

deleZem)

81.290
81.300

82.190

96.030
96.090

Glavna dejavnost javnega podjetia je 36.000
Zbiranje, preciScevanje in distribucija vode.

(7) Javno podjetje poleg registriranih dejavnosti
opravlja tudi druge posle, potrebne za njegov
obstoj in opravllanje dejavnosti, ne pomenijo pa

neposrednega opravljania dejavnosti.

9. 6len
(dejavnosti javnega podjetja za ustanovitelia)

Javno podietje opravlja dejavnosti za
ustanoviielja brez javnega razpisa (notranje-

naroeni5ko) v skladu s predpisi o iavnem
narocanju in predpisi, ki urejajo pode,lievanje

koncesij oziroha izva,ianje gospodarskih javnih

sluZb.

vl. osNovNl KAPITAL, OSNOVNI vlozKl
IN POSLOVNI DELEZ USTANOVITELJA

'10. Elen
(osnovni kapital, osnovni vlo2ki in poslovni

delez ustanovitelja)

(1) Poslovnega deleZa ali njegovega dela ni

dopustno prenesti na pravne osebe zasebnega
prava ali na pravne osebejavnega prava, katerih
poslovnideleZ je v lastioseb zasebnega prava.
(2) Odsvojitev ali obremenitev poslovnega
deleZa je dopustna le na podlagi predhodnega
soglasja obdinskega sveta.

12. ilen
(pravice ustanovitelia iz poslovnega deleZa)

Na podlagi poslovnega deleza ima ustanovitelj
pravico do:
- udeleibe pri upravl.ianju.iavnegapodjetja,
- udeleibe na dobidku, ki je namenjen za

izplaCilo ustanovitelju,
- ustreznega dela preostalega premoZenja po

pladilu upnikov v primeru ste6aia ali likvidacije
javnega podjetja.

VII. ODGOVORNOST JAVNEGA PODJETJA
IN USTANOVITELJA ZA NJEGOVO

POSLOVANJE

'13. ilen
(odgovornost za obveznosti podjetja)

( 1 ) Javno podietje odgovaria za svoje obveznosti

z vsem svoiim Premo2enjem,
(2) Ustanovitelj za obveznosti javnega pod.letia

ne odgovarja.

vlll. PosLovNE KUJIGE lN LETNO
POROCILO

14. 6len
(poslovne knjige in letno porodilo)

(1) Javno podjetje vodi poslovne knjige, izdela

ieina in iodtovna porodila ter sestavlja
radunovodske izkaze za poslovno leto v skladu s

predpisi in raEunovodskimi standardi' Poslovno

(1) Osnovni kapital javnega pod.ietja predstavlja

en osnovni vloZek edinega druZbenika -
ustanovitelja, ki ima na tej podlagi en poslovni

dele2.
(2) Osnovni kapital iavnega podietla znada

iis.+oe,oo EUR (Stiristo petintrideset tisod

Stiristo tri 00/100 evrov) in .ie zagotovlien , 
s

oi"oUliXoraniem druZbe KSP HRASTNIK
komunalno - stanovanjsko podjetje, d d' na

podlagi odlo6itve o preoblikovanju druZbe'
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leto je koledarsko leto,6e ustanovitelj s sklepom
ne doloaidrugade.
(2) Javno podjetje vodi lodene raiunovodske
evidence za:
- posamezne gospodarske javne sluZbe,
- posebne storitve,
- dejavnosti, kijih opravlja za ustanovitelja,
- ostale dejavnosti javnega podjetja.
Ustanovitelj lahko s sklepom poslovodstvu
naloZi obveznost vode nja dodatnih
radunovodskih evidenc za posamezne
dejavnosti ali storitve javnega podjetja, ce je to
treba zaradi preglednosti, naaina financiranja ali
zahtev predpisov, ki urejajo pravila financiranja
posameznih dejavnosti ali storitev.
(3) Direktor javnega podjetja je dolzan letno
porodilo, predlog o uporabi bilancnega dobidka
oziroma predlog o pokrivanju izgube
posredovati v obravnavo nadzornemu svetu in
ustanovitelju v rokih in na naain doloden s
predpisi.
(4) Direktor je dolzan na zahtevo ustanovitelja ali
nadzornega sveta izdelati vmesna porodila
oziroma porodila o vpraSanjih, ki so povezana s
poslovanjem druZbe, v roku, ki je doloden v
zahtevi.

IX. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA

15. ilen
(organi lavnega podjetja)

(1) Organi javnega podjetja so:
- ustanovitelj (lastnik),
- nadzorni svet,
* direktor.

16. dlen
(pristojnosti ustanovitelja)

(1) Ustanovitelj kot edini druzbenik odloda o
vseh vpra5anjih, ki v skladu s predpisi s podrodja
gospodarskih dru2b sodi,jo v pristojnost
ustanovitelja ter o drugih vpra5anjih, dolodenih z
zakonom ali tem odlokom.
(2) Ustanovitelj, ki ga zastopa Zupan, kot
zakoniti zastopnik ustanovitelja, ali z njegove
strani pooblaSdena oseba, odloda o:
- sprejetju letnega porodila,
- sprejemu programa razvoja in poslovne
politike, poslovnega naerta in nadrta investicij
ter programa za obvladovanje kakovosti
poslovanja,
- uporabi bilandnega dobidka in kritju izgube,

- zahtevi za vpladilo osnovnih vloZkov,
- naknadnih vpladilih in vradanju naknadnih
vpladil,
- povedanju in zmanj5anju osnovnega kapitala,
- statusnih spremembah in prenehanju druibe,
- delitui in prenehanju poslovnih dele2ev,
- izvajanju ali doloiitvi naCina izvajanja
pregleda ali nadzora nad poslovanjem javnega
podjetja,
- uveljavljanju zahtevkov dru2be proti
poslovodjem v zvezi s povradilom 5kode, nastale
pri ustanavljanju ali poslovoden,ju,
- zastopanju druibe v sodnih postopkih proti
poslovodjem,
- imenovanju osebe za revidiranje izkazov
poslovanja javnega podjega,
- imenovanju in odpoklicu dlanov nadzornega
sveta,
- soglasju k posameznim vrstam poslov, 6e
nadzorni svet zavrne soglasje,
- vseh drugih zadevah za katere tako doloda
zakon ali drugi predpisi.
(3) Ustanovitelj mora o sprejetju lelnega porodila
in uporabi bilandnega dobidka in kritju izgub
predhodno seznaniti obdinski svet.
(4) Za postopek odloCanja se smiselno
uporabljajo dolodila zakona o gospodarskih
druZbah, ki urejajo skupSdino druZbenikov.

17. dlen
(nadzorni svet)

(1) Podjetje ima nadzorni svet, ki nadzoruje
vodenje poslov javnega podjetja.
(2) Nadzorni svet ima Sest (6) 6lanov. Vsi alani
nadzornega sveta imajo enake pravice in
dolZnosti. Za ilana nadzornega sveta je lahko
imenovana fizidna oseba, ki izpolnjuje pogoje,
dolodene z zakonom, ki ureja gospodarske
druZbe.
(3) Stiri (4) dlane, ki zastopajo interese
ustanovitelja, imenuje in odpokliee obdinski svet
ustanovitelja, dva (2) dlana pa kot predstavnika
delavcev imenujejo in odpoklidejo delavci
javnega podjetja v skladu z zakonom, ki ureja
sodelovanje delavcev pri upravljanju.
(4) Nadzorni svet med svojimi dlani izvoti
predsednika in namestnika. e lan, ki je
predstavnik delavcev, ne more biti izvoljen za
predsednika.
(5) Nadzomi svet odloda na sejah, ki jih sklicuje
in vodi predsednik nadzornega sveta, ki tudi
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podpisuje zapisnike in sprejete sklepe.
Predsednik je zavezan vedno sklicati sejo na
posebno zahtevo ustanovitelja.
(6) V odsotnosti predsednika nadzornega sveta
opravlja zadeve iz pristojnosti predsednika
namestnik predsednika.
(7) Nadzomi svet mora izvesti sejo najmanj
dvakrat letno.

18. e len
(mandat dlanov nadzornega sveta)

elani nadzornega sveta so imenovani za dobo
Stirih (4) let in so po preteku mandata lahko
ponovno imenovani. Po poteku mandata
opravl.ia nadzorni svet javnega podjetia svojo
funkcijo do imenovanja novega nadzornega
sveta. Mandat dlanov nadzomega sveta zadne
teii s prvo (konstitutivno) sejo nadzornega sveta.

19. elen
(pristojnosti nadzornega sveta)

navedeno ni bilo potrjeno v poslovnem na6rtu,
- daje direktorju soglasje za zadolZevanje, de
skupni obseg zadolievanja podjetja v trenutku
zadolZevanja presega 50.000 EUR,
- daje direktorju soglasje za obremenjevanje
nepremidnin, de navedeno ni bilo potrjeno v
poslovnem nadrtu,
- obravnava in odloda o drugih zadevah, skladno
s predpisi.
(2) Nadzorni svet lahko od direKorja zahteva
kakrinekoli informacije, potrebne za izv lanie
nadzora. lnformacije, potrebne za izvalanje
nadzora, lahko zahteva vsak ilan nadzornega
sveta, direktor pa po5lje informacije
nadzornernu svetu kot organu.
(3) Vodenje poslov se ne more prenesti na
nadzorni svet.
(4) Nadzorni svet o svojem delu in ugotovitvah
obve5da direktorja podjetja in ustanovitelja, v
skladu s predpisi.

20. Elen
(odlodanje nadzornega sveta)

(1) Nadzorni svet:

- nadzira vodenje poslov javnega podietja ter
pregleduje in preverja kn.lige in dokumentacijo
javnega podjetja, njegovo blagajno, shranjene
vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge
stvari,
- daje predloge in mnenje k letnemu poslovnemu
nadrtu in programu razvoia in poslovne politike
javnega podjetia,

- pripravlja predloge za ustanovitelja in izvrSuje
njegove sklepe,
- daje ustanovitelju predlog za imenovanje
druZbe za revidiranje ra6unovodskih izkazov,
* preverja sestavljeno letno poroEilo in predlog o
uporabi bilandnega dobieka oziroma predlog o
kritju izgube, kiju predlozi direktor, ter o rezultatih
preveritve sestavi poro6ilo za ustanovitelja,

- obravnava revizijsko poroeilo ter do njega
zavzame staliSde,

- imenuje in odpoklide direktor.ia na podlagi

soglasja obdinskega sveta,

- odloda o ukrepih za pregled in nadzor dela
direktorja,
- sprelme merila in pogoje za zaposlitev
direktorja, za sklenitev pogodbe z direktorjem, za

doloditev prejemkov direktorja ter drugih pravic

direktorja, v skladu s PredPisi,
- odlo8a o prejemkih direktorja in sklepa
pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
- d-aje direktorju soglasje za nakup, prodaio ali

odpissredstevvvrednosti nad 50.000 EUR, 6e

( 1 ) Nadzorni svet odloda na sejah.
(2) Seja se lahko izvede z osebno na\rzodimi
dlani, dopisno (s pomodjo pisem, telefonsko, po
elektronski poiti), s pomodjo informaciisko-
komunikacijske tehnologije (videokonferendna
seja)ali na drug podoben naiin.
(3) Nadzorni svetje sklepden, 6e je pri sklepanju
udeleZenih vedina dlanov.
(4) Odloiitev na seji nadzornega sveta je
sprejeta, de zanjo glasuje vedina oddanih glasov
dianov. Vsak 6lan nadzomega sveta ima en ( 1)

glas. V primeru neodlodenega izida glasovanja,
odloca glas predsednika, v njegovi odsotnosti pa

olas namestnika Dredsednika.
[5) O sprejetih odloditvah na seji se vodi
zapisnik, ki ga predsednik najkasneje v 5 (pet)

delovnih dneh po seji po5lje vsem dlanom
nadzornega svela.
(6) Nadzorni svet podrobneje uredi nadin in

pogoje za svoje delo s poslovnikom.

21. Elen
(pladilo alanom nadzornega sveta)

(1) dlanom nadzornega sveta se lahko za
nliirovo delo zagotovi pladilo, o iemer odlodi

ultanovitelj. Pladilo mora biti v ustreznem
razmerju z nalogami dlanov nadzornega sveta in

fi nandnim poloZajem.iavnega podjetia.
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(2) elani nadzornega sveta ne morejo biti
udeleZeni pri dobi6ku podjetja.

22.e|an
{direkto$

(1) Direktor na lastno odgovornost vodi posle
javnega podjetja in ga zastopa brez omejitev,
6e ni drugade doloieno v sklepu o njegovem
imenovanju, sklepu o spremembi pooblastil ali
tem odloku.
(2) Direktor javnega podjetja:
- organizira in vodi poslovanje in delovne

procese javnega podjetja,
- sklepa pogodbe oziroma druge pravne

posle v skladu z omejitvami, dolodenimi v tem
odloku,

- predlaga program razvoja in poslovne
politike ter zaposlovanja javnega podjetia,

- predlaga poslovni nadrt in naa* investicij
in ga predlo2i v pregled nadzornemu svetu ter
v sprejem ustanovilelju,

- predlaga program za obvladovanie
kakovosti poslovanja,

- sestavi letno porocilo in predlog o
upo.abi bilaninega dobidka oziroma o kritju
izgube in ga predlaga v Preveritev
nadzornemu svetu ter v sPrejem
ustanovitelju,

- sprejema akt o organizaciii procesov in
sistemizaciji delovnih mest podjetja ter
doloia naloge delavcem in izvr5uje nadzor
nad izv6evanjem teh nalog,

- sprejema odloditve s podrodja delovnih
razmerij in opravljanja drugih vrst dela,

- odloda o vpra5anjih iz delovnih razmerij,
- imenuje vodilne delavce in sklepa z njimi

pogodbe o zaposlitvi,
- izvr5uje sklepe ustanovitelja, obdinskega

sveta ustanovitelja ter nadzornega sveta
javnega podjetja,

- daje vmesna poro6ila,
- daje poro6ila o posiovanju javnega

podjetja,
- odgovarja za zakonitost dela javnega

podjetja,
- pripravlja predloge za statusne

spremembe podjetja in prenehanje podjetja
ter spremembe v tehn ie no-teh nolo5 kih
postopkih,

- sprejema splosne akte oziroma
pravilnike javnega podjetja,

- doloia cene storitev, ki niso v pristojnosti
ustanovilelja oziroma obcinskega sveta
ustanovitelja,

- opravlja druge naloge dolodene z
veljavnimi predpisi, akti javnega podietia,
pogodbo o zaposlitvi oziroma delu in
odloditvami ustanovitelja.

(3) Direktor je dolian izdelati in predloiiti
poslovni na6rt ustanovitelju in nadzornemu svetu
najkasneje do 30. septembra za prihodnje
poslovno leto.
(4) Direktor je pri vodenju javnega podjetja
omejen s sprejetim finaninim naErtom, ki ie del
poslovnega nairta javnega podjetja. V primeru
izrednih dogodkov, ki bi v primeru upoStevanja
vrednosti iz potrjenega finan6nega nadrta
onemogodili ali bistveno oteZili izvajanie
gospodarskih javnih sluib ali drugih javnih
stontev za ustanovitelja, lahko direktor zaradi
,zvaiania teh obveznosti odstopi od sprejetega
finandnega na6rta. Tak$no odstopanje se ne
Steje za kr5itev tega odloka.
(5) Direktor vsaj enkrat v polletju poroda
nadzornemu svetu in ustanovitelju o naertovani
poslovni politiki in drugih na6elnih vpra5anjih
poslovanja, poteku poslov, ie posebej prometu
in finandnem stanju dru2be, izvr5evanju
poslovnega nairta, razlogih za odstopanje od
poslovnega nadrta ter korektivnih ukrepih,
poslih, ki lahko pomembno vplivajo na
donosnosl ali plaiilno sposobnost dru2be ter na
zahtevo nadzornega sveta all ustanovitelja tudi o
drugih vprasanjih, ki se nanasajo na poslovanje
dru2be.

23. dlen
(imenovanje d i rektorja)

(1) Javno podjetje ima enega direktorja, ki ga
imenuje in odpokli6e nadzorni svet s sklepom ter
ob soglasju obdinskega sveta ustanovitelja.
(2) Direktor javnega podjetja je imenovan za
dobo 5 (pet) let, z mo2 nostjo ponovnega
imenovanja.
(3) Direktor javnega podjetja in javno podjetje, ki
ga zastopa predsednik nadzornega sveta,
skleneta pred nastopom dela direktorja pogodbo
o zaposlitvi, s katero se uredijo pravice,
obveznosti in odgovornosti direktorja. Delovno
razmerje z direktorjem se sklene za doloden ias,
in sicerza aas trajanja mandata
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(4) V primeru pred6asnega prenehanja
mandata direktorja oziroma v drugih primerih,
ko direktor preneha z delom ali v primeru, da po
poteku mandata ni izbran nov direktol nadzomi
svet najvec za dobo dveh let imenuje direktorja
brez javnega razpisa, za kar ni treba pridobiti
soglasja ob6inskega sveta. Nadzorni svet lahko
v tem primeru za direktorja brez javnega razpisa
imenuje osebo, ki izpolnjuje pogoje za
imenovanje direktorja iz prvega odstavka 25.
dlena tega odloka.

24. dten
(odpoklic direktorja)

(1) Direktor je lahko odpoklican pred potekom
dasa za katerega je imenovan:
- 6etako zahteva direktor,
- 6e je direktor deloval v nasprotju z interesi
javnega podjetja ali ustanovitelja ali v nasprotju
z zakonom, tem odlokom ali pogodbo o
zaposlitui,
- de izgubi poslovno sposobnost,
- 6e postane trajno nezmo2en za opravljanje
dela,
- de ne izpolnjuje pogojev za imenovanje
dolodenih z zakonom, ki ureja gospodarske
druibe,
- 6e je imenovan na nadin iz Sestega
odstavka 40. 6lena tega odloka,
- vdrugih primerih, dolodenih zzakonom.
(2) Nadzomi svet je dolZan svoj predlog glede
odpoklica direktorja pisno obrazloZiti. Pred
odpoklicem direktorja mora pridobiti soglasle
obdinskega sveta ustanovitelja.
(3) Direktorju preneha mandat z dnem, ko
nadzorni svet ob soglasju obiinskega sveta
ustanovitelja odpokli6e direktorja oziroma ko se
ugotovi, da so nastali razlogi iz prvega odstavka
tega 6lena.
(4) V primeru, da razreSitev direktoria predlaga
ob6inski svet ustanovitelja, mora nadzorni svet
o predlogu odloditi v roku trideset (30) dni od
prejema predloga.
(5) Odloditev o odpoklicu se posreduje direktorju
in javnemu podjetju

26. Elen
(postopek imenovanja direktorja)

(1 ) Postopek imenovanja direktorja se priine na
podlagi sklepa nadzornega sveta podjetja.
(2) Javni razpis za prosto delovno mesto
direktorja objavi nadzomi svet skladno z dolodili
delovno pravne zakonodaje.
(3) Administrativna dela (objava razpisa, zbiranje
ponudb in evidentiranje prijav) v zvezi z
imenovanjem direktorja opravlja sluZba javnega
podjetja, pristojna za urejanje kadrovskih zadev.
(4) Po preteku roka za prijave na razpis, mora
javno podjetje v roku 5 (petih) delovnih dni
obvestiti predsednika nadzornega sveta, da
sklice sejo nadzomega sveta.
(5) Seia nadzornega sveta mora biti sklicana v
roku I (osmih) delovnih dni. Vse vloge in ostala
dokumentacija, ki se nana5ajo na razpis' se
morajo predlo2iti predsedniku nadzomega sveta.
(6) Nadzorni svet pregleda vse prispele vloge in k
vsakemu kandidatu poda enotno pisno mnenje.
(7) Nadzorni svet po lastni presoji pripravi predlog
ob6inskemu svetu ustanovitelja za imenovanje
direktorya.
(8) Nadzorni svet pred sprejemom odloiitve o

imenovanju direktorja pridobi soglasje
obdinskega sveta ustanovitelja.
(9) Po prejemu soglasja ob6inskega sveta
usianovitelja je dolZan nadzomi svet v roku 5
(petih) delovnih dni obvestitijavno podletje o svoji
oOtoeitvi ter vso dokumentacijo posredovati
javnemu podjetju, ki izpelje potrebne postopke za
zaposlitev imenovanega direktor.ia-

25.6len
(pogoji za imenovanje direktorja)

(1) Za direktoria je lahko imenovan, kdor
izpolnjuje pogoje dolodene z zakonom, ki ureja
gospodarske druZbe, in ima:

- najmanj 7. stopnjo izobrazbe (univerzitetni
program ali 2. bolonjska stopnja),
- najmanj deset let delovnih izkuSenj, od tega
najmanj pet let na vodstvenih delovnih mestih, ali
najman.i pet let delovnih izkusenj s podrocja
dejavnosti javnega podjetja, od tega najmanj dve
leti na vodstvenih delovnih mestih.
(2) Nadzomi svet lahko v razpisu dolodi dodatne
pogoje.
(3) Prijavi na javni razpis za delovno mesto
direktorja javnega podjetia morajo kandidati
priloiiti program razvoja in poslovne polillke
javnega podjetja v mandatnem obdobju.
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X, FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA
PODJETJA

X.l. Sploino

27. Elen
(fi nanciranje dejavnosti podjetja)

Dejavnosti javnega podjetja se financirajo:
- s ceno storitev gospodarskih javnih sluZb, ki
jih izvaja podjetje,

- s prodajo blaga in storitev na trgu,
- iz proradunskih sredstev ustanovitelja,
- iz drugih virov.

28. dlen
(sploBni stro3ki)

(1 ) Direktor ustanovitelju in nadzornemu svetu
predloZi praviloma enkrat letno v mnenje
oziroma potrditev, v skladu s tem odlokom,
stroskovna mesta in sodila za delitev sploinih
(posrednih) stroikov med posamezne
dejavnosti oziroma storitve. Sodila za delitev
sploSnih stro5kov so sestavni del poslovnega
nacrta javnega podjetja in se sprejmejo s
potrditvUo poslovnega nadrta.
(2) Direktor razdelitev splo5nih stro5kov iz
prvega odstavka tega 6lena uposteva skladno s
sprejetim poslovnim naartom pri izdelavi
izkazov poslovnega izida in izradunu cen
storitev javnega podjetja.
(3) Usianovitelj in nadzorni svet lahko pred
podajo mnenja oziroma pokditvijo zahtevata
revizijo stroskovnih mest in sodil za delitev
sploSnih stroSkov.

X.ll. Cene storitev gospodarskih javnih
sluib varstva okolja

29. elen
(cene storitev gospodarskih javnih sluib

varstva okolja)

(1) Cene storitev gospodarskih javnih stuZb
varstva okolja individualne komunalne rabe se
dolo6ajo v skladu s predpisi za oblikovanje cen
storitev javne sluZbe, tem odlokom ter predpisi s
podrodja izvajanja posamezne javne slu2be.

(2) Za namene zagotavljanja kajnosti poslovanja
in minimalne varnosti izvajanja javnih sluZb se v
okviru upravidenih cen iz prvega odstavka tega
dlena lahko zagotovi donos na vlozena poslovno
potrebna osnovna sredstva javnega podjetja.
ViSino donosa ter poslovno potrebna osnovna
sredstva javnega podjetja za izvajanje
posamezne javne slu2be potrdi pristojni organ
ustanovitelja s potrditvijo elaborata o cenah.

30.6len
(upravideni stroSki)

(1) Pristojni organ ustanovitelja pri presoji
upravidenih stroakov javne slu2be upoiteva
veljavne predpise, ki urejajo obtikovanje cen
obcinskih javnih slu2b, primerjalno analizo,
analize, ki jih pripravijo neodvisne institucije, ali
uporabi drug, strokovno ustrezen na6in presoje
upravidenih stro5kov.
(2) Javno podjetje pri izradunu cen storitev iz tega
podpoglavja upoSteva prihodke posebnih storitev
v skladu s predpisi.

31. dlen
(obra6unsko obdobje)

(1) Obraaunsko obdobje za cene iz tega
podpoglavja je eno koledarsko leto, razen v
primerih, ko ta odlok doloda druga6e.
(2) V primeru ve6jih sprememb stroSkov ali
prihodkov, ki pomembno vplivajo na povi5anje ali
zniZanie cene javnih sluZb, ali v primeru
spremembe predpisov in drugih utemeljenih
okoli3din (npr. viSja sila), lahko 2upan s sklepom
dolodi daljSe ali kraj5e obradunsko obdobje
oziroma od javnega podjetja zahteva takojSnjo
pripravo elaborata. V tem primeru se dolodbe o
postopkih v zvezi z elaborati uporabljajo
smiselno.

32. Elen
(priprava in posredovanje elaboratov o cenah)

(1) Javno podjetje enkrat letno pripravi elabo.at o
cenah gospodarskih javnih sluZb iz tega
podpoglavja za prihodnje obradunsko obdobje v
skladu s predpisi, ki urejajo metodologijo za
oblikovanje cen javne sluZbe in tem odlokom, in
ga v tekoiem letu najpozneje do 30.9. posreduje
pristojnemu organu ustanovitelja, in to ne glede
na viSino potrebnih sprememb cen javne sluibe.
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glede na obstojede cene oziroma preteklo
obra6unsko obdobje.
(2) Elaborat mora sktadno s predpisi, ki urejajo
metodologijo za oblikovanje cen javne sluZbe,
predpisi o_drZavnih pomodeh in tbm odlokom,
vsakid vkljudevati tudi predlog poraduna
pozitivnih ali negativnih razlik.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega dlena javno
podjetje v primeru iz drugega odstivka 31 . 

"dlena

tega odloka pripravi elaborat skladno z
obdobjem, ki ga dolodi 2upan.

33. ilen
(poraEuni cen)

(1) Cene za preteklo obradunsko obdobje se v
primeru, ie so razlike manjie od 10 % med
potrjeno ceno preteklega obraiu nskega
obdobja in obraiunsko ceno pretekleaa
obradunskega obdobja, pora6unajo v elaboritu
za prihodnje obradunsko obdobje.
(2) V primeru 10 % ali vi5,je razlike med potrjeno
ceno preteklega obracunskega obdobja in
obradunsko ceno preteklega obradunskega
obdobja se navedene pozitivne inlali negativne
razlike v celoti poraeunaio v enkratnem znesku v
prvih keh mesecih tekodega obradunskega
obdobja, pri 6emer se takoj prilagodi cena za
teko6e obraiunsko obdobje.
(3) Razlike iz prvega in drugega odstavka se
ugotavljajo in poraiunava.jo na ravni
posamezne storifue posamezne gospodarske
javne sluibe.
(4) O poradunu oziroma vradanju pozitivnih in
negativnih razlik med potrjenimi in obradunskimi
cenami javne sluibe ter subvencij, odloaa
pristojni organ ustanovitelja pri potrjevanju cen.
(5) Poradun z vra6ilom subvencij uslanovitelju
se lahko izvede le, 6e je ustanovitelj subvencijo
pladal, in do viSine pladane subvencije. V
nasprotnem primeru se razlika poraduna (vrne)
uporabnikom storitev gospodarske javne
sluZbe.

(2) V naslednjih 10 dnehjavno podjetje elaborat
dopolni ali spremeni v skladu z upravideno
zahtevo pristojnega organa ustanovitelja in ga
dopolnjenega ponovno po5lje pristbjneriu
organu ustanovitelja.
(3) 

. 
Ce pristojni organ ustanovitelja za pregled

elaboratov v roku, doloienem v prvem odstavku
tega 6lena, ne zahteva dopolnitev ali sprememb
elaborata, ali 6e so zahteve v nasprotju z dolodili
tega odloka, se Steje, da v elaboratu izraiunane
cene usirezno upoStevajo upravidene stroike in
da so s tem pokjene s strani pristojnega organa
ustanovitelja.
(4) Dopolnjen ali spremenjen elaborat s
priloZenim mnenjem in predlogom sklepa o
potrditvi cen, vkljudno s predlogom subvencij ali
vraEil uporabnikom, posreduje pristojni organ
uslanovitelja za pregled elaboratov pristojnemu
organu za odloianje o cenah, ki sprejme elaborat
in pokdi nove cene javnih slu2b ter odlodi o
pora6unu oziroma vraiilu razlik v cenah in
subvencijah.

34. 6len
(delo ustanovitelja pri presoji elaboratov)

(1) Pristojni organ ustanovitelja pregleda
elaborat in zahteva od javnega podjetja
morebitne dopolnifue ali spremembe najkasneje
v roku 30 dni od prejema.

35. dlen
(odloeanje o cenah)

36. 6len
(subvencije cen)

(1) Obdinski svet Obdine Hrastnik lahko na
predlog obainske uprave ali javnega podjetja
doloii razlidne subvencije cen javnih sluZb
oziroma razliine zaraeunane cene javnih siuZb.
(2) Subvencije se dodeljujejo v skladu s
Sklepom Komisije z dne 20. decembra 2011 o
uporabi 6lena 't 06(2) Pogodbe o delovanju
Evropske uni,le za drZavno pomod v obliki
nadornestila za javne storitve, dodeljenega
nekaterim podjet.iem, poobla56en im za
opravljanje storitev splosnega gospodarskega
pomena (notificirano pod dokumentamo Stevilko
c(201 1 )9380) (201 2t21 tEU).

(1) O usklajeni vsebini elaborata in cenah
odloia Obdinski svet Ob6ine Hrastnik s sklepom,
pristoini organ ustanovitelja za pregled elaborata
o cenah pa je Obdinska uprava Ob6ine Hrastnik.
(2) Nove cene javnih sluZb se uveljavijo 1 .1 .

prihodnjega obradunskega obdobja oziroma v
primeru iz drugega odstavka 3'l . alena v skladu z
obdobjem, ki ga dolodi 2upan.
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X.3. Cene storitev gospodarskih javnih Xll. PREHODNE lN KONI NE DOLOI BE

sluib kolektivne komunalne rabe in sto tev
za ustanovitelia 40. 6len

37. Elen {preoblikovan.ie delni5ke druZbe)

(sploSno) (1) S tem odlokom se pridne postopek

(1) cene stortev sospod?':fih liylil ?jy:!,,f1 [i,Tl',|"'XlY.tlffi:".j:i,f[$f":m:'#',[
katerihuporabnikinisodoloiljivi]".1:l9ritY,!i,l]! ,pi.rn" , sodnem registru bfroZnega sodiS6a
javno pod.ietje izvaja za .ustanovitelia, 

pa lllo pbJ vtozno Stevitko 
-10027600, 

v- druZbo z
gospodarske javne slu2be 03yl? ?::_?l?-ttil1 lriluno odgovomostjo.
upravne naloge,.in-hout" lrf!",:loliy:-r3 artii;aiopei preobtikbvanjaiz prvesa odstavka
ustanovitelja, itd.), morajo 

, 
biti oblkovane _Y i"g, 6lena se'izvede na poat"gi imeitniswa vseh

skladu z dolodbami predpisov o.lavnem Je"tnic v delniiki OruiOi (Sp HRASTNIK
narodanju (notranje-naroiniSka r?iT91irl , _,- romunatno - stanovanjsko podjetje, d.d. s strani
(2) Cene storitev.iz tega podpoglav,a poknvajo Obcine Hrastnik, v skladu z zikonom, ki ureja
najve6 upraviiene stro_5ke izvaJa-nla qosoodarskedruZbe.
(neposredne in pripadajodi q"] :pt9jl,l iCi'oi""r.i kapital derniike druibe KSp
stroSkov) in minimalnidonos, vendar ne vee., kot iiiASfrutX Komunalno - stanovanjsko podjetje,
znasa donos iz drugega odstavka 29. clena tega d.d., 

-ki 
znasa 435.403,00 EUR, se 

'v 
ietbtiodloka' preoblikuje v osnovni kapital druZbe z omejeno

x.4.ceneosrarihstoritev ;:::J:iffi:*r'l*:i:3"1?#?i,i.t";l'i,.ii
38. dlen 001100).

(splo5no) (4) Ta odlok predstavlja podqso za sprejem
sklepa o preoblikovanju delni3ke druZbe KSP

Cene storitev, ki niso opredeljene drugje v tem HRASTNIK Komunalno - stanovanjsko podjetje,

odloku, morajo bitioblikovane tako, da pokrivajo d.d. v dru2bo z omejeno odgovornostjo Javno

vse neposredne in pripada.joii del sploSnih podjetje Komunala Hrastnik d,o.o., v skladu z

stroskov ter donos, ki moia biti najmanj v vi5ini iz dolo6ili zakona, ki ureja gospodarske druZbe.

drugega odstavka 29. dlena tega odloka (5)Zupan oziroma druga osebg, !ije predstavnik

ozir;mivskraduzverjavnimipredpisi. i|i,$_1ilft:*lj:.lJi$;I$[3?:.j:i;
xl.PosLovNAsKRlvNosT d.d., ima pravico in dolznost sprejeii takine

3e 6ren ;:3;l;-31::1"*i"o;:;f$:?:;i: I3';
(posrovna skrivnost) 

5.:x"JJjl[[ffix13'ft3;,i'3111,?li1l"-,'.131i]l;
(1) Za poslovno skrivnost se Stejejo podatki, ki sodni register v roku treh mesecev od datuma

lzpotnjujeio zahteve iz predpisov, ki urejajo objave tega odloka v Uradnem vestniku Zasavja.
pdOroele iostovne skrivnosti ter niso informacije (6) Ob preoblikovanju d.d. v d.o.o. ustanovitelj s
javnegi znada1a v skladu s predpisi. sklepom imenuje direktorja dru.2be za 6as do
jZ; Oiret<tor s pisnim sklepom dolo6i listine in imenovanja novega direklorja, ki bo imenovan v

ioOatte, ki predstavlja.jo poslovno skrivnost, in o sk1s6u s postopkom, dolodenem v tem odloku.

iem seznani vse osebe, ki prihaiajo v stik ali se 0) Ob preoblikovanju d.d. v d.o.o. ustanovitelj s

seznanijo s to informacijo, zlasti druZbenike, sklepom imenuje nadzomi svet javnega podjetja

delavce, 6lane organov dru2be in druge osebe, v skladu s tem odlokom.
(3) Vsi, ki se seznanijo z listinami in podatki, ki (S) Za pripravo vse potrebne dokumentacUe za
pr'edstavljajo poslovno skrivnost, so dolZni freoblikovanje in vpis preobliko,v,anja v lodni
poslovno- skrivnost varovati ter prepre6evati register, je zadolZen direktor KSP HRASTNIK
njeno protipravno pridobitev, uporabo in Komunalno - stanovanjsko podjgtie, d.d , v roku

rizkrille treh mesecev po objavi tega odloka'
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(9) Direktor KSP HRASTNTK Komunatno _
stanovanjsko podjetje, d.d. pripravi ustrezne
akte oziroma osnutke leteh, logotip, 2ige in
izvede ostale aktivnosti, ki so nuine zlradi
ustanovitve javnega pod.jetja po tem odloku do
vpisa v sodni register.

- Odloka o trZnem redu javne trinice v Hrastniku
{Uradni vestnik Zasavja, it. 3j ,2OAg, ?3l2}fi },- Odloka o pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne
sluibe upravljanje trinice v Hrastniku (Liradni
vestnlk Zasavja. 5t. 6/20 1 0),
- Odloka o urejanju in iiSdenju javnih in drugih
povrSin na obmodju obcine Hrastnik (Uradni
vestnik Zasavja, 5t. 6/20i0),
- Odloka o koncesiji za izvajanie obvezne
obdinske gospodarske javne sluZbe varstva
okolja urejanja in di56enja javnih povriin na
obrnodju ob6ine Hrastnik {Uradni veslnik
Zasavja, 5t. 612010),
- Odloka o obiinskih cestah na obmodju Obdine
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, St. 3E/201 2),
- Odloka o nadinu izvajanja gospodarske javne
slu:be rednega vzdrievanja obdinskih cest v
Obdini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, St.
17t2013).
(2) Ne gtede na dolo6be predpisov iz pqj3njega
odstavka tega alena, se z dnem vpisa
preoblikovanja KSP HRASTNIK Komunalno -
stanovanjsko podjetje, d.d v Javno podjetje
Komunala Hrastnik d.o.o. v sodni register Steje.
da se gospodarske javne slu:be iz prvega
od$tavka 8. dlena tega odloka zagotavljajo v
obliki javnega podjetja.
(3) Gospodarska javna sluZba redno
vzdrievanje cesl se v obliki, doloieni s tem
odlokom, zaine zagotavljati po prenehanju
trajanja veijavne koncesiiske pogodbe.

41_ dlen
(prehodne dolo6be)

(1) KSP HRASTNiK Komunatno - stanovanjsko
podjetje, d.d. z dnem vpisa preoblikovanla v
Javno podjetje Komunaia Hrastnik d.o.o. v sodni
register preneha biti koncesionar in zadne
izvajati gospodarske javne slu2be iz prvega in
druge naloge za ustanovitelja iz drugega in
ketjega odstavka 8. dlena tega odloka kot javno
podjetje v smislu dolodb zakona, ki ureja
gospodarske javne sluibe, in naslednjih
odlokov:
- Odloka o gospodarskih javnih sluibah v Obcini
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, 5t. 4/2007),
- Odloka o oskrbi s pitno vodo na obmodju
obaine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, St.
29 l2OAg 

'2at2010 
popr. )),

- Odloka o pogojih za podelitev koncesi.je za
opravljanje obvezne lokaIne gospodarske javne
sluibe oskrba s pitno vodo na obmoeju obdine
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, St. 812007,
11/2008),
- Odloka o odvaianiu in ei$6enju komunalne in
padavinske odpadne vode na obmodju Obdine
Hrastnik (Uradni veslnik Zasav.ia, 5t. 29/2009),
- Odloka o pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne
sluzbe odvaianje in eiiaenje komunalnih
odpadnih in padavinskih voda na obmodju
obdine Hrastnik {Uradni vestnik Zasavja, it.
B|2AA7,11nAO9),
' Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v
Obdini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, 5t.
1412009,20t2012),
- Odloka o pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne
sluibe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov na obmoiju obeine Hrastnik (Uradni
vestnik Zasavja, 5t. 8/2007, 11/2008),
- Odloka o ogla3evaniu v Obdini Hrastnik
(Uradni vestnik Zasavja, 5t. 3 1 /2008, 51201 6),
- Odloka o pokopali5kem redu na obmoiju
Obcine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, 5t.
5t2120t,

4?. Elen
(veljavnost odl0ka)

Odlok se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in
zaane veljati naslednji dan po objavi.

Stevilka: 007-14/2020
Datum: 5. 11.2020

Zupan Obiine Hrastnik
Marko Funkl


