Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/07, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99,
59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02), Zakona o gospodarskih javnih službah
(Ur.l.RS, št. 32/93) in Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) je Občinski
svet Občine Vrhnika na 16. redni seji, dne 23. 9. 2004 sprejel
ODLOK
o ustanovitvi skupnega organa Občin Vrhnika in Borovnica za izvrševanje
ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunalno podjetje Vrhnika, d.d.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja skupni organ (v nadaljevanju: organ) Občine Vrhnika in Občine
Borovnica, ki bo izvrševal ustanoviteljske pravice obeh občin v javnem podjetju Komunalno
podjetje Vrhnika, d. d. (v nadaljevanju: JP KPV, d.d.), ki je ustanovljeno za izvajanje
gospodarskih javnih služb s področij ravnanja z odpadki, oskrbe s pitno vodo, oskrbe s
plinom ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
2. člen
S tem odlokom je določena sestava skupnega organa, njegov sedež, njegove naloge,
organizacija dela organa in način sprejemanja odločitev, financiranje organa ter delitev
stroškov za delovanje organa med občinami.
II. SESTAVA IN SEDEŽ ORGANA
3. člen
Skupni organ sestavljata župana Občine Vrhnika in Občine Borovnica.
Organ zastopa in predstavlja župan Občine Vrhnika.
4. člen
Sedež organa je na Vrhniki, Tržaška cesta 1.
III. NALOGE SKUPNEGA ORGANA
5. člen
Organ izvršuje naslednje ustanoviteljske pravice:
- določa posebne pogoje za izvajanje osnovne dejavnosti in uporabo javnih dobrin,
- sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključni račun podjetja,
- zahteva sklic skupščine,
- daje soglasje za opravljanje drugih gospodarskih dejavnosti,
- daje soglasje k ustanovitvi gospodarske družbe, kadar bi bil ustanovitelj ali soustanovitelj
JP KPV, d. d. in k vlaganju kapitala v že ustanovljene gospodarske družbe,
- imenuje in razrešuje direktorja ter
- odloča o drugih zadevah, določenih v zakonu in s tem odlokom.

6. člen
Naloga organa je tudi usklajevanje odločitev občin ustanoviteljic v zvezi z zagotavljanjem
gospodarskih javnih služb, ki jih izvaja JP KPV, d. d..
7. člen
Organ opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin ustanoviteljic.
IV. ORGANIZACIJA DELA
a) Splošno
8. člen
Organ se sestaja in odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi župan Občine Vrhnika. Pobudo za
sklic seje lahko dajo:
- župan Občine Vrhnika,
- župan Občine Borovnica,
- nadzorni svet JP KPV, d. d.,
- uprava JP KPV, d. d.
Pobuda za sklic seje mora vsebovati razloge za sklic seje in ustrezno gradivo. Pobuda se
pošlje županu Občine Vrhnika, ki o pobudi obvesti župana Občine Borovnica v treh (3) dneh
po prejemu pobude.
Župan Občine Vrhnika mora v osmih (8) dneh od prejema pobude odločiti, ali bo sklical sejo
in o svoji odločitvi obvestiti župana Občine Borovnica in pobudnika. V primeru, da seje ne
skliče, mora navesti razloge.
9. člen
Vabilo za sejo s predlogom dnevnega reda in gradivom mora biti poslano najkasneje sedem
(7) dni pred sejo.
Na sejo se obvezno vabita oba župana, lahko pa se povabi tudi druge pobudnike za sklic
seje.
Skliče se lahko tudi korespondenčna seja.
10. člen
O poteku seje se piše zapisnik, ki mora vsebovati vse sklepe, ki jih sprejme skupni organ.
Prepis zapisnika mora biti pripravljen v treh (3) dneh po seji in se ga pošlje v podpis obema
županoma.
11. člen
Strokovne in administrativno-tehnične naloge, potrebne za nemoteno izvajanje nalog organa,
zagotavlja Občinska uprava Občine Vrhnika.
12. člen
Organ mora prenesti izvrševanje naslednjih ustanoviteljskih pravic na občinska sveta:
- sprejem poslovnega poročila in zaključnega računa podjetja ter
- imenovanje in razrešitev direktorja.

Organ lahko kadarkoli odloči, da bo tudi odločitev o katerikoli drugi zadevi prenesel na
občinska sveta obeh občin ali da bo v posamezni zadevi zaprosil občinska sveta za mnenje.
O preneseni zadevi odločita Občinska sveta Občine Vrhnika in Občine Borovnica z navadno
skupno večino opredeljenih navzočih svetnikov obeh Občinskih svetov.
Občinska sveta o zadevi odločita v roku osmih dni od dneva zahteve oziroma zaprosila
organa.
b) Postopek dajanja soglasij
13. člen
JP KPV, d. d. mora organ pisno zaprositi za izdajo soglasja za opravljanje gospodarskih
dejavnosti, ki niso njihova osnovna dejavnost in za soglasje k ustanovitvi gospodarske
družbe, kadar bi bil ustanovitelj ali soustanovitelj JP KPV, d. d. ter k vlaganju kapitala v že
ustanovljene gospodarske družbe.
Vloga za izdajo soglasja mora biti vložena predhodno.
14. člen
Organ mora odgovoriti na vlogo za izdajo soglasja v petnajstih (15) dneh od prejema vloge.
Če v tem roku ne odgovori, se šteje, da je njegovo soglasje pozitivno.
c) Postopek imenovanja in razreševanja direktorja
15. člen
Postopek imenovanja direktorja se mora začeti najkasneje šest (6) mesecev pred iztekom
mandata dotedanjemu direktorju, vendar ne prej kot eno (1) leto pred iztekom mandata.
16. člen
Administrativna dela (objava razpisa, zbiranje in evidentiranje prijav, ...) v zvezi z
imenovanjem direktorja opravlja kadrovska služba JP KPV, d. d. .
JP KPV, d. d. je o začetku postopka javnega razpisa dolžna predhodno obvestiti organ in
nadzorni svet.
Javni razpis se vodi v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja.
17. člen
Po preteku roka za prijave na javni razpis, mora JP KPV, d. d. v roku treh (3) dni obvestiti
predsednika nadzornega sveta, da skliče sejo nadzornega sveta.
Seja nadzornega sveta mora biti sklicana v roku osmih (8) dni. Vse vloge in ostala
dokumentacija, ki se nanaša na javni razpis, se mora predložiti predsedniku in članom
nadzornega sveta.
Nadzorni svet pregleda vse prispele vloge in k vsakemu kandidatu poda enotno pisno
mnenje.
Nadzorni svet lahko predlaga kandidata, ki po njihovem mnenju najbolj ustreza za
imenovanje.
V roku treh (3) dni po podanih mnenjih se celotna dokumentacija posreduje organu.

18. člen
Župan Občine Vrhnika mora sklicati sejo organa najkasneje v roku treh (3) dni po prejemu
dokumentacije iz prejšnjega člena.
Organ po lastni presoji izmed prijavljenih kandidatov imenuje direktorja. Pri tem ni vezan na
mnenja nadzornega sveta, lahko pa jih upošteva.
Organ mora o svoji odločitvi v roku treh (3) dni po sprejemu le-te obvestiti nadzorni svet in JP
KPV, d. d. ter vso dokumentacijo posredovati JP KPV, d. d., ki izpelje potrebne postopke za
zaposlitev imenovanega direktorja.
19. člen
Organ lahko razreši direktorja:
- če huje krši svoje obveznosti,
- če ni sposoben voditi poslov,
- na utemeljen predlog nadzornega sveta,
- če brez soglasja nadzornega sveta opravlja pridobitno dejavnost s področja dejavnosti
družbe ali če sklepa posle za lasten ali tuj račun,
- iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov.
20. člen
Organ mora svojo odločitev o razrešitvi pisno obrazložiti. Odločitev o razrešitvi se posreduje
nadzornemu svetu, direktorju in kadrovski službi JP KPV, d. d.
V. ODLOČANJE ORGANA
21. člen
Organ sprejema vse odločitve soglasno.
V primeru, da soglasja ni mogoče doseči, o zadevi odločita Občinska sveta Občine Vrhnika
in Občine Borovnica z navadno skupno večino opredeljenih navzočih svetnikov obeh
Občinskih svetov.
Občinska sveta o zadevi odločiti v roku osmih dni od dneva zahteve organa.
22. člen
Organ praviloma odloča samostojno, lahko pa za mnenje o posameznem vprašanju zaprosi
zunanje izvedence.
23. člen
Organ praviloma sprejema svoje odločitve v obliki sklepov, ki jih podpisuje župan Občine
Vrhnika.
V. FINANCIRANJE DELOVANJA ORGANA
24. člen
Sredstva za delovanje organa zagotavljata občini ustanoviteljici v skladu z razmerjem,
sprejetim s Sklepom o delitveni bilanci premoženja prejšnje občine Vrhnika na dan 31. 12.

1994, ki sta ga sprejela Občinski svet Občine Borovnica dne 09. 10. 1997 in Občinski svet
Občine Vrhnika dne 23. 10. 1997:
- Občina Vrhnika
81,50 % in
- Občina Borovnica
18,50 %.
25. člen
Sredstva za delovanje obsegajo:
- materialne stroške,
- stroške strokovnih delavcev Občinske uprave Občine Vrhnika, ki bodo skrbeli za
izvajanje nalog, ki izhajajo iz tega odloka,
- ostale potrebne stroške.
26. člen
Sredstva za delovanje organa vnaprej zagotavlja Občina Vrhnika.
Občina Vrhnika dvakrat letno, in sicer do 30. 03. in do 30. 09., izstavlja račune za nastale
stroške v zvezi z delovanjem organa Občini Borovnica.
Občina Borovnica je izstavljene račune dolžna plačati v zakonitem roku na transakcijski
račun Občine Vrhnika.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Konstitutivno sejo organa skliče župan Občine Vrhnika v enem mesecu po uveljavitvi tega
odloka.
28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v občinskem glasilu Naš časopis.
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