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 OBČINSKI SVET 
OBČINE HRASTNIK 
 
 

 

ZADEVA:  Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Hrastnik d.o.o. 
 
 
PRAVNA PODLAGA: 
- 20., 29. in 61. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF, 14/15 –ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-
ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE),  
- 6., 25., 26. in 28. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40),  
- 473. in 523. člen Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-UPB3, 33/11, 
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS),  
- 67. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18),  
- 11. in 13. člen Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19), 
- 18. in 79. člen Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/17). 
 
PREDLAGATELJ:    Marko Funkl, župan 
 
POROČEVALEC:  Tomaž Sihur, vodja Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne 
službe 

Tea Primon, Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe 
        

 
PREDLOG SKLEPA: 
1. Občinski svet Občine Hrastnik soglaša s preoblikovanjem delniške družbe KSP 
HRASTNIK Komunalno – stanovanjsko podjetje, d.d., ki je vpisana v sodnem registru 
Okrožnega sodišča pod vložno številko 10027600, v družbo z omejeno odgovornostjo s 
firmo Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o. z značilnostmi razvidnimi iz Odloka o 
ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Hrastnik d.o.o.. 
 
2. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Hrastnik d.o.o. se v prvi 
obravnavi obravnava in sprejme kot primerna podlaga za drugo obravnavo. V kolikor na 
predlog odloka v prvi obravnavi ne bo bistvenih vsebinskih pripomb in bi besedilo 
predloga odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka iz prve 
obravnave, se predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Hrastnik d.o.o. 

http://www.hrastnik.si/
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obravnava in sprejme na isti seji, tako da se prva in druga obravnava predloga odloka 
združita. 
 

 
PRILOGE:  
- Analiza učinkovitosti in ekonomičnosti preoblikovanja KSP Hrastnik, Inštitut za javne službe, 
Ljubljana, oktober 2020;  
- Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Hrastnik d.o.o.. 
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OBČINA HRASTNIK 
OBČINSKI SVET 
 
 
Številka: 007-14/2020 
Datum:  
 
 
Na podlagi 20., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF, 14/15 –ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A, 
80/20 – ZIUOOPE), 6., 25., 26. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – 
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 473. in 523. člena Zakona o gospodarskih družbah 
(Uradni list RS, št. 65/09-UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS), 
67. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617, 13/18), 11. in 13. člena Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19), ter 18. in 
79. člen Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/17) je Občinski svet Občine Hrastnik na …. redni 
seji dne …………. sprejel naslednji 
 

S K L E P  
 

I. 

Občinski svet Občine Hrastnik soglaša s preoblikovanjem delniške družbe KSP HRASTNIK Komunalno – 
stanovanjsko podjetje, d.d., ki je vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča pod vložno številko 10027600, v 
družbo z omejeno odgovornostjo s firmo Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o. z značilnostmi razvidnimi iz 
Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Hrastnik d.o.o.. 
 

II. 

Osnovni kapital delniške družbe KSP HRASTNIK Komunalno – stanovanjsko podjetje, d.d., ki znaša 435.403,00 
EUR, se v celoti preoblikuje v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Komunala Hrastnik 
d.o.o., in znaša 435.403,00 EUR (z besedo: štiristo petintrideset tisoč štiristo tri eurov 00/100). 
 

III. 

Občinski svet pooblašča župana Občine Hrastnik, da podpiše notarski zapisnik sklepov skupščine delniške družbe 

KSP HRASTNIK Komunalno – stanovanjsko podjetje, d.d. glede preoblikovanja delniške družbe v javno podjetje – 

družbo z omejeno odgovornostjo, razrešitve in imenovanja članov nadzornega sveta in direktorja družbe, podpiše 

morebitne druge listine potrebne za preoblikovanje navedene delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo, 

in sicer v obliki zasebne listine, kot v obliki notarskega zapisa ter po potrebi overi podpis na listinah, potrebnih za 

vpis družbe z omejeno odgovornostjo v sodni register (zlasti Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala 

Hrastnik d.o.o.). 

IV. 

Občinski svet pooblašča župana Občine Hrastnik za podpis notarskega zapisa izjave po 1. točki drugega odstavka 
590. člena ZGD-1. 
 

V. 

Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Hrastnik 
d.o.o. in ga sprejel. 
 

VI. 

Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Hrastnik d.o.o. se objavi v Uradnem vestniku Zasavja. 
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VII. 

Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
                            ŽUPAN  
                                                                                    OBČINE HRASTNIK 
                  Marko FUNKL                  
 
 
 
 
 
 
 
                
Vročiti: 
1. Občinski svet Občine Hrastnik; 
2. Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe; 
3. KSP HRASTNIK Komunalno – stanovanjsko podjetje, d.d.. 
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OBRAZLOŽITEV ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA 
HRASTNIK d.o.o. 
 
 
1. PRAVNE PODLAGE 
 
V skladu z 20. in 61. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF, 14/15 –ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-
ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE; v nadaljevanju: ZLS) in 67. členom Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 
13/18; v nadaljevanju: ZJF) lahko občina v skladu z zakoni ustanavlja in vodi javna podjetja, s 
katerimi zagotavlja opravljanje lokalnih javnih služb in dejavnosti v javnem interesu. 
 
S finančnim premoženjem občine v skladu s 67. a členom ZJF v zvezi z 29. členom ZLS 
razpolaga občinski svet. 
 
Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40; v nadaljevanju: ZGJS) v 6. členu taksativno določa, 
da se gospodarske javne službe lahko izvajajo v obliki režijskega obrata, javnega 
gospodarskega zavoda, javnega podjetja ali z dajanjem koncesije. V skladu z določili ZGJS 
javno podjetje ustanovi lokalna skupnost kot podjetje v lasti lokalne skupnosti, določi posebne 
pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin in odloča o cenah 
oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin. Ker javno podjetje po veljavni ureditvi nima lastne 
statusne oblike, se lahko ustanovi le v eni izmed statusnih oblik pravnih subjektov, ki jih 
predvideva veljavni Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-UPB3, 33/11, 
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju: 
ZGD-1). 
 

ZGD-1 v 473. členu določa, da lahko družbo ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki 
postanejo z ustanovitvijo družbe družbeniki, v 523. členu pa, da se družba z enim družbenikom 
ustanovi s sprejemom akta o ustanovitvi, ki ga sprejme ustanovitelj.  

 

2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA 
 
Zakon o gospodarskih javnih službah opredeljuje, da se z občinskimi gospodarskimi javnimi 
službami zagotavljajo materialne javne dobrine, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v 
javnem interesu zagotavlja občina zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni 
mogoče zagotavljati na trgu.  
 
Gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode, zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, urejanja in čiščenja 
javnih površin, 24-urne dežurne službe, plakatiranja na javnih plakatnih mestih, nameščanja 
transparentov in izobešanja zastav, upravljanja javne tržnice v Hrastniku ter rednega 
vzdrževanja javnih cest, se na območju Občine Hrastnik v skladu z veljavnimi odloki, s 
področja izvajanja posamezne gospodarske javne službe, trenutno zagotavljajo v obliki 
koncesije. Na podlagi dveh zaporedno sklenjenih koncesijskih pogodb, je bil izključni izvajalec 
navedenih gospodarskih javnih služb, na podlagi javnega razpisa v letih 2010 in 2015 izbrani 
koncesionar KSP Hrastnik Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 
Hrastnik, na področju vzdrževanja javnih cest pa eden izmed izvajalcev gospodarske javne 
službe, za izvajanje katere se podeljena koncesija izteče v mesecu novembru 2020.  
 
V letu 1995 je z lastninskim preoblikovanjem Komunalnega podjetja Hrastnik v delniško družbo 
KSP Hrastnik Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d., Občina Hrastnik postala 54% lastnica 
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delniške družbe, za katero je bilo ugotovljeno, da nima statusa javnega podjetja. Na podlagi 
izdelanega pravnega mnenja, ki je vsebovalo tudi primerjalno analizo možnih oblik 
zagotavljanja gospodarskih javnih služb v Občini Hrastnik v skladu z ZGJS, je bila kot 
ekonomsko najugodnejša oblika prepoznana podelitev koncesije. 
 
V letu 2010 je Občina Hrastnik z odkupom delnic malih delničarjev sicer povečala lastništvo 
družbe na 82%, kar pa še vedno ni omogočalo neposredne podelitve koncesije za izvajanje 
gospodarskih javnih služb, ki predstavljajo pretežni del izvajanja dejavnosti podjetja, ter tako 
pomenilo pomembno negotovost v poslovanju podjetja v večinski lasti občine, ki je bilo v osnovi 
ustanovljeno z namenom izvajanja osnovnih komunalnih storitev. 
 
Ker je občina v skladu z zakonom odgovorna za kakovostno in nemoteno zagotavljanje javnih 
storitev, zanesljivosti in kakovosti oskrbe ne more prepustiti profitnim namenom, zaradi česar 
si je v avgustu 2020 z odkupom delnic zagotovila 100% lastništvo družbe, kar ji omogoča 
učinkovitejše zagotavljanje javnega interesa, ki je prednostno usmerjen v zakonito, 
gospodarno, učinkovito ter uporabnikom in okolju primerno izvajanje javnih služb. 
 
Občina Hrastnik je v maju 2020 pristopila k izdelavi analize učinkovitosti in ekonomičnosti 
preoblikovanja družbe KSP Hrastnik Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d. v družbo z 
omejeno odgovornostjo in javno podjetje, katere cilj je bil tudi ugotoviti, katera izmed oblik 
izvajanja gospodarskih javnih služb je z ekonomskega vidika za občino najugodnejša in bi 
poleg tega zagotavljala tudi najbolj učinkovito in kakovostno izvajanje storitev gospodarskih 
javnih služb ob optimalnih cenah za uporabnike storitev. 
 
Cilj lokalne skupnosti pri izvajanju javnih služb je predvsem zagotavljanje ustreznega 
standarda javnih storitev, ob upoštevanju gospodarne in učinkovite rabe javnih sredstev, ki 
zagotavlja dostopne cene za uporabnike in omogoča razvoj javne infrastrukture ter s tem 
trajnostno zagotavljanje javnih storitev. Kot izhaja iz priložene Analize učinkovitosti in 
ekonomičnosti preoblikovanja KSP Hrastnik, Inštitut za javne službe, Ljubljana, oktober 2020, 
lahko občina navedeno najlažje doseže ob neposrednem upravljanju in javnem lastništvu, kar 
je možno v primeru izvajanja javnih storitev v okviru režijskega obrata ali javnega podjetja, pri 
čemer je v primeru večjega obsega in tehnično-tehnološke zahtevnosti izvajanja posameznih 
javnih služb, primernejša oblika javnega podjetja. Javno podjetje je v slovenskem prostoru 
najpogostejša oblika izvajanja lokalnih gospodarskih javnih služb, ustrezna tudi z vidika 
ustavno zagotavljene pravice do vode, ki se zagotavlja preko samoupravnih lokalnih skupnosti 
neposredno in neprofitno, ter predpisov s področja podeljevanja koncesijskih pogodb, ki 
uporabo na področju gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode izrecno izključujejo. 
 
Če v javnem podjetju ni zasebnih lastnikov in večjega števila ustanoviteljev, je družba z 
omejeno odgovornostjo primernejša organizacijska oblika, saj omogoča večjo avtonomijo pri 
upravljanju podjetja. S preoblikovanjem v javno podjetje pa bo zagotovljena tudi dolgoročnost 
ter s tem varnost poslovanja, ki je bila v pogojih koncesije povezana s konkurenčnimi tveganji 
ob izteku koncesijskega obdobja, ki so sicer omejeni, saj gre pri izvajanju občinskih 
gospodarskih javnih služb za naravni monopol, kjer popolna konkurenca ni mogoča. 
Preoblikovanje družbe v javno podjetje bo občini omogočilo neposredni nadzor in večjo 
možnost vpliva na stroškovno učinkovitost in kakovost javnih storitev, poslovno politiko in 
strategijo razvoja javnega podjetja. Z ekonomskega vidika je pomembno tudi, da bo občina v 
okviru javnega podjetja lahko zagotovila tudi izvajanje drugih javnih služb, predvsem na 
področju vzdrževanja cest, ki se je do sedaj v pretežni meri izvajalo s strani zasebnega 
podjetja, ter izvajanje potrebnih vzdrževalnih in investicijskih del na gospodarski javni 
infrastrukturi ter drugem stvarnem premoženju občine na podlagi neposredne pogodbe po »in-
house« izjemi.  
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Ker se s preoblikovanjem KSP Hrastnik d.d. v javno podjetje ob učinkovitem upravljanju lahko 
zagotovi dvig kakovosti javnih  storitev, s spremljajočimi storitvami zagotovi občanom celovite 
komunalne storitve ter s tem višji komunalni standard, ter ob večjem obsegu dejavnosti in 
optimalnejšem izkoristku resursov manjši pritisk na cene osnovnih komunalnih storitev, 
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme soglasje k preoblikovanju delniške družbe 
KSP HRASTNIK Komunalno – stanovanjsko podjetje, d.d., v družbo z omejeno 
odgovornostjo s firmo Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o. z značilnostmi 
razvidnimi iz Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Hrastnik d.o.o.. 
    
 
 
3. VSEBINA ODLOKA 

Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Hrastnik d.o.o. (v nadaljevanju 
besedila: Odlok) je pripravljen v skladu z veljavnimi državnimi predpisi, ki urejajo materijo 
odloka. Sestavlja ga 12 poglavij, v katere je umeščenih 42 členov. 
 

3.1 Splošne določbe 

V poglavju Splošnih določb je navedena vsebina odloka, ki v skladu s 523. členom ZGD-1 
predstavlja akt o ustanovitvi enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, in v skladu s 25. 
členom ZGJS akt o določitvi oblike zagotavljanja izvajanja gospodarskih javnih služb oskrbe s 
pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov, urejanja in čiščenja javnih površin, 24-urne dežurne službe, 
plakatiranja na javnih plakatnih mestih, nameščanja transparentov in izobešanja zastav, 
upravljanja javne tržnice v Hrastniku ter rednega vzdrževanja javnih cest na območju Občine 
Hrastnik v obliki javnega podjetja. Poglavje obsega tudi člen o pomenu oziroma definiciji 
izrazov (pojmov) uporabljenih v odloku ter napotilo na uporabo drugih predpisov s področja 
gospodarskih družb in gospodarskih javnih služb za vprašanja, ki jih odlok ne ureja. 
 
 
3.2 Ime in sedež ustanovitelja 
 
V drugem poglavju je v skladu s 474. členom ZGD-1 navedena firma in sedež edinega 
družbenika, Občine Hrastnik. 
 
 
3.3 Čas delovanja in prenehanje 

Javno podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas, in lahko v skladu z 521. členom ZGD-1 
preneha, če preteče čas, za katerega je ustanovljeno, če tako sklenejo družbeniki, če sodišče 
ugotovi ničnost družbe, s stečajem, s sodno odločbo v skladu z drugim odstavkom 521. člena 
ZGD-1, če nima družbenikov ali če ima družba samo lastne deleže, če poslovodstvo ne deluje 
več kot šest mesecev, z združitvijo v kakšno drugo družbo, ali če se osnovni kapital zniža pod 
zakonsko določen znesek.  
 

3.4 Firma, skrajšana firma in sedež javnega podjetja 

V četrtem poglavju je v skladu s 474. členom ZGD-1 navedena firma in sedež javnega podjetja. 
Z odlokom je po vzoru poimenovanja večine občinskih podjetij v državi, ki v pretežni meri 
izvajajo temeljne komunalne dejavnosti, predlagano preimenovanje družbe KSP HRASTNIK 
Komunalno – stanovanjsko podjetje v Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o.. Predlagana 
firma jasno izraža namen ustanovitve podjetja, ki je v izvajanju gospodarskih javnih služb, s 
katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih trajno in nemoteno proizvajanje je zaradi 
zadovoljevanja javnih potreb v javnem interesu. Sedež javnega podjetja in poslovni naslov 
ostajata nespremenjena. 
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3.5 Dejavnost javnega podjetja 

Ustanovitveni akt mora v skladu s 474. členom ZGD-1 vsebovati tudi dejavnost družbe, ki je 
določena v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti in se od dosedanje bistveno ne 
razlikuje. Ker je javno podjetje ustanovljeno z namenom zagotavljanja gospodarskih javnih 
služb, prevladujoči del njegove dejavnosti predstavlja izvajanje gospodarskih javnih služb 
varstva okolja, in sicer oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode, zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov ter urejanja in čiščenja javnih 
površin, ki so v skladu s 149. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – 
UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-
1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – 
GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE) obvezne občinske gospodarske javne službe, katerih 
izvajanje v skladu z ZGJS zagotovi občina. Javno podjetje bo na območju Občine Hrastnik 
izvajalo tudi 24-urno dežurno službo, ki je v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) obvezna občinska gospodarska javna služba, izbirne 
gospodarske javne službe plakatiranje na javnih plakatnih mestih, nameščanje transparentov 
in izobešanje zastav ter upravljanje javne tržnice v Hrastniku, in redno vzdrževanje javnih cest, 
ki je obvezna občinska gospodarska javna služba v skladu z Zakonom o cestah (Uradni list 
RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18). Javno podjetje bo na območju Občine 
Hrastnik upravljalo tudi s pokopališči, s tretjim odstavkom pa se mu daje tudi javno pooblastilo 
za izvajanje nekaterih strokovno tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog iz pristojnosti 
lokalne skupnosti, izvajanje katerih lahko občina iz razloga ekonomičnosti in racionalnosti dela 
skladno z  ZGJS prenese na izvajalca javne službe. Javno podjetje sme poleg gospodarskih 
javnih služb opravljati tudi posebne storitve oziroma druge tržne dejavnosti, za katere je 
registrirano v sodnem registru, če s tem zagotovi boljšo izkoriščenost svojih kapacitet oziroma 
mu te dejavnosti omogočajo pridobivanje dodatnih prihodkov. Pomemben odmik od dosedanje 
ureditve predstavlja možnost notranje-naročniškega opravljanja dejavnosti za ustanovitelja, 
torej brez javnega razpisa, kar daje občini večjo fleksibilnost predvsem pri zagotavljanju 
manjših investicijsko-vzdrževalnih del na gospodarski javni infrastrukturi in drugem stvarnem 
premoženju občine, podjetju pa dodatno možnost povečanja izkoriščenosti kapacitet.     
 

3.6 Osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni delež ustanovitelja 

Členi šestega poglavja opredeljujejo osnovni kapital javnega podjetja, ki znaša 435.403,00 
EUR, in bo zagotovljen s preoblikovanjem družbe KSP HRASTNIK Komunalno – stanovanjsko 
podjetje, d.d. na podlagi sklepa o preoblikovanju družbe. Na podlagi osnovnega kapitala in 
sorazmerno z njegovo vrednostjo ima Občina Hrastnik v javnem podjetju 100 % (sto odstotni) 
poslovni delež. Nadalje je v skladu z ZJF določeno, da se osnovni kapital lahko poveča ali 
zmanjša ter odsvoji ali obremeni le na podlagi sklepa oziroma predhodnega soglasja 
občinskega sveta ustanovitelja, ter omejitve pri razpolaganju s poslovnim deležem, zaradi 
ohranjanja statusa javnega podjetja. Odlok v 12. členu določa pravice ustanovitelja iz 
poslovnega deleža. 
 

3.7 Odgovornost javnega podjetja in ustanovitelja za njegovo poslovanje 

V 13. členu je določeno, da v pravnem prometu s tretjimi osebami odgovarja javno podjetje za 
svoje obveznosti s celotnim svojim premoženjem in da ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti 
javnega podjetja. 

 

3.8 Poslovne knjige in letno poročilo 

Določbe osmega poglavja določajo poslovanje javnega podjetja v smislu opredelitve vodenja 
poslovnih knjig, izdelave letnih in poslovnih poročil ter sestave računovodskih izkazov v skladu 
s predpisi in računovodskimi standardi. Za javno podjetje je zaradi izvajanja izključnih oziroma 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-4120
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posebnih pravic in pooblastil določena tudi obveznost vodenja ločenih računovodskih evidenc 
po posameznih dejavnostih. 

 

3.9 Upravljanje javnega podjetja 

V devetem poglavju so določeni organi javnega podjetja.  
Pravice ustanovitelja pri upravljanju družbe so določene v 16. členu, med najpomembnejšimi 
pa so poleg sprejema programa razvoja in poslovne politike, poslovnega načrta in načrta 
investicij ter programa za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki daje ustanovitelju možnost 
neposrednega vpliva na cenovno in investicijsko politiko podjetja ter omogoča fleksibilnost 
občine pri zagotavljanju gospodarskih javnih služb, tudi sprejem letnega poročila, odločanje o 
uporabi bilančnega dobička in kritju izgube, imenovanje osebe za revidiranje izkazov 
poslovanja javnega podjetja ter imenovanje in odpoklic članov nadzornega sveta. Enako kot 
do sedaj, mora ustanovitelj o sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička in kritju 
izgub predhodno seznaniti občinski svet. 
 
V 17. členu Odloka je določeno, da ima javno podjetje nadzorni svet, ki sicer po ZGD-1 za 
d.o.o. ni obvezen. Nadzorni svet ima, enako kot do sedaj, šest članov, od katerih štirje 
zastopajo interese ustanovitelja in jih imenuje in odpokliče občinski svet, dva pa kot 
predstavnika delavcev imenujejo in odpokličejo delavci v skladu z zakonom, ki ureja 
sodelovanje delavcev pri upravljanju. Temeljna pristojnost nadzornega sveta je nadziranje 
vodenja poslov javnega podjetja, pregledovanje in preverjanje knjig in druge dokumentacije 
javnega podjetja, njegove blagajne, shranjenih vrednostnih papirjev in zalog blaga ter drugih 
stvari, dajanje predlogov in mnenj k letnemu poslovnemu načrtu in programu razvoja in 
poslovne politike javnega, preverjanje sestavljenega letnega poročila in predloga o uporabi 
bilančnega dobička oziroma predloga o kritju izgube ter sestava poročila za ustanovitelja o 
rezultatih preveritve, odločanje o postavitvi in odpoklicu direktorja ter dajanje soglasja  k 
posameznim vrstam poslov. 
 
Javno podjetje ima enega direktorja, ki na lastno odgovornost vodi posle javnega podjetja in 
ga zastopa. Naloge direktorja javnega podjetja so določene v 22. členu, med temeljnimi pa so 
organizacija in vodenje poslovanja in delovnih procesov javnega podjetja, priprava programa 
razvoja in poslovne politike ter zaposlovanja javnega podjetja, poslovnega načrta in načrta 
investicij, programa za obvladovanje kakovosti poslovanja, sestava letnega poročila in 
predloga o uporabi bilančnega dobička oziroma o kritju izgube, sprejem akt o organizaciji 
procesov in sistemizaciji delovnih mest podjetja ter določanje nalog delavcem in izvrševanje 
nadzora nad izvrševanjem teh nalog. Direktor določa tudi cene storitev, ki niso v pristojnosti 
ustanovitelja oziroma občinskega sveta ustanovitelja, in odgovarja za zakonitost dela javnega 
podjetja. Enako kot do sedaj, direktorja na podlagi javnega razpisa in po postopku, določenem 
z Odlokom, imenuje in odpokliče nadzorni svet, ki pa mora predhodno pridobiti soglasje 
občinskega sveta. Direktor je imenovan za določen čas, in sicer za mandatno obdobje petih 
let, poleg zakonsko določenih pogojev za imenovanje iz drugega odstavka 255. člena ZGD-1 
pa mora izpolnjevati tudi z Odlokom določene pogoje in dodatne pogoje, ki jih v razpisu lahko 
določi nadzorni svet.  
 

3.10 Financiranje dejavnosti javnega podjetja 

Deseto poglavje ureja financiranje dejavnosti javnega podjetja, ki se financirajo s ceno storitev 
gospodarskih javnih služb, ki jih izvaja podjetje, s prodajo blaga in storitev na trgu, iz 
proračunskih sredstev ustanovitelja in iz drugih virov. 
 
Odlok v posameznih podpoglavjih v skladu z 59. členom ZGJS ureja način in postopek  
oblikovanja in določanja cen storitev gospodarskih javnih služb, najobsežneje pa so pravila 
določena za oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja individualne 
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rabe, torej tistih za katere plačujejo ceno proizvoda ali storitve uporabniki, metodologijo za 
njihovo oblikovanje pa določa tudi Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 
76/2017, 78/2019). Navedena določila predstavljajo normativen okvir za oblikovanje in 
določanje cen storitev gospodarskih javnih služb in zagotavljajo pregledne finančne odnose z 
izvajalcem gospodarskih javnih služb in mehanizem za uravnavanje prihodkov in stroškov 
gospodarskih javnih služb oziroma nadzor financiranja in določitev cen storitev gospodarskih 
javnih služb, in pri določanju cen gospodarskih javnih služb varstva okolja ne odstopajo od 
dosedanje prakse.      
   

3.11 Poslovna skrivnost 

V 39. členu Odloka je opredeljena poslovna skrivnost ter dolžnost njenega varovanja. 

 

3.12 Prehodne in končne določbe 

Dvanajsto poglavje vsebuje prehodne in končno določbo, ki določajo preoblikovanje delniške 
družbe KSP HRASTNIK Komunalno – stanovanjsko podjetje, d.d, v družbo z omejeno 
odgovornostjo, imenovanje prvega direktorja in nadzornega sveta novega javnega podjetja, 
zaradi prenehanja mandata dosedanjim organom delniške družbe in oblikovanjem novih 
organov družbe z omejeno odgovornostjo, izvajanje gospodarskih javnih služb iz 8. člena 
Odloka v času do uskladitve odlokov, ki urejajo izvajanje posameznih gospodarskih javnih 
služb, z določili tega odloka, ter začetek veljavnosti novega odloka. 
 

4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

Sprejem odloka v predlagani vsebini ne spreminja finančnih obveznosti občine, saj je osnovni 
kapital javnega podjetja zagotovljen s preoblikovanjem družbe KSP HRASTNIK Komunalno – 
stanovanjsko podjetje, d.d. na podlagi sklepa o preoblikovanju družbe. 
 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja 
Komunala Hrastnik d.o.o. v prvi obravnavi obravnava in sprejme kot primerno podlago 
za drugo obravnavo. V kolikor na predlog odloka v prvi obravnavi ne bo bistvenih 
vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi obravnavi bilo enako 
besedilu predloga odloka iz prve obravnave, predlagamo, da Občinski svet sprejme 
predlog odloka na isti seji, tako da se prva in druga obravnava predloga odloka združita. 

 
 
                                                                                ŽUPAN OBČINE HRASTNIK                                                                                  
                                                                                           Marko FUNKL    
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UVODNA POJASNILA 

Namen elaborata je izdelava analize učinkovitosti in ekonomičnosti preoblikovanja družbe 
KSP HRASTNIK Komunalno - stanovanjsko podjetje, d.d. (v nadaljevanju KSP Hrastnik) iz 

delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo in javno podjetje, z vidika izvajanja 

gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju GJS), s ciljem, da se prouči, katera izmed oblik 
izvajanja javnih služb je z ekonomskega vidika za občino najugodnejša in bi poleg tega 
zagotavljala tudi najbolj učinkovito in kakovostno izvajanje storitev gospodarskih javnih 

služb ob optimalnih cenah za uporabnike storitev.  

 

V ta namen je uvodoma predstavljena vloga in pomen ter institucionalna ureditev 

upravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb ter trendi na področju upravljanja 

gospodarskih javnih služb. V posebnem poglavju je podana pravna ureditev lokalnih 

gospodarskih javnih služb v slovenskem prostoru, predstavljene možne oblike izvajanja 
gospodarskih javnih služb in njihove ključne značilnosti. Glede na namen elaborata, ki je 

usmerjen v analizo učinkovitosti in ekonomičnosti preoblikovanja izvajalca javnih služb, ki 
izvaja javne storitve na podlagi koncesije, iz delniške družbe v družbo z omejeno 
odgovornostjo in javno podjetje, so povzete ključne značilnosti ter prednosti in slabosti ene 

in druge organizacijske oblike, ki izhajajo iz normativne ureditve lokalnih gospodarskih 

javnih služb. Ker mora preoblikovanje izvajalca javnih služb podpreti doseganje zahtev 
zakonskih določil in pričakovanja uporabnikov, so cilji občine pri zagotavljanju javnih služb 
še posebej izpostavljeni.  
 

Analiza obstoječega načina izvajanja gospodarski služb v Občini Hrastnik pojasnjuje 

zgodovinsko ozadje in sedanje organizacijske oblike izvajanja obveznih in izbirnih lokalnih 

javnih služb. Posebna pozornost je namenjena družbi KSP Hrastnik s ciljem, da se opredeli 

finančni položaj in uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih ter primerjalno z drugimi 

izvajalci gospodarskih javnih služb, povprečjem regije in panoge.  

 

Izvajanje javnih služb poteka v nekonkurenčnem okolju naravnega monopola, zato je 

analiza učinkovitosti z vidika zanesljivosti in kakovosti javnih storitev ter vpliva na ceno 
javnih storitev izvedena s pomočjo primerjave stroškov izvajanja posameznih javnih storitev 

z izvajalci, ki izvajajo storitve v primerljivih pogojih. 

 

Na osnovi izvedenih analiz je podana ocena možnosti izvajanja gospodarskih javnih služb s 

preoblikovanjem KSP Hrastnik iz delniške družbe v javno podjetje ter izdelana SWOT analiza 

zagotavljanja javnih služb v okviru javnega podjetja. Na koncu so povzete zaključne 
ugotovitve ter podana priporočila. 
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1. INSTITUCIONALNA UREDITEV UPRAVLJANJA 

LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 

Za doseganje kakovosti življenja ljudi je ustrezen komunalni standard posebno pomemben, 
zato države povsod po svetu, ne glede na doseženo razvojno stopnjo in privatizacijske 
tendence, prevzemajo skrb za zagotavljanje dobrin, ki so v splošnem družbenem interesu 

in omogočajo, da so dostopne vsem. Zaradi značilne oblike naravnega in lokalnega 
monopola ter močnih, pozitivnih in negativnih, vplivov na zdravje prebivalcev in naravno 
okolje so za številne javne službe odgovorne predvsem lokalne skupnosti, ki imajo v lasti 

infrastrukturne objekte in naprave ter tako ščitijo javni interes.  
 

Lokalne skupnosti so stičišče lokalne demokracije in odgovornosti za zagotavljanje 

kakovostnih in občanom dostopnih javnih storitev. Pogosto gre za nasprotujoče si interese, 
saj učinkovito zagotavljanje javnih storitev praviloma zahteva geografsko večje območje, 
medtem ko lokalna demokracija zahteva manjše skupnosti, ki zagotavljajo večje 
vključevanje prebivalcev v lokalno samoupravo. Organiziranost in upravljanje lokalnih 

javnih služb je tradicionalno povezano z lokalno ureditvijo. Pri tem ključne značilnosti, da je 

za zagotavljanje javnih storitev odgovorna občina, da je lokalna infrastruktura praviloma v 
lasti občin, ter da je izvajanje javnih storitev prostorsko omejeno, pogosto na območje 
posamezne občine, pomembno vplivajo na način in obliko zagotavljanja javnih storitev.  

 

Na institucionalno ureditev izvajanja lokalnih gospodarskih javnih služb vplivata predvsem 

dve ključni spremenljivki: način upravljanja in oblika lastništva. Z vključitvijo obeh 
spremenljivk v matriko lahko upravljanje gospodarskih javnih služb teoretično razvrstimo v 

štiri glavne skupine, znotraj katerih so prisotne različno intenzivne stopnje ločevanja med 
javnim in zasebnim oziroma posrednim in neposrednim upravljanjem javnih služb. 

1.1 Neposredno ali posredno upravljanje 

Storitve lokalnih gospodarskih javnih služb so dobrine javnega interesa, kar narekuje, da 

lokalne skupnosti prevzemajo odgovornost za njihovo zagotavljanje. Način izvajanja 

storitev je zato stvar odločitve na pristojnem nivoju lokalne skupnosti. Lokalna skupnost 

lahko sama zagotovi izvajanje storitev ali pa se odloči za prenos izvajanja na izvajalce z 

določeno stopnjo samostojnosti. Odločitev, bodisi za posredno ali neposredno upravljanje 

ima svoje prednosti in slabosti. Medtem ko neposredno upravljanje zagotavlja močan vpliv 
na poslovanje izvajalca, pa po drugi strani lahko negativno vpliva na njegovo samostojnost 

in podjetniško usmerjenost. Pri posrednem upravljanje je podjetniška spodbuda izvajalcev 

veliko večja, zahteva pa vzpostavitev ustrezne regulacije, ki omogoča posreden vpliv na 
izvajalce. 
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Neposredno javno upravljanje 

Zagotavljanje javnih storitev z izvajanjem dejavnosti v okviru javnega sektorja in 

neposrednim upravljanjem pristojnih organov preko režijskih obratov ali občinskih javnih 
podjetij je najbolj razširjena oblika izvajanja javnih služb v evropskem prostoru in tudi pri 
nas. 

Infrastruktura pri tej obliki upravljanja ni v lasti izvajalcev dejavnosti, cenovno politiko 

vodijo pristojni občinski organi. Avtonomnost vodenja podjetij je zelo omejena, regulacija 
in nadzor se izvajata neposredno preko pristojnih organov. Ohranjanje neposrednega 

javnega upravljanja kot prevladujočo obliko se v praksi utemeljuje predvsem z 

odgovornostjo lokalnih skupnosti za zagotavljanje kakovostne oskrbe prebivalcev s 

cenovno dostopnimi osnovnimi javnimi storitvami (oskrba s pitno vodo, ravnanje z 

odpadno vodo in odpadki). V številnih evropskih državah, in tudi pri nas, so visoke tehnično-

tehnološke zahteve ter finančni in cenovni pritiski, kot posledica uvedbe visokih evropskih 

standardov vplivali, da so začele potekati različne lastniške in institucionalne spremembe v 

smeri vse bolj posrednega upravljanja. Glavni razlog je predvsem v vse večjih finančnih 

potrebah za obnovo in izgradnjo infrastrukture. 

 

Posredno javno upravljanje s prenosom pooblastil 

Odgovornost javnega sektorja se lahko zagotavlja s prenosom pooblastil na druge izvajalce 

z različno stopnjo avtonomnosti pri upravljanju (več-občinska podjetja, koncesijska 

podjetja, javno-zasebno partnerstvo). Od neposrednega javnega upravljanja se ta oblika 

razlikuje predvsem po večji stopnji avtonomnosti vodstva podjetja glede cenovne in 
investicijske politike.  

1.2 Javno ali privatno upravljanje  

Druga dimenzija, ki odraža institucionalno ureditev upravljanja, se nanaša na lastništvo 
izvajalcev. Torej na vprašanje, ali je izvajanje storitev preneseno na javne ali privatne 
izvajalce. Lokalna skupnosti se namreč lahko odloči, da v izvajanje vključi tudi zasebni  

sektor in na ta način zagotovi potrebna finančna sredstva in znanje. 
 

Posredno zasebno upravljanje 

Na področju nekaterih javnih služb se je uveljavilo vključevanje zasebnih podjetij v izvajanje 
javnih storitev na podlagi časovno omejenih pogodb (koncesija). Po vsebini ta, t. i. francoski 

model, predstavlja konkurenco za tržišče in za dejavnosti, kjer konkurence na tržišču ni 
mogoče vpeljati, omogoča oblikovanje ex-ante konkurence, tako da dovoljuje izvajalcem, 

zasebnim in javnim, da konkurirajo za izvajanje storitev. Za to obliko upravljanja je značilna 
visoka stopnja avtonomnosti pri vodenju zasebnega podjetja, pogodbeno opredeljen 

zahtevan način izvajanja dejavnosti, cene storitev in nadzor nad izvajanjem dejavnosti. 
Infrastruktura ostaja v lasti lokalnih skupnosti, razpisi za podeljevanje koncesij zagotavljajo 

konkurenčnost, zato regulacija cen načeloma ni potrebna. Velja pa poudariti, da med 
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izvajalci nastopi konkurenčnost le ob potegovanju za izbor, za pogodbeno obdobje je 
značilno monopolno izvajanje storitev.  

 

Neposredno zasebno upravljanje 

V primeru neposrednega zasebnega izvajanja dejavnosti je lastništvo infrastrukture 
preneseno na zasebna podjetja. Tovrstna oblika je zaenkrat prisotna le v Angliji in Walesu, 

skrb za nadzor nad cenami, učinkovito izvajanje dejavnosti in zaščito javnega interesa je 
prenesena na neodvisnega regulatorja. Velja poudariti, da popoln prenos upravljanja 

dejavnosti na zasebne izvajalce še ne pomeni nujno večje konkurence1.  

 

Lokalne skupnosti, kot pristojne institucije, odločajo, s kakšno obliko upravljanja bodo lahko 
optimalno zagotovile maksimiranje javnega interesa. Na splošno ne obstaja univerzalno 
pravilo, po katerem naj bi občine učinkovito zagotavljale kakovostne javne službe. Dejansko 

je v praksi način zagotavljanja javnih storitev pogosto predvsem politična odločitev. 
 

Uvedba visokih evropskih standardov predvsem glede oskrbe s pitno vodo ter ravnanjem z 

odpadno vodo in odpadki je povečala tehnično kompleksnost izvajanja storitev in zahtevala 

visoko tehnološko specializacijo lokalnih izvajalcev, kar pojasnjuje, da so lokalne skupnosti 

izvajanje javnih storitev najpogosteje prenesle na druge izvajalce. V tem primeru je značilno 
ločeno lastništvo infrastrukture in izvajanje storitev, kar občinam, kot odgovornim za 
zagotavljanje storitev, otežuje nadzor nad tem, da izvajalci ne postavljajo v ospredje svoje 

podjetniške interese.  
 

Različne pravne in operativne omejitve, znotraj katerih lahko delujejo izvajalci občinskih 
javnih storitev, so odvisne predvsem od organizacijskih oblik izvajanja storitev. Kot smo 

spoznali, so te lahko zelo raznolike, organizacijsko in lastniško bolj ali manj povezane z 
lokalnim upravljanjem. Režijski obrati na primer delujejo praktično pod okriljem občin, 
medtem ko je na delovanje zasebnih pogodbenih izvajalcev težje vplivati. Čvrstost povezave 
med lokalnimi skupnostmi in izvajalci javnih storitev je po svojem bistvu tista značilnost, ki 
pogojuje razliko med posameznimi sistemi upravljanja. 

1.3 Trendi na področju upravljanja gospodarskih javnih služb 

V preteklosti je v Evropi prevladovala tradicija monopolnih javnih podjetij v državni ali 

lokalni lasti. Države so s svojimi institucijami zagotavljale vse javne dobrine in storitve ter 
omejevale vsakršno konkurenco. Tehnološke, politične in gospodarske spremembe, ki smo 

jim priča v zadnjih desetletjih, vse bolj spodbujajo liberalizacijo javnih služb, kar pomeni 
širitev konkurence tudi na to področje, uveljavljanje privatizacije in vzpostavljanje 

 
1 Obstoječim angleškim izvajalcem na področju oskrbe s pitno vodo in ravnanjem z odplakami so bile v procesu 

privatizacije podeljene 25-letne koncesije brez predhodnih konkurenčnih razpisov in v tem obdobju bodo 
podjetja lahko koristila dodeljene pravice. 
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partnerskega odnosa med javnim in zasebnim sektorjem. Navedeni procesi so se v 

evropskih državah na področju posameznih javnih storitev odvijali z različno intenzivnostjo 
in na različne načine.  
 

V zadnjem obdobju je v javnosti veliko pozornosti vzbudila liberalizacija in privatizacija 

vodnega sektorja, ki se je od devetdesetih let prejšnjega stoletja razširila po vsem svetu. 
Privatizacija vodnega sektorja v mnogih državah ni bila uspešna, pogosto so jo spremljale 

bistveno višje cene in slabša kakovost oskrbe s pitno vodo, imetniki koncesij pa so postali 
lokalni monopoli. V javnosti se je kot posledica nezadovoljstva s storitvami zasebnih 

izvajalcev oblikoval pomemben trend vse glasnejših zahtev uporabnikov po vrnitvi 

vodovodnih in kanalizacijskih storitev v javno upravljanje2. 

 

V evropskem prostoru je navedba v prvotnem predlogu direktive o koncesijah glede 

odpiranja trga v vodnem sektorju med državljani vzbudila strah pred privatizacijo vodnih 
virov ter velik odpor do takšne ureditve. Oblikovala se je močna državljanska pobuda 

"Pravica do vode", v okviru katere je bilo zbranih 1,88 milijona podpisov3. Z navedeno 

pobudo so državljani Evropske unije pozvali Evropsko Komisijo naj predlaga zakonodajo, ki 

bo izvrševala človekovo pravico do vode in komunalne ureditve, kot jo priznavajo Združeni 
narodi, ter bo spodbujala zagotavljanje vode in komunalne ureditve kot osnovne javne 

storitve za vse4 . Posledica predložene državljanske pobude, da je voda javna dobrina in ne 
blago, je določba 12. člena Direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb5, ki se nanaša na 
izključitev uporabe določb Direktive za vodno področje. Navedeno pomeni, da določila 
Direktive za vodno področje ne bodo veljala in bodo države članice o tem še zmeraj odločale 
popolnoma avtonomno.  

 

V Sloveniji se je navedena pobuda odrazila v zapisu pravice do pitne vode v ustavo. Konec 

leta 2016 je bil v ustavo dodan nov 70.a, kjer je izrecno zapisano, da ima vsakdo pravico do 

pitne vode, da so vodni viri javno dobro v upravljanju države, da vodni viri služijo 
prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev 

in v tem delu niso tržno blago, in da oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo 

gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in 
neprofitno. 

 

Povzamemo lahko, da se je trend liberalizacije na področju javnih služb na področju 
zagotavljanja oskrbe s pitno vodo v evropskem prostoru zaustavil in da se ponovno vrača 

 
2 V obdobju od leta 2000 do 2015 je 235 mest v 37 državah sveta privatizirane vodovodne sisteme vrnilo v 
javno upravljanje. Vir: http://www.remunicipalisation.org/ [25. 9. 2020]. 
3Right2water: https://www.right2water.eu/ [25. 9. 2020]. 
4 Evropska Komisija: Sporočilo Komisije o evropski državljanski pobudi »Voda in komunalna ureditev sta 
človekova pravica! Voda je javna dobrina in ne blago!«, COM(2014) 177 final, Bruselj, 19. 3. 2014. 
5 Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih 

pogodb. 

http://www.remunicipalisation.org/
https://www.right2water.eu/
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tradicionalno zagotavljanje tovrstnih javnih služb v okviru javnega sektorja. Navedeno 

družbeno dimenzijo, ki obenem kaže tudi na odnos prebivalcev do zasebnega upravljanja 

na področju vodnega sektorja, velja upoštevati pri odločitvi glede bodočega načina 
izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Hrastnik. 
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2. PRAVNA UREDITEV LOKALNIH GOSPODARSKIH 

JAVNIH SLUŽB V SLOVENSKEM PROSTORU 

Lokalna samouprava predstavlja eno izmed pomembnih načel demokratične ureditve 
sodobne družbe ter označuje pravico in sposobnost lokalne skupnosti, da odgovorno ureja 
javne zadeve v interesu lokalnega prebivalstva. V skladu z določilom 140. člena Ustave 
Republike Slovenije 6  spadajo v pristojnost občine zadeve, ki jih občina lahko ureja 
samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine. Občina v okviru ustave in zakonov 
samostojno ureja lokalne zadeve javnega pomena, ki so določene z Zakonom o lokalni 
samoupravi7, s področnimi zakoni ter s splošnimi akti občine. 

 

Na tej podlagi občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, ki jih sama 

določi s splošnim aktom, ali pa so določene z zakonom ter tako v okviru svojih pristojnosti 

ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe s ciljem zadovoljevanja potreb svojih 

prebivalcev. 

 

Temeljno pravno izhodišče gospodarskih javnih služb je Zakon o gospodarskih javnih 
službah8 iz leta 1993, ki določa način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb, vendar 

jih konkretno ne navaja. Določene so v različnih področnih zakonih, in sicer med drugim v 

Zakonu o varstvu okolja9, Zakonu o cestah10, Zakonu o stavbnih zemljiščih11 ter Zakonu o 

pogrebni in pokopališki dejavnosti12. Gospodarske javne službe so republiške in lokalne in 
so lahko obvezne in izbirne. Obvezna gospodarska javna služba se določi z zakonom. 
 

Zakon o gospodarskih javnih službah določa, da se njihovo izvajanje zagotavlja v naslednjih 
oblikah:  

• v režijskem obratu,  

• v javnem gospodarskem zavodu, 

• v javnem podjetju ali 

• z dajanjem koncesij.  

  

 
6 Ustava Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 

69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 

75/16 – UZ70a. 
7 Zakon o lokalni samoupravi, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE. 
8 Zakon o gospodarskih javnih službah, Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN 

in 57/11 – ORZGJS40. 
9 Zakon o varstvu okolja, Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. 

US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 

102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE. 
10 Zakon o cestah, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18. 
11 Zakon o stavbnih zemljiščih, Uradni list RS, št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1. 
12 Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Uradni list RS, št. 62/16. 
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Način opravljanja republiške gospodarske javne službe predpiše Vlada Republike Slovenije 
z uredbo, lokalna skupnost pa z odlokom tako, da je zagotovljeno njeno izvajanje v okviru 

funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov. Tehnični, oskrbovalni, 
stroškovni, organizacijski in drugi standardi ter normativi za opravljanje gospodarskih javnih 

služb se urejajo s predpisi pristojnih ministrstev. 

 

Ne glede na način izvajanja lokalne gospodarske javne službe, režim dejavnosti predpiše 
lokalna skupnost, ki z izdajo posebnega predpisa o načinu opravljanja lokalne javne službe 
določi:  

• organizacijsko in prostorsko zasnovo izvajanja javne službe po vrstah in številu 

izvajalcev, 

• vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev, 

• pogoje za opravljanje in uporabo javnih dobrin, 

• pravice in obveznosti uporabnikov, 

• vire financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja, 
• vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za opravljanje gospodarske javne 

službe, ki so lastnina lokalne skupnosti ter del n javne lastnine, ki je javno dobro in 

varstvo, ki ga uživa ter 

• druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe. 
 

Če povzamemo temeljna izhodišča, ki jih opredeljuje Zakon o gospodarskih javnih službah, 

se z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami trajno in nemoteno v javnem interesu 

zagotavljajo javne dobrine zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar jih ni mogoče 
zagotavljati na trgu. Pri zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička podrejeno 
zadovoljevanju javnih potreb. 

2.1 Možne oblike izvajanja občinskih gospodarskih javnih služb – 

ključne značilnosti 

Zakon o gospodarskih javnih služba kot možne oblike izvajanja gospodarskih javnih služb 

opredeljuje: režijski obrat, javni gospodarski zavod, javno podjetje ali s podelitvijo 

koncesije.  

 

V nadaljevanju so podrobneje predstavljene ključne značilnosti posamezne oblike. 
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GRAF 1 Zakonske oblike zagotavljanja gospodarskih javnih služb 

 

 

 

2.1.1 Režijski obrat 

Občina lahko zagotovi izvajanje gospodarske javne službe v obliki režijskega obrata, kadar 
bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno 
ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo. Režijski obrat se organizira kot 
organizacijska enota uprave oziroma službe občine. Organiziran je lahko kot samostojen ali 
nesamostojen režijski obrat, pri čemer zakon izrecno določa, da režijski obrat ni pravna 
oseba. 

 

Gre za najpreprostejšo obliko izvajanja javnih služb v režiji, ki je del občinskega ustroja. 

Režijski obrati delujejo praktično pod okriljem občin, značilno je neposredno upravljanje in 

nadzor nad izvajanjem javnih storitev. Organizacijo in delovno področje režijskega obrata 

določi občinski svet v okviru organizacije in delovnega področja občinske uprave na predlog 

župana. Značilni so relativni nizki stroški izvajanja, predvsem zaradi možnosti vključevanja 
zaposlenih iz občinske uprave. Režijski obrat nima lastnih osnovnih sredstev, glede na 

organizacijsko zasnovo je omejena možnost strokovnega razvoja in profesionalizacije. 

 

Zaradi vse večje kompleksnosti in tehnične zahtevnosti je v praksi to relativno redka oblika 
zagotavljanja temeljnih gospodarskih javnih služb, razen v primeru manjših občin, kjer gre 

praviloma za manjši obseg izvajanja javnih storitev.  
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2.1.2 Javni gospodarski zavod 

V obliki javnega gospodarskega zavoda se lahko zagotovi izvajanje lokalne gospodarske 

javne službe, kadar gre za opravljanje ene ali več lokalnih gospodarskih javnih služb, ki jih 
zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni njihov cilj. Javni 

gospodarski zavod, ki je samostojna pravna oseba, ustanovi lokalna skupnost z aktom o 

ustanovitvi. Poleg samoupravne lokalne skupnosti so lahko soustanovitelji javnega 

gospodarskega zavoda tudi druge pravne ali fizične osebe, vendar njihovi ustanoviteljski 

deleži skupaj ne smejo presegati 49 %. 
 

Organizacija oblika javnega zavoda je v praksi bolj značilna za izvajanje negospodarskih 

javnih služb oziroma socialnih javnih služb, kjer je poudarjena njihova neprofitna narava, 

pri čemer zavod lahko opravlja gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena opravljanju 

dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen. Javni gospodarski zavodi smejo opravljati tudi 

gospodarsko dejavnost oziroma tržno dejavnost, kar ni njihov primarni namen, pri čemer 
morajo presežek prihodkov nad odhodki porabiti za financiranje izvajanja javnih služb za 

katere so ustanovljeni.  

 

Javni gospodarski zavod je pravnoorganizacijsko nekakšen hibrid med javnim zavodom in 

javnim podjetjem. Pri tem so javni zavodi omejeni glede izvajanja gospodarske dejavnosti 

in so praviloma ustanovljeni za izvajanje negospodarskih javnih služb, medtem ko je za 

javna podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, izvajanje gospodarske dejavnosti 

precej bolj običajno, seveda ob izvajanju gospodarskih javnih služb zaradi katerih so bila 

ustanovljena. 

 

Glede na navedene značilnosti so javno gospodarski zavodi v praksi redka oblika izvajanja 

gospodarskih javnih služb. Po podatkih objavljenih v javnem registru AJPES-a je bilo na dan 

30. 6. 2020 v Sloveniji zgolj sedem gospodarskih javnih zavodov, ki izvajajo različne 
dejavnosti, le eden izmed njih izvaja občinsko javno službo urejanja in vzdrževanja zelenih 

in drugih javnih površin. 

 

Povzamemo lahko, da se oblika gospodarskega javnega zavoda v Sloveniji ne uporablja za 

izvajanje lokalnih javnih služb. Sklepamo lahko, da je razlog predvsem v nedorečeni obliki 
gospodarskega javnega zavoda in odprtimi vprašanji, ki so s tem povezana. 

 

2.1.3 Javno podjetje 

Zakon o gospodarskih javnih službah določa, da lokalna skupnost lahko zagotovi izvajanje 

lokalne gospodarske javne službe v obliki javnega podjetja, kadar gre za opravljanja ene ali 
več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne 
dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče 
opravljati profitno. Javno podjetje lahko ustanovi lokalna skupnost kot podjetje v lasti 

lokalne skupnosti.  
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V slovenskem prostoru je javno podjetje najpogostejša oblika izvajanja lokalnih 
gospodarskih javnih služb, kar je glede na zgodovinsko dediščino t. i. dejavnosti posebnega 

družbenega pomena tudi razumljivo. Lokalne skupnosti v okviru javnega podjetja 

zagotavljajo predvsem gospodarske javne službe varstva okolja. 

 

Pojem javnega podjetja pravno ni enotno definiran. Poseben položaj javnega podjetja 
opredeljuje predvsem Zakon o gospodarskih javnih službah, ki v delu, ki se nanaša na javno 

podjetje ureja vprašanja glede ustanovitve javnega podjetja, pravic ustanovitelja in 

imenovanja direktorja. Za vsa ostala vprašanja pa napotuje na uporabo Zakona o 

gospodarskih družbah.  

 

Na podlagi navedenega je mogoče sklepati, da se posebnosti instituta javnega podjetja 

nanašajo predvsem na vprašanja opredeljena v Zakonu o gospodarskih javnih službah. Ker 

javno podjetje po veljavni ureditvi nima lastne statusne oblike, jo neposredno črpa iz 
ureditve gospodarskih družb, tako da se lahko ustanovi samo v eni od statusnih oblik 

pravnih subjektov, ki jih predvideva veljavni Zakon o gospodarskih družbah. V praksi se 

pojavljate dve pravno organizacijski obliki, in sicer družba z omejeno odgovornostjo in 
delniška družba. Delniška družba je primerna oblika za javno podjetje, če ima le-to večje 
število ustanoviteljev in družbenikov z zasebnim kapitalom, da se lahko zagotovi večja 
preglednost in formalnost pri delovanju podjetja. Če v javnem podjetju ni zasebnih 
lastnikov, je družba z omejeno odgovornostjo primernejša organizacijska oblika, prav tako 

tudi v primeru ko je več ustanoviteljev, saj omogoča družbenikom večjo avtonomijo pri 
urejanju medsebojnih razmerij. 

 

Glede na to, da ni posebnega zakona, ki bi v slovenskem prostoru urejal položaj javnih 
podjetij, se v praksi v veliki meri uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah, in s 
tem so javna podjetja pogosto izenačena z ostalimi gospodarskimi družbami. Statusno se 

javno podjetje tako ne razlikuje od navadne gospodarske družbe, ključna razlika je v 

upravljavskih upravičenjih, pri katerih ima lokalna skupnost kot ustanoviteljica posebne 

ustanoviteljske pravice in sicer določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter 
zagotavljanje in uporabo javnih dobrin in odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih 

dobrin ter sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun javnega podjetja. 
 

2.1.4 Koncesionirana gospodarska javna služba 

Zakon o gospodarskih javnih službah kot način izvajanja gospodarske javne službe 
predvideva tudi koncesijo, ki je oblika zasebnega izvajanja javne službe. S koncesijo 

koncedent tj. lokalna skupnost preda izvajanje javne službe osebi zasebnega prava.  
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Zakon 13  določa, da je koncesijsko razmerje dvostransko pravno razmerje med lokalno 
skupnostjo ali drugo osebo javnega prava kot koncedentom in pravno ali fizično osebo kot 
koncesionarjem, v katerem koncedent podeli koncesionarju posebno ali izključno pravico 
izvajati gospodarsko javno službo oziroma drugo dejavnost v javnem interesu, kar lahko 
vključuje tudi zgraditev objektov in naprav, ki so deloma ali v celoti v javnem interesu. 

Koncesijsko razmerje je torej razmerje, kjer se prepletajo elementi zasebnega in javnega 

prava ter srečuje javni in zasebni interes. Koncedent namreč podeljuje koncesijo zaradi 
zadovoljevanja javnega interesa, koncesionar pa jo sprejme zaradi lastnega poslovnega 

interesa. 

 

Postopek za podelitev koncesije je dokaj zapleten. Najprej mora koncedent sprejeti akt o 

načinu izvajanja javne službe in v njem načeloma že vnaprej odločiti, da se neka 

gospodarska javna služba opravlja kot koncesionirana. Akt ureja celoten režim izvajanja 
javne službe in opredeljuje javni interes na področju določene javne službe.  
 

Zakon o javno-zasebnem partnerstvu določa, da v primeru, ko je predmet koncesije storitev 
izvajanje gospodarskih javnih služb ali dejavnosti, ki se zagotavljajo na način in pod pogoji, 
ki veljajo za gospodarske javne službe, se za izbiro koncesionarja in izvajanje koncesijskega 

razmerja uporabljajo tudi pravila zakona, ki ureja gospodarske javne službe tj. Zakona o 

gospodarskih javnih službah. 
 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, so podlaga za kasnejši javni razpis, s katerim 
koncedent pridobi koncesionarja. Podlaga za javni razpis je koncesijski akt, s katerim se 

določita tudi oblika in postopek javnega razpisa. Z izbranim koncesionarjem koncedent 

sklene koncesijsko pogodbo, s katero uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem 

koncesionirane gospodarske javne službe.  
 

V zvezi s koncesijami so pomembne tudi določbe Zakona o nekaterih koncesijskih 

pogodbah14, ki je v naš pravni red prenesel pravila Direktive 2014/23/EU o podeljevanju 

koncesijskih pogodb, ki loči pojem koncesije od pojma javnega naročila in kot razlikovalni 
kriterij določa pojem znatnega operativnega tveganja. Zakon o nekaterih koncesijskih 

pogodbah ureja tudi tematiko sklepanja koncesijskih pogodb s področja varstva okolja in 

določa izjeme za katere se zakon ne uporablja, pri čemer je med izjemami navedeno tudi 
področje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in področje odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode. 

 
13 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, Uradni list RS, št. 127/06. 
14 Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah, Uradni list RS, št. 9/19. 
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2.2 Oblike izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 

ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode v slovenskem prostoru  

V nadaljevanju smo preverili, v kakšni organizacijski obliki občine s podobnim številom 
prebivalcev kot Občina Hrastnik zagotavljajo ključni obvezni lokalni gospodarski javni službi 
oskrbe s pitno vodo in ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. 
Glede na število prebivalcev v Občini Hrastnih (9.202) smo analizirali organizacijsko obliko 
izvajanja navedenih javnih služb v občinah, ki imajo med 7.000 in 11.000 prebivalcev15. 

 

Na področju oskrbe s pitno vodo je v 23 občinah z navedenim številom prebivalcev v 
preteklem letu javno službo delno ali v celoti zagotavljajo 19 izvajalcev. Večina med njimi 
(16) javne storitve zagotavljajo v obliki javnega podjetja, 2 v okviru režijskega obrata in le 

KSP Hrastnik v obliki koncesije. 

 

Storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode je v navedenih občinah zagotavljajo 21 
izvajalcev, 14 v obliki javnega podjetja, 3 v okviru režijskega obrata, ter 4 v obliki koncesije, 

in sicer poleg KSP Hrastnik še Nigrad d. d., Petrol d. d. in WTE Bled d. o. o. – slednji dve 

družbi predvsem na področju čiščenja odpadne vode. 

 

Povzamemo lahko, da glede na organizacijsko obliko izvajanja javne službe oskrbe s pitno 
vodo in javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode v občinah, ki imajo podobno 
število prebivalcev kot Občina Hrastnik, prevladujejo javna podjetja, ki zagotavljajo storitve 

v eni ali več občin.  

2.3 Javno podjetje – koncesija primerjalni pregled prednosti in 

slabosti 

Glede na to, da je namen elaborata analiza učinkovitosti in ekonomičnosti preoblikovanja 
izvajalca javne službe, ki izvaja javne storitve na podlagi koncesije, iz delniške družbe v 
družbo z omejeno odgovornostjo in javno podjetje, so v nadaljevanju povzete ključne 
značilnosti ter prednosti in slabosti ene in druge organizacijske oblike, ki izhajajo iz 
normativne ureditve lokalnih gospodarskih javnih služb. 
 

Ob tem je treba poudariti, da v nadaljevanju opredeljene normativne prednosti in slabosti 

koncesijske ureditve za KSP Hrastnik zaradi dosedanjega prevladujočega 81,7-odstotnega 

lastništva Občine Hrastnik veljajo v omejenem obsegu. 

 

 
15 Vir: Spletna stran Poslovnega registra RS ter spletne strani posameznih izvajalcev.   
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JAVNO PODJETJE 

Prednosti Slabosti 

• ustanovi se v primeru, ko ena ali več občin 
skupaj zagotavljajo izvajanje GJS – 100-

odstotna javna last; 

• gospodarska družba z lastno pravno 
subjektiviteto; 

• dolgoročna in stabilna oblika 
zagotavljanja gospodarskih javnih služb; 

• neposreden nadzor s strani občine preko 

nadzornega organa in ustanoviteljskih 

pravic; 

• možnost vpliva na cenovno in investicijsko 
politiko podjetja; 

• dobiček namenjen izvajanju javnih nalog 
in razvoju; 

• dopustno izvajanje posebnih in 

dopolnilnih tržnih storitev; 

• omogoča fleksibilnost občine pri 
zagotavljanju gospodarskih javnih služb; 

• možna visoka strokovnost in 

profesionalizacija izvajanja javnih 

storitev; 

• možnost »in house« razmerja. 

• monopolno izvajanje javne službe na 
območju občine; 

• treba je zagotoviti osnovni kapital in 

vložek v osnovna sredstva; 
• višji stroški delovanja (zaposleni, 

poslovodstvo, finančna služba); 
• stroškovna neučinkovitost v primeru 

premajhnega obsega javnih storitev na 

opredeljenem oskrbovalnem območju; 

• konfliktnost dvojne vloge občine kot 
lastnice kapitalskega deleža in regulatorja 
dejavnosti, ki jo opravlja javno podjetje; 

• potrebno doseči ravnovesje med politično 
odgovornostjo, socialnim vidikom in 

poslovnim uspehom podjetja. 
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KONCESIJA 

Prednosti Slabosti 

• ni treba zagotovi osnovnega kapitala in 

vložka v osnovna sredstva; 
• možnost, da se večino tveganj, ki izhajajo 

iz izvajanja GJS prenese na koncesionarja, 

kar zmanjšuje tveganje občine glede 
izterljivosti plačil do končnih uporabnikov 
ali tveganja morebitne bodoče minimalne 
porabe npr. vode s strani končnih 
uporabnikov; 

• koncesionar mora zagotoviti potrebne 

kadre, tehnično opremo in druga sredstva 

potrebna za izvajanje javne službe; 
• stroški delovanja (zaposleni, 

poslovodstvo, finančna služba) so lahko 

nižji zaradi izvajanja tržnih dejavnosti in 

izvajanja koncesij v drugih občinah; 
• možnost uporabe zasebnih finančnih 

virov in razbremenitev proračuna; 
• edini vložek občine v projekt je podeljena 

izključna oziroma posebna pravica izvajati 

javne službe; 
• tveganje rentabilnosti projekta v celoti 

nosi koncesionar; 

• omogoča specializacijo in 

profesionalizacijo izvajanja javnih 

storitev; 

• možna višja stroškovna učinkovitost 
zaradi boljše izkoriščenosti resursov in 

večjega obsega izvajanja dejavnosti. 

• konkurenčnost omejena le ob 

potegovanju za izbor, za pogodbeno 

obdobje je značilno monopolno izvajanje 
storitev; 

• vsebina in kakovost koncesijskega 

razmerja  odvisna od vsebine koncesijske 

pogodbe; 

• nadzor s strani občine omejen in možen 
zgolj v okviru koncesijske pogodbe; 

• vzpostavljeno koncesijsko razmerje 

temelji na konfliktnem odnosu med 

koncedentom, kot varuhom javnega 

interesa in koncesionarjem kot 

gospodarsko družbo, ki teži k 
maksimiranju dobička; 

• prevzeto tveganje se lahko odrazi v 

komercialnih pogojih zagotavljanja javnih 

služb, kar povečuje pritisk koncesionarja 

na dvig cen izvajanja javnih služb; 
•  nevarnost asimetrije informacij o 

poslovanju; 

• časovno omejena oblika izvajanja 

gospodarske javne službe zato 

osredotočenost na kratkoročne cilje s čim 
manjšimi investicijskimi vložki; 

• nevarnost zniževanja kakovosti na račun 
večjega dobička; 

• uporaba dobička skladno s sklepom 

lastnikov; 

• manjša fleksibilnost občine pri izvajanju 
gospodarske javne službe; 

• nižja stopnja preglednosti in javnosti 

delovanja koncesionarja, glede na dejstvo, 

da posluje kot gospodarska družba 
zasebnega prava; 

• zahtevni in dolgotrajni postopki 

sprejemanja koncesije; 

• težavno spreminjanje in prilaganje 
koncesijske pogodbe spremenjenim 

okoliščinam; 

• potencialno negativno dojemanje javnosti 

glede nevarnosti privatizacije vodnih virov 

in negativnega odnosa do zasebnih 

izvajalcev javnih služb. 
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2.4 Cilji občine pri zagotavljanju storitev javnih služb 

Zakon o gospodarskih javnih službah opredeljuje, da se z občinskimi gospodarskimi javnimi 

službami zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in 

nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja lokalna skupnost zaradi 

zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu. Zakon tudi 

določa, da je pri zagotavljanju javnih dobrin pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju 
javnih potreb.  

 

Javni interes za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb s področja varstva 
okolja opredeljuje Zakon o varstvu okolja16, ki določa cilje varstva okolja, in javni interes na 

tem področju opredeljuje predvsem kot spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega 
razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega 
življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. 
 

Glede na normativno opredelitev javnega interesa lahko povzamemo, da je kakovostno, 

nemoteno, učinkovito in gospodarno zagotavljanje javnih dobrin prednostna naloga 

lokalnih vlad. Lokalne skupnosti te cilje zagotavljajo z izvajanjem javnih služb pri čemer 
morajo ščititi  tudi interes uporabnikov javnih storitev, ki je usmerjen v trajno in nemoteno 

zagotavljanje kakovostnih javnih storitev po dostopni ceni.  

 

Cilji lokalne skupnosti pri izvajanju javnih služb so tako predvsem zagotavljanje ustreznega 
standarda javnih storitev, ob upoštevanju gospodarne in učinkovite rabe javnih sredstev, ki 

zagotavlja dostopne cene za uporabnike in omogoča razvoj javne infrastrukture ter s tem 

trajnostno zagotavljanje javnih storitev. Navedeno lahko občina najlažje doseže ob 

neposrednem upravljanju in javnem lastništvu, kar je možno v primeru izvajanja javnih 
storitev v okviru režijskega obrata ali javnega podjetja, pri čemer je v primeru večjega 
obsega in tehnično-tehnološke zahtevnosti posameznih javnih služb primernejša oblika 
javnega podjetja.  

 

 

 

 

  

 
16 Zakon o varstvu okolja, Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. 

US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 

102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE. 
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3. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB V OBČINI 
HRASTNIK 

Občina Hrastnik je del zasavske statistične regije, ki je po površini najmanjša regija v državi. 
Na zahodu meji na občino Trbovlje, na jugu na Radeče, na vzhodu na Laško, ter na severu 

na Žalec. Občina obsega del Zasavja na obeh bregovih Save. Skoraj tri petine občine 
pokrivajo gozdovi, ki so bili nekoč bogati s hrasti– od tod tudi ime občine. Na razvoj občine 
je pomembno vplival premogovnik ter rudarstvo, ki je bilo v preteklosti  gonilna sila kraja.  

 

Občina meri 58,6 km2 in ima v 10 krajevnih skupnostih 19 naselij. Po površini se med 

slovenskimi občinami uvršča na 118. mesto. V začetku leta 2020 je imelo v občini stalno 
prebivališče 9.202 prebivalcev, s povprečno starostjo 46,5 let, ki je višja od povprečne 
starosti prebivalcev Slovenije (43,5 leta). Vrednost indeksa staranja v občini znaša 186,8 in 
je višja od vrednosti indeksa za celotno Slovenijo (134,3), kar pove, da se povprečna starost 
prebivalcev v občini v povprečju dviga hitreje kot v celotni Sloveniji.  

 

Na kvadratnem kilometru občine je v začetku tega leta povprečno živelo 155,6 prebivalcev, 

kar predstavlja pomembno večjo gostoto naseljenosti kot je povprečje v celotni državi, ki 
znaša 103,4 prebivalca na km2. Povprečna mesečna bruto plača je v občini leta 2019 znašala 
1.607 EUR, kar je 8,4 % manj od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji. 
 

SLIKA 1 Zemljevid in lega Občine Hrastnik  

  
Vir: https://www.kam.si/obcina-hrastnik/ 
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3.1 Kratek zgodovinski pregled organiziranosti izvajanja javnih 

služb v Občini Hrastnik 

Začetek organiziranega zagotavljanja javnih služb na območju Občine Hrastnik sega v leto 

1956, ko je bil z odločbo Občinskega ljudskega odbora Hrastnik ustanovljen Zavod za 

komunalno gospodarstvo Hrastnik, ki se je naslednje leto preoblikoval v samostojno 

podjetje in preimenoval v Komunalno gospodarstvo Hrastnik, ki je izvajalo dejavnosti 

posebnega družbenega pomena. Organizacijska oblika podjetja se je skozi čas spreminjala. 

Na podlagi Odloka Skupščine Občine Hrastnik 17  je bilo ustanovljeno Javno podjetje 

Komunalno podjetje Hrastnik, p. o., ki je skladno z določili Zakona o varstvu okolja18 pričelo 
z izvajanjem obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb.  

 

V letih 1993 in 1994 je potekal postopek lastninskega preoblikovanja podjetja skladno z 

določili Zakona o lastninskega preoblikovanju podjetij19  in Uredbo o pripravi programa 

lastninskega preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja20. 

Lastninjenje podjetij, ki so izvajala dejavnosti posebnega družbenega pomena na področjih 
materialne infrastrukture, je potekalo po določbah Zakona o gospodarskih javnih službah - 

ZGJS 21 . V letu 1995 je bilo opravljeno lastninsko preoblikovanje javnega podjetja 

Komunalno podjetje Hrastnik, pri čemer je bilo podjetje preoblikovano v delniško družbo in 

preimenovano v Komunalno-stanovanjsko podjetje Hrastnik. Občina Hrastnik je v postopku 

preoblikovanja postala 54 % lastnica KSP Hrastnik ter 100 % lastnica gospodarske javne 

infrastrukture.  

 

Velja izpostaviti, da je Občina Hrastnik za opravljanje gospodarskih javnih služb v letu 1989 

sprejela Odlok o gospodarskih javnih službah22 , v katerem je določila dejavnosti, ki se na 
njenem območju opravljajo kot obvezne in kot izbirne lokalne javne službe, ter opredelila, 

da gospodarske javne službe opravlja javno podjetje. V tej zvezi je Računsko sodišče v 
Revizijskem poročilu o pravilnosti in smotrnosti izvedbe Centra za ravnanje z odpadki 
Zasavje23 ugotovilo, da opravljanje gospodarskih javnih služb ni bilo v skladu z odlokom o 

 
17 Uradni vestnik Zasavja, z dne 6. 12. 1989. 
18 Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. 

US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 

102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE). 
19 Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij, Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94 – odl. US, 1/96 in 

30/98 – ZZLPPO. 
20 Uredba o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja 
podjetij, Uradni list RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94, 68/94, 37/95 – odl. US, 24/96 – odl. US in 47/97 

– ZPre. 
21 Zakon o gospodarskih javnih službah, Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN 

in 57/11 – ORZGJS40. 
22 Uradni vestnik Zasavja, z dne 6. 12. 1989. 
23 Revizijsko poročilu o pravilnosti in smotrnosti izvedbe Centra za ravnanje z odpadki Zasavje v času od 
oktobra 2000 do konca 2005, Računsko sodišče 2006. 
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GJS, saj KSP Hrastnik nima statusa javnega podjetja, temveč je kot delniška družba oseba 

zasebnega prava. S tem status KSP Hrastnik ni ustrezal organizacijskim oblikam, v okviru 

katerih je v skladu z ZGJS mogoče izvajati gospodarske javne službe. V okviru popravljalnih 

ukrepov je bilo izdelano pravno mnenje 24 , ki vsebuje primerjalno analizo rešitev 
preoblikovanja KSP Hrastnik (javno podjetje oziroma podelitev koncesije) za uskladitev 

dejavnosti KSP Hrastnik z Zakonom o gospodarskih javnih službah. Pravno mnenje Inštituta 

za javno upravo je glede na takratne okoliščine dalo prednost podelitvi koncesije. 

3.2 Analiza obstoječega načina izvajanja gospodarskih javnih služb 
v Občini Hrastnik 

Občinski svet Občine Hrastnik je v začetku leta 2007 sprejel Odlok o gospodarskih javnih 

službah v Občini Hrastnik25, v katerem so opredeljene obvezne in izbirne gospodarske javne 

službe, ki jih zagotavlja Občina Hrastnik in pravno organizacijski način zagotavljanja 

posameznih javnih služb. 

 

Kot je razvidno iz spodnje tabele je kot organizacijski način zagotavljanja lokalnih javnih 
služb v Občini Hrastnik za večino obveznih in izbirnih javnih služb opredeljena koncesija ali 
pogodbeno razmerje. 

 

TABELA 1 
Obvezne in izbirne lokalne javne službe, ki jih zagotavlja Občina Hrastnik in 
način zagotavljanja 

 

  

 
24 Pravno mnenje - primerjalna analiza rešitev preoblikovanja KSP Hrastnik (javno podjetje v. koncesija) za 
uskladitev dejavnosti Komunalno-stanovanjskega podjetja d.d. Hrastnik  z Zakonom o gospodarskih javnih 

službah, Inštitut za javno upravo, 2006. 
25 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Hrastnik, Uradni vestnik Zasavja, št. 4/2007. 

Obvezna lokalna javna služba Izbirna lokalna javna služba

Režijski obrat gospodarjenje s stavbnimi zemljišči

obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov

oskrba s pitno vodo urejanje in čiščenje javnih parkirišč

odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode upravljanje javne tržnice

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih

urejanje in čiščenje javnih površin
pokopališka in pogrebna dejavnost, upravljanje, urejanje in 

vzdrževanje pokopališč ter dajanje grobnih prostorov v najem

urejanje in čiščenje javnih poti, površin za pešce, javnih 
zelenih površin ter javnih otroških igrišč

plakatiranje na javnih plakatnih mestih, nameščanje 
transparentov in izobešanje zastav 

vzdrževanje lokalnih cest oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja

24-urna dežurna služba oskrba s plinom iz lokalnega omrežja

Javno podjetje

Lokalna javna službaPravo organizacijske 

oblike zagotavljanja 

javne službe

Koncesija ali 

pogodbeno razmerje
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Občina Hrastnik javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči izvaja v okviru režijskega 
obrata, dve obvezni občinski javni službi varstva okolja s področja ravnanja z odpadki pa se 

zagotavljata v okviru medobčinskega javnega podjetja. Občine Litija, Zagorje ob Savi, 
Trbovlje, Hrastnik in Radeče so januarja 2005 z odlokom26ustanovile javno podjetje Center 

za ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o., ki izvaja javni službi obdelave določenih vrst 

komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov. Ostale obvezne in izbirne javne službe se zagotavljajo na podlagi podeljene 
koncesije. 

 

V letu 2008 je Občina Hrastnik na podlagi podeljene koncesije s KSP Hrastnik sklenila 5-

letno koncesijsko pogodbo za opravljanje del zimske službe v Hrastniku in za posamezna 
dela na letnem vzdrževanju cest. V drugi polovici leta 2010 je Občina Hrastnik KSP Hrastnik 
za dobo petih letih podelila tudi koncesijo za izvajanje obveznih in izbirnih GJS v občini 
Hrastnik.  

 

V mesecu avgustu 2015 je bila za obdobje petih let podeljena nova koncesija za izvajanje 

gospodarskih javnih služb v Občini Hrastnik. KSP Hrastnik  je na podlagi sklenjene 

koncesijske pogodbe z dne 18. 8. 2015 na območju občine izvajalec gospodarskih javnih 

služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov, plakatiranja na javnih plakatnih mestih, nameščanja 
transparentov in izobešanja zastav, upravljanja javne tržnice, storitev 24-urne dežurne 
službe ter nekaterih nalog pokopališke dejavnosti.  
 

Na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe z dne 20. 11. 2013 je KSP Hrastnik tudi eden 

izmed izvajalcev obvezne občinske gospodarske javne službe rednega vzdrževanja 

občinskih cest. 

  

 
26 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o. (CEROZ d.o.o.), Uradni list 

RS, št. 23/2005. 
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4. KOMUNALNO-STANOVANJSKO PODJETJE HRASTNIK 

4.1 Obseg dejavnosti 

Na območju Občine Hrastnik prevladujoči del obveznih in izbirnih občinskih gospodarskih 
javnih služb zagotavlja družba KSP Hrastnik. Družba na območju celotne občine na podlagi 
sklenjene koncesijske pogodbe izvaja naslednje javne službe: 
• obvezne občinske gospodarske javne službe: 

- oskrba s pitno vodo, 

- odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode, 
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 
- urejanje in čiščenje javnih površin, 
- vzdrževanje cest, 
- 24-urno dežurno službo ter nekatere naloge pokopališke dejavnosti; 

• izbirne občinske javne službe: 
- plakatiranje na javnih plakatnih mestih, nameščanje transparentov in 

izobešanje zastav in 

- upravljanje javne tržnice. 
 

Skupaj z nosilnim partnerjem AGM Nemec, d. o. o. družba izvaja tudi gospodarsko javno 

službo rednega vzdrževanja občinskih cest ter upravlja s stanovanji in poslovnimi prostori v 
občini. 
 

KSP Hrastnik na območju Občine Hrastnik upravlja šest vodovodnih sistem, 114 km 

vodovodnega omrežja in 1.663 vodovodnih priključkov. Vodovodni sistem skupno oskrbuje 

cca 90 % vseh prebivalcev občine in gospodarske uporabnike. Poraba vode je v stalnem 

upadanju, od leta 2015 se je skupno  zmanjšala za 8,5 %, v zadnjih desetih letih pa za 30,1 
%, pri čemer je občutnejši upad porabe vode pri gospodarskih uporabnikih, kjer se je poraba 

v zadnjih desetih letih zmanjšala za več kot polovico. V letu 2019 je bilo v vodovodni sistem 

gravitacijsko zajeto 597.837 m3 vode, od tega je bilo uporabnikom obračunano 89,8 % 

zajete vode, 10,2 % predstavljajo vodne izgube. 

 

Na področju javne službe odvajanja in čiščenja odpadne komunalne in padavinske vode KSP 

Hrastnik upravlja 29,5 km dolgo kanalizacijsko omrežje s 601 priključnimi mesti in čistilno 
napravo Hrastnik s projektirano zmogljivosti čiščenja 11.000 PE in terciarno stopnjo 

čiščenja. V okviru javne službe se storitve odvajanja in čiščenje odpadne vode zagotavlja 
5.703 prebivalcem, pri čemer je leta 2019 znašala količina odvedene odpadne vode 542.471 

m3, količina prečiščene odpadne vode na čistilni napravi pa 532.471 m3. Stroške izvajanja 

odvajanja in čiščenja odpadne vode se uporabnikom zaračuna glede na porabljeno pitno 
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vodo, za katero je značilen dolgoleten trend upadanja. Obračunska količina odvedene 
odpadne vode je tako znašala 368.780 m3, prečiščene odpadne vode pa 353.553 m3. 

 

V sistem zbiranja komunalnih odpadkov je vključenih 8.798 prebivalcev občine. Inštaliran 
volumen zabojnikov za mešane komunalne odpadke znaša 719.661 m3 in za biološke 
255.840 m3. Ločene frakcije se zbirajo na 110 ekoloških otokih. Skupna količina zbranih 
odpadkov je leta 2019 znašala 2.824 ton, od tega je bilo 54,0 % mešanih komunalnih 
odpadkov, 16,7 % ločeno zbrane embalaže, 20,5 % biološko razgradljivih odpadkov ter 8,8 

% kosovnih odpadkov. 

4.2 Lastniška struktura in organi družbe  

Na podlagi Odloka Skupščine Občine Hrastnik27 je bilo z združitvijo delovne organizacije 
Komunalno obrtno podjetje Hrastnik in temeljne organizacije združenega dela Komunalne 

službe, n. sub. o. ustanovljeno javno podjetje Komunalno podjetje Hrastnik, p. o., in vpisano 

v sodni register registrskega sodišča Temeljnega sodišča v Ljubljani28. Kot ustanovitelj je bila 

od 6. 12. 1989 do 8. 3. 1995 vpisana Skupščina Občine Hrastnik, od 8. 3. 1995 pa na podlagi 
izvedenega lastninskega preoblikovanja Sklad RS za razvoj29 z vložkom sredstev v vrednosti 
104.340 tisoč tolarjev.  
 

Osnovni kapital družbe znaša 435.403 EUR in je razdeljen na 104.340 navadnih prosto 

prenosljivih imenskih delnic. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v 
osnovnem kapitalu. Lastništva družbe KSP Hrastnik konec leta 2019 je prikazana v naslednji 

tabeli.  

 

TABELA 2 Lastniki delnic družbe KSP Hrastnik na dan 31. 12. 2019 

 

 

Občina Hrastnik je v avgustu 2020 izvedla odkup delnic KSP Hrastnik v deležu, ki ji zagotavlja 
100-odstotno lastništvo družbe. Skupna vrednost odkupa je znašala 114.312 EUR. 

 

 
27 Uradni vestnik Zasavja, z dne 6. 12. 1989.  
28 Sklep SRG št. 3359/ z dne 4. 4. 1990, številka registrskega vložka 1/276/00 
29 Na podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP 0027/00606 – 

1995/JSI z dne 12. 7. 1995 

Občina Hrastnik 85.288

Triglav steber I, PID, d.d. Ljubljana 9.526

BASS, d.o.o., Celje 5.002

S2 NALOŽBE, d.d. 4.524

Skupaj 104.340

Število navadnih 
imenskih delnic

Delničar
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Organi družbe KSP Hrastnik so: 

• enočlanska uprava, z nazivom direktor, ki jo imenuje in razrešuje nadzorni svet 
družbe, 

• šestčlanski nadzorni svet, ki ga sestavljajo štirje predstavniki večinskega delničarja 

ter dva predstavnika delavcev družbe in 

• skupščina družbe.  
 

Skupščina odloča z večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala, razen če zakon ali 
statut družbe ne odločata drugače. S statutom družbe je določeno, da skupščina z 
tričetrtinsko večino opri sklepanju zastopanega kapitala odloča v naslednjih zadevah: 
• spremembah statuta, 

• zmanjšanju osnovnega kapitala, 

• povečanju osnovnega kapitala (vključno pogojnem povečanju), 
• odobrenem povečanju osnovnega kapitala, 
• statusnih spremembah in prenehanju družbe, 
• izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic, 
• predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta. 

4.3 Zaposleni 

Na dan 31. 12. 2019 je bilo v družbi 43 zaposlenih, od tega 10 žensk in 33 moških. Manj kot 

4. stopnjo izobrazbe ima 42 % zaposlenih, enak delež zaposlenih ima IV. In V. stopnjo 
izobrazbe, višjo izobrazbo od V. stopnje ima 16 % zaposlenih. Prevladujoči del zaposlenih 
(61 %) je starih med 41 in 60 let, 32 % zaposlenih je mlajših od 40 let, 7 % pa starejših od 60 
let. 

 

GRAF 2 Izobrazbena in starostna struktura zaposlenih  

 
Vir: Letna poročila družbe KSP Hrastnik za leto 2017, 2018, 2019. 
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4.4 Analiza poslovanja družbe KSP Hrastnik  

Poslovna in računovodska poročila vsebujejo pomembne informacije o finančnem položaju 
in uspešnosti poslovanja družbe KSP Hrastnik. Absolutni podatki, ki so vsebovani v 

računovodskih izkazih, sami zase sicer dajejo sliko o poslovanju podjetja, vendar je ta zaradi 

obsežnosti podatkov dokaj nepregledna. Zato smo z orodji računovodske analize 
podrobneje analizirali, kako je podjetje poslovalo v preteklem obdobju. Analitično obdobje 
vključuje zadnja tri leta poslovanja družbe, s ciljem, da ugotovimo trend spreminjanja 
posameznih ekonomskih kategorij.  

 

4.4.1 Ključni podatki o poslovanju družbe KSP Hrastnik  
V naslednji preglednici so podani ključni podatki o poslovanju družbe KSP Hrastnik v zadnjih 
treh letih ter stopnje rasti v obdobju od leta 2015 do 2019. Konec leta je bilančna vsota 
družbe znašala 1.501.366 EUR, stopnja rasti sredstev od leta 2015 je negativna (-0,5 %).  

Stopnja rasti kapitala je v tem obdobju minimalna (0,3 %), konec leta 2019 je vrednost 

kapitala družbe znašala 714.498 EUR. Prihodki podjetja so v obdobju od leta 2015 rastli s 
povprečno stopnjo 3,4 % in konec leta 2019 znašali 2.602.664 EUR. Rezultat iz poslovanja 
je bil v tem obdobju negativen, izguba je leta 2019 znašala 1.832 EUR, kar pomeni da družba 
s prihodki iz prodaje storitev ni pokrila stroškov poslovanja. Ob tem je družba dosegla 
minimalen čisti dobiček, kar glede na izgubo iz osnovnega poslovanja pomeni, da je družba 
dosegla pozitiven rezultat na ravni financiranja in izrednega delovanja in s tem pokrila 

negativni rezultat iz poslovanja. Ob tem velja izpostaviti, da čisti dobiček v zadnjem obdobju 

zaznamuje visoka negativna rast. Število zaposlenih je v analiziranem obdobju v rahlem 
porastu, ob tem pa se z letno stopnjo 0,3 % zmanjšuje dodana vrednost na zaposlenega, ki 

je leta 2019 znašala 27.013 EUR.  
 

TABELA 3 Ključni podatki o poslovanju družbe KSP Hrastnik v obdobju 2017-2019  

 
Vir: AJPES, september 2020. 

 

 

 

Podatki o poslovanju 2017 2018 2019

Stopnja rasti v 

obdobju 2015-

2019

Sredstva 1.392.116 € 1.395.583 € 1.501.366 € -0,5%

Kapital 713.341 € 714.000 € 714.498 € 0,3%

Prihodki 2.595.671 € 2.552.139 € 2.602.664 € 3,4%

Dobiček ali izguba iz poslovanja (EBIT) -13.695 € -35.009 € -1.832 €
Denarni tok iz poslovanja (EBITDA) 127.713 € 108.725 € 111.063 € 0,2%

Čisti dobiček ali čista izguba 2.057 € 659 € 498 € -45,0%

Dodana vrednost ali izguba na zaposlenega 29.758 € 28.223 € 27.013 € -0,3%

Število zaposlenih 42 42 43 0,6%
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4.4.2 Analiza poslovnega izida 

Iz strukturne analize doseženega poslovnega izida na posameznih ravneh poslovanja izhaja, 

da družba v zadnjih treh letih s prihodki iz poslovanja ne pokriva stroškov, ki nastajajo pri 
izvajanju temeljne dejavnosti. Prav tako je v analiziranem obdobju negativen rezultat iz 

naslova financiranja. Pozitiven je le rezultat iz izrednega delovanja, ki je v navedenem 

obdobju pokril izgubo iz poslovanja in financiranja, ter prispeval k pozitivnem rezultatu 

poslovnega leta. Gre za prihodke, ki so neobičajni in neznačilni za redno poslovanje 

(odškodnine, prodaja premoženja …), so praviloma neponovljivi in imajo zato le enkraten 

vpliv na rezultat podjetja. 

 

GRAF 3 Poslovni izid družbe KSP Hrastnik v obdobju 2017-2019 

 
Vir: AJPES, september 2020. 

 

4.4.3 Analiza prihodkov 

Strukturna analiza prihodkov kaže, da družba več kot 99 % prihodkov ustvarja iz naslova 

poslovanja, manj kot 1 % je prihodkov iz naslova financiranja in drugih prihodkov. Višina in 
struktura poslovnih prihodkov v zadnjih treh letih je razvidna  v naslednjem grafu, skupaj s 

prikazom strukturnih deležev za leto 2019.  
 

Prihodki iz naslova prodaje storitev obveznih občinskih javnih služb (oskrba s pitno vodo, 

odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode, zbiranje in odvoz mešanih in bioloških 
odpadkov, dela na področju javne komunalne rabe, pogrebna služba, storitve, povezane z 

greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami) so v letu 2019 znašali 1.348.670 
EUR, kar predstavlja 52,2 % vseh poslovnih prihodkov. Glede na predhodno leto so se 

povečali za 7,6 %, kar je predvsem posledica višji cen storitev, ki so bile na podlagi sklepa 

Občinskega sveta uveljavljene s 1. 4. 2019. Delež prihodkov iz naslova izbirnih občinskih 
javnih služb (vzdrževanje cest, zimska služba, plakatiranje ter rezervacije prodajnih miz na 
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tržnici) je v zadnjem letu znašal 4,0 %. Doseženi prihodki iz tega naslova so bili nižji za 13,3 
% glede na predhodno leto.  

 

Prihodki od omrežnine v višini 351.214 EUR predstavljajo plačilo stroškov javne 
infrastrukture za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki 

jih plačujejo uporabniki, in v strukturi predstavljajo 13,6 %, glede na predhodno leto so se 

prihodki iz tega naslova povečali za 3,0 %. Državne podpore - subvencije predstavljajo 6,3 

% vseh poslovnih prihodkov in prevladujoče vključujejo subvencijo Občine Hrastnik za 
pokrivanje stroškov omrežnine za gospodinjske uporabnike. Prejeta višina subvencije je za 
32,1 % nižja kot leto prej. 
 

Prihodki iz naslova tržne dejavnosti so zadnje analizirano leto znašali 474.373 EUR in 
vključujejo prihodke Stanovanjskega oddelka za upravljanje stanovanj in Gradbene enote 

za večja investicijska dela ter najemnine za zemljišče na deponiji Unično in stanovanja, 

katerih lastnik je družba. Glede na predhodno leto so višji za 21,4 % in v strukturi poslovnih 

prihodkov predstavljajo 18,4 %. 

 

GRAF 4 Struktura poslovnih prihodkov družbe KSP Hrastnik v obdobju 2017-2019 

 
Vir: Letna poročila družbe KSP Hrastnik za leto 2017, 2018, 2019. 

 

Povzamemo lahko, da KSP Hrastnik prevladujoči del prihodkov ustvarja z izvajanjem 
gospodarskih javnih služb. Z upoštevanjem prihodkov iz naslova omrežnine in prejete 
subvencije za pokrivanje stroškov javne infrastrukture za negospodarske uporabnike znaša 
ta delež 80 % vseh ustvarjenih poslovnih prihodkov, kar pomeni da družba že sedaj pretežni 
del dejavnosti izvaja v pogojih naravnega monopola in reguliranega oblikovanja cen 

storitev. 
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4.4.4 Analiza odhodkov 

Prevladujoči del odhodkov družbe predstavljajo poslovni odhodki, ki smo jih v nadaljevanju 

podrobneje analizirali. Več kot polovico poslovnih odhodkov so v letu 2019 predstavljali 
stroški blaga, materiala in storitev. Navedeni stroški so se glede na predhodno leto povečali 
za 8,4 %, kar je ob zmanjšanju drugih poslovnih odhodkov vplivalo na povečanje 
strukturnega deleža teh stroškov iz 50,1 na 53,3 %. Stroški dela v strukturi predstavljajo 
40,7 % in so se glede na predhodno leto znižali za 2,4 %. Preostali del (6,1 %) predstavljajo 

finančni in drugi odhodki. 
 

GRAF 5 Poslovni odhodki družbe KSP Hrastnik v obdobju 2017-2019 

 

Vir: AJPES, september 2020. 

 

4.4.5 Analiza poslovanja s pomočjo računovodskih kazalnikov 

Zaradi kompleksnosti računovodskih izkazov in obsežnosti poslovnih poročil smo za oceno 
finančnega položaja in uspešnosti podjetja izdelali tudi analizo s pomočjo računovodskih 
kazalnikov30, ki omogoča zgoščen vpogled v poslovne procese, razmerja in stanja v podjetju 

ter omogoča primerjavo z drugimi podjetji. 

 

V spodnji tabeli so prikazani temelji kazalniki poslovanja družbe KSP Hrastnik v zadnjih treh 

letih, v nadaljevanju pa podana kratka razlaga kazalnikov ter pojasnila glede ugotovljenih 

vrednosti kazalnikov KSP Hrastnik in sprememb v analiziranem obdobju. 

 

 
30 Analiza s pomočjo računovodskih kazalnikov je v praksi eno glavnih orodij ocenjevanja finančnega položaja 
ter uspešnosti podjetja predvsem zaradi dveh poglavitnih značilnosti: omogoča zmanjšanje velikega števila 
podatkov iz računovodskih izkazov na nekaj glavnih parametrov ter zagotavlja primerljivost računovodskih 
izkazov različno velikih podjetij. Kazalniki kažejo razmerja med vsebinsko smiselnimi postavkami, ki iz različnih 
zornih kotov obravnavajo uspešnost oziroma neuspešnost poslovanja in vzroke za to.  
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TABELA 4 Ključni kazalniki poslovanja družbe KSP Hrastnik v obdobju 2017-2019 

 
Vir: Letna poročila družbe KSP Hrastnik za leto 2017, 2018, 2019. 

 

Stopnja lastniškosti financiranja kaže razmerje med kapitalom in obveznostmi do virov 
sredstev in s tem lastniški delež virov financiranja. Večja vrednost kazalnika pomeni večjo 
varnost za naložbe upnikov in stabilnost donosov lastnikov. Velikost kazalnika pove, 
kolikšna je finančna odvisnost podjetja od zunanjih virov financiranja.  

Stopnja lastniškosti financiranja KSP Hrastnik se je v analiziranem obdobju zmanjšala in s 

tem se je povečala finančna odvisnost podjetja. Družba je leta 2019 z lastnimi viri financirala 

manj kot polovico sredstev in je torej večji del sredstev financirala s tujimi viri, kar povečuje 
finančno tveganost družbe. 
 

Stopnja dolgoročnosti financiranja kaže delež trajnih in dolgoročnih virov sredstev in s tem 
stopnjo financiranja dolgoročne narave. Osnovno pravilo financiranja t. i. zlato bilančno 
pravilo je, da naj podjetje financira dolgoročna sredstva in del kratkoročnih sredstev 
(normalne zaloge) s trajnimi oziroma dolgoročnimi viri.  
Dolgoročnost financiranja KSP Hrastnik se je v zadnjih treh letih zmanjšala za 10 odstotnih 
točk in leta 2019 znašala 52,63 %, kar pomeni, da podjetje velik del dolgoročnih sredstev 
financira s kratkoročnimi viri, kar povečuje tveganje kratkoročne plačilne nesposobnosti. 
 

Stopnja osnovnosti investiranja izraža delež osnovnih sredstev v vseh sredstvih. Vrednost 

kazalnika je odvisna od panoge v kateri podjetje deluje. Tako ima v delovno intenzivni 

panogi kazalnik udeležbe osnovnih sredstev v celotnih sredstvih praviloma manjšo vrednost 
kot v tehnološko intenzivnih panogah. 
Kazalnik osnovnosti investiranja se je v KSP Hrastnik v zadnjih treh letih znižal. Glede na 
strukturne spremembe v bilanci stanja lahko sklepamo, da je razlog predvsem v relativnem 

povečanju gibljivih sredstev. Vrednost kazalnika je enaka stopnji dolgoročnosti investiranja, 

ki kaže delež dolgoročnih sredstev v vseh sredstvih in v veliki meri vpliva na hitrost 

obračanja sredstev podjetja.  
 

Kazalniki poslovanja 2017 2018 2019

Stopnja lastniškosti financiranja 51,24 51,16 47,59

Stopnja dolgoročnosti financiranja 62,48 58,66 52,63

Stopnja osnovnosti investiranja 45,81 44,76 44,29

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev 1,12 1,14 1,07

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti 0,26 0,23 0,21

Koeficient-pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti 1,44 1,29 1,15

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti 1,47 1,42 1,30

Koeficient gospodarnosti poslovanja 1,00 1,00 1,00

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala 0,01 0,00 0,00

Koeficient dividendnosti osnovnega kapitala 0,00 0,00 0,00
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Koeficienti neposredne, posredne in kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti so 

kazalniki plačilne sposobnosti 31 , saj njihova velikost bistveno vpliva na dolgoročno in 
kratkoročno plačilno sposobnost podjetja. Pogoj za zagotavljanje plačilne sposobnosti 
podjetja je, da ima ustrezno strukturo sredstev in primerno dinamiko pretvarjanja sredstev 

iz ene oblike v drugo. 

Neposredni ali t. i. hitri koeficient izraža razmerje med unovčljivostjo kratkoročnih sredstev 
ter zapadlostjo kratkoročnih obveznosti, posredni ali pospešeni koeficient kot zanesljiva 

sredstva za poplačilo obveznosti upošteva tudi kratkoročne terjatve. Splošna ocena je, da 
naj bi bila vrednost tega kazalnika najmanj 1. Kratkoročni koeficient med sredstvi upošteva 
tudi zaloge, čeprav je to pogosto najbolj tvegan in nelikviden del kratkoročnih sredstev, zato 

velja splošno pravilo, da mora biti njegova vrednost enaka ali večja od 2. Izrazna moč 
kazalnikov plačilne sposobnosti je večja, če jih obravnavamo skupaj, predvsem pa so 

pomembne njihove spremembe skozi čas. 
V KSP Hrastnik so se vrednosti vseh treh kazalnikov v zadnjih treh letih zmanjšale in imajo 
v zadnjem letu vrednosti, ki so mejne oz. pod priporočljivimi vrednostmi, kar kaže na 
problemsko stanje na področju zagotavljanja plačilne sposobnosti. 
Po podatkih AJPES-a družba konec septembra 2020 ni imela neporavnanih obveznosti in ni 

uvrščena na seznam davčnih neplačnikov. 
 

Koeficient gospodarnosti poslovanja kaže na učinkovitost poslovanja podjetja v njegovi 
osnovni dejavnosti, saj so iz koeficienta izločeni finančni prihodki in finančni odhodki ter 
drugi prihodki in odhodki. Podjetje je uspešnejše, čim višja je vrednost tega kazalnika, in če 
istočasno izkazuje tudi dobiček. 
Poslovni odhodki KSP Hrastnik v celotnem analiziranem obdobju nekoliko presegajo 

poslovne odhodke, zato je rezultat iz poslovanja negativen, vrednost kazalnika pa zaradi 

majhne razlike z zaokroževanjem dosega vrednost 1. 

 

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala pojasnjuje, kako uspešno poslovodstvo upravlja 
s premoženjem lastnikov in predstavlja, kakšen odstotek čistega dobička pripada lastnikom 

glede na njihov delež v lastništvu. 

Glede na skromen poslovni rezultat družbe KSP Hrastnik je donos vloženega kapitala v 

analiziranem obdobju minimalen. 

 

4.4.6 Analiza poslovanja dejavnosti 

Družba KSP Hrastnik je v letu 2019 poslovanje zaključila s t. i. pozitivno ničlo (498 EUR), ob 

tem pa so bili rezultati dejavnosti zelo različni. Razen služb za vzdrževanje cest, upravljanje 
tržnic, oglaševanje in storitve, povezane z greznicami in MKČN, ki so dosegle minimalen 

 
31 Slabost kazalnikov vodoravnega finančnega ustroja je predvsem v tem, da se izračunavajo na podlagi 
statičnih podatkov in izražajo ekonomsko kategorijo na določen trenutek, medtem ko je plačilna sposobnost 
dinamična kategorija. Kljub temu analiza kazalnikov v večletnem obdobju kaže na stanje in smer spremembe 
na področju plačilne sposobnosti podjetja. 
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pozitiven rezultat, so ostale javne službe poslovale negativno. Največji negativen rezultat 

beleži oskrba s pitno vodo (-17.269 EUR), zbiranje komunalnih odpadkov (-8.481 EUR) ter 

javna komunalna raba (-6.323 EUR). Razlog so predvsem višji stroški poslovanja in prenizke 

cene storitev, ki ne pokrivajo stroškov. Negativen rezultat poslovanja gospodarskih javnih 
služb je pokril pozitiven rezultat službe za upravljanje stanovanj (+9.862 EUR) in tržne 
dejavnosti (+33.088 EUR). 

 

GRAF 6 Poslovanje dejavnosti KSP Hrastnik v letu 2019 

 

Vir: KSP Hrastnik, d. d., avgust 2020. 

 

GRAF 7 Ocena poslovanja dejavnosti KSP Hrastnik v letu 2020  

 

Vir: KSP Hrastnik, d. d., avgust 2020. 

 

V letošnjem letu je bila s 1. avgustom uveljavljena sprememba cen storitev oskrbe s pitno 

vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja komunalnih in biološko 
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razgradljivih odpadkov. Dvig cen bo ugodno vplival na poslovanje javnih služb in ocenjuje 
se, da se bo do konca leta negativni rezultat teh dejavnosti nekoliko zmanjšal. Glede na to, 

da se bo glede na oceno poslovanja poslabšal rezultat nekaterih drugih dejavnosti, družba 
predvideva, da bo rezultat poslovanja na koncu leta v okviru lanskega (+848 EUR). 

 

GRAF 8 Ocena rezultatov poslovanja dejavnosti v letu 2020  

 
Vir: KSP Hrastnik, d. d., avgust 2020. 

 

KSP Hrastnik izvaja številne obvezne in izbirne lokalne javne službe ter tržne dejavnosti, ki 
jih računovodsko ločeno spremlja. Večina prihodkov in stroškov se lahko posameznim 
dejavnostim pripiše neposredno, za delitev splošnih stroškov pa je treba oblikovati ustrezno 

sodilo. Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih 
dejavnosti32 v 8. členu določa, da je pri razporejanju posrednih stroškov treba uporabiti 
sodila, ki temeljijo na aktivnostih, ki te stroške povzročajo. Če teh aktivnosti ni mogoče 
določiti, se uporabijo sodila delitve posrednih stroškov na podlagi deleža neposrednih 
stroškov. Velja izpostaviti, da enako določilo glede delitve posrednih stroškov navaja tudi 

SRS 32.3 (2016)33, ki ureja računovodske rešitve za izvajalce gospodarskih javnih služb. 

 

Nadzorni svet družbe KSP Hrastnik je na seji 31. 5. 2013 sprejel sklep, da je sodilo za delitev 

splošnih (posrednih) stroškov gospodarskih javnih služb in splošnih (posrednih) stroškov 
tržnih dejavnosti delež splošni (posrednih) stroškov delež neposrednih stroškov, in se v 

sklepu skliceval na določilo 8. člena predhodno navedenega zakona. 

 

V Letnem poročilu družbe KSP Hrastnik za leto 2019 je pojasnjeno, da se splošni stroški v 

skupni višini 303.269 EUR razdelijo glede na delež proizvajalnih stroškov posamezne 
 

32 Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti, Uradni list RS, št. 
33/11. 
33 Slovenski računovodski standardi (2016), Uradni list RS, št. 95/15, 74/16 – popr., 23/17, 57/18 in 81/18. 
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dejavnosti v celotnih proizvajalnih stroških družbe, vključno z najemnino za uporabo 
infrastrukture. Iz prikaza razdelitve splošnih stroškov izhaja, da so kot osnova za izračun 
deleža delitve splošnih stroškov upoštevani vsi stroški in odhodki posamezne dejavnosti, ne 
le proizvajalni, pozornost pa vzbudi pojasnilo, da je v izračunu deleža upoštevana tudi 
najemnina. Najemnina za uporabo infrastrukture, ki je v lasti Občine Hrastnik in jo KSP 

Hrastnik uporablja za izvajanje posamezne javne službe, je kalkulativni element cene za 
javno infrastrukturo, ki jo plačajo uporabniki oziroma jo nadomesti Občina Hrastnik s 
subvencijo v primeru nižje zaračunanih cen, in je torej evidentirana na prihodkovni in 

odhodkovni strani posamezne infrastrukturne dejavnosti. Upoštevanje najemnine v 
izračunu deleža za delitev stroškov pomembno vpliva na rezultat posameznih dejavnost. V 

tem primeru so s splošnimi stroški v večji meri obremenjene dejavnosti, ki uporabljajo 

infrastrukturna sredstva (oskrba s pitno vodo, odvajanja in čiščenje odpadne vode), kar 
vpliva na stroškovne cene teh storitev. 

 

V nadaljevanju je podana simulacija vpliva upoštevanja stroškov najemnine za 

infrastrukturo v izračunu ključev za delitev splošnih stroškov na rezultat posamezne 
dejavnosti. Kot je razvidno iz grafa se z izključitvijo stroškov najemnine pomembno izboljša 
rezultat poslovanja oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadne vode, pri ostalih 

dejavnosti pa je rezultat zaradi večje obremenitve s splošnimi stroški nižji.  
 

GRAF 9 
Ocena rezultatov poslovanja dejavnosti v letu 2020  - simulacija delitev splošnih 
stroškov brez upoštevanja stroškov najemnine  

 

Vir: KSP Hrastnik, d. d., avgust 2020. 

 

Glede na navedeno predlagamo, da se preverijo in nedvoumno opredelijo sodila za delitev 

splošnih stroškov in v čim večji meri vzpostavijo sodila, ki temeljijo na aktivnostih, ki te 

stroške povzročajo. 
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4.5 Primerjalna finančna analiza poslovanja KSP Hrastnik z izvajalci 

javnih služb v sosednjih občinah 

KSP Hrastnik kot pretežni del svoje dejavnosti izvaja občinske gospodarske javne službe, ki 
se izvajajo v pogojih lokalnih naravnih monopolov, kar omejuje presojo ekonomičnosti 
poslovanja in učinkovitosti izvajanja javnih storitev. Primerjava poslovanja z istovrstnimi 

izvajalci ima v takih okoliščinah pomembno analitično vrednost. Ključne kazalnike 
poslovanja KSP Hrastnik smo primerjali s poslovanjem podjetij: Komunala Zagorje, KSP 

Litija, Komunala Laško in Komunala Radeče. 
 

TABELA 5 
Primerjava ključnih kazalnikov poslovanja družbe KSP Hrastnik v letu 2019 z 
izbranimi komunalnimi podjetji  

 
Vir: AJPES, september 2020. 

 

Iz primerjave lahko povzamemo, da ima KSP Hrastnik najmanjši delež dolgoročnih sredstev 
v sredstvih (45,7 %), največji delež ima Komunala Laško (70,7 %). KSP Hrastnik ima tudi 

najmanjši delež kapitala v obveznostih do virov sredstev (47,6 %), medtem ko znaša najvišji 
delež, ki ga ima Komunala Radeče, 73,7 %. Po deležu dolgoročnih obveznosti se KSP 
Hrastnik s 4,8 % uvršča za Komunalo Laško, kjer delež teh obveznosti znaša 11,2 % in 

Komunalo Radeče z 9,5 % deležem dolgoročnih obveznosti. Delež prihodkov od prodaje v 
skupnih prihodkih je z 91,0 % najnižji v KSP Hrastnik, najvišjega s 99,4 % dosega Komunala 

Laško. Podjetja Komunala Zagorje, KSP Litija in Komunala Laško so v letu 2019 dosegla 

pozitivni rezultat iz naslova poslovanja (EBIT), medtem ko sta KSP Hrastnik in Komunala 

Radeče na nivoju poslovanja imeli izgubo, ki je glede na delež v skupnih prihodkih v KSP 
Hrastnik znašala -0,05 %, v Komunali Radeče pa -0,01 %. Dodana vrednost na zaposlenega 

je najvišja v KSP Litija (32.100 €), sledi Komunala Laško ( 30.875 €) in nato KSP Hrastnik 

(27.013 €). Najugodnejšo celotno gospodarnost (1,01) so dosegla podjetja Komunala 

Zagorje, KSP Litija in Komunala Laško, sledi KSP Hrastnik (1,00) in Komunala Radeče (0,99). 

KAZALNIKI POSLOVANJA KSP HRASTNIK
KOMUNALA 

ZAGORJE
KSP LITIJA

KOMUNALA 

LAŠKO
KOMUNALA 

RADEČE 
Sredstva 1.501.366 € 2.348.860 € 3.270.757 € 2.347.589 € 1.377.063 €
Dolgoročna sredstva 686.805 € 1.285.918 € 1.760.024 € 1.660.470 € 885.974 €
Kratkoročna sredstva 814.561 € 1.056.779 € 1.489.802 € 680.726 € 487.460 €
Kapital 714.498 € 1.241.600 € 1.675.668 € 1.223.668 € 1.014.308 €
Dolgoročne obveznosti 72.185 € 46.668 € 24.579 € 261.789 € 130.170 €
Kratkoročne obveznosti 711.143 € 748.242 € 1.244.850 € 533.609 € 227.888 €
Čisti prihodki od prodaje 2.368.098 € 4.361.929 € 5.620.183 € 3.265.095 € 1.500.818 €
Prihodki 2.602.664 € 4.535.847 € 5.782.306 € 3.285.787 € 1.531.139 €
Dobiček ali izguba iz poslovanja (EBIT) -1.832 € 26.550 € 28.754 € 17.992 € -18.638 €
Denarni tok iz poslovanja (EBITDA) 111.063 € 232.532 € 278.814 € 208.620 € 33.114 €
Čisti dobiček ali čista izguba 498 € 31.839 € 56.126 € 30.138 € -16.832 €
Dodana vrednost ali izguba na zaposlenega 27.013 € 26.952 € 32.100 € 30.875 € 21.099 €
Kratkoročni koeficient likvidnosti 1,145 1,412 1,197 1,276 2,139

Število zaposlenih 43 81 66 55 32
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KSP Hrastnik ima med analiziranimi podjetji najnižji kratkoročni koeficient likvidnosti, kar 
kaže na primerjalno slabšo plačilno sposobnost. 
 

Podobno sliko kaže tudi primerjava s povprečjem istovrstnih podjetij v zasavski regiji in v 

panogi E 36 – Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode. KSP Hrastnik ima nižji delež 
dolgoročnih sredstev in nižji delež kapitala v obveznostih do virov sredstev kot znaša 
povprečje regije in panoge, kar kaže na manj ugodno strukturo sredstev in obveznosti do 
virov sredstev. Nižja je tudi dodana vrednost na zaposlenega, dosežena celotna 
gospodarnost in kratkoročni koeficient likvidnost. 

 

TABELA 6 
Primerjava kazalnikov poslovanja družbe KSP Hrastnik v letu 2019 s povprečjem 
istovrstnih podjetij v zasavski regiji in panogi E 36  

 
Vir: AJPES, september 2020. 

4.6 Analiza učinkovitosti z vidika zanesljivosti in kakovosti javnih 
storitev ter vpliva na ceno javnih storitev 

KSP Hrastnik pomemben del poslovnih prihodkov (64,1 %) in odhodkov (65,5 %) ustvarja na 

področju izvajanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja (oskrba s 
pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranje 

komunalnih odpadkov). Oblikovanje teh cen ureja Uredba o metodologiji za oblikovanje 

cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja34 - v nadaljevanju 

Uredba MEDO, ki je konec leta 2012 uvedla nov način oblikovanja cen, pristojnost določanja 
cen pa prenesla na občine, ki so kot odgovorne za zagotavljanje občinskih gospodarskih 
javnih služb postale tudi regulatorni organ za potrjevanje cen komunalnih storitev. 
 

 
34 Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja, Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19. 

Sredstva 1.501.366 € 7.936.586 € 848.538 €
Dolgoročna sredstva 686.805 € 5.544.574 € 418.109 €
Kapital 714.498 € 4.712.443 € 445.842 €
Dolgoročne obveznosti 72.185 € 341.958 € 108.197 €
Kratkoročne obveznosti 711.143 € 1.682.403 € 240.936 €
Čisti prihodki od prodaje 2.368.098 € 7.754.911 € 932.863 €
Prihodki 2.602.664 € 8.162.185 € 968.295 €
Dobiček ali izguba iz poslovanja (EBIT) -1.832 € 145.551 € 54.873 €
Dodana vrednost ali izguba na zaposlenega 27.013 € 38.037 € 40.847 €
Čisti dobiček ali čista izguba 498 € 135.314 € 51.135 €
Celotna gospodarnost (prihodki / odhodki) 1,00 1,02 1,06

Kratkoročni koeficient likvidnosti 1,145 1,390 1,776

Število zaposlenih 43 72 7

KSP HRASTNIK
POVPREČJE 

PANOGE E-36

POVPREČJE 
ZASAVSKE 

REGIJE

KAZALNIKI POSLOVANJA
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Izvajanje storitev javnih služb varstva okolja je zelo lokalno pogojeno ter odvisno od 

številnih naravnih in tehnično-tehnoloških pogojev. Stroškovna zahtevnost oskrbovalnih 
sistemov na območju posamezne občine vpliva na povprečno lastno ceno izvajanja storitve 
v občini. Glede na to je pomembno, da se pri presoji upravičenih stroškov upoštevajo pogoji 

izvajanja posamezne javne storitve, ki jih določajo značilnosti prostorske urejenosti 
oskrbovalnih sistemov v upravljanju posameznega izvajalca. Brez upoštevanja navedenega 
se namreč lahko izvajalcu pripiše neučinkovito izvajanje in temu primerno nižji priznani 

stroški, razlog nedoseganja zahtevanih vrednosti pa je dejansko lahko v različnih oziroma 

zahtevnejših pogojih izvajanja dejavnosti. V takih okoliščinah je primerjalna analiza zelo 

ustrezno orodje za celovito vrednotenje učinkovitosti poslovanja izvajalcev javnih služb in 
presojo upravičenih stroškov. 

 

Za analizo cen storitev javnih služb varstva okolja smo uporabili razpoložljive rezultate 
primerjalne analize izvajanja občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 

201935 , v kateri sodeluje tudi KSP Hrastnik. Podrobnejša analiza oskrbovalnih pogojev 
zagotavljanja posamezne javne storitve na območju Občine Hrastnik presega okvir te 

naloge, zato je analiza v nadaljevanju omejena na primerjavo stroškovnih cen storitev 

javnih služb varstva okolja, ki jih izvaja KSP Hrastnik. Ob tem velja poudariti, da celovita 

presoja upravičenih stroškovnih cen zahteva tudi poglobljeno analizo ključnih in 
pojasnjevalnih kriterijev, ki pomembno vplivajo na stroške izvajanja storitev. 
 

Za posamezno javno storitev so v nadaljevanju podane grafične primerjave povprečnih 
stroškovnih cen za javno infrastrukturo in storitve izvajanja. Stroškovne cene so izračunane 
na podlagi obračunskih stroškov in količin, ki so dejansko nastali pri izvajanju posamezne 
storitve v letu 2019. Stroškovne oziroma obračunske cene predstavljajo dejanske stroške, 
ki jih je posamezni izvajalec imel v obračunskem letu na enoto obračunane storitve. 
Analizirane cene izključujejo vpliv lokalne cenovne politike, poračunov cen za preteklo 
obračunsko obdobje in morebitne subvencije ter tako omogočajo realno primerjavo in 
presojo stroškovne učinkovitosti izvajalca. 
 

5.6.1 Stroškovne cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo 

V primerjalno analizo oskrbe s pitno vodo za leto 2019 je vključeno 44 izvajalcev, ki 

zagotavljajo oskrbo s pitno vodo v 153 občinah, oskrbujejo 82 % prebivalcev ter upravljajo 

57 % celotnega vodovodnega omrežja v državi. Glede na organizacijsko obliko prevladujejo 

 
35  Primerjalna analiza izvajanja občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki se izvaja v okviru 
Zbornice komunalnega gospodarstva ter vseh treh interesnih združenj občin (SOS, ZOS, ZMOS), se izvaja že 
od leta 2013. Sistematičen in kontinuiran proces omogoča ustrezno časovno primerjavo posameznih 

tehničnih in ekonomskih parametrov izvajanja posamezne javne službe. Glede na število vključenih izvajalcev 
in obseg komunalnih storitev, ki jih zagotavljajo, gre za najobsežnejšo primerjalno analizo izvajanja 
komunalnih storitev v Sloveniji. 
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javna podjetja (37), pet izvajalcev izvaja javno službo na podlagi koncesije, od tega sta dve 

podjetji v izključni javni lasti. Dva izvajalca izvajata javno službo v okviru režijskega obrata. 
 

GRAF 10 
Primerjava stroškovnih cen javne infrastrukture oskrbe s pitno vodo - 

omrežnina 

 

Vir: Primerjalna analiza izvajanja oskrbe s pitno vodo za leto 2019, Inštitut za javne službe, oktober 2020. 

 

GRAF 11 
Primerjava stroškovnih cen javne infrastrukture oskrbe s pitno vodo – 

razvrstitev glede na gostoto odjema 

 

Vir: Primerjalna analiza izvajanja oskrbe s pitno vodo za leto 2019, Inštitut za javne službe, 2020. 
 

Povprečna stroškovna cena javne infrastrukture analiziranih izvajalcev oskrbe s pitno vodo 

je v letu 2019 znašala 5,8697 EUR/faktor/mesec, stroškovna cena zmanjšana za posebne 
storitve 5,8545 EUR/faktor/mesec, zmanjšana stroškovna cena s poračunom pa 5,8601 

EUR/faktor/mesec. Povprečna cena omrežnine v KSP Hrastnik je v letu 2019 znašala 3,4543 
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EUR/faktor/mesec, enako tudi obračunska cena zmanjšana za posebne storitve, zmanjšana 
cena s poračunom pa 3,4964 EUR/faktor/mesec in je bistveno nižja kot znaša povprečje 
analiziranih izvajalcev. 

 

Na višino stroškov javne infrastrukture pomembno vpliva gostota odjema, ki jo lahko 
ponazorimo s številom vodomerov in faktorjev omrežnine na km vodovodnega omrežja. Na 
oskrbovalnem območju KSP Hrastnik znaša gostota odjema, izražena s številom faktorjev 
omrežnine na km omrežja, 49,33. V skupini izvajalcev s primerljivo gostoto odjema (30-50 

faktorjev omrežnine/km omrežja) je stroškovna cena omrežnine KSP Hrastnik med 
najnižjimi in krepko pod povprečjem skupine, ki znaša 6,53 EUR/faktor/mesec. 

 

Povprečna stroškovna oz. obračunska cena vodarine analiziranih izvajalcev je znašala 
0,7460 EUR/m3, zmanjšana za prihodke posebnih storitev 0,6966 EUR/m3, zmanjšana cena 

s poračunom pa 0,7007 EUR/m3. Obračunska cena KSP Hrastnik je znašala 0,6924 EUR/m3, 

enaka je bila tudi zmanjšana cena vodarine, zmanjšana cena s poračunom je znašala 0,6745 
EUR/m3, ki je bila tako nekoliko pod povprečjem analiziranih izvajalcev. 
 

GRAF 12 Primerjava stroškovnih cen storitve oskrbe s pitno vodo - vodarina 

 
Vir: Primerjalna analiza izvajanja oskrbe s pitno vodo za leto 2019, Inštitut za javne službe, oktober 2020. 

 

Primerjava obračunskih cen glede na prodano količino vodo na kilometer omrežja pokaže, 
da je stroškovna cena KSP Hrastnik nekoliko nad povprečjem primerljive skupine z 
obračunanim odjemom vode od 3.000 - do 5.000 m3 na km omrežja, kjer povprečna cena 
znaša 0,6614 EUR/m3. 
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GRAF 13 
Primerjava stroškovnih cen storitve oskrbe s pitno vodo – razvrstitev glede na 

količino prodane vode na kilometer omrežja 

 
Vir: Primerjalna analiza izvajanja oskrbe s pitno vodo za leto 2019, Inštitut za javne službe, oktober 2020. 

 

5.6.2 Stroškovne cene storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode 

V primerjalno analizo odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019 je 

vključeno 41 izvajalcev, ki izvajajo javno službo na območju 110 občin, oskrbujejo 50 % 

prebivalcev ter upravljajo 68 % celotnega kanalizacijskega omrežja v državi. V analizo 

čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je vključeno 40 izvajalcev, ki izvajajo 

čiščenje odpadne vode na območju 103 občin, oskrbujejo s storitvijo čiščenja 45 % 

prebivalcev ter pri tem prečistijo 58 % odpadne vode v državi. Prevladujoča organizacijska 

oblika izvajanja javne službe je javno podjetje (35 izvajalcev), redkejša pa režijski obrat (2 
izvajalca) ter koncesija (4 izvajalci), pri čemer gre v treh primerih za koncesijo v pretežni 
javni lasti. 

 

Povprečna stroškovna cena javne infrastrukture analiziranih izvajalcev odvajanja odpadne 

komunalne in padavinske vode je v letu 2019 znašala 5,1374 EUR/faktor/mesec, stroškovna 
cena zmanjšana za posebne storitve 5,1127 EUR/faktor/mesec, zmanjšana stroškovna cena 

s poračunom pa 5,1393 EUR/faktor/mesec. Povprečna obračunska cena omrežnine KSP 
Hrastnik (oznaka 43) je v letu 2019 znašala 2,5033 EUR/faktor/mesec, enako tudi 

obračunska cena zmanjšana za posebne storitve, zmanjšana cena s poračunom pa 2,5018 

EUR/faktor/mesec in je med najnižjimi med analiziranih izvajalcev. Tudi v skupini izvajalcev 

s primerljivo gostoto odjema(nad 60 faktorjev omrežnine/km omrežja) je obračunska cena 
omrežnine KSP Hrastnik med najnižjimi in krepko pod povprečjem skupine izvajalcev, ki 

znaša 4,3498 EUR/ faktor/mesec. 
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GRAF 14 
Primerjava stroškovnih cen javne infrastrukture odvajanja komunalne in 
padavinske odpadne vode - omrežnina 

 

Vir: Primerjalna analiza izvajanja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019, 

Inštitut za javne službe, oktober 2020. 

 

GRAF 15 
Primerjava stroškovnih cen javne infrastrukture odvajanja komunalne in 
padavinske odpadne vode – razvrstitev glede na gostoto odjema 

 

Vir: Primerjalna analiza izvajanja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019, 

Inštitut za javne službe, oktober 2020. 

 

Povprečna stroškovna oz. obračunska cena storitve odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode analiziranih izvajalcev je v letu 2019 znašala 0,3016 EUR/m3, zmanjšana za 
prihodke iz naslova posebnih storitev 0,2818 EUR/m3, zmanjšana cena s poračunom pa 
0,2844 EUR/m3. Obračunska cena KSP Hrastnik znaša 0,1698 EUR/m3, enaka je tudi 

zmanjšana cena za posebne storitve in zmanjšana cena s poračunom. Obračunska cena KSP 
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Hrastnik je med najnižjimi med analiziranimi izvajalcih, prav tako je med najnižjimi v skupini 
izvajalcev s primerljivo gostoto odjema nad 7.000 m3 obračunane odpadne vode na km 
kanalizacijskega omrežja, kjer je povprečna obračunska cena znašala 0,2610 EUR/m3. 

 

GRAF 16 
Primerjava stroškovnih cen storitve odvajanja komunalne in padavinske 

odpadne vode  

 
Vir: Primerjalna analiza izvajanja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019, 

Inštitut za javne službe, oktober 2020. 

 

Povprečna stroškovna cena javne infrastrukture analiziranih izvajalcev čiščenja odpadne 
komunalne in padavinske vode je v letu 2019 znašala 3,6065 EUR/faktor/mesec, stroškovna 
cena zmanjšana za posebne storitve 3,5739 EUR/faktor/mesec, zmanjšana stroškovna cena 
s poračunom pa 3,5508 EUR/faktor/mesec. Povprečna obračunska cena omrežnine KSP 
Hrastnik (oznaka 43) je v letu 2019 znašala 2,6282 EUR/faktor/mesec, enako tudi 

obračunska cena zmanjšana za posebne storitve, zmanjšana cena s poračunom pa 2,6227 

EUR/faktor/mesec. Obračunska cena KSP Hrastnik je med nižjimi med analiziranih 

izvajalcev. Tudi v skupini primerljivih izvajalcev, ki upravljajo čistilne naprave s prevladujočo 
terciarno stopnjo čiščenja in skupno projektirano zmogljivostjo do 30.000 PE je obračunska 
cena omrežnine KSP Hrastnik med nižjimi in pod povprečjem skupine izvajalcev, ki znaša 
3,5582 EUR/ faktor/mesec. 
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GRAF 17 
Primerjava stroškovnih cen javne infrastrukture čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode - omrežnina 

 
Vir: Primerjalna analiza izvajanja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019, 

Inštitut za javne službe, oktober 2020. 

 

GRAF 18 

Primerjava stroškovnih cen javne infrastrukture čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode – razvrstitev glede na prevladujočo stopnjo čiščenja 
in projektirano velikost čistilnih naprav 

 
Vir: Primerjalna analiza izvajanja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019, 

Inštitut za javne službe, 2020. 
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GRAF 19 
Primerjava stroškovnih cen storitve čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode  

 
Vir: Primerjalna analiza izvajanja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019, 

Inštitut za javne službe, oktober 2020. 

 

GRAF 20 

Primerjava stroškovnih cen storitev čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode – razvrstitev glede na prevladujočo stopnjo čiščenja in 
projektirano velikost čistilnih naprav 

 
Vir: Primerjalna analiza izvajanja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019, 

Inštitut za javne službe, oktober 2020. 

 

Povprečna obračunska cena storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
analiziranih izvajalcev je v letu 2019 znašala 0,6394 EUR/m3, zmanjšana za prihodke iz 
naslova posebnih storitev 0,5899 EUR/m3, zmanjšana cena s poračunom pa 0,5838 EUR/m3. 

Obračunska cena KSP Hrastnik znaša 0,5811 EUR/m3, enaka je tudi zmanjšana cena za 
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posebne storitve in zmanjšana cena s poračunom. Tudi obračunska cena čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode KSP Hrastnik je med nižjimi med analiziranimi 
izvajalcih, prav tako je med nižjimi v skupini primerljivih izvajalcev, ki upravljajo čistilne 
naprave s prevladujočo terciarno stopnjo čiščenja in skupno projektirano zmogljivostjo do 
30.000 PE, kjer povprečna cena znaša 0,6555 EUR/m3. 

 

5.6.3 Stroškovne cene storitev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov 

V primerjalno analizo ravnanja s komunalnimi odpadki v letu 2019 je vključeno 37 
izvajalcev, ki storitve ravnanja z odpadki izvajajo v 129 občinah in pri tem zberejo 54 % vseh 

komunalnih odpadkov v državi. 
 

Na področju ravnanja z odpadki izvaja KSP Hrastnik samo zbiranje komunalnih odpadkov. V 

tem okviru ne obračunava stroškov javne infrastrukture, zato je v nadaljevanju podana le 

primerjava skupnih stroškov storitve zbiranja komunalnih odpadkov (mešanih komunalnih 
odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov). 
 

Povprečna skupna obračunska cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov analiziranih 
izvajalcev je v letu 2019 znašala 0,1526 EUR/kg, zmanjšana za prihodke iz naslova posebnih 
storitev 0,1390 EUR/kg, zmanjšana cena s poračunom pa 0,1388 EUR/kg. Obračunska cena 
KSP Hrastnik znaša 0,1262 EUR/kg, zmanjšana cena za posebne storitve in zmanjšana cena 

s poračunom pa 0,1209 EUR/kg. Stroškovna cena zbiranja komunalnih odpadkov KSP 
Hrastnik (oznaka 38) je med nižjimi in pod povprečjem analizirane skupine izvajalcem, pri 

čemer velja izpostaviti, da je oskrbovalno območje KSP Hrastnik med najmanjšimi, prav tako 
število oskrbovanih prebivalcev. 
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GRAF 21 Primerjava stroškovnih cen storitev zbiranja komunalnih odpadkov 

 
Vir: Primerjalna analiza ravnanja z odpadki za leto 2019, Inštitut za javne službe, oktober 2020. 

 

Primerjava analiziranih izvajalcev omogoča presojo obračunskih lastnih cen opravljanja 
javnih storitev ob upoštevanju primerljivih pogojev izvajanja dejavnosti. Ugotovimo lahko, 

da so stroškovne cene KSP Hrastnik pod povprečjem analiziranih izvajalcev in v primeru 

obračunskih cen javne infrastrukture razvrščene izven tolerančnega območja in od 
povprečne vrednosti primerljive skupine odstopajo navzdol za več kot 20 %.  

 

Na stroške javne infrastrukture pomembno vpliva najemnina oz. stroški amortizacije javne 
infrastrukture, ki predstavljajo prevladujoči del stroškov javne infrastrukture. Višino 
najemnine kot lastnica infrastrukture določi občina in se skladno z Uredbo MEDO obračuna 

najmanj v višini amortizacije. Na višino amortizacije vpliva več dejavnikov, predvsem pa 
obseg in tehnološko stanje infrastrukturnih sredstev in naprav, realno ovrednotena 

infrastruktura, upoštevana življenjska doba in način amortiziranja ter stopnja izkoriščenosti 
javne infrastrukture. Na stroške izvajanja storitev pa vplivata predvsem standard 

zagotavljanja storitev ter stroškovna zahtevnost oskrbovalnega območja. 
 

Glede na ugotovitve primerjalne analize priporočamo podrobnejšo analizo pojasnjevalnih 
kazalnikov, ki upoštevajo značilnosti in pogoje izvajanja posameznih javnih storitev na 

oskrbovalnem območju KSP Hrastnik, zanesljivost in kakovost oskrbe ter trajnost in 

razvojno naravnanost, s ciljem, da se povežejo tehnični in ekonomski pogoji izvajanja 
storitev ter preverijo razlogi za tako veliko odstopanje stroškovnih cen od primerljivih 
izvajalcev in tudi, kako to vpliva na standard storitev in dolgoročno zanesljivost izvajanja 
storitev. 
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5. ANALIZA UČINKOVITOSTI IN EKONOMIČNOSTI 
PREOBLIKOVANJA KSP HRASTNIK V JAVNO PODJETJE 

Občina Hrastnik je z odkupom delnic povečala delež občine v KSP Hrastnik na 100-odstotkov 

ter s tem povečala svoj vpliv v družbi, kar ji omogoča zagotavljanje javnega interesa, ki je, 

kot izhaja iz obrazložitve odkupa delnic36, prednostno usmerjen v zakonito, gospodarno, 

učinkovito ter uporabnikom in okolju primerno izvajanje javnih služb z dolgoročnim ciljem, 
da delniška družba KSP Hrastnik postane javno podjetje v 100-odstotni lasti občine. 
 

Cilj občine je razumljiv, saj je nesporno dejstvo, da so osnovne komunalne storitve bile in 

bodo ostale naravni monopol in v takih pogojih je podjetniški princip lahko le delno 
uveljavljen, z omejeno konkurenco pod nivojem še sprejemljive kakovosti storitev. 
Komunalne storitve zadovoljujejo osnovne potrebe prebivalcev, zato občina, ki je zakonsko 
odgovorna za kakovostno in nemoteno zagotavljanje javnih storitev, zanesljivosti in 

kakovosti oskrbe ni more prepustiti profitnim motivom. Ustvarjanje dobička v javnih 
podjetjih je zakonsko podrejeno zadovoljevanju javnih interesov ter življenjsko pomembnih 
storitev, medtem ko je primarni motiv zasebnih podjetij predvsem ustvarjanje dobička. 

5.1 Ocena tehničnih in ekonomskih pogojev izvajanja gospodarskih 

javnih služb v KSP Hrastnik s preoblikovanjem v javno podjetje  

KSP Hrastnik kot komunalno podjetje na območju Občine Hrastnik že več kot 65 let izvaja 

komunalne dejavnosti in skoraj 30 let upravlja s stanovanji in poslovnimi prostori. KSP 

Hrastnik je na podlagi podeljene koncesije izvajalec gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno 

vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, zbiranja določenih vrst komunalnih 

odpadkov, plakatiranja na javnih plakatnih mestih, nameščanja transparentov in izobešanja 

zastav ter upravljanja javne tržnice, izvajalec 24-urne dežurne službe ter nekaterih nalog 

pokopališke dejavnosti in tudi eden izmed izvajalcev javne službe rednega vzdrževanja 
občinskih cest na celotnem območju Občine Hrastnik. 

 

Glede na dolgoletno delovanje je družba ustrezno kadrovsko in tehnično opremljena, zato 

lahko v primeru preoblikovanja v javno podjetje še naprej nemoteno zagotavlja javne 

storitve. Pogoji poslovanja se za KSP Hrastnik v primeru preoblikovanja v javno podjetje ne 

bodo bistveno spremenili, saj pretežni del dejavnosti družbe že sedaj predstavljajo javne 
storitve, ki se izvajajo v pogojih naravnega lokalnega monopola, Občina Hrastnik pa ima na 
podlagi Uredbe MEDO vlogo regulatorja cen storitev lokalnih javnih služb. Pomembna 
sprememba, ki jo prinaša preoblikovanje v javno podjetje, je zagotovljena dolgoročnost 

 
36  Predlog nakupa finančnega premoženja - delnice družbe KSP HRASTNIK, Komunalno stanovanjskega 
podjetja Hrastnik, d.d., gradivo za Občinski svet Občine Hrastnik, Občina Hrastnik, 23. 6. 2020. 
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delovanja in s tem varnost poslovanja, ki je bila v pogojih koncesije povezana s 

konkurenčnimi tveganji ob izteku koncesijskega obdobja in obnovitvi koncesije, ki so sicer 

omejeni, saj gre za naravni monopol, kjer popolna konkurenca ni mogoča. Bolj kot 
konkurenca »na trgu« je na namreč tem področju možna konkurenca »za trg«. Ob tem pa 

bo občina razbremenjena postopkov podeljevanja koncesij za opravljanje občinskih 
gospodarskih služb po vsakokratnem izteku koncesijske pogodbe. 

 

Pomembno je, da bo Občina Hrastnik kot edini lastnik s preoblikovanjem KSP Hrastnik v 

javno podjetje lahko zagotovila dolgoročno in stabilno zagotavljanje javnih storitev, 

vzpostavila neposredno upravljanje družbe in z odlokom med drugim opredelila 

ustanoviteljske pravice in način upravljanja ter notranjo organizacijo in dejavnosti podjetja. 

Na ta način bo občina lahko vzpostavila popoln nadzor nad poslovno in cenovno politiko 

podjetja ter imela možnost vpliva na strategijo razvoja javnega podjetja. 

 

Preoblikovanje v javno podjetje občini omogoča neposredni nadzor in s tem večjo možnost 
vpliva na stroškovno učinkovitost in kakovost javnih storitev ter odzivno izvedbo in 

prilaganje storitev glede na potrebe občanov. 
 

Z ekonomskega vidika je pomembno, da bo občina lahko v okviru javnega podjetja 
zagotovila tudi izvajanje drugih javnih služb, predvsem na področju vzdrževanja cest, kjer 

je KSP Hrastnik trenutno le eden od izvajalcev obvezne občinske gospodarske javne službe 
rednega vzdrževanja občinskih cest, pa tudi drugih javnih storitev. Prav tako bo javno 

podjetje lahko zagotovilo večji obseg izvajanja t. i. spremljajočih tržnih dejavnosti 

(dopolnilna gradbena in vzdrževalna dela na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in 

čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki) ter tako nudilo občanom celovite 
komunalne storitve, obenem pa optimalno izkoristilo delovne resurse. Navedeno bo 

ugodno vplivalo na zniževanje posrednih stroškov izvajanja javnih storitev in s tem cen 

javnih storitev. Dodatno možnost zniževanja stroškov javnih storitev predstavlja izvajanje t. 
i. posebnih storitev, ki jih s soglasjem Občine Hrastnik, kot lastnice javne infrastrukture, 

lahko izvaja KSP Hrastnik z javno infrastrukturo za nejavne uporabnike (npr. odvajanje in  

čiščenje industrijskih odpadnih voda). 
 

Tudi na področju upravljanja občinskega stanovanjskega fonda, ki ga že sedaj upravlja KSP 
Hrastnik, je možno v okviru javnega podjetja zagotoviti potrebna vzdrževalna in 
investicijska dela, ki so jih do sedaj izvajali zunanji izvajalci, ter tako učinkoviteje izkoristiti 

razpoložljive resurse javnega podjetja in razbremeniti občinski proračun. 
 

Iz navedenega lahko povzamemo, da preoblikovanje KSP Hrastnik v javno podjetje z 

učinkovitim upravljanjem lahko zagotovi dvig kakovosti javnih storitev, s spremljajočimi 
storitvami omogoči občanom na enem mestu celovite komunalne storitve in s tem višji 
komunalni standard, ob tem pa je moč pričakovati, da bo večji obseg dejavnosti in 
optimalnejši izkoristek resursov zmanjšal pritisk na cene osnovnih komunalnih storitev. Ob 
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tem je pomembno, da se ustvarjen dobiček tržnih dejavnosti lahko v celoti usmeri v občinski 
proračun in nameni vlaganju v javno infrastrukturo. 

5.2 SWOT analiza izvajanja javnih storitev v okviru občinskega 
javnega podjetja 

V predhodnih poglavjih smo podrobneje predstavili institucionalno ureditev upravljanja 

lokalnih gospodarskih javnih služb, izpostavili trende na področju upravljanja gospodarskih 

javnih služb in pojasnili značilnosti posameznih organizacijskih oblik zagotavljanja lokalnih 

javnih služb glede na pravno ureditev v slovenskem prostoru.  

 

Na podlagi analize obstoječega načina izvajanja gospodarskih javnih služb v Občini Hrastnik 

in analize poslovanja KSP Hrastnik je podana ocena tehničnih in ekonomskih pogojev 

izvajanja gospodarskih javnih služb v KSP Hrastnik v primeru preoblikovanja delniške družbe 
v javno podjetje ter izdelana SWOT (angl. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 

analiza prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti izvajanja javnih služb v okviru 
javnega podjetja. 
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TABELA 7 
SWOT analiza - prednosti in slabosti izvajanja javnih služb v okviru javnega 
podjetja 

Prednosti Slabosti 

• v okviru javnega podjetja lahko občina 
zagotovi dolgoročno in stabilno izvajanje 
javnih služb, brez potrebnih razpisnih 
postopkov podeljevanja koncesije po 
vsakokratnem preteku koncesijske 
pogodbe; 

• občina v celoti ohrani nadzor nad 
izvajanjem javnih služb in poslovanjem 
podjetja; 

• ni konfliktnega odnosa med 
koncedentom kot varuhom javnega 
interesa in koncesionarjem kot 
gospodarsko družbo, ki teži k 
maksimiranju dobička; 

• višja stopnja preglednosti in javnosti 
delovanja javnega podjetja, glede na 
dejstvo, da posluje kot javnopravni 
subjekt po javnopravnih predpisih; 

• ni potrebe po usklajevanju javnega in 
zasebnega interesa v fazi izvajanja 
prevzetih nalog, ampak je navedeno 
razmerje lahko veliko bolj fleksibilno; 

• neposreden vpliv na oblikovanje ustrezne 
cenovne politike javnih storitev; 

• ustvarjen dobiček iz naslova izvajanja 
tržne dejavnosti v celoti pripada 
ustanovitelju, torej občini; 

• v javno podjetje preoblikovano že 
uveljavljeno komunalno podjetje ima 
vzpostavljene konkurenčne pogoje z 
dobavitelji opreme in blaga, kar lahko 
ugodno vpliva na stroškovno učinkovitost 
izvajanja javne službe. 

• izvajanje javnih služb v pogojih 
lokalnega monopola, kar zahteva 
ustrezen nadzor in regulacijo kakovosti 
in cen storitev; 

• občina v celoti samostojno nosi tveganje 
rentabilnosti poslovanja podjetja; 

• občina je delno v konfliktu interesov, ko 
na eni strani kot družbenik teži k 
maksimiranju rezultatov poslovanja, saj 
je javno podjetje po svoji pravno-
formalni obliki gospodarska družba in 
kot takšno ustanovljeno z namenom 
ustvarjanja dobička, na drugi strani pa 
kot varuh javnega interesa teži k 
njegovemu maksimalnemu zavarovanju 
in najnižji ceni storitev javne službe za 
končne uporabnike; 

• občina mora samostojno zagotoviti 
potrebna finančna sredstva za izvajanje 
javnih služb; 

• ni delitve tveganj z zasebnim sektorjem, 
ni prenosa znanja in izkušenj iz 
zasebnega sektorja. 
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TABELA 8 
SWOT analiza - priložnosti in nevarnosti izvajanja javnih služb v okviru javnega 
podjetja 

Priložnosti Nevarnosti 

• javno podjetje lahko do 20 % prihodkov 
ustvari na trgu; 

• javno podjetje lahko v okviru svoje 
kadrovske sposobnosti in tehnične 
opremljenosti izvaja dela in storitve na 
podlagi neposredne pogodbe po »in-

house« izjemi za občino; 
• oblikovanje enotne strategije izvajanja 

javnih služb v občini in možnost prenosa 
drugih javnih služb na javno podjetje, v 
kolikor se to izkaže za potreba ali/in je 
to ekonomsko upravičeno; 

• povečan obseg javnih storitev in 
dopolnilnih dejavnosti znižuje posredne 
stroške in s tem ceno javnih storitev; 

• v realizacijo ciljev zagotavljanja in 
izvajanja javne službe se lahko bolj 
neposredno vključi končne uporabnike 
– občane in s prilagojeno ponudbo 
storitev poveča njihovo zadovoljstvo ter 
s tem ugled občinskega podjetja; 

• z dolgoročnim načrtovanjem in 
uspešnim izvajanjem prevzetih nalog in 
obveznosti lahko javno podjetje 
pridobiva na svoji tržni vrednosti in kot 
tako predstavlja povečano premoženje 
občine. 

• neučinkovito upravljanje javnega 
podjetja in nejasno opredeljeni cilji 
občine na področju izvajanja javnih 
služb, kar lahko krepi podjetniško 
iniciativo vodstva podjetja; 

• javno podjetje z izvajanjem javne službe 
ne dosega učinkovitega in rentabilnega 
zagotavljanja storitev javne službe, 
nastala izguba se pokriva iz javnih 
sredstev; 

• riziko izgube stvarnih in/ali finančnih 
vložkov občine, 

• občina v celoti nosi tudi tveganje 
rentabilnosti izvajanja javnih služb 
(potencialna izguba); 

• javno podjetje ne uspe pridobiti ali 
zadržati usposobljenih kadrov za 
izvajanje nalog javnih služb in 
spremljajočih storitev, kar lahko privede 
do padca kakovosti javnih storitev. 
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6. ZAKLJUČNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 

Za doseganje kakovosti življenja ljudi je ustrezen komunalni standard izredno pomemben, 

zato države povsod po svetu, ne glede na doseženo razvojno stopnjo in privatizacijske 

tendence, prevzemajo skrb za zagotavljanje dobrin, ki so v splošnem družbenem interesu 
in omogočajo, da so dostopne vsem. Zaradi značilne oblike naravnega in lokalnega 

monopola ter močnih vplivov na zdravje prebivalcev in naravno okolje so za številne javne 

službe odgovorne predvsem lokalne skupnosti, ki imajo v lasti infrastrukturne objekte in 

naprave ter tako ščitijo javni interes.  
 

Različne pravne in operativne omejitve, znotraj katerih lahko delujejo izvajalci občinskih 
javnih storitev, so odvisne predvsem od organizacijskih oblik izvajanja storitev. Kot smo 

spoznali, so te lahko zelo raznolike, organizacijsko in lastniško bolj ali manj povezane z 

lokalnim upravljanjem. Čvrstost povezave med lokalnimi skupnostmi in izvajalci javnih 
storitev je po svojem bistvu tista značilnost, ki pogojuje razliko med posameznimi sistemi 
upravljanja.  

 

Cilji lokalne skupnosti pri izvajanju javnih služb so predvsem zagotavljanje ustreznega 

standarda javnih storitev, ob upoštevanju gospodarne in učinkovite rabe javnih sredstev, ki 

zagotavlja dostopne cene za uporabnike in omogoča razvoj javne infrastrukture ter s tem 
trajnostno zagotavljanje javnih storitev. Navedeno lahko občina najlažje doseže ob 
neposrednem upravljanjem in javnem lastništvu, kar je možno v primeru izvajanja javnih 

storitev v okviru režijskega obrata ali javnega podjetja, pri čemer je v primeru večjega 
obsega in tehnično-tehnološke zahtevnosti posameznih javnih služb primernejša oblika 
javnega podjetja.  

 

V slovenskem prostoru je javno podjetje najpogostejša oblika izvajanja lokalnih 
gospodarskih javnih služb, kar je glede na zgodovinsko dediščino t. i. dejavnosti posebnega 
družbenega pomena tudi razumljivo. Lokalne skupnosti v okviru javnega podjetja 

zagotavljajo predvsem gospodarske javne službe varstva okolja. Taka organizacijska oblika 

je ustrezna tudi z vidika zagotavljanja pravice do vode, ki je zapisana v slovensko ustavo, in 

opredeljuje prednostno in trajnostno oskrbo prebivalstva s pitno vodo, ki se zagotavlja 

preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno. 

 

Tudi analiza organizacijskih oblik izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo in javne službe 
odvajanja in čiščenja odpadne vode v občinah, ki imajo podobno število prebivalcev kot 
Občina Hrastnik, potrjuje, da močno prevladujejo javna podjetja.  Za razliko od ostalih občin 
je v Občini Hrastnik kot organizacijski način zagotavljanja lokalnih javnih služb za večino 
obveznih in izbirnih javnih služb opredeljena koncesija, ki jo na podlagi koncesijske pogodbe 
izvaja družba KSP Hrastnik. 

 



 

 

60 

 

KSP Hrastnik prevladujoči del prihodkov ustvarja z izvajanjem gospodarskih javnih služb, kar 
pomeni, da družba že sedaj pretežni del dejavnosti izvaja v pogojih naravnega monopola in 

reguliranega oblikovanja cen storitev. Družba v zadnjih treh letih s prihodki iz poslovanja ne 

pokriva stroškov, ki nastajajo pri izvajanju temeljne dejavnosti. Prav tako je v analiziranem 
obdobju negativen rezultat iz naslova financiranja. Pozitiven je le rezultat iz izrednega 

delovanja, ki je v navedenem obdobju pokril izgubo iz poslovanja in financiranja, ter 

prispeval k minimalnemu pozitivnemu rezultatu. Glede na skromen poslovni rezultat je tudi 

donos vloženega kapitala v analiziranem obdobju minimalen. 
 

Iz primerjalne analize stroškovnih cen javnih storitev izhaja, da so stroškovne cene KSP 
Hrastnik pod povprečjem analiziranih izvajalcev in v primeru obračunskih cen javne 
infrastrukture razvrščene izven tolerančnega območja in od povprečne vrednosti 
primerljive skupine odstopajo navzdol za več kot 20 %.  
 

Občina Hrastnik je z odkupom delnic povečala delež občine v KSP Hrastnik na 100-odstotkov 

ter s tem povečala svoj vpliv v družbi, kar ji omogoča učinkovitejše zagotavljanje javnega 
interesa, z dolgoročnim ciljem, da delniška družba KSP Hrastnik postane javno podjetje. 

Komunalne storitve zadovoljujejo osnovne potrebe prebivalcev, zato občina, ki je zakonsko 
odgovorna za kakovostno in nemoteno zagotavljanje javnih storitev, zanesljivosti in 

kakovosti oskrbe ni more prepustiti profitnim motivom. Ustvarjanje dobička v javnih 

podjetjih je zakonsko podrejeno zadovoljevanju javnih interesov ter življenjsko pomembnih 
storitev, medtem ko je primarni motiv zasebnih podjetij predvsem ustvarjanje dobička. 
 

Pomembno je, da bo Občina Hrastnik kot edini lastnik s preoblikovanjem KSP Hrastnik v 

javno podjetje lahko zagotovila dolgoročno in stabilno zagotavljanje javnih storitev, 
vzpostavila neposredno upravljanje družbe ter z odlokom opredelila ustanoviteljske pravice 
in način upravljanja. Na ta način bo občina lahko vzpostavila popoln nadzor nad poslovno 

in cenovno politiko podjetja ter imela možnost vpliva na strategijo razvoja javnega podjetja. 
Ob tem bo občina razbremenjena tudi postopkov podeljevanja koncesij za opravljanje 

občinskih gospodarskih služb po vsakokratnem izteku koncesijske pogodbe. 

 

Povzamemo lahko, da KSP Hrastnik s preoblikovanjem v javno podjetje lahko zagotovi dvig 

kakovosti javnih storitev, s spremljajočimi storitvami zagotovi občanom celovite komunalne 
storitve in s tem višji komunalni standard, ob tem pa je moč pričakovati, da bo večji obseg 
dejavnosti in optimalnejši izkoristek resursov zmanjšal pritisk na cene osnovnih komunalnih 
storitev. Ob tem je pomembno, da se ustvarjen dobiček tržnih dejavnosti lahko v celoti 
usmeri v občinski proračun in nameni vlaganju v javno infrastrukturo. 

 

Kljub vsem navedenim prednostim preoblikovanja KSP Hrastnik v javno podjetje je treba 

izpostaviti, da lastništvo in organizacijska oblika sami po sebi še ne zagotavljata učinkovito 
izvajanje javnih storitev. Praksa namreč kaže, da ne glede na način in organizacijsko obliko 
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zagotavljanja komunalnih storitev težave nastopijo tam, kjer šibko lokalno upravljanje ne 
zagotavlja ustreznega nadzora in regulacije izvajanja javnih storitev. 

 

Zato priporočamo, da se Občina Hrastnik aktivno vključi v upravljanje javnega podjetja, 
jasno opredeli pričakovane cilje in strategijo razvoja komunalne dejavnosti v občini ter 
določi pregledna »pravila igre«, v okviru katerih bo javno podjetje storitve izvajalo 
učinkovito in odgovorno do družbenih potreb. Ob tem je pomembno, da občina vodi 
dolgoročno vzdržno cenovno politiko. Bistvo regulacije je namreč določiti ceno, ki krije 
upravičene stroške izvajanja storitev ter zagotavlja kakovostne komunalne storitve in 
trajnostno poslovanje izvajalca javnih služb. 
 

Glede določanja cen komunalnih storitev se v monopolnih pogojih izvajanja v praksi 
pogosto pojavi dilema, kateri stroški in v kolikšni višini so dejansko upravičeni. Ustrezno  
orodje za celovito vrednotenje učinkovitosti poslovanja izvajalcev javnih služb je 
primerjalna analiza izvajanja javnih služb varstva okolja v slovenskem prostoru, v kateri 
sodeluje tudi KSP Hrastnik. Analiza občinam omogoča, da na strokovnih osnovah presojajo 
pogoje poslovanja in upravičenost cen javnih storitev ter vodijo odgovorno cenovno 

politiko komunalnih storitev. Glede na ugotovitve izvedene primerjalne analize ključnih 
kazalnikov priporočamo podrobnejšo analizo pojasnjevalnih kazalnikov, ki upoštevajo 
značilnosti in pogoje izvajanja posameznih javnih storitev na oskrbovalnem območju KSP 
Hrastnik, zanesljivost in kakovost oskrbe ter trajnost in razvojno naravnanost, s ciljem, da 

se povežejo tehnični in ekonomski pogoji izvajanja storitev ter preverijo razlogi za tako 

veliko odstopanje stroškovnih cen od primerljivih izvajalcev in tudi, kako to vpliva na 

standard storitev in dolgoročno zanesljivost izvajanja storitev. 
 

Na koncu velja opozoriti tudi na uporabnike, ki so ključni deležniki zagotavljanja javnih 
služb. Prednostna naloga javnih podjetij je zagotoviti nemoteno in kakovostno izvajanje 

gospodarskih javnih služb, pri čemer sta zanesljiva in kakovostna oskrba uporabnikov 
ključna kriterija izvajanja dejavnosti, kar je navsezadnje tudi zakonsko opredeljen temeljni 

cilj poslovanja javnih podjetij. Doseganje cilja, zaradi katerega je bila družba ustanovljena, 
pa je pogoj za njeno uspešnost. Ob tem nesporno velja, da ima podjetje, ki pozna mnenje 
in stališča svojih uporabnikov, večjo možnost, da izpolni njihova pričakovanja in utrdi ugled 
občinskega podjetja. Glede na to priporočamo kontinuirano spremljanje odnosa 
uporabnikov do javnega podjetja, predvsem z vidika poznavanja delovanja, ugleda podjetja, 

zadovoljstva s storitvami ter ustreznosti razmerja med ceno in kakovostjo storitev. Na ta 

način bodo lahko pravočasno zaznane spremembe v zadovoljstvu uporabnikov, analizirani 

vzroki za odklone in temu ustrezno prilagojeno ukrepanje. 
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Na podlagi 20., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 

UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF, 14/15 –ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-

ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 6., 25., 26. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih 

službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – 

ORZGJS40), 473. in 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-

UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS), 67. 

člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – 

popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18), 11. in 13. člena Zakona o nekaterih 

koncesijskih pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19) in 18. ter 79. člena Statuta Občine Hrastnik 

(Uradni vestnik Zasavja, št. 28/17) je Občinski svet Občine Hrastnik na …………. redni seji 

dne ………….. sprejel 

ODLOK 

O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA HRASTNIK d.o.o. 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(vsebina odloka) 

(1) Ta odlok je ustanovitveni akt Javnega podjetja Komunala Hrastnik d.o.o. (v nadaljevanju: 
javno podjetje) v skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, in akt o določitvi 
oblike zagotavljanja izvajanja gospodarskih javnih služb v skladu z določbami zakona, ki ureja 
gospodarske javne službe, in določa: 

– ustanovitev javnega podjetja, 
– ime in sedež ustanovitelja, 
– čas delovanja in prenehanja, 
– firmo, skrajšano firmo in sedež javnega podjetja, 
– dejavnosti javnega podjetja, 
– osnovni kapital, osnovni vložek in poslovni delež ustanovitelja, 
– razpolaganje s poslovnim deležem, 
– ustanoviteljske pravice, 
– pravice, obveznosti in odgovornosti javnega podjetja v pravnem prometu, 
– poslovne knjige in letno poročilo, 
– organizacijo in način upravljanja javnega podjetja, 
– način izvrševanja ustanoviteljskih pravic, 
– upravljanje 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 delniške družbe KSP 

HRASTNIK Komunalno – stanovanjsko podjetje, d.d., ki je vpisana v sodnem registru 

Okrožnega sodišča pod vložno številko 10027600, v družbo z omejeno odgovornostjo.  

 

2. člen  

(pojmi) 

(1) Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je določeno v predpisih s področja 
gospodarskih družb in gospodarskih javnih služb. 
(2) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za 
ženski in moški spol. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-1224
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1847
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2638
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3. člen 

(uporaba predpisov) 

Za vprašanja v zvezi s preoblikovanjem, ustanovitvijo in poslovanjem javnega podjetja iz tega 
odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo predpisi s področja 
gospodarskih družb in gospodarskih javnih služb. 

 

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA 

4. člen 

(ime in sedež ustanovitelja) 

(1) Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Občina Hrastnik, s poslovnim naslovom 
Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, matična številka 5880181000, katerega zakoniti zastopnik 
je vsakokratni župan občine. 
(2) Ustanovitelj svoje pravice izvršuje prek organov nadzora in upravljanja, kot so opredeljeni 
s tem odlokom. 

 

III. ČAS DELOVANJA IN PRENEHANJE  

5. člen  

(čas delovanja podjetja)  

 

Javno podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas. 

 

6. člen  

 (prenehanje delovanja podjetja)  

 

Javno podjetje lahko preneha v primerih, določenih z zakonom. 

 

 

IV. FIRMA, SKRAJŠANA FIRMA IN SEDEŽ JAVNEGA PODJETJA  

7. člen  

(firma, skrajšana firma in sedež podjetja)  

 

(1) Firma javnega podjetja je: Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o.. 
(2) Skrajšana firma javnega podjetja je: Komunala Hrastnik d.o.o.. 
(3) Sedež javnega 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 odloči direktor javnega 
podjetja s sklepom. 
(5) Javno podjetje lahko uporablja tudi grafično izvedbo firme (logotip), ki ga določi direktor 
javnega podjetja. 
(6) Javno podjetje lahko pri poslovanju uporablja žig z besedilom firme javnega podjetja ali žig 
z besedilom skrajšane firme, ki lahko vsebuje logotip družbe. 
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V. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA  

8. člen  

(dejavnosti podjetja)  
 

(1) Javno podjetje na območju ustanovitelja Občine Hrastnik izvaja naslednje občinske 
gospodarske javne službe: 
- oskrbo s pitno vodo, 
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 
- urejanje in čiščenje javnih površin, 
- 24-urno dežurno službo, 
- plakatiranje na javnih plakatnih mestih, nameščanje transparentov in izobešanje zastav, 
- upravljanje javne tržnice v Hrastniku, 
- redno vzdrževanje javnih cest, 
- druge gospodarske javne službe, če tako določi ustanovitelj.  
(2) Javno podjetje je upravljavec pokopališč na območju ustanovitelja Občine Hrastnik in izvaja 
naloge v skladu s predpisi s področja pokopališke in pogrebne dejavnosti. 
(3) Javno podjetje izvaja naslednje upravne naloge, javna pooblastila, službe ter druge naloge 
povezane z gospodarsko javno infrastrukturo in gospodarskimi javnimi službami: 
- izdaja smernice, mnenja in projektne pogoje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov 
in urejanje prostora, 
- daje dovoljenja za priključitev na gospodarsko javno infrastrukturo, v skladu s predpisi, ki 
urejajo izvajanje posamezne gospodarske javne službe, 
- vodi in vzdržuje katastre gospodarske javne infrastrukture, s katero se opravljajo 
gospodarske javne službe iz prvega odstavka tega člena v skladu s predpisi, ki urejajo 
geodetsko dejavnost, urejanje prostora ter graditev objektov, 
- sodeluje pri izvajanju strokovno-tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog, povezanih z 
gospodarsko javno infrastrukturo ali izvajanjem gospodarskih javnih služb.  
Naloge iz tega odstavka se skladno z veljavnimi predpisi podrobneje določijo v področnih 
odlokih.  
(4) Javno podjetje prednostno opravlja gospodarske javne službe in druge dejavnosti za 
ustanovitelja. Javno podjetje lahko na podlagi koncesije opravlja gospodarske javne službe 
tudi za občine, ki niso ustanoviteljice podjetja, vendar le pod pogojem, da predhodno pridobi 
soglasje ustanovitelja ter da pri tem zagotavlja pokrivanje vseh neposrednih in posrednih 
stroškov izvajanja takšnih koncesioniranih gospodarskih javnih služb. V nasprotnem primeru 
je direktor odškodninsko odgovoren za morebitno izgubo, ki bi jo javno podjetje zaradi tega 
utrpelo. 
(5) Javno podjetje sme opravljati tudi posebne storitve oziroma druge tržne dejavnosti, za 
katere je registrirano v sodnem registru, če: 

• s tem zagotovi boljšo izkoriščenost svojih kapacitet oziroma mu te dejavnosti omogočajo 
pridobivanje dodatnih prihodkov,  

• primarno zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih nalog za ustanovitelja 
po tem odloku, 

• z izvajanjem teh dejavnosti zagotovi pokrivanje vseh neposrednih in posrednih stroškov 
ter minimalnega dobička, in 

• z obsegom izvajanja tržnih 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-naročniško 
razmerje). 
(6) Dejavnosti javnega podjetja skladno z veljavno uredbo, ki ureja standardno klasifikacijo 

dejavnosti, so: 

33.120 Popravila strojev in naprav  

36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode  
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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 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov  

39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki 

41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov  

41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb 

42.110 Gradnja cest  

42.210 Gradnja objektov oskrbe infrastrukture za tekočine in pline  

42.910 Gradnja vodnih objektov  

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 

43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah 

43.310 Fasaderska in štukaterska dela  

43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva  

43.330 Oblaganje tal in sten 

43.342 Pleskarska dela  

43.390 Druga zaključna gradbena dela  

43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela 

43.990 Druga specializirana gradbena dela  

45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil 

46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki  

47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenem blagom 

47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi 

izdelki 

47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo  

47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 

49.410 Cestni tovorni promet 

49.420 Selitvena dejavnost 

49.500 Cevovodni transport  

52.100 Skladiščenje  

52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu  

52.240 Pretovarjanje  

68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami  

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin  

68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami  

68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 

71.129  Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje 

73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora 

74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 

74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti  

77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup  

77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup 

77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup  

77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih  sredstev v najem ali 

zakup 

80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov 

81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost  
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81.210 Splošno čiščenja stavb  

81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme 

81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje 

81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice  

82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške 

dejavnosti 

96.030 Pogrebna dejavnost  

96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene  

 

 
Glavna dejavnost javnega podjetja je 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode. 
 
(7) Javno podjetje poleg registriranih dejavnosti opravlja tudi druge posle, potrebne za njegov 
obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.  
 

9. člen 

(dejavnosti javnega podjetja za ustanovitelja)  
 

Javno podjetje opravlja dejavnosti za ustanovitelja brez javnega razpisa (notranje-naročniško) 

v skladu s predpisi o javnem naročanju in predpisi, ki urejajo podeljevanje koncesij oziroma 

izvajanje gospodarskih javnih služb. 

 

 

VI. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI DELEŽ USTANOVITELJA  

10. člen  

(osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni delež ustanovitelja)  

 
(1) Osnovni kapital javnega podjetja predstavlja en osnovni vložek edinega družbenika – 

ustanovitelja, ki ima na tej podlagi en poslovni delež. 

(2) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 435.403,00 EUR (štiristo petintrideset tisoč štiristo 

tri 00/100 evrov) in je zagotovljen s preoblikovanjem družbe KSP HRASTNIK Komunalno – 

stanovanjsko podjetje, d.d. na podlagi odločitve o preoblikovanju družbe. 

(3) Ustanovitelj ima na podlagi osnovnega kapitala in sorazmerno z njegovo vrednostjo 100 % 

(sto odstotni) poslovni delež. 

(4) Osnovni kapital se lahko poveča ali zmanjša na podlagi sklepa občinskega sveta 

ustanovitelja ali v skladu z zakonom. 

 

11. člen  

(omejitve pri razpolaganju s poslovnim deležem)  
 

(1) Poslovnega deleža ali njegovega dela ni dopustno prenesti na pravne osebe zasebnega 

prava ali na pravne osebe javnega prava, katerih poslovni delež je v lasti oseb zasebnega 

prava.  

(2) Odsvojitev ali obremenitev poslovnega deleža je dopustna le na podlagi predhodnega 

soglasja občinskega sveta.  

 



6 
 

12. člen  

(pravice ustanovitelja iz poslovnega deleža)  
 
Na podlagi poslovnega deleža ima ustanovitelj pravico do: 

- udeležbe pri upravljanju javnega podjetja, 

- udeležbe na dobičku, ki je namenjen za izplačilo ustanovitelju, 

- ustreznega dela preostalega premoženja po plačilu upnikov v primeru stečaja ali likvidacije 

javnega podjetja. 

 

VII. ODGOVORNOST JAVNEGA PODJETJA IN USTANOVITELJA ZA NJEGOVO 
POSLOVANJE  

13. člen  

(odgovornost za obveznosti podjetja) 
 

(1) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. 

(2) Ustanovitelj za obveznosti javnega podjetja ne odgovarja. 

 
  

VIII. POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO  

14. člen  

(poslovne knjige in letno poročilo) 
 
(1)  Javno podjetje vodi poslovne knjige, izdela letna in poslovna poročila ter sestavlja 
računovodske izkaze za poslovno leto v skladu s predpisi in računovodskimi standardi. 
Poslovno leto je koledarsko leto, če ustanovitelj s sklepom ne določi drugače. 
(2)  Javno podjetje vodi ločene računovodske evidence za: 
- posamezne gospodarske javne službe,  
- posebne storitve,  
- dejavnosti, ki jih opravlja za ustanovitelja,  
- ostale dejavnosti javnega podjetja. 
Ustanovitelj lahko s sklepom poslovodstvu naloži obveznost vodenja dodatnih računovodskih 
evidenc za posamezne dejavnosti ali storitve javnega podjetja, če je to treba zaradi 
preglednosti, načina financiranja ali zahtev predpisov, ki urejajo pravila financiranja 
posameznih dejavnosti ali storitev. 
(3) Direktor javnega podjetja je dolžan letno poročilo, predlog o uporabi bilančnega dobička 
oziroma predlog o pokrivanju izgube posredovati v obravnavo nadzornemu svetu in 
ustanovitelju v rokih in na način določen s predpisi. 
(4)  Direktor je dolžan na zahtevo ustanovitelja ali nadzornega sveta izdelati vmesna poročila 
oziroma poročila o vprašanjih, ki so povezana s poslovanjem družbe, v roku, ki je določen v 
zahtevi. 
  

 
IX. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA 

15. člen  

(organi javnega podjetja) 

(1) Organi javnega podjetja so: 
– ustanovitelj (lastnik), 
– nadzorni svet, 
– direktor. 
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16. člen  

(pristojnosti ustanovitelja) 
 
(1) Ustanovitelj kot edini družbenik odloča o vseh vprašanjih, ki v skladu s predpisi s področja 
gospodarskih družb sodijo v pristojnost ustanovitelja ter o drugih vprašanjih, določenih z 
zakonom ali tem odlokom. 
(2) Ustanovitelj, ki ga zastopa župan, kot zakoniti zastopnik ustanovitelja, ali z njegove strani 
pooblaščena oseba, odloča o: 
- sprejetju letnega poročila,  
- sprejemu programa razvoja in poslovne politike, poslovnega načrta in načrta investicij ter 
programa za obvladovanje kakovosti poslovanja, 
- uporabi bilančnega dobička in kritju izgube, 
- zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov, 
- naknadnih vplačilih in vračanju naknadnih vplačil, 
- povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala, 
- statusnih spremembah in prenehanju družbe, 
- delitvi in prenehanju poslovnih deležev,    
- izvajanju ali določitvi načina izvajanja pregleda ali nadzora nad poslovanjem javnega 
podjetja,  
- uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodjem v zvezi s povračilom škode, nastale pri 
ustanavljanju ali poslovodenju, 
- zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovodjem, 
- imenovanju osebe za revidiranje izkazov poslovanja javnega podjetja, 
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,  
- soglasju k posameznim vrstam poslov, če nadzorni svet zavrne soglasje, 
- vseh drugih zadevah za katere tako določa zakon ali drugi predpisi. 
(3) Ustanovitelj mora o sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička in kritju izgub 
predhodno seznaniti občinski svet. 
(4) Za postopek odločanja se smiselno uporabljajo določila zakona o gospodarskih družbah, 
ki urejajo skupščino družbenikov. 
 

17. člen  

(nadzorni svet) 
 
(1) Podjetje ima nadzorni svet, ki nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja. 

(2) Nadzorni svet ima šest (6) članov. Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in 

dolžnosti. Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, 

določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. 

(3) Štiri (4) člane, ki zastopajo interese ustanovitelja, imenuje in odpokliče občinski svet 

ustanovitelja, dva (2) člana pa kot predstavnika delavcev imenujejo in odpokličejo delavci 

javnega podjetja v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju. 

(4) Nadzorni svet med svojimi člani izvoli predsednika in namestnika. Član, ki je predstavnik 

delavcev, ne more biti izvoljen za predsednika. 

(5) Nadzorni svet odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik nadzornega sveta, ki tudi 

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) Nadzorni svet mora izvesti sejo najmanj dvakrat letno.  
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18. člen  

(mandat članov nadzornega sveta) 
 
Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih (4) let in so po preteku mandata lahko 
ponovno imenovani. Po poteku mandata opravlja nadzorni svet javnega podjetja 
svojo funkcijo do imenovanja novega nadzornega sveta. Mandat članov nadzornega sveta 
začne teči s prvo (konstitutivno) sejo nadzornega sveta. 
 

19. člen  

(pristojnosti nadzornega sveta)  
 
(1) Nadzorni svet:  
– nadzira vodenje poslov javnega podjetja ter pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo 
javnega podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge 
stvari, 
- daje predloge in mnenje k letnemu poslovnemu načrtu in programu razvoja in poslovne 
politike javnega podjetja,  
– pripravlja predloge za ustanovitelja in izvršuje njegove sklepe, 
– daje ustanovitelju predlog za imenovanje družbe za revidiranje računovodskih izkazov, 
– preverja sestavljeno letno poročilo in predlog o uporabi bilančnega dobička oziroma predlog 
o kritju izgube, ki ju predloži direktor, ter o rezultatih preveritve sestavi poročilo za ustanovitelja,  
– obravnava revizijsko poročilo ter do njega zavzame stališče, 
– imenuje in odpokliče direktorja na podlagi soglasja občinskega sveta, 
– odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,  
– sprejme merila in pogoje za zaposlitev direktorja, za sklenitev pogodbe z direktorjem, za 
določitev prejemkov direktorja ter drugih pravic direktorja, v skladu s predpisi, 
– odloča o prejemkih direktorja in sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem, 
- daje direktorju soglasje za nakup, prodajo ali odpis sredstev v vrednosti nad 50.000 EUR, če 
navedeno ni bilo potrjeno v poslovnem načrtu, 
- daje direktorju soglasje za zadolževanje, če skupni obseg zadolževanja podjetja v trenutku 
zadolževanja presega 50.000 EUR, 
- daje direktorju soglasje za obremenjevanje nepremičnin, če navedeno ni bilo potrjeno v  
poslovnem načrtu,  
- obravnava in odloča o drugih zadevah, skladno s predpisi. 
(2) Nadzorni svet lahko od direktorja zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje 
nadzora. Informacije, potrebne za izvajanje nadzora, lahko zahteva vsak član nadzornega 
sveta, direktor pa pošlje informacije nadzornemu svetu kot organu. 
(3) Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. 
(4) Nadzorni svet o svojem delu in ugotovitvah obvešča direktorja podjetja in ustanovitelja, v 
skladu s predpisi.  
 

20. člen  

(odločanje nadzornega sveta) 
 
(1) Nadzorni svet odloča na sejah. 
(2) Seja se lahko izvede z osebno navzočimi člani, dopisno (s pomočjo pisem, telefonsko, po 
elektronski pošti), s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije (videokonferenčna 
seja) ali na drug podoben način. 
(3) Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju udeleženih večina članov.  
(4) Odločitev na seji nadzornega sveta je sprejeta, če zanjo glasuje večina oddanih glasov 
članov. Vsak član nadzornega sveta ima en (1) glas. V primeru neodločenega izida glasovanja, 
odloča glas predsednika, v njegovi odsotnosti pa glas namestnika predsednika. 



9 
 

(5) O sprejetih odločitvah na seji se vodi zapisnik, ki ga predsednik najkasneje v 5 (pet) 
delovnih dneh po seji pošlje vsem članom nadzornega sveta. 
(6) Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom. 
 
 

21. člen  

(plačilo članom nadzornega sveta) 
 
(1) Članom nadzornega sveta se lahko za njihovo delo zagotovi plačilo, o čemer odloči 
ustanovitelj. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in 
finančnim položajem javnega podjetja. 
(2) Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku podjetja. 
 

22. člen 

(direktor) 
 

(1)  Direktor na lastno odgovornost vodi posle javnega podjetja in ga zastopa brez omejitev,  
če ni drugače določeno 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, določenimi v tem 

odloku, 
- predlaga program razvoja in poslovne politike ter zaposlovanja javnega podjetja, 
- predlaga poslovni načrt in načrt investicij in ga predloži v pregled nadzornemu svetu ter v 

sprejem ustanovitelju, 
- predlaga program za obvladovanje kakovosti poslovanja,  
- sestavi letno poročilo in predlog o uporabi bilančnega dobička oziroma o kritju izgube in ga 

predlaga v preveritev nadzornemu svetu ter v sprejem ustanovitelju, 
- sprejema akt o organizaciji procesov in sistemizaciji delovnih mest podjetja ter določa 

naloge delavcem in izvršuje nadzor nad izvrševanjem teh nalog, 
- sprejema odločitve s področja delovnih razmerij in opravljanja drugih vrst dela, 
- odloča o vprašanjih iz delovnih razmerij, 
- imenuje vodilne delavce in sklepa z njimi pogodbe o zaposlitvi, 
- izvršuje sklepe ustanovitelja, občinskega sveta ustanovitelja ter nadzornega sveta javnega 

podjetja, 
- daje vmesna poročila, 
- daje poročila o poslovanju javnega podjetja, 
- odgovarja za zakonitost dela javnega podjetja, 
- pripravlja predloge za statusne spremembe podjetja in prenehanje podjetja ter spremembe 

v tehnično-tehnoloških postopkih, 
- sprejema splošne akte oziroma pravilnike javnega podjetja, 
- določa cene storitev, ki niso v pristojnosti ustanovitelja oziroma občinskega sveta 

ustanovitelja, 
- opravlja druge naloge določene z veljavnimi predpisi, akti javnega podjetja, pogodbo o 

zaposlitvi oziroma delu in odločitvami ustanovitelja. 
(3)  Direktor je dolžan izdelati in predložiti poslovni načrt ustanovitelju in nadzornemu svetu 
najkasneje do 30. septembra za prihodnje poslovno leto.  
(4)  Direktor je pri vodenju javnega podjetja omejen s sprejetim finančnim načrtom, ki je del 
poslovnega načrta javnega podjetja. V primeru izrednih dogodkov, ki bi v primeru upoštevanja 
vrednosti iz potrjenega finančnega načrta onemogočili ali bistveno otežili izvajanje 
gospodarskih javnih služb ali drugih javnih storitev za ustanovitelja, lahko direktor zaradi 
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izvajanja teh obveznosti odstopi od sprejetega finančnega načrta. Takšno odstopanje se ne 
šteje za kršitev tega odloka. 
(5) Direktor vsaj enkrat v polletju poroča nadzornemu svetu in ustanovitelju o načrtovani 
poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja, poteku poslov, še posebej prometu 
in finančnem stanju družbe, izvrševanju poslovnega načrta, razlogih za odstopanje od 
poslovnega načrta ter korektivnih ukrepih, poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost 
ali plačilno sposobnost družbe ter na zahtevo nadzornega sveta ali ustanovitelja tudi o drugih 
vprašanjih, ki se nanašajo na poslovanje družbe. 
 
 

23. člen 

(imenovanje direktorja) 

(1) Javno podjetje ima enega direktorja, ki ga imenuje in odpokliče nadzorni svet s sklepom 
ter ob soglasju občinskega sveta ustanovitelja.  
(2) Direktor javnega podjetja je imenovan za dobo 5 (pet) let, z možnostjo 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 določen 
čas, in sicer za čas trajanja mandata.  
(4) V primeru predčasnega prenehanja mandata direktorja oziroma v drugih primerih, 
ko direktor preneha z delom ali v primeru, da po poteku mandata ni izbran nov direktor, 
nadzorni svet največ za dobo dveh let imenuje direktorja brez javnega razpisa,  za kar ni treba 
pridobiti soglasja občinskega sveta. Nadzorni svet lahko v tem primeru za direktorja brez 
javnega razpisa imenuje osebo, ki izpolnjuje pogoje za imenovanje direktorja iz prvega 
odstavka 25. člena tega odloka. 

 

24. člen 

(odpoklic direktorja) 

(1)  Direktor je lahko odpoklican pred potekom časa za katerega je imenovan: 

- če tako zahteva direktor, 
- če je direktor deloval v nasprotju z interesi javnega podjetja ali ustanovitelja ali v nasprotju 
z zakonom, tem odlokom ali pogodbo o zaposlitvi, 
- če izgubi poslovno sposobnost, 
- če postane trajno nezmožen za opravljanje dela, 
- če ne izpolnjuje pogojev za imenovanje določenih z zakonom, ki ureja gospodarske 
družbe, 
- če je imenovan na način iz šestega odstavka 40. člena tega odloka, 
- v drugih primerih, določenih z zakonom. 
(2) Nadzorni svet je dolžan svoj predlog glede odpoklica direktorja pisno obrazložiti. Pred 

odpoklicem direktorja mora pridobiti soglasje občinskega sveta ustanovitelja. 

(3) Direktorju preneha mandat z dnem, ko nadzorni svet ob soglasju občinskega sveta 
ustanovitelja odpokliče direktorja oziroma ko se ugotovi, da so nastali razlogi iz prvega 
odstavka tega člena. 
(4)  V primeru, da razrešitev direktorja predlaga občinski svet ustanovitelja, mora nadzorni svet 
o predlogu odločiti v roku trideset (30) dni od prejema predloga. 
(5) Odločitev o odpoklicu se posreduje direktorju in javnemu podjetju. 

 
 



11 
 

25. člen 

(pogoji za imenovanje direktorja) 

(1)  Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje določene z zakonom, ki ureja 
gospodarske družbe, in ima: 
- najmanj 7. stopnjo izobrazbe (univerzitetni program ali 2. bolonjska stopnja), 
- najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodstvenih delovnih mestih, 
ali najmanj pet let delovnih izkušenj s področja dejavnosti javnega podjetja, od tega najmanj 
dve leti na vodstvenih delovnih mestih. 
(2) Nadzorni svet lahko v razpisu določi dodatne pogoje. 

(3) Prijavi na javni razpis za delovno mesto direktorja javnega podjetja morajo kandidati 

priložiti program razvoja in poslovne politike javnega podjetja v mandatnem obdobju. 
 

26. člen 

(postopek imenovanja direktorja)  

(1) Postopek imenovanja direktorja se prične na podlagi sklepa nadzornega sveta podjetja. 
(2) Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja objavi nadzorni svet skladno z 
določili delovno pravne zakonodaje. 
(3) Administrativna dela (objava razpisa, zbiranje ponudb in evidentiranje prijav) v zvezi z 
imenovanjem direktorja opravlja služba 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 skliče sejo nadzornega sveta. 
(5) Seja nadzornega sveta mora biti sklicana v roku 8 (osmih) delovnih dni. Vse vloge in ostala 
dokumentacija, ki se nanašajo na razpis, se morajo predložiti predsedniku nadzornega sveta. 
(6) Nadzorni svet pregleda vse prispele vloge in k vsakemu kandidatu poda enotno pisno 
mnenje. 
(7) Nadzorni svet po lastni presoji pripravi predlog občinskemu svetu ustanovitelja za 

imenovanje direktorja. 

(8) Nadzorni svet pred sprejemom odločitve o imenovanju direktorja pridobi soglasje 

občinskega sveta ustanovitelja. 

(9) Po prejemu soglasja občinskega sveta ustanovitelja je dolžan nadzorni svet v roku 5 (petih) 

delovnih dni obvestiti javno podjetje o svoji odločitvi ter vso dokumentacijo posredovati 

javnemu podjetju, ki izpelje potrebne postopke za zaposlitev imenovanega direktorja. 

  

 

X. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA 
 

X.I. Splošno 

 

27. člen 

(financiranje dejavnosti podjetja) 
 
Dejavnosti javnega podjetja se financirajo: 
– s ceno storitev gospodarskih javnih služb, ki jih izvaja podjetje, 
– s prodajo blaga in storitev na trgu, 
– iz proračunskih sredstev ustanovitelja, 
– iz drugih virov. 
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28. člen 

(splošni stroški) 
 
(1) Direktor ustanovitelju in nadzornemu svetu predloži praviloma enkrat letno v mnenje 
oziroma potrditev, v skladu s tem odlokom, stroškovna mesta in sodila za delitev splošnih 
(posrednih) stroškov med posamezne dejavnosti oziroma storitve. Sodila za delitev splošnih 
stroškov so sestavni del poslovnega načrta javnega podjetja in se sprejmejo s potrditvijo 
poslovnega načrta.  
(2) Direktor razdelitev splošnih stroškov iz prvega odstavka tega člena upošteva skladno s 
sprejetim poslovnim načrtom pri izdelavi izkazov poslovnega izida in izračunu cen storitev 
javnega podjetja.  
(3) Ustanovitelj in nadzorni svet lahko pred podajo mnenja oziroma potrditvijo zahtevata 
revizijo stroškovnih mest in sodil za delitev splošnih stroškov. 
 

   

X.II. Cene storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja 
 

29. člen 

(cene storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja) 
 

(1) Cene storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja individualne komunalne rabe se 
določajo v skladu s predpisi za oblikovanje cen storitev javne službe, tem odlokom ter predpisi 
s področja izvajanja posamezne javne službe. 
(2) Za namene zagotavljanja trajnosti poslovanja in minimalne varnosti izvajanja javnih služb 
se v okviru upravičenih cen iz prvega odstavka tega člena lahko zagotovi donos na vložena 
poslovno potrebna osnovna sredstva javnega podjetja. Višino donosa ter poslovno potrebna 
osnovna sredstva javnega podjetja za izvajanje posamezne javne službe potrdi pristojni organ 
ustanovitelja s potrditvijo elaborata o cenah.  
 

30. člen 

(upravičeni stroški) 

(1) Pristojni organ ustanovitelja pri presoji upravičenih stroškov javne službe upošteva veljavne 

predpise, ki urejajo oblikovanje cen občinskih javnih služb, primerjalno analizo, analize, ki jih 

pripravijo neodvisne institucije, ali uporabi drug, strokovno ustrezen način presoje upravičenih 

stroškov.  

(2) Javno podjetje pri izračunu cen storitev iz tega podpoglavja upošteva prihodke posebnih 

storitev v skladu s predpisi.  

31. člen 

(obračunsko obdobje) 

(1) Obračunsko obdobje za cene iz tega podpoglavja je eno koledarsko leto, razen v primerih, 
ko ta odlok določa drugače.  
(2) V primeru večjih sprememb stroškov ali prihodkov, ki pomembno vplivajo na povišanje ali 
znižanje cene javnih služb, ali v primeru spremembe predpisov in drugih utemeljenih okoliščin 
(npr. višja sila), lahko župan s sklepom določi daljše ali krajše obračunsko  obdobje oziroma 
od javnega podjetja zahteva takojšnjo pripravo elaborata. V tem primeru se določbe o 
postopkih v zvezi z elaborati uporabljajo smiselno. 
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32. člen 

(priprava in posredovanje elaboratov o cenah) 

(1) Javno podjetje enkrat letno pripravi elaborat o cenah gospodarskih javnih služb iz tega 

podpoglavja za prihodnje obračunsko obdobje v skladu s predpisi, ki urejajo metodologijo za 

oblikovanje cen javne službe in tem odlokom, in ga v tekočem letu najpozneje do 30.9. 

posreduje pristojnemu organu ustanovitelja, in to ne glede na višino potrebnih sprememb cen 

javne službe glede na obstoječe cene oziroma preteklo obračunsko obdobje.  

(2) Elaborat mora skladno s predpisi, ki urejajo metodologijo za oblikovanje cen javne službe, 

predpisi o državnih pomočeh in tem odlokom, vsakič vključevati tudi predlog poračuna 

pozitivnih ali negativnih razlik. 

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena javno podjetje v primeru iz drugega odstavka 31. 

člena tega odloka pripravi elaborat skladno z obdobjem, ki ga določi župan. 

 

33. člen 

(poračuni cen) 

(1) Cene za preteklo obračunsko obdobje se v primeru, če so razlike manjše od 10 % med 

potrjeno ceno preteklega obračunskega obdobja in obračunsko ceno preteklega 

obračunskega obdobja, poračunajo v elaboratu za prihodnje obračunsko obdobje. 

(2) V primeru 10 % ali višje razlike med potrjeno ceno preteklega obračunskega obdobja in 

obračunsko ceno preteklega obračunskega obdobja se navedene pozitivne in/ali negativne 

razlike v celoti poračunajo v enkratnem znesku v prvih treh mesecih tekočega obračunskega 

obdobja, pri čemer se takoj prilagodi cena za tekoče obračunsko obdobje. 

(3) Razlike iz prvega in drugega odstavka se ugotavljajo in poračunavajo na ravni posamezne 

storitve posamezne gospodarske javne službe. 

(4) O poračunu oziroma vračanju pozitivnih in negativnih razlik med potrjenimi in 

obračunskimi cenami javne službe ter subvencij, odloča pristojni organ ustanovitelja pri 

potrjevanju cen. 

(5) Poračun z vračilom subvencij ustanovitelju se lahko izvede le, če je ustanovitelj subvencijo 

plačal, in do višine plačane subvencije. V nasprotnem primeru se razlika poračuna (vrne) 

uporabnikom storitev gospodarske javne službe. 

34. člen 

(delo ustanovitelja pri presoji elaboratov) 
 

(1) Pristojni organ ustanovitelja pregleda elaborat in zahteva od javnega podjetja morebitne 

dopolnitve ali spremembe najkasneje v roku 30 dni od prejema.  

(2) V naslednjih 10 dneh javno podjetje elaborat dopolni ali spremeni v skladu z upravičeno 

zahtevo pristojnega organa ustanovitelja in ga dopolnjenega ponovno pošlje pristojnemu 

organu ustanovitelja.  

(3) Če pristojni organ ustanovitelja za pregled elaboratov v roku, določenem v prvem odstavku 

tega člena, ne zahteva dopolnitev ali sprememb elaborata, ali če so zahteve v nasprotju z 

določili tega odloka, se šteje, da v elaboratu izračunane cene ustrezno upoštevajo upravičene 

stroške in da so s tem potrjene s strani pristojnega organa ustanovitelja. 

(4) Dopolnjen ali spremenjen elaborat s priloženim mnenjem in predlogom sklepa o potrditvi 

cen, vključno s predlogom subvencij ali vračil uporabnikom, posreduje pristojni organ 

ustanovitelja za pregled elaboratov pristojnemu organu za odločanje o cenah, ki sprejme 
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elaborat in potrdi nove cene javnih služb ter odloči o poračunu oziroma vračilu razlik v cenah 

in subvencijah.  

35. člen 

(odločanje o cenah) 

(1) O usklajeni vsebini elaborata in cenah odloča Občinski svet Občine Hrastnik s sklepom, 
pristojni organ ustanovitelja za pregled elaborata o cenah pa je Občinska uprava Občine 
Hrastnik. 
(2) Nove cene javnih služb se uveljavijo 1.1. prihodnjega obračunskega obdobja oziroma v 
primeru iz drugega odstavka 31. člena v skladu z obdobjem, ki ga določi župan.  
 

36. člen 

(subvencije cen) 

(1) Občinski svet Občine Hrastnik lahko na predlog občinske uprave ali javnega podjetja 

določi različne subvencije cen javnih služb oziroma različne zaračunane cene javnih služb. 

(2) Subvencije se dodeljujejo v skladu s Sklepom Komisije z dne 20. decembra 2011 o 

uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v obliki 

nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje 

storitev splošnega gospodarskega pomena (notificirano pod dokumentarno številko 

C(2011)9380) (2012/21/EU). 

 

X.3. Cene storitev gospodarskih javnih služb kolektivne komunalne rabe in storitev za 
ustanovitelja 

37. člen 

(splošno) 

(1) Cene storitev gospodarskih javnih služb, pri katerih uporabniki niso določljivi ter storitev, ki 
jih javno podjetje izvaja za ustanovitelja, pa niso gospodarske javne službe (javna pooblastila, 
upravne naloge, in-house tržne storitve za ustanovitelja, itd.), morajo biti oblikovane v skladu 
z določbami predpisov o javnem naročanju (notranje-naročniška razmerja). 
(2) Cene storitev iz tega podpoglavja pokrivajo največ upravičene stroške izvajanja 
(neposredne in pripadajoči del splošnih stroškov) in minimalni donos, vendar ne več, kot znaša 
donos iz drugega odstavka 29. člena tega odloka.  
  
 

X.4. Cene ostalih storitev 

38. člen 

(splošno) 

Cene storitev, ki niso opredeljene drugje v tem odloku, morajo biti oblikovane tako, da pokrivajo 
vse neposredne in pripadajoči del splošnih stroškov ter donos, ki mora biti najmanj v višini iz 
drugega odstavka 29. člena tega odloka oziroma v skladu z veljavnimi predpisi. 
 

 
 

XI. POSLOVNA SKRIVNOST 

39. člen 

(poslovna skrivnost) 
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(1) Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo 
področje poslovne skrivnosti ter niso informacije javnega značaja v skladu s predpisi.   
(2) Direktor s pisnim sklepom določi listine in podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost, in o 
tem seznani vse osebe, ki prihajajo v stik ali se seznanijo s to informacijo, zlasti družbenike, 
delavce, člane organov družbe in druge osebe. 
(3) Vsi, ki se seznanijo z listinami in podatki, ki predstavljajo poslovno skrivnost, so dolžni 
poslovno skrivnost varovati ter preprečevati njeno protipravno pridobitev, uporabo in razkritje. 
 
 
 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  
 

40. člen 

(preoblikovanje delniške družbe) 

(1) S tem odlokom se prične postopek preoblikovanja delniške družbe KSP HRASTNIK 
Komunalno – stanovanjsko podjetje, d.d., ki je vpisana v sodnem registru okrožnega sodišča 
pod vložno številko 10027600, v družbo z omejeno odgovornostjo.  
(2) Postopek preoblikovanja iz prvega odstavka tega člena se izvede na podlagi imetništva 
vseh delnic v delniški družbi KSP HRASTNIK Komunalno – stanovanjsko podjetje, d.d. s strani 
Občine Hrastnik, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. 
(3) Osnovni kapital delniške družbe KSP HRASTNIK Komunalno – stanovanjsko podjetje, d.d., 
ki znaša 435.403,00 EUR, se v celoti preoblikuje v osnovni kapital družbe z omejeno 
odgovornostjo, in znaša 435.403,00 EUR (z besedo: štiristo petintrideset tisoč štiristo tri eurov 
00/100).  
(4) Ta odlok predstavlja podlago za sprejem sklepa o preoblikovanju delniške družbe KSP 
HRASTNIK Komunalno – stanovanjsko podjetje, d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo Javno 
podjetje Komunala Hrastnik d.o.o., v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe. 
(5) Župan oziroma druga oseba, ki je predstavnik Občine Hrastnik v skupščini družbe KSP 
HRASTNIK Komunalno – stanovanjsko podjetje, d.d., ima pravico in dolžnost sprejeti takšne 
pravne akte, ki bodo omogočili vpis preoblikovanja in preimenovanja KSP HRASTNIK 
Komunalno – stanovanjsko podjetje, d.d. v Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o., v sodni 
register v roku treh mesecev od datuma objave tega odloka v Uradnem vestniku Zasavja.  
(6) Ob preoblikovanju d.d. v d.o.o. ustanovitelj s sklepom imenuje direktorja družbe za čas do 
imenovanja novega direktorja, ki bo imenovan v skladu s postopkom, določenem v tem odloku.  
(7) Ob preoblikovanju d.d. v d.o.o. ustanovitelj s sklepom imenuje nadzorni svet javnega 
podjetja v skladu s tem odlokom.  
(8) Za pripravo vse potrebne dokumentacije za preoblikovanje in vpis preoblikovanja v sodni 
register, je zadolžen direktor KSP HRASTNIK Komunalno – stanovanjsko podjetje, d.d., v roku 
treh mesecev po objavi tega odloka. 
(9) Direktor KSP HRASTNIK Komunalno – stanovanjsko podjetje, d.d. pripravi ustrezne akte 
oziroma osnutke le-teh, logotip, žige in izvede ostale aktivnosti, ki so nujne zaradi ustanovitve 
javnega podjetja po tem odloku do vpisa v sodni register. 
 

41. člen 

(prehodne določbe) 
 

(1) KSP HRASTNIK Komunalno – stanovanjsko podjetje, d.d. z dnem vpisa preoblikovanja v 
Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o. v sodni register preneha biti koncesionar in začne 
izvajati gospodarske javne službe iz prvega in druge naloge za ustanovitelja iz drugega in 
tretjega odstavka 8. člena tega odloka kot javno podjetje v smislu določb zakona, ki ureja 
gospodarske javne službe, in naslednjih odlokov: 
- Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/2007), 
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- Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2009 
(26/2010 popr.)),  
- Odloka o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne 
službe oskrba s pitno vodo na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/2007, 
11/2008), 
- Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine 
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2009),  
- Odloka o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne 
službe odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine 
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/2007, 11/2008), 
- Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 
14/2009, 20/2012),  
- Odloka o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne 
službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik 
Zasavja, št. 8/2007, 11/2008), 
- Odloka o oglaševanju v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2008, 5/2016),  
- Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 
5/2020),  
- Odloka o tržnem redu javne tržnice v Hrastniku (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2009, 
23/2011), 
- Odloka o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne 
službe upravljanje tržnice v Hrastniku (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/2010), 
- Odloka o urejanju in čiščenju javnih in drugih površin na območju občine Hrastnik (Uradni 
vestnik Zasavja, št. 6/2010), 
- Odloka o koncesiji za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja 
urejanja in čiščenja javnih površin na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 
6/2010), 
- Odloka o občinskih cestah na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/2012), 
- Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v 
Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2013). 
(2) Ne glede na določbe predpisov iz prejšnjega odstavka tega člena, se z dnem vpisa 
preoblikovanja KSP HRASTNIK Komunalno – stanovanjsko podjetje, d.d v Javno podjetje 
Komunala Hrastnik d.o.o. v sodni register šteje, da se gospodarske javne službe iz prvega 
odstavka 8. člena tega odloka zagotavljajo v obliki javnega podjetja. 
(3) Gospodarska javna služba redno vzdrževanje cest se v obliki, določeni s tem odlokom, 
začne zagotavljati po prenehanju trajanja veljavne koncesijske pogodbe. 
 

42. člen 

(veljavnost odloka) 
 

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

           

 

Številka: 007-14/2020 

Datum: 

          Župan Občine Hrastnik 

           Marko Funkl 


