Šentjernej, 15. januar 2007

Številka 1/2007

Na podlagi 93. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 70/95) je občinski svet Občine Šentjernej na svoji 3. redni
seji dne 27.12.2006 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej, ki obsega:
- Odlok o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/01 z dne 17.07.2001),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ Ekološke družbe Šentjernej d.o.o. (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 3/04 z dne 24.05.2004),
- Sklep o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 5/04 z
dne 16.07.2004) in
- Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 7/06 z dne 29.06.2006).
Številka: 032-22/2006-OS
Šentjernej, dne 27.12.2006

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan Franc Hudoklin, l. r.

ODLOK
o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej
uradno prečiščeno besedilo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Šentjernej s tem odlokom, ki je akt o ustanovitvi javnega
podjetja EDŠ Ekološke družbe d.o.o. Šentjernej (v nadaljevanju: akt o
ustanovitvi), ustanavlja javno podjetje EDŠ Ekološka družba
Šentjernej d.o.o., Šentjernej (v nadaljevanju: javno podjetje).
2. člen
Občina Šentjernej s tem odlokom uresničuje nekatere svoje
obveznosti in zaveze glede ravnanja z odpadnimi vodami.
Javno podjetje EDŠ Ekološka družba Šentjernej je družba z omejeno
odgovornostjo v 100 % lasti občine Šentjernej.
3. člen
Javno podjetje se ustanovi v obliki družbe z omejeno odgovornostjo
(406. člen Zakona o gospodarskih družbah).
Če to ni v nasprotju z javnim interesom, zaradi katerega je
ustanovljeno javno podjetje, je lahko družbenik javnega podjetja z
lastnimi vložki tudi zasebni kapital. Morebitne kasnejše spremembe
statusa ali oblike ne smejo prizadeti premoženjskih interesov
morebitnega vlagatelja zasebnega kapitala.
Vsa medsebojna razmerja Občine Šentjernej kot ustanovitelja in
morebitnih vlagateljev zasebnega kapitala se uredijo z družbeno
pogodbo.
II. FIRMA IN SEDEŽ JAVNEGA PODJETJA
4. člen
Javno podjetje posluje pod firmo: JAVNO PODJETJE EDŠ EKOLOŠKA DRUŽBA, d.o.o. ŠENTJERNEJ.
Skrajšana firma je: JP EDŠ, d.o.o. ŠENTJERNEJ.
Sedež javnega podjetja je v Šentjerneju, Trg Gorjanskega bataljona 2.
5. člen
Javno podjetje ima pečat pravokotne oblike z naslednjo vsebino:
Javno podjetje EDŠ Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej.
III. ODGOVORNOST JAVNEGA PODJETJA IN
USTANOVITELJA

6. člen
Javno podjetje ima v pravnem prometu s tretjimi osebami vsa
pooblastila.
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim
premoženjem.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti javnega podjetja, razen v
primerih, ki so izrecno določeni s tem odlokom.
IV. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA
7. člen
O spremembah in dopolnitvah dejavnosti javnega podjetja odloča
občina kot ustanovitelj.
8. člen
a) Dejavnosti gospodarskih javnih služb so lahko:
· oskrba s pitno vodo, izgradnja, vzdrževanje, obnova in upravljanje
vodooskrbnih objektov in naprav,
· ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov
komunalnih odpadkov,
· odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih, padavinskih voda in
izjemoma tudi tehnoloških voda, izgradnja, vzdrževanje, obnova in
upravljanje objektov in naprav, ki služijo čiščenju in kanalizaciji,
· javna snaga in čiščenje javnih površin,
· urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin in otroških
igrišč,
· oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno
vodo v javni rabi,
· oskrba s toplotno energijo in plinom,
· javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in
drugih javnih površin v naselju,
· urejanje pokopališč ter izvajanja pokopališko-pogrebne dejavnosti,
· upravljanje in vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti občine,
· upravljanje in vzdrževanje javnih objektov za šport in rekreacijo,
· upravljanje in vzdrževanje javne tržnice, izvajanje sejemskih
dejavnosti in prireditev,
· urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in lokalnih cest, prometne in
druge signalizacije ter javnega prometa in javnih parkirišč,
· urejanje javnih sanitarij,
· plakatiranje in okraševanje mesta in naselij,
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b) V zvezi z izvajanjem dejavnosti gospodarskih javnih služb izvaja
javno podjetje tudi strokovno-tehnične in razvojne naloge, ki so za to
potrebne. Te naloge so lahko:
· razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,
· investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami,
potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb,
· določanje pogojev in dajanje soglasij k aktom za posege v prostor in
okolje, kadar ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave
gospodarskih javnih služb,
· dajanje predpisanih soglasij za priključitev na infrastrukturne
objekte in naprave gospodarskih javnih služb.
c) Druge dejavnosti, ki jih izvaja javno podjetje so lahko:
· upravljanje in vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov,
· vzdrževanje opreme in strojev, prodaja lastnih izdelkov ter nudenje
storitev,
· izvajanje gradbenih, instalacijskih, strojnih, prevoznih in drugih
storitev.
9. člen
Dejavnosti iz 8. člena tega odloka so razvrščene v naslednje dejavnosti
iz standardne klasifikacije dejavnosti:
A/01.41 - Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih
površin
DN/37.10 - Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov
DN/37.20 - Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
E/40.20 - Proizvodnja plina, distribucija plinastih goriv po plinovodni
mreži
E/40.30 - Oskrba s paro in toplo vodo
E/41.00 - Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
F/45.21 - Splošna gradbena dela
F/45.23 - Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov
F/45.24 - Hidrogradnja in urejanje voda
F/45.33 - Vodovodne, plinske in sanitarne instalacije
G/50.20 - Vzdrževanje in popravila motornih vozil
I/60.21 - Drug kopenski prevoz na rednih progah
I/60.24 - Cestni tovorni promet
I/60.30 - Cevovodni transport
I/63.21 - Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
K/70.20 - Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/70.32 - Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
K/74.20 - Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje
K/74.30 - Tehnični preizkusi in analize
K/74.40 - Ekonomska propaganda
K/74.70 - Čiščenje stavb
K/75.11 - Dejavnost uprave
O/90.00 - Storitve javne higiene
O/92.33 - Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
O/92.61 - Obratovanje športnih objektov
O/93.04 - Pogrebne storitve
10. člen
Javno podjetje opravlja tudi druge zadeve, ki so potrebne za izvajanje
dejavnosti iz 8. člena.
11. člen
Ustanovitelj lahko s sklepom izvzame posamezno dejavnost
gospodarskih javnih služb in v skladu s 7. členom odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Šentjernej zagotovi drugo obliko
izvajanja le te.
V. USTANOVITELJ JAVNEGA PODJETJA

Ne glede na način zagotavljanja izvajanja gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v
občini, nastopa javno podjetje kot podizvajalec pri projektiranju in
gradnji z gospodarsko javno službo povezanih objektov, naprav in
omrežij.
O posameznih nalogah javnega podjetja odloči občina skupaj z
odločitvijo o načinu zagotavljanja izvajanja gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v
občini.
VI. OSNOVNI KAPITAL JAVNEGA PODJETJA
13. člen
Osnovni kapital javnega podjetja znaša 15.000.000,00 SIT, ki ga
ustanovitelj vplača v denarju ob ustanovitvi.
Ustanovitelj bo opravil dokapitalizacijo s sredstvi, ki jih bo po delitvi
premoženja z Občino Novo mesto prejel kot svoj delež v Javnem
podjetju Komunala, d.o.o. Novo mesto.
VII. POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA
14. člen
O povečanju osnovnega kapitala odloča ustanovitelj. Ustanovitelj
lahko k povečanju osnovnega kapitala povabi tudi druge osebe.
15. člen
Če se osnovni kapital javnega podjetja poveča z vlaganjem drugih
vlagateljev sprejme ustanovitelj dopolnitev tega odloka, z vlagatelji pa
sklene družbeno pogodbo, s katero družbeniki določijo svoja
medsebojna razmerja.
VIII. ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA
16. člen
Ustanovitelj lahko sklene, da se osnovni kapital javnega podjetja
zmanjša, vendar največ do minimalnega osnovnega kapitala po
Zakonu o gospodarskih družbah.
IX. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA
17. člen
Javno podjetje upravlja ustanovitelj. Ustanovitelj odloča o vseh
zadevah, ki s tem odlokom niso prenesene v pristojnost direktorja ali
nadzornega sveta.
Ustanovitelj vpisuje vse svoje odločitve v knjigo sklepov iz 459. člena
Zakona o gospodarskih družbah, ki jo potrdi notar.
V knjigo sklepov se vpisujejo podatki, ki obsegajo številko sklepa,
vsebino sklepa in datum sprejema sklepa.
X. DIREKTOR

12. člen
Ustanovitelj Javnega podjetja EDŠ - Ekološka družba, d.o.o.
Šentjernej je Občina Šentjernej. Pravice ustanovitelja izvršuje
Občinski svet Občine Šentjernej.
Ustanovitelj ima, v kolikor se občina odloči za takšen način
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zagotavljanja izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda, do javnega podjetja še
naslednje pravice in obveznosti:
- da v zvezi z gradnjami naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih in padavinskih voda ter tehnoloških voda nanj po potrebi
pravočasno prenese tiste stvarne pravice, ki omogočajo izvedbo;
- da mu po potrebi pomaga pri pridobivanju ustreznih dovoljenj in
soglasij.

18. člen
Direktor je glavni izvršilni organ, ki vodi poslovanje in delo javnega
podjetja. Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi
razpisa.
Pogoje, način in postopek za imenovanje direktorja določa statut

URADNI VESTNIK

javnega podjetja. S statutom se podrobneje določijo tudi pravice,
obveznosti in odgovornosti direktorja.
Direktor je pri izvrševanju svojih nalog in obveznosti, predvsem in
zlasti pri izvajanju gospodarskih javnih služb, dolžan ravnati kot dober
strokovnjak in v interesu javnega podjetja.
Spore v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo direktorja rešuje sodišče,
pristojno za upravne spore.
19. člen
Direktorja se imenuje za obdobje štirih let. Ista oseba je lahko po
preteku mandata ponovno imenovana za direktorja.
20. člen
Direktor predstavlja in zastopa javno podjetje v pravnem prometu s
tretjimi osebami neomejeno, razen za:
· promet z nepremičninami in ostalimi sredstvi,
· hipotekarne obremenitve premoženja,
· najemanje posojil, ki niso predvidena s poslovnim načrtom javnega
podjetja,
· izbiro podizvajalcev za dejavnosti gospodarskih javnih služb in
sklepanje pogodb z njimi.
Za navedene omejene zadeve mora direktor predhodno pridobiti
soglasje ustanovitelja.
21. člen
Direktor zagotavlja, da vodi Javno podjetje poslovne knjige, po
določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe. Podjetje mora imeti
revidirane letne računovodske izkaze v skladu z zakonom.
Pri reviziji se ugotavlja tudi namembnost in racionalnost porabe
proračunskih sredstev.
XI. NADZORNI SVET
22. člen
Poslovanje javnega podjetja usmerja in nadzoruje nadzorni svet, ki ga
sestavljajo trije člani, od katerih je en član iz javnega podjetja.
Imenovanja člana iz javnega podjetja (predstavnika delavcev) se
imenuje v skladu s pozitivno zakonodajo, ki ureja sodelovanje
delavcev pri upravljanju.
Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so lahko
ponovno imenovani.
Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in
namestnika.
Nadzorni svet sprejme poslovnik za svoje delo, s katerim določi
organizacijo in način svojega dela.
23. člen
Nadzorni svet pri izvajanju nadzora nad poslovanjem javnega podjetja
lahko pregleduje poslovno dokumentacijo in poslovne knjige,
blagajno, vrednostne papirje, materiale in blagovne zaloge in ostale
zadeve, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja.
Nadzorni svet o ugotovitvah obvešča ustanovitelja.
Nadzorni svet lahko zahteva, da se za nadzor nad poslovanjem
javnega podjetja opravi tudi revizija.
Pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja povezana z njegovim
delovanjem se podrobneje določijo v statutu javnega podjetja.
XII. DELOVNA RAZMERJA
24. člen
O sklepanju delovnih razmerij z delavci odloča direktor na podlagi

usmeritev nadzornega sveta o zaposlovanju.
Pravice delavcev se uredijo v skladu z zakonom in sklenjenimi
kolektivnimi pogodbami.
XIII. PRAVICE USTANOVITELJA IN LASTNIKA
25. člen
Ustanovitelj in lastnik javnega podjetja tvori skupščino gospodarske
družbe in ima v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah,
Zakonom o gospodarskih družbah in določilih tega odloka zlasti
naslednje pravice in pristojnosti:
· sprejema statut javnega podjetja in njegove spremembe,
· spremlja in nadzira poslovanje javnega podjetja,
· določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti javnega podjetja,
· določa cene oziroma tarife za uporabo javnih dobrin,
· sprejema programe izvajanja dejavnosti in programe investicij,
· sprejema poslovno poročilo, letno bilanco stanja in izkaz uspeha
javnega podjetja,
· imenuje nadzorni svet in revizorja,
· odloča o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala,
· odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
· imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja,
· daje soglasje k ustanavljanju in ukinitvi organizacijskih enot,
· daje soglasje k programu dela in temeljem poslovne politike,
· odloča o postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
· odloča o razdelitvi in izplačilu dobička ter pokrivanju izgube.
Po sklenitvi morebitne družbene pogodbe in oblikovanju skupščine na
način, predviden v morebitni družbeni pogodbi, odloča skupščina
javnega podjetja o pomembnejših vprašanjih soglasno, o ostalih pa po
kapitalskem načelu, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah.
V primeru vstopa morebitnega dodatnega družbenika, se ustanovi
poslovni odbor, ki je predvsem usklajevalno telo, pristojno za
usklajevanje interesov pri vodenju javnega podjetja.
XIV. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA
PODJETJA
26. člen
Viri za financiranje javnega podjetja pod točko a. in b. iz 8. člena tega
odloka so:
· viri, ki se zagotavljajo v okviru financiranja javne porabe,
· sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo
uporabniki,
· drugi viri, določeni z zakonom ali predpisom občine.
Dejavnosti javnega podjetja pod točko c. iz 8. člena tega odloka se
financirajo s cenami po tržnih načelih.
27. člen
Način pokrivanja izgube javnega podjetja in delitve dobička se
podrobneje določi v statutu javnega podjetja.
XV. STATUT JAVNEGA PODJETJA
28. člen
S statutom javnega podjetja se podrobneje uredijo vsa vprašanja,
pomembna za položaj in poslovanje Javnega podjetja EDŠ Ekološka
družba, d.o.o. Šentjernej.
Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na položaj javnega podjetja, se
uporabljajo predpisi, ki urejajo položaj gospodarskih družb, če z
zakonom o gospodarskih javnih službah, drugim zakonom ali
predpisom lokalne skupnosti niso urejene drugače.
29. člen
Statut javnega podjetja sprejme ustanovitelj. Statut ne sme biti v
nasprotju s tem odlokom.
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30. člen
S statutom javnega podjetja se podrobneje določi:
· notranja organizacija,
· način financiranja, delitve dobička in pokrivanje izgube,
· pogoje, način in postopek imenovanja direktorja, njegove pravice,
obveznosti in odgovornosti,
· delovanje in pristojnosti nadzornega sveta,
· ostala medsebojna razmerja med ustanoviteljem in javnim
podjetjem.

XIX. KONČNE DOLOČBE
34. člen
Statut javnega podjetja mora biti sprejet v 60 dneh po uveljavitvi tega
odloka.
35. člen
Za vsa opravila potrebna za ustanovitev javnega podjetja, vključno s
priglasitvijo v sodni register pri sodišču v Novem mestu je pooblaščen
župan občine Franc HUDOKLIN.
36. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi javnega podjetja EDŠ Ekološke družbe, d.o.o Šentjernej,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 101/2000, pod številko 4253.

XVI. POSLOVNA SKRIVNOST
31. člen
Za poslovno skrivnost se štejejo podatki:
· ki jih kot take opredelijo državni organi,
· ki vsebujejo ponudbo poslovnega partnerja za javni razpis vse do
objave rezultatov javnega razpisa,
· katerih posredovanje tretjim osebam bi lahko povzročilo škodo
javnemu podjetju,
· ki jih kot poslovno skrivnost opredeli ustanovitelj.
Varovanje poslovne skrivnosti zavezuje ustanovitelja in zaposlene.
XVII. PRENEHANJE JAVNEGA PODJETJA
32. člen
Javno podjetje lahko preneha iz razlogov, določenih z zakonom ali če
tako sklene ustanovitelj.
V primeru prenehanja javnega podjetja po volji ustanovitelja se izvede
likvidacijski postopek. Likvidacijskega upravitelja imenuje ustanovitelj
po sprejemu o likvidaciji.
XVIII. SPREMEMBA ODLOKA
33. člen
O spremembi tega odloka odloča ustanovitelj.

37. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej in velja ves čas trajanja Javnega podjetja.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
podjetja EDŠ Ekološke družbe Šentjernej d.o.o. (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 3/04 z dne 24.05.2004) vsebuje naslednjo
končno določbo:
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
podjetja EDŠ - Ekološke družbe, d.o.o. Šentjernej (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 7/06 z dne 29.06.2006) vsebuje naslednjo
končno določbo:
4. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej.

Na podlagi 93. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 70/95) je občinski svet Občine Šentjernej na svoji 3. redni
seji dne 27.12.1006 sprejel uradno prečiščeno besedilo Statuta Javnega podjetja EDŠ - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej, ki obsega:
- Statut Javnega podjetja EDŠ Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 5/01 z dne 12.10.2001),
- Sklep o dopolnitvi Statuta Javnega podjetja EDŠ Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 5/04 z dne
16.07.2004) in
- Sklep o spremembah in dopolnitvi Statuta Javnega podjetja EDŠ Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 7/06
z dne 29.06.2006)
Številka:032-23/2006-OS
Šentjernej, dne 27.12.2006

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan Franc Hudoklin, l. r.

STATUT
Javnega podjetja EDŠ - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej
uradno prečiščeno besedilo
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta statut je interni akt javnega podjetja EDŠ Ekološka družba, d.o.o.
Šentjernej, sprejet na osnovi in v skladu z odlokom o ustanovitvi
Javnega podjetja EDŠ Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej.
2. člen
S tem statutom je podrobneje določeno:
· notranja organizacija javnega podjetja,
· način financiranja, delitve dobička in pokrivanje izgube,
· pogoji, način in postopek imenovanja direktorja, njegove pravice,
obveznosti in odgovornosti,
· delovanje in pristojnosti nadzornega sveta,
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· ostala medsebojna razmerja med ustanoviteljem in javnim
podjetjem.
II. FIRMA IN SEDEŽ JAVNEGA PODJETJA
3. člen
Javno podjetje je organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo v
skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah in Zakonom o
gospodarskih družbah.
4. člen
Javno podjetje posluje pod firmo: JAVNO PODJETJE EDŠ EKOLOŠKA DRUŽBA, d.o.o. Šentjernej
Skrajšana firma je: JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej

URADNI VESTNIK

Sedež javnega podjetja je v Šentjerneju, Trg Gorjanskega bataljona 2.
5. člen
Javno podjetje ima pečat pravokotne oblike z naslednjo vsebino:

uporabniki,
· sredstva, ki jih ustanovitelj zagotavlja v okviru financiranja javne
porabe,
· drugi viri, določeni z zakonom ali predpisom občine.
Za normalno financiranje, v okviru ekonomičnega poslovanja, javnega
sektorja je odgovoren, poleg poslovodstva, tudi ustanovitelj.

JP-EDŠ-Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej
III. ODGOVORNOST ZA POSLOVANJE JAVNEGA
PODJETJA
6. člen
Javno podjetje ima v pravnem prometu s tretjimi osebami vsa
pooblastila.
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premož
enjem.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti javnega podjetja, razen v
primerih, ki so izrecno določene z ustanoviteljskim aktom.
IV. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA
7. člen
Dejavnost javnega podjetja je določena z odlokom o ustanovitvi
javnega podjetja, ki predstavlja ustanovitveni akt.
O spremembi ali razširitvi dejavnosti odloča ustanovitelj.
V. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA
8. člen
Javno podjetje upravlja ustanovitelj.
Ustanovitelj odloča o vseh zadevah, ki z odlokom o ustanovitvi ali tem
statutom niso prenesene v pristojnost direktorja ali nadzornega sveta.
VI. NOTRANJA ORGANIZACIJA JAVNEGA PODJETJA
9. člen
Notranja organizacija javnega podjetja mora zagotavljati:
· učinkovito in pregledno vodenje javnega podjetja,
· ločeno izkazovanje prihodkov in odhodkov ter poslovnega rezultata
od prodaje javnih dobrin in javnih storitev,
· ločeno izkazovanje prihodkov in odhodkov ter poslovnega rezultata
od prodaje tržnih proizvodov in storitev.
10. člen
Za doseganje ciljev iz 9. člena tega statuta je javno podjetje razdeljeno
na:
a) Javni sektor, ki ga sestavljajo:
· enota vodooskrbe
· enota kanalizacije in čistilnih naprav
· enota toplifikacije in plinifikacije
· enota splošne komunale

13. člen
Viri za financiranje dejavnosti, ki jih izvaja profitni sektor so sredstva,
ki so dosežena s prodajo proizvodov in storitev na trgu na osnovi
ponudbe in povpraševanja.
Za normalno financiranje in pozitivno poslovanje profitnega sektorja
je odgovorno poslovodstvo.
14. člen
Viri za financiranje nalog razvojno-poslovnega sektorja in uprave se
zagotavljajo iz sredstev javnega in profitnega sektorja v
proporcionalnem odnosu in iz sredstev za izvajanje strokovnotehničnih in razvojnih nalog.
15. člen
O razdelitvi in izplačilu dobička ali pokrivanja izgube odloča
ustanovitelj po obravnavi revidiranih izkazov uspeha.
Ustanovitelj mora pokriti izgubo iz poslovanja javnega sektorja
najpozneje v šestih mesecih po zaključku poslovnega leta. Izgubo iz
poslovanja profitnega sektorja mora pokriti javno podjetje samo.
VIII. PRAVICE USTANOVITELJA IN LASTNIKA
16. člen
Ustanovitelj ima v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah,
Zakonom o gospodarskih družbah in Odlokom o ustanovitvi javnega
podjetja zlasti naslednje pravice:
· sprejema statut javnega podjetja in njegove spremembe
· spremlja in nadzira poslovanje javnega podjetja
· določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti javnega podjetja
· določa cene oziroma tarife za uporabo javnih dobrin in javnih storitev
· sprejema programe izvajanja dejavnosti in programe investicij
· sprejema poslovno sporočilo, letno bilanco stanja in izkaz uspeha
javnega podjetja
· imenuje nadzorni svet in revizorja
· odloča o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala
· odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev
· imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja
· daje soglasje k ustanavljanju in ukinitvi organizacijskih enot
· daje soglasje k programu dela in temeljem poslovne politike
· odloča o postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca
· odloča o razdelitvi in izplačilu dobička ter pokrivanju izgube.
IX. NADZORNI SVET
17. člen

b) Profitni sektor, ki ga sestavlja:
· enota tržnih storitev

Za nadzor nad poslovanjem javnega podjetja imenuje ustanovitelj
nadzorni svet.

c) Razvojno-poslovni sektor, ki ga sestavljata:
· razvojno-tehnična služba
· poslovno-obračunska služba.

Nadzorni svet ima tri člane, od katerih morata biti en član iz javnega
podjetja.

11. člen
O ustanavljanju novih organizacijskih enot ali ukinjanju obstoječih
odloča ustanovitelj.
VII. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA
12. člen
Viri za financiranje dejavnosti, ki jih izvaja javni sektor so:
· sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo

Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so po preteku
te dobe lahko ponovno imenovani.
18. člen
Za člane nadzornega sveta ne morejo biti imenovani:
· direktor javnega podjetja
· člani nadzornega sveta v že treh drugih družbah
· člani uprave od javnega podjetja odvisne družbe

URADNI VESTNIK
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· člani uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je
direktor javnega podjetja

Če je direktor razrešen brez krivdnega razloga, mu ob pogojih, ki jih
določa Zakon o gospodarskih družbah, pripada odpravnina.

19. člen
Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika
predsednika nadzornega sveta.
Nadzorni svet lahko odloča, če je pri sklepanju navzoča več kot
polovica članov.
Pri odločanju je za prejem sklepov potrebna večina oddanih glasov.
Sprejemanje sklepov pisno. Po telefonu, telefaksu, elektronski pošti ali
z uporabo drugih tehničnih sredstev je dopustno le v primeru, če temu
ne nasprotuje noben član nadzornega sveta.

28. člen
Kdor želi biti imenovan za direktorja javnega podjetja mora
izpolnjevati sledeče pogoje:

20. člen
Na sejah nadzornega sveta se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik.
21. člen
Ustanovitelj zagotavlja članom nadzornega sveta plačilo, ki mora biti v
ustreznem razmerju z nalogami nadzornega sveta.
X. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA SVETA
22. člen
Nadzorni svet lahko pregleduje in preverja poslovno dokumentacijo
in poslovne knjige, blagajno, shranjene vrednostne papirje, materialne
in blagovne zaloge in ostale zadeve, ki se nanašajo na poslovanje
javnega podjetja.
Nadzorni svet v roku 3 mesecev po imenovanju sprejme poslovnik za
svoje delo, s katerim določi organizacijo in način svojega dela.
23. člen
Direktor mora poročati nadzornemu svetu o načrtovani poslovni
politiki ter drugih pomembnih vprašanjih poslovanja, poteku poslov,
prometu in finančnem stanju ter drugih vprašanjih, ki se nanašajo na
izvajanje dejavnosti.
Direktor mora tudi nemudoma obvestiti nadzorni svet in
ustanovitelja, če ugotovi, da dejanski rezultati poslovanja bistveno
odstopajo od načrtovanih.
24. člen
Predlog poslovnega plana in letnega poslovnega poročila je direktor
dolžan predložiti nadzornemu svetu preden plan in poročilo
obravnava ustanovitelj.
Nadzorni svet je dolžan k predlogu poslovnega plana in letnega
poslovnega poročila oblikovati mnenje in ga predložiti ustanovitelju.
25. člen
Nadzorni svet lahko od direktorja kadarkoli zahteva poročilo tudi o
drugih vprašanjih, pomembnih za poslovanje javnega podjetja, ali je
zanje možno pričakovati, da bodo bistveno vplivala na poslovanje in
položaj javnega podjetja.

29. člen
Pri sklepanju pravnih poslov in urejanju drugih zadev med javnim
podjetjem in direktorjem zastopa javno podjetje ustanovitelj.
30. člen
Pravice in obveznosti direktorja se podrobneje določijo z individualno
pogodbo, sklenjeno med ustanoviteljem lastnikom in direktorjem.
Z individualno pogodbo se regulirajo tudi celotni prejemki direktorja,
vključno s plačo, udeležbo pri dobičku, povračila stroškov, zavarovanje
in morebitne druge bonitete.
Pri odločanju o prejemkih direktorja iz drugega odstavka tega člena
lastnik upošteva skladnost z drugimi podobnimi nalogami in prejemki
ter splošno poslovno in izvajalsko uspešnostjo javnega podjetja.
31. člen
Spore v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo direktorja rešuje sodišče
pristojno za upravne spore.
XII. PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI DIREKTORJA
32. člen
Direktor je glavni izvršilni organ javnega podjetja.
Direktor ima pri predstavljanju in zastopanju javnega podjetja
neomejena pooblastila, razen pri:
· pravnem prometu z nepremičninami in osnovnimi sredstvi javnega
podjetja
· hipotekarnih obremenitvah premoženja javnega podjetja
· najemanju posojil, ki niso predvidena s poslovnim načrtom javnega
podjetja
· izbiri podizvajalcev za dejavnosti gospodarskih javnih služb in
sklepanje pogodb z njimi
Za navedene omenjene zadeve, mora direktor predhodno dobiti
soglasje lastnika.

XI. DIREKTOR
26. člen
Javno podjetje ima direktorja, ki ga imenuje ustanovitelj na podlagi
razpisa.
Direktorja se imenuje za mandat štirih let. Ista oseba je po preteku
mandata lahko ponovno imenovana za direktorja.
Če direktor iz kateregakoli razloga ni imenovan, imenuje ustanovitelj
vršilca dolžnosti direktorja, vendar najdlje za dobo enega leta.
27. člen
Ustanovitelj lahko razreši direktorja tudi pred pretekom mandata.
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· da je državljan Republike Slovenije,
· da mu ni izrečen ukrep prepovedi opravljanja poklica,
· da ni pravnomočno obsojen, na zaporno kazen zaradi kateregakoli
kaznivega dejanja, oziroma, da je od prestane kazni preteklo najmanj
dve leti,
· da ima najmanj VII. stopnjo strokovno izobrazbo,
· da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih
mestih,
· da je poznavalec dejavnosti gospodarskih javnih služb v občini in
njihove problematike,
· da ima znanje enega tujega jezika (angleški jezik ali nemški jezik).

33. člen
Direktor je odgovoren za zakonito in pravilno poslovanje javnega
podjetja, za vodenje poslovnih knjig in obračune po veljavnih
predpisih, za hranjenje dokumentacije, za opredelitev, označevanje in
varovanje poslovnih skrivnosti ter za izvrševanje sklepov ustanovitelja
lastnika.
XIII. POSEBNE OMEJITVE ZA DIREKTORJA
34. člen
Brez soglasja lastnika direktor javnega podjetja ne more biti imenovan
v nadzorni svet ali upravo katerekoli druge družbe.

URADNI VESTNIK

Brez soglasja lastnika direktor javnega podjetja ne more biti večinski
družbenik ali večinski delničar v katerikoli drugi družbi.
Če ima direktor ali kdo izmed njegovih ožjih sorodnikov v določeni
poslovni transakciji interes, ki nasprotuje interesu javnega podjetja,
mora direktor to nemudoma sporočiti lastniku javnega podjetja in se
do njegove odločitve vzdržati vsake aktivnosti v zvezi s takšno
poslovno transakcijo.

· ki jih kot take opredelijo državni organi
· ki jih kot poslovno skrivnost opredeli lokalna skupnost oz.
ustanovitelj javnega podjetja
· ki vsebujejo ponudbo poslovnega partnerja za javni razpis vse do
objave rezultatov javnega razpisa
· katerih posredovanje tretjim osebam bi lahko povzročilo škodo
javnemu podjetju.
39. člen
Varovanje poslovne skrivnosti zavezuje ustanovitelja, nadzorni svet,
direktorja in zaposlene.

XIV. DELOVNA RAZMERJA
35. člen
O sklepanju delovnih razmerij z delavci odloča direktor na podlagi
usmeritev o zaposlovanju, ki jih sprejme ustanovitelj.
Nadzor nad izvajanjem usmeritev zaposlovanja in spoštovanjem
socialno delovne zakonodaje izvaja nadzorni svet, ki po pooblastilu
lastnika, daje direktorju podrobnejše smernice o zaposlovanju.
36. člen
Pravice delavcev se urejajo v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih
in sklenjenimi kolektivnimi pogodbami.

Posledica izdaje poslovne skrivnosti je uveljavljanje odškodninske
odgovornosti.
XVII. SPREMEMBE, VELJAVNOST IN OBVEZNOST
UPORABE STATUTA
40. člen
Spremembe in dopolnitve statuta javnega podjetja sprejema
ustanovitelj po enakem postopku kot sam statutu.
41. člen
Ta statut začne veljati naslednji dan po sprejemu, njegova določila so
obvezna za ustanovitelja, nadzorni svet, direktorja in zaposlene.

Kršitev socialno delovne zakonodaje se sankcionira.
XV. KNJIGA SKLEPOV
37. člen
Ustanovitelj lastnik vodi knjigo sklepov iz 459. člena Zakona o
gospodarskih družbah, ki jo potrdi notar.

Sklep o spremembah in dopolnitvi Statuta javnega podjetja EDŠ
- Ekološke družbe, d.o.o. Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 7/06 z dne 29.06.2006) vsebuje naslednjo končno
določbo:

V knjigo sklepov se vpisujejo podatki, ki obsegajo zaporedno številko
sklepa, vsebino sklepa, datum sprejema sklepa in odgovornega nosilca
za izvedbo sklepa.

6. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej.

XVI. POSLOVNA SKRIVNOST
38. člen
Za poslovno skrivnost se štejejo dokumenti in podatki v dokumentih:

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
RAZGLAŠAM
SKLEP

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Številka: 032-27/2006-OS
Datum: 28. 12. 2006

Na podlagi 29., 30., 31. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter v
skladu s 27. členom Statuta Občine Šentjernej (Ur. l. RS, št. 4/01 in Ur. vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03), je Občinski svet Občine Šentjernej na
svoji 3. redni seji, dne 27.12.2006, sprejel naslednji

SKLEP
I.
Imenuje se Statutarna komisija Občine Šentjernej v naslednji sestavi:
1. Janko BREGAR, Ostrog 43/a, 8310 Šentjernej
2. Alojz ZORETIČ, Turopolje 24, 8310 Šentjernej
3. Antonija STROJIN, Mihovica 17, 8310 Šentjernej
4. Jože BRULC, Cerov Log 8, 8310 Šentjernej
5. Pavel TURK, Prvomajska cesta 4, 8310 Šentjernej

veljati naslednji dan po uradni objavi.

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

II.
Člani komisije izmed sebe izberejo predsednika komisije.
III.
Sklicatelj prve seje komisije je župan občine.

Uradni vestnik izhaja v nakladi 2.100 izvodov.
Izdajatelj: Občinska uprava Občine Šentjernej

IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in začne

Računalniški prelom: Omega, Andreja Milavec s.p.; tisk: Grafika Bucik d.o.o.

URADNI VESTNIK

7

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št.
4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št.
4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)

RAZGLAŠAM
SKLEP

RAZGLAŠAM
SKLEP

Župan Občine Šentjernej
Številka: 032-28/2006-OS
Franc HUDOKLIN, l. r.
Datum: 28. 12. 2006
Na podlagi 29., 30., 31. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Ur. l. RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00
in 51/02) ter v skladu s 27. členom Statuta Občine Šentjernej (Ur.
l. RS, št. 4/01 in Ur. vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03), je
Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 3. redni seji, dne 27. 12.
2006, sprejel naslednji

Župan Občine Šentjernej
Številka: 032-29/2006-OS
Franc HUDOKLIN, l. r.
Datum: 28. 12. 2006
Na podlagi 29., 30., 31. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Ur. l. RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00
in 51/02) ter v skladu s 27. členom Statuta Občine Šentjernej (Ur.
l. RS, št. 4/01 in Ur. vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03), je
Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 3. redni seji, dne 27. 12.
2006, sprejel naslednji

SKLEP

SKLEP

I.
Imenuje se Komisija za elementarne nesreče Občine Šentjernej
v naslednji sestavi:
1. Milena DRNOVŠEK, Zameško 1, 8310 Šentjernej
2. Jože BRULC, Cerov Log 8, 8310 Šentjernej
3. Mojca HROVAT, Gorenja Brezovica 31, 8310 Šentjernej
4. Jože ŠVALJ, Dolenja Brezovica 5, 8310 Šentjernej
5. Boris KRANJC, Gorenje Vrhpolje 74, 8310 Šentjernej

I.
Imenuje se Odbor za okolje in prostor Občine Šentjernej v
naslednji sestavi:
1. Marija LEKŠE, Dobravica 19 A, 8310 Šentjernej
2. Dominko KUŠLJAN, Trubarjeva cesta 25, 8310 Šentjernej
3. Jože HROVAT, Gorenja Brezovica 21, 8310 Šentjernej
4. Janez BRATKOVIČ, Gorenje Vrhpolje 62 A, 8310 Šentjernej
5. Jože ŠVALJ, Dolenja Brezovica 5, 8310 Šentjernej

II.
Člani komisije izmed sebe izberejo predsednika komisije.

II.
Člani odbora izmed sebe izberejo predsednika odbora.

III.
Sklicatelj prve seje komisije je župan občine.

III.
Sklicatelj prve seje odbora je župan občine.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in
začne veljati naslednji dan po uradni objavi.

IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in
začne veljati naslednji dan po uradni objavi.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list
RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
RAZGLAŠAM
SKLEP
Številka: 032-30/2006-OS
Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.
Datum: 27. 12. 2006
Na podlagi 29., 30., 31. in 33. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter v skladu s 27. členom Statuta
Občine Šentjernej (Ur. l. RS, št. 4/01 in Ur. vestnik Občine
Šentjernej, št. 2/03), je Občinski svet Občine Šentjernej na
svoji 3. redni seji, dne 27.12.2006, sprejel naslednji

SKLEP
I.
Imenuje se Odbor za kmetijstvo Občine Šentjernej v
naslednji sestavi:
1. Jože SIMONČIČ, Cerov Log 17, 8310 Šentjernej
2. Mojca HROVAT, Gorenja Brezovica 31, 8310 Šentjernej
3. Matjaž ZAGORC, Gorenje Vrhpolje 15, 8310 Šentjernej
4. Andrej KOŠAK, Hrvaški Brod 22, 8310 Šentjernej
5. Jože ŠVALJ, Dolenja Brezovica 5, 8310 Šentjernej
II.
Člani odbora izmed sebe izberejo predsednika odbora.
III.
Sklicatelj prve seje odbora je župan občine.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in
začne veljati naslednji dan po uradni objavi.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
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Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in
Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
RAZGLAŠAM
SKLEP
Številka: 032-31/2006-OS
Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.
Datum: 27. 12. 2006
Na podlagi 32. in 33. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter v skladu z 32. členom
Statuta Občine Šentjernej (Ur. l. RS, št. 4/01 in Ur. vestnik Občine Šentjernej,
št. 2/03), je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 3. redni seji, dne
27.12.2006, sprejel naslednji

SKLEP
I.
Imenuje se Nadzorni odbor Občine Šentjernej v naslednji sestavi:
1. Marjetka FURAR VIDOVIČ, Šmalčja vas 14, 8310 Šentjernej
2. Jožef MENCIN, Trdinova cesta 3, 8310 Šentjernej
3. Peter CVELBAR, Vrh pri Šentjerneju 3, 8310 Šentjernej
4. Andrej ŠTEMBERGER, Dolenja Brezovica 22 A, 8310 Šentjernej
5. Roman RAJER, Vrh pri Šentjerneju 1, 8310 Šentjernej
II.
Naloge nadzornega odbora določa statut Občine Šentjernej in poslovnik
nadzornega odbora.
III.
Mandatna doba nadzornega odbora poteče z dnem poteka mandata
občinskega sveta.
IV.
Sklicatelj prve seje nadzornega odbora je župan občine.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in začne veljati
naslednji dan po uradni objavi.
Občina Šentjernej

Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

URADNI VESTNIK

