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OBRAZLOŽITEV  
 
1 Opredelitev ciljev in razlogov odkupa delnic KSP Hrastnik, Komunalno stanovanjskega 
podjetja Hrastnik, d.d. 
 
Komunalno podjetje je bilo v Občini Hrastnik ustanovljeno leta 1956 in je od svoje ustanovitve 

dalje izvajalo dejavnosti posebnega družbenega pomena v različnih pravnoorganizacijskih 

oblikah. Konec leta 1989 je podjetje pričelo poslovati kot javno podjetje (UVZ, št. 23/1989), v 

letu 1993 pa je kot javno podjetje skladno z določili Zakona o varstvu okolja pričelo z izvajanjem 

obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb. 

 

V letih 1993 in 1994 je podjetje izvedlo postopek lastninskega preoblikovanja skladno z določili 

zakona o lastninskega preoblikovanju podjetij ( Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) in Uredbo o 

pripravi programa lastninskega preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega 

preoblikovanja (ur. l. RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94). Lastninjenje podjetij, ki so izvajala 

dejavnosti posebnega družbenega pomena na področjih materialne infrastrukture, med njimi 

tudi Komunalnega podjetja Hrastnik, je potekalo po določbah 69. člena Zakona o gospodarskih 

javnih službah (ZGJS). Na podlagi tega preoblikovanja je Občina Hrastnik postala 54% lastnica 

Komunalnega podjetja Hrastnik ter 100% lastnica gospodarske javne infrastrukture. V letu 2010 

je Občina Hrastnik odkupila še kosovne delnice, ki so bile v lasti zaposlenih, bivših zaposlenih in 

njihovih pravnih naslednikov.  

 

Trenutna lastniška struktura KSP Hrastnik, d.d. je naslednja: 

 Občina Hrastnik 81,74 %  oz. 85.288 delnic, 

 Triglav steber I, PID, d.d. Ljubljana 9,13% oz. 9.526 delnic,  

 Bass Celje  4,79 %  oz. 5.002 delnic, in 

 KS Naložbe d.d. 4,34 % oz. 4.524 delnic 

 

KSP Hrastnik Komunalno-stanovanjsko podjetje, d. d., je na podlagi podeljene koncesije ter 

sklenjene koncesijske pogodbe, z dne 18. 8. 2015, 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 na območju Občine Hrastnik, v skladu s 43. členom Odloka o 

pokopališkem redu na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 5/2020) pa tudi 

izvajalec storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe ter 

nekaterih nalog pokopališke dejavnosti.  

 

Na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe, z dne 20. 11. 2013, je KSP Hrastnik Komunalno-

stanovanjsko podjetje, d.d., tudi eden izmed izvajalcev obvezne občinske gospodarske javne 

službe rednega vzdrževanja občinskih cest na celotnem območju Občine Hrastnik.  

 

Izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb je skladno z Zakonom o gospodarskih 

javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 
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57/2011, 76/2017), Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 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), Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14-odl.US, 46/15, 10/18), 

Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) ter področnimi 

državnimi in občinskimi predpisi obvezno ter v javnem interesu, saj se na ta način nemoteno in 

trajno zadovoljuje javne potrebe in javne dobrine, ki jih je dolžna zagotavljati občina. Z nakupom 

delnic bo Občina Hrastnik na podlagi pravic, ki jih delnice delničarju dajejo, povečala svoj vpliv 

ter vpliv javnega kapitala v družbi na sprejemanje odločitev in samo delovanje družbe ter tako 

tudi na izvajanje javne službe. Zasebni kapital v gospodarskih družbah zasleduje zasebne 

interese s temeljnim ciljem pridobivanja dobička. Občina Hrastnik pa mora in želi z nakupom 

delnic zasledovati v družbi KSP Hrastnik Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d., javne cilje, ki 

predstavljajo občinski interes pri nakupu delnic, in sicer zakonito, gospodarno, učinkovito ter 

uporabnikom in okolju primerno izvajanje javnih služb z dolgoročnim ciljem, da podjetje KSP 

Hrastnik Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d., postane javno podjetje v 100% lasti občine.  

 

V 1. rebalansu proračuna za leto 2020 so sredstva za odkup zagotovljena.  
 
Na osnovi navedenega je osnovni pogoj (zagotovljena sredstva v občinskem proračunu) 
za odkup delnic izpolnjen. 
 

Cilji odkupa: povečanje deleža občine v KSP Hrastnik, d.d. – na 100 % 

 

Prednosti:   javno podjetje v 100 % lasti Občine Hrastnik 

 
2  Pravna podlaga za odkup 

Na osnovi določb 2. odstavka 73. člena Zakona o javnih financah se Občinski svet na predlog 

pristojnega organa odloči za nakup delnic ali deleža v gospodarski družbi, če so za nakup 

zagotovljena sredstva v proračunu in če se s tem zaščitijo nacionalni oziroma občinski interesi. 

Sredstva so zagotovljena v 1. rebalansu proračuna 2020 na PP 4304001, Nakup delnic. 

  

18. člen Statuta Občine Hrastnik določa, da Občinski svet odloča o pridobivanju in odtujitvi 

občinskega premoženja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni 

pooblaščen župan.  

 

3 Opis predmeta nakupa 

 19.052 kosovnih delnic KSP Hrastnik, Komunalno stanovanjskega podjetja Hrastnik, d.d. 

 cena 1 delnice 6,00 € ( cena 19.052 delnic - 114.312,00 €) 

 knjigovodska vrednost delnice po stanju 31.12.2019  6,843 € 
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4 OBRAZLOŽITEV PRIPRAVLJALNIH DEJANJ: 

4.1 SKRBEN FINANČNI, PRAVNI IN ORGANIZACIJSKI PREGLED DRUŽBE, KATERE DELEŽ 

OZIROMA DELNICE SO PREDMET PRODAJE 

V skladu s 24. členom Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem 

države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – odl. US in 38/10 – ZUKN) je 

potrebno izvesti obvezen skrben finančni, pravni in organizacijski pregled družbe za zadnja tri 

leta, katere delež oziroma delnice so predmet prodaje, kadar kapitalska naložba občine 

predstavlja več kot 50 % delež v osnovnem kapitalu družbe in je knjigovodska vrednost 

kapitalske naložbe večja od 400.000 EUR. Glede na zgoraj navedeno nista izpolnjena oba pogoja 

in zato zakonsko ni potrebno izvesti skrbnega finančnega, pravnega in organizacijskega pregleda 

družbe. 

 

4.2. CENITEV VREDNOSTI PREMOŽENJA 
 
Cenitev vrednosti finančnega premoženja, ki jo opredeljuje Uredba o prodaji in drugih oblikah 

razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin, se izvede po sprejemu posameznega 

programa prodaje, v katerem je taka cenitev predvidena in preden se začne z izvedbo izbrane 

metode prodaje finančnega premoženja. 

Cenitev vrednosti naložbe družbe je bila opravljena s strani pooblaščenega cenilca vrednosti 

podjetij, mag. Draga Cerovška, ki je bil izbran na podlagi evidenčnega naročila, ob izpolnjevanju 

pogojev in najnižji ceni.  

Skladno z namenom ocenjevanja, značilnostmi ocenjevane družbe in glede na razpoložljive javno 

dostopne podatke ter podatke, ki jih je zagotovil naročnik ocene vrednosti, je bila izdelana ocena 

vrednosti 18,26 % lastniškega kapitala družbe KSP HRASTNIK Komunalno - stanovanjsko 

podjetje, d. d., z uporabo metode diskontiranih pričakovanih denarnih tokov. Vrednost 18,26 % 

lastniškega kapitala na dan 31.12.2019 znaša 115.935,00 EUR. Vrednost ene delnice znaša 6,09 

EUR. 

 
4 ZAKLJUČEK 
 

Občinskemu svetu predlagamo, da podpre predlog, potrdi sklep o odkupu delnic KSP Hrastnik,  

Komunalno stanovanjskega podjetja Hrastnik, d. d. in odobri odkup 19.052 kosovnih delnic po 

predlagani ceni.  
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Številka: 476-1/2020                                                                                                  
Hrastnik, 23. 6. 2020                                                                                        
 
 
Na osnovi določb 2. točke 73. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11, 14/13-
popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18  in 18. člena Statuta občine Hrastnik 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2017) je Občinski svet na____. seji dne______ sprejel 
 

 
 

SKLEP O ODKUPU DELNIC KSP HRASTNIK,  
KOMUNALNO STANOVANJSKEGA PODJETJA HRASTNIK, D.D. 

 
1. 
 

Nakup delnic družbe KSP Hrastnik, Komunalno stanovanjskega podjetja Hrastnik, d.d. je v 

interesu Občine Hrastnik. 

 
2. 

Občina  Hrastnik odkupi 19.052 kosovnih delnic KSP Hrastnik, Komunalno stanovanjskega 

podjetja Hrastnik, d.d. po enotni ceni 6,00 € za delnico, kar predstavlja dodatni delež občine v 

družbi KSP Hrastnik 18,26 %.  

3. 
 

Župan Občine Hrastnik se pooblašča za sprejem ponudb za odkup delnic iz prejšnje točke ter za 

podpis pogodb o nakupu navedenih delnic. 

 
4. 

 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja. 
 
 

 

 
Župan 

       Marko FUNKL 
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