Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-uradno
prečiščeno besedilo, 22/08 in 4/15) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3. 2016 potrdil uradno
prečiščeno besedilo Odloka o preoblikovanju javnega podjetja komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih
dejavnosti, p. o., ki obsega:
-

Odlok o preoblikovanju javnega podjetja komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p.
o. (Uradni vestnik MO Velenje, št. 16/1996 z dne 23. 12. 1996, Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/1996 z
dne 19. 12. 1996),

-

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja komunalno podjetje
Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. (Uradni vestnik MO Velenje, št. 24/2007 z dne 15. 11.
2007 in 1/2008 z dne 23. 1. 2008, Uradni list Občine Šoštanj, št. 11/2007 z dne 18. 10. 2007),

-

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja komunalno podjetje
Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. (Uradni vestnik MO Velenje, št. 7/2011 z dne 23. 3. 2011
in 7a/2011 z dne 14. 4. 2011, Uradni list Občine Šoštanj, št. 3/2011 z dne 15. 4. 2011)

-

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja komunalno podjetje
Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. (Uradni vestnik MO Velenje, št. 22/2015 z dne 22. 12.
2015 in Uradni list Občine Šoštanj, št. 8/2015 z dne 22. 12. 2015),

ODLOK
O PREOBLIKOVANJU JAVNEGA PODJETJA KOMUNALNO
PODJETJE VELENJE, IZVAJANJE KOMUNALNIH DEJAVNOSTI, p.
o.
uradno prečiščeno besedilo (UPB1)
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja preoblikovanje, organizacija in upravljanje javnega podjetja Komunalno
podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o., ustanovljenega z Aktom o ustanovitvi javnega
podjetja (Uradni vestnik Občine Velenje, št. 5/91).
2. člen
Javno podjetje Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o., se preoblikuje v
javno podjetje Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, družba z omejeno
odgovornostjo (v nadaljevanju: javno podjetje).
Javno podjetje je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju na reg. vl. št. 1-593-00.
3. člen
Ustanoviteljice in lastnice javnega podjetja so Občina Šmartno ob Paki, Občina Šoštanj in Mestna
občina Velenje, kot pravne naslednice bivše Občine Velenje (v nadaljevanju: ustanoviteljice).
Ustanoviteljice izvršujejo ustanoviteljske pravice v skupščini javnega podjetja Komunalnega podjetja
Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. (v nadaljevanju: javnega podjetja) in v skupnem organu
Svetu ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje d. o. o. (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljev), v
skladu s tem Odlokom in Odlokom o ustanovitvi skupnega organa Sveta ustanoviteljev Komunalnega
podjetja Velenje, d. o. o.
4. člen
Ustanoviteljice so pred sprejemom tega odloka s »Sporazumom o sklenitvi premoženjsko pravnih
razmerij na področju komunalne infrastrukture in Komunalnega podjetja Velenje« določile lastninske
deleže posamezne ustanoviteljice na premoženju, izločeno po 76. členu Zakona o gospodarskih

javnih službah iz sredstev javnega podjetja in ki predstavlja infrastrukturne objekte, naprave in omrežja
ter določila višino deleža posamezne ustanoviteljice na družbenem kapitalu javnega podjetja.
II. FIRMA IN SEDEŽ
5. člen
Firma javnega podjetja je Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti,
Skrajšana firma je: Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.
Sedež javnega podjetja je: Velenje, Koroška cesta 37/b.
III. DEJAVNOST
6. člen
Javno podjetje opravlja naslednjo dejavnost:
- 11.070
Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod
- 18.120
Drugo tiskanje
- 25.620
Mehanska obdelava kovin
- 26.510
Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav
- 33.140
Popravila električnih naprav
- 35.111
Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
- 35.112
Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah
- 35.119
Druga proizvodnja električne energije
- 35.120
Prenos električne energije
- 35.130
Distribucija električne energije
- 35.140
Trgovanje z električno energijo
- 35.210
Proizvodnja plina
- 35.220
Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
- 35.230
Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
- 35.300
Oskrba s paro in vročo vodo
- 36.000
Zbiranje, prečiščevanje 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
- 38.220
Ravnanje z nevarnimi odpadki
- 42.110
Gradnja cest

d. o. o.

- 42.220
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
- 42.210
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in plin
- 42.990
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
- 43.110
Rušenje objektov
- 43.120
Zemeljska pripravljalna dela
- 43.210
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
- 43.220
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
- 45.200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
- 47.761
Trgovina na drobno v cvetličarnah
- 49.410
Cestni tovorni promet
- 49.500
Cevovodni transport
- 52.210
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
- 55.201
Počitniški domovi in letovišča
- 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
- 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
- 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
- 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
- 69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
- 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- 71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje
- 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
- 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
- 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
- 81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
- 81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
- 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
- 82.990
Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
- 96.030
Pogrebna dejavnost

7. člen
Če so dejavnosti iz prejšnjega člena z aktom pristojnega organa določene kot gospodarske javne
službe, opravlja javno podjetje te dejavnosti po predpisih, ki veljajo za opravljanje gospodarskih javnih
služb.
IV. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI DELEŽI
8. člen
Ustanoviteljice vložijo v osnovni kapital družbeni kapital javnega podjetja, ki je postal njihova lastnina
na podlagi 69. člena Zakona o gospodarskih javnih službah, po stanju na dan 31. 12. 1995.
Osnovni kapital javnega podjetja znaša po revidirani bilanci stanja per 31. 12. 1995 1.126.932,30
EUR.
Ustanoviteljice prevzamejo naslednje osnovne vložke in imajo naslednje poslovne deleže:
Osnovni vložek
Poslovni delež
-

Občina Šmartno ob Paki
Občina Šoštanj
Mestna občina Velenje

29.300,23 EUR
161.151,28 EUR
936.480,49EUR

2,60 %
14,30 %
83,10 %

9. člen
Premoženje v lasti ustanoviteljic, ki predstavlja infrastrukturne objekte, naprave in omrežje, se ne
vlaga v osnovni kapital javnega podjetja. Ustanoviteljice dajejo to premoženje javnemu podjetju v
najem s posebno pogodbo in je namenjeno izključno za opravljanje dejavnosti, ki se izvajajo kot
gospodarske javne službe. Pogoji najema se določijo z najemno pogodbo, ki jo javno podjetje sklene z
župani ustanoviteljic.
Javno podjetje ima pravico s komunalno infrastrukturo izvajati tudi tržne dejavnosti oziroma posebne
storitve, vendar le po predhodni pisni odobritvi ustanoviteljic.
V. POLOŽAJ JAVNEGA PODJETJA V PRAVNEM PROMETU
10. člen
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem.
11. člen
Javno podjetje zastopa in predstavlja direktor.
Direktor zastopa javno podjetje neomejeno, razen pri pravnih poslih prometa z nepremičninami,
najemanju dolgoročnih kreditov, ki niso predvideni s poslovnim načrtom podjetja, pri izbiri ter sklepanju
pogodb s podizvajalci javnih služb, pri sklepanju individualnih pogodb in sprejemanju kadrovskega
načrta, za kar potrebuje soglasje Sveta ustanoviteljev.

VI. FINANCIRANJE
12. člen
Javno podjetje pridobiva prihodek:
- z opravljanjem svoje dejavnosti,
- iz proračunskih sredstev, skladno z odlokom ustanoviteljic,
- iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom ustanoviteljic.
13. člen
Javno podjetje vodi poslovne knjige in izdela letna poročila skladno s predpisi, ki veljajo za
gospodarske družbe in urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

VII.

ORGANI JAVNEGA PODJETJA
14. člen

Organi javnega podjetja so:
skupščina,
nadzorni svet,
direktor.
15. člen
Skupščino javnega podjetja sestavljajo predstavniki ustanoviteljic. Vsak župan ustanoviteljice imenuje
s sklepom enega predstavnika.
Vsaka ustanoviteljica ima v skupščini javnega podjetja en glas na vsakih dopolnjenih 50,00 EUR
osnovnega vložka.
Skupščina javnega podjetja veljavno odloča, če sta na seji prisotna najmanj dva predstavnika, ki imata
skupaj večino glasov. Na skupščini lahko brez pravice glasovanja sodelujejo strokovnjaki za
posamezna vprašanja.
Na skupščini javnega podjetja se odloča z večino oddanih glasov, razen če ni z zakonom, družbeno
pogodbo, odlokom ali statutom javnega podjetja drugače določeno.
S soglasjem se odloča o sprejemu finančnega načrta, letnih računovodskih izkazov poslovanja in
statusnih spremembah javnega podjetja.
16. člen
Skupščina javnega podjetja ima naslednje pristojnosti:
- sprejema finančni načrt javnega podjetja,
- sprejema letne računovodske izkaze poslovanja,
- odloča o delitvi dobička in pokrivanju izgube,
- sprejema statut javnega podjetja,
- odloča o statusnih spremembah javnega podjetja,
- imenuje organ za varstvo pravic delavcev,
- odloča o drugih zadevah, ki jih ne prepusti v pristojno odločanje nadzornega sveta ali direktorja.
Sveti ustanoviteljic odločajo o prispevkih in taksah za uporabo javnih dobrin.
17. člen
Vodenje poslov javnega podjetja nadzoruje nadzorni svet.
Nadzorni svet sestavlja pet članov, od katerih imenujejo sveti ustanoviteljic vsak po enega člana, dva
člana pa imenujejo delavci javnega podjetja na način in po postopku, določen v statutu javnega
podjetja.
Mandatna doba članov nadzornega sveta je štiri leta s pravico ponovnega imenovanja.
Nadzorni svet izmed članov, ki so predstavniki ustanoviteljic, izvoli predsednika in njegovega
namestnika.
Vsak član nadzornega sveta ima pri odločanju en glas.
Nadzorni svet odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ali statutom javnega podjetja ni
drugače določeno.
18. člen
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
- nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja,
- obravnava finančni načrt javnega podjetja,

-

obravnava letne računovodske izkaze poslovanja,
sprejema poslovnik o svojem delu,
obravnava predlog letnega poročila in ga skupaj s svojim mnenjem predloži skupščini in Svetu
ustanoviteljev,
lahko kadarkoli zahteva od direktorja poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanim s
poslovanjem javnega podjetja,
obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu in drugih
predpisih.

19. člen
Direktorja imenuje Svet ustanoviteljev javnega podjetja po postopku in na način, ki je določen s
statutom javnega podjetja.
Mandatna doba direktorja je štiri leta s pravico ponovnega imenovanja.

VIII.

SPLOŠNI AKTI

20. člen
Javno podjetje ima statut, v katerem se podrobneje uredijo zlasti organizacija in delovanje javnega
podjetja, delovanje in odločanje organov javnega podjetja, pogoji in postopek za imenovanje direktorja
in druga vprašanja.
Skupščina, nadzorni svet in direktor v okviru svojih pristojnosti sprejmejo tudi druge splošne akte.
Odlok o preoblikovanju javnega podjetja komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih
dejavnosti, p. o. (Uradni vestnik MO Velenje, št. 16/1996, Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/1996)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Skupščina javnega podjetja se konstituira in začne svoje delo z dnem uveljavitve tega odloka.
Člani sedanjega upravnega odbora nadaljujejo z delom kot člani nadzornega sveta do imenovanja
novega nadzornega sveta.
Sedanji poslovodni organ nadaljuje z delom kot vršilec dolžnosti direktorja javnega podjetja do
imenovanja novega direktorja.
22. člen
Skupščina javnega podjetja sprejme statut javnega podjetja v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
Nadzorni svet in direktor javnega podjetja se imenuje v roku 30 dni po sprejemu statuta javnega
podjetja.
23. člen
Do sprejetja novih se uporabljajo doslej veljavni splošni akti javnega podjetja, kolikor niso v nasprotju z
zakonom in tem odlokom.
24. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Akt o ustanovitvi javnega podjetja (Uradni vestnik občine
Velenje, št. 5/91).
To odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v zadnjem od uradnih glasil vseh ustanoviteljev.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja komunalno
podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. (Uradni vestnik MO Velenje, št. 24/2007
in 1/2008, Uradni list Občine Šoštanj, št. 11/2007) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v zadnjem od uradnih glasil vseh ustanoviteljev,
uporabljati pa se začne 1. januarja 2008.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja komunalno
podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. (Uradni vestnik MO Velenje, št. 7/2011
in 7a/2011, Uradni list Občine Šoštanj, št. 3/2011) vsebuje naslednjo končno določbo:
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v zadnjem od uradnih glasil občin ustanoviteljic.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja komunalno
podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. (Uradni vestnik MO Velenje, št. 22/2015
in Uradni list Občine Šoštanj, št. 8/2015) vsebuje naslednjo končno določbo:
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v zadnjem od uradnih glasil občin ustanoviteljic.

Številka: 015-02-0007/2007
Datum: 22. 3. 2016

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

