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OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PREOBLIKOVANJU JAVNEGA PODJETJA KOMUNALNO PODJETJE 
VELENJE, IZVAJANJE KOMUNALNIH DEJAVNOSTI, p. o.

OBJAVLJAM
 - naslednje akte občine Šmartno ob Paki
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  OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Na podlagi 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008-Odl.US, 76/2008, 79/2009 in 51/2010), 6. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN) in 11. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih 
službah v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/2008), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Šoštanj (Uradni list občine Šoštanj 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN) in 11. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih 
službah v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/2008), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Šoštanj (Uradni list občine Šoštanj 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN) in 11. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih 

št. 3/2001) in 11. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 10/98, 12/07) so Svet Mestne občine Velenje 
službah v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/2008), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Šoštanj (Uradni list občine Šoštanj 
št. 3/2001) in 11. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 10/98, 12/07) so Svet Mestne občine Velenje 
službah v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/2008), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Šoštanj (Uradni list občine Šoštanj 

na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) na svoji 6. seji dne 22.03.2011, Svet občine 
Šoštanj na podlagi 16. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/2008) na svoji 5. seji dne 14.04.2011 in  Svet Občine Šmartno ob Paki na podlagi 
na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) na svoji 6. seji dne 22.03.2011, Svet občine 
Šoštanj na podlagi 16. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/2008) na svoji 5. seji dne 14.04.2011 in  Svet Občine Šmartno ob Paki na podlagi 
na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) na svoji 6. seji dne 22.03.2011, Svet občine 

16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 13/2006, 13/2010) na svoji 5. seji dne 12.04.2011 sprejeli 
Šoštanj na podlagi 16. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/2008) na svoji 5. seji dne 14.04.2011 in  Svet Občine Šmartno ob Paki na podlagi 
16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 13/2006, 13/2010) na svoji 5. seji dne 12.04.2011 sprejeli 
Šoštanj na podlagi 16. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/2008) na svoji 5. seji dne 14.04.2011 in  Svet Občine Šmartno ob Paki na podlagi 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PREOBLIKOVANJU JAVNEGA 

PODJETJA KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, IZVAJANJE KOMUNALNIH 
DEJAVNOSTI, p. o.

1. člen
V Odloku o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 16/1996, 24/2007 in 1/2008, Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/1996  in 11/2007, v nadaljevanju: odlok) se drugi 
odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»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..«

2. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se dodajo dejavnosti:
»- 11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod
- 35.210 Proizvodnja plina
- 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
- 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav.«

3. člen
V 8. členu  odloka se vsi zneski spremenijo v eure in sicer se:
v 2. odstavku znesek »270.058.055,70 SIT« nadomesti z zneskom »1.126.932,30 EUR«,
v 3. odstavku se znesek »7.021.509,40 SIT« nadomesti z zneskom »29.300,24 EUR«, znesek »38.618.302,00 SIT« se nadomesti 
z zneskom »161.151,32 EUR« in znesek »224.418.244,30 SIT« se nadomesti z zneskom »936.480,74 EUR«.

4. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»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.«

5. člen
V 10. členu se za besedo »premoženjem« postavi pika in se črta besedilo »razen s premoženjem, ki so infrastrukturni objekti, 
naprave in omrežje in je namenjeno izključno za opravljanje dejavnosti, ki se izvajajo kot gospodarske javne službe«. 

6. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni, tako da se glasi: 
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»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.« 

7. člen
V prvem odstavku 15. člena se beseda »župani« nadomesti z besedo »predstavniki«. 
Doda se nov, drugi stavek, ki se glasi:
»Vsak župan ustanoviteljice imenuje s sklepom enega predstavnika.«

V drugem odstavku se znesek »10.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »41,73 EUR«.

V tretjem odstavku se besede »župana ali njuna pooblaščenca« nadomestijo z besedo »predstavnika«.

8. člen
V prvem odstavku 16. člena se prva, druga in osma alinea črtajo. 

9. člen
V 19. členu se črta prvi odstavek.

V drugem odstavku se beseda «skupščina« nadomesti z besedo »Svet ustanoviteljev«.

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi.

10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v zadnjem od uradnih glasil občin ustanoviteljic. 

Številka: 015-02-0007/2007
Datum:   23.03.2011                                                                                                                                                                           
                     

župan Mestne Občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Številka: 033-0001/2011
Datum:    14.04.2011                                                                                                                                                                          
                    

župan  Občine Šoštanj 
Darko MENIH, s.r.

Številka:354-0001/2001-07
Datum:    12.04.2011                                                                                                                                                                          
                                      

Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz PODGORŠEK, s.r.
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Izdajatelj: Mestna občina Velenje  /  Naklada 120 izvodov  /  Letna naročnina 32 €
Razmnoževanje DILING d.o.o Velenje  /  Skladno z določili Zakona o DDV se DDV plačuje po stopnji 8,5%
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