OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA

MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

Na podlagi 25., 28. in 75. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 32/93, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP), Zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 65/2009-UPB3), 20. in četrtega ter petega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008
Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009), 79. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri
upravljanju (Uradni list RS, št. 42/2007-UPB1, 23/2009 Odl.US: U-I-268/0635), so Občinski sveti Občine Izola na podlagi 30. člena Statuta Občine Izola
(Uradne objave Občine Izola, 15/99, 8/00 in 8/05) na seji dne 4.marca 2010,
Mestne občine Koper na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in
39/08) na 26. seji dne 11. marca 2010 in Občine Piran na podlagi 17. člena
Statuta Občine Piran (Uradne objave, št. 46/2007-UPB) na 25. seji dne 16.
februarja 2010 sprejeli
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O PREOBLIKOVANJU
JAVNEGA PODJETJA RIŽANSKI VODOVOD KOPER, p.o.,
V JAVNO PODJETJE RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o.
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, p.o. v
Javno podjetje Rižanski vodovod Koper, d.o.o. (Uradne objave, št. 26/1998; v
nadaljevanju odlok) se spremeni besedilo 5. člena tako, da se glasi:
»5. člen
Naloge iz 4. člena, ki jih javno podjetje opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščene na:
24.330
25.110
25.120
33.110
33.200
36.000
41.200
42.120
42.130

Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
Popravila kovinskih izdelkov
Montaža industrijskih strojev in naprav
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
Gradnja železnic in podzemnih železnic
Gradnja mostov in predorov
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42.210
42.220
42.910
42.990
43.210
43.220
43.290
43.320
43.990
46.130
46.730
46.740
47.520
49.410
49.420
69.200
71.111
71.121
71.129
71.200
72.110
72.190
72.200
74.200
74.900

Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
Gradnja vodnih objektov
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
Drugo inštaliranje pri gradnjah
Vgrajevanje stavbnega pohištva
Druga specializirana gradbena dela
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim
materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
Cestni tovorni promet
Selitvena dejavnost
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
Arhitekturno projektiranje
Geofizikalne meritve, kartiranje
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in
humanistike
Fotografska dejavnost
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti

Glavna registrirana dejavnost javnega podjetja je:
36.000
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode.
Poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena opravlja javno podjetje tudi vse
druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti oziroma
ki pripomorejo k izvajanju gospodarske javne službe, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.«
2. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Glavna dejavnost javnega podjetja je izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
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Gospodarska javna služba oskrba s pitno vodo obsega oskrbo s pitno vodo
vsem uporabnikom storitev javne službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi,
ki urejajo pitno vodo in storitve javnih služb, organizacijo prevoza pitne vode na
območja, ki niso opremljena z ustreznim vodovodnim omrežjem, dolgoročno,
srednjeročno in kratkoročno načrtovanje pridobivanja vodnih virov in rekonstrukcije ter širitve vodovodnega omrežja po celotnem območju občin, v okviru predpisov, ki urejajo javno službo opremljanje naselij s požarno vodo v okviru sanitarno tehničnih možnosti, z vzdrževanjem ustreznih objektov in naprav, izvajanje vzdrževalnih del v javno korist na javnem vodovodnem omrežju ter ostale storitve, ki sodijo skladno z zakoni, odlokom, ki ureja izvajanje navedene javne
službe in drugimi predpisi v okvir javne službe.
Javno podjetje ima na območju občin ustanoviteljic:
- izključno oziroma posebno pravico opravljati gospodarsko javno službo iz
prvega odstavka tega člena,
- izključno oziroma posebno pravico posedovanja in vzdrževanja infrastrukture javne službe, ki je predmet tega odloka,
- dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami
in kvalitetno opravljanje gospodarske javne službe, v skladu s predpisi in v
javnem interesu.
Javno podjetje, ki je edini in izključni izvajalec gospodarske javne službe na
celotnem območju občin ustanoviteljic, mora dejavnost opravljati v svojem imenu
in za svoj račun.
Javno podjetje poleg javnega pooblastila vodenja katastra gospodarske javne
službe izvaja tudi druga javna pooblastila, ki so mu dana s predpisi, ki jih
sprejmejo pristojni organi ustanoviteljic. Kolikor dejavnost povezana z oskrbo s
požarno vodo ni sestavni del gospodarske javne službe, se s tem odlokom na
javno podjetje prenaša javno pooblastilo za njeno izvajanje.«
3. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
Osnovni kapital javnega podjetja na podlagi bilance stanja na dan 31.12.1996
znaša v eurski protivrednosti 5.408.926,00 EUR. Osnovni vložki in na njihovi
podlagi pridobljeni poslovni deleži, izraženi v odstotkih, znašajo:
Občina ustanoviteljica,
družbenik
Mestna občina Koper
Občina Izola
Občina Piran
Skupaj

Poslovni delež v %
51,8700%
20,2200%
27,9100%
100,00%

Osnovni vložek v EUR
2.805.609,91
1.093.684,84
1.509.631,25
5.408.926,00

Ustanovitelji javnega podjetja lahko sklenejo, da se poveča osnovni kapital javnega podjetja.«
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4. člen
Besedilo drugega odstavka 8. člena se črta. Tretji odstavek postane drugi
odstavek.
5. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
Občinski sveti ustanoviteljic imajo pravico do:
- enakopravnega odločanja o spremembah tega odloka,
- odločanja o vstopu novih ustanoviteljev v družbo,
- odločanja o povečanju in zmanjšanju kapitala,
- odločanja o prenehanju javnega podjetja in statusnem preoblikovanju,
- dajanja mnenj k predlogom odločitev in odločitvam skupščine.«
6. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
Organi družbe so:
- skupščina,
- nadzorni svet in
- direktor.
Kolikor to ni v nasprotju z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, se za svet
ustanoviteljic uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe in se
nanašajo na skupščino družbe.«
7. člen
Za 10. členom se dodajo novi 10.a, 10.b, 10.c, 10.d, 10.e, 10.f, 10.g, 10.h in
10.i člen, ki se glasijo:
»10.a člen
S tem odlokom se za izvrševanje regulatornih oziroma ustanoviteljskih pravic
občin v javnem podjetju, ki niso izrecno določene v 9. členu tega odloka in za
usklajevanje odločitev v zvezi z javnimi dobrinami, ki se zagotavljajo z gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo, ustanovi skupni organ občin ustanoviteljic javnega podjetja Rižanski vodovod Koper d.o.o..
Ime skupnega organa občin je svet ustanoviteljic javnega podjetja Rižanski
vodovod Koper d.o.o. (v nadaljevanju: svet ustanoviteljic).
Svet ustanoviteljic opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin, ki so ga
ustanovile.
Sedež sveta ustanoviteljic je Koper.
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Pečat sveta ustanoviteljic predstavljajo uradni pečati vseh treh občin ustanoviteljic
skupaj. Pečat se uporablja na vseh aktih, ki jih sprejema svet ustanoviteljic.
10.b člen
Svet ustanoviteljic sestavljajo župani oziroma županje (v nadaljevanju župani)
občin ustanoviteljic javnega podjetja Rižanski vodovod Koper d.o.o..
Župani izmed sebe določijo predsednika sveta ustanoviteljic, ki tudi predstavlja
svet ustanoviteljic, sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje njegove odločitve ter
skrbi za izvrševanje in koordiniranje njihovega izvajanja. Predsednik sveta
ustanoviteljic se menja vsako leto po načelu rotacije, po naslednjem zaporedju:
Mestna občina Koper, Občina Izola, Občina Piran, začenši z županom, ki ga določi
žreb.
Svet ustanoviteljic dela na sejah. Seje sveta ustanoviteljic ne potekajo nujno na
sedežu organa, ampak na kraju, ki se določi na ustanovni seji sveta ustanoviteljic.
10.c člen
Vsak župan ima pri sprejemanju odločitev naslednji odstotek glasov:
- Mestna občina Koper
51,8700% glasov,
- Občina Izola
20,2200% glasov,
- Občina Piran
27,9100% glasov.
10.d člen
Svet ustanoviteljic ima naslednje pristojnosti:
- določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti družbe ter za zagotavljanje in
uporabo vode pod enakimi pogoji na celotnem območju občin ustanoviteljic,
kar se ureja z odloki,
- odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin s področja dejavnosti javnih služb,
- sprejme letno poročilo, poslovno poročilo, bilanco stanja, izkaz uspeha oziroma druge obračune in zaključni račun podjetja, kolikor sprejem posameznih aktov ni v pristojnosti skupščine,
- imenuje in razrešuje direktorja,
- sprejema merila za določitev plače, pravic in obveznosti direktorja javnega
podjetja in plačil predstavnikov ustanoviteljic javnega podjetja,
- daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o poslovni politiki, razvoju javnega podjetja, programih dela ter finančnih načrtih javnega podjetja,
- v drugih primerih, ko zakon ali drug predpis določa, da o določenem vprašanju odloča organ občine, pa ne gre za pristojnost iz 9. člena tega odloka.
Pogoji iz 1. alineje prvega odstavka obsegajo zlasti:
- pogoje za zagotavljanje in uporabo vode,
- pravice in obveznosti dobavitelja in uporabnikov vode,
- javne vire financiranja oskrbe z vodo in način njihovega oblikovanja,
- varstvo vodnih virov in vodovodne infrastrukture,
- pogoje za opredelitev in prenehanje izrednih razmer pri oskrbi z vodo in
načela za ravnanje v takih razmerah.
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Če je bila s predpisom ali drugim aktom, ki je bil izdan pred uveljavitvijo tega
odloka, pristojnost odločanja o določenem vprašanju iz tega člena v nasprotju z
zakonom prenesena na organ družbe, odloča, ne glede na tak predpis ali drug
akt, o tem svet ustanoviteljic.
Svet ustanoviteljic usklajuje odločitve občinskih svetov občin ustanoviteljic v
zvezi z :
- sprejemanjem in izvajanjem predpisov, ki urejajo javno službo, ki jo izvaja
javno podjetje,
- odločanjem o zadolževanju in dajanju poroštev javnega podjetja,
- vstopom novega družbenika in
- statusnimi spremembami ali prenehanjem družbe.
10.e člen
Svet ustanoviteljic veljavno odloča, če so na seji navzoči vsi župani. V vabilu za
sejo sveta ustanoviteljic se določi naknadni dan zasedanja, če bi bila seja ustanoviteljic nesklepčna. Naknadni dan zasedanja ne sme biti določen prej kot
naslednji delovni dan po prvotno določenem dnevu.
Svet ustanoviteljic sprejme veljaven sklep, če je za sklep glasovalo več kot dve
tretjini vseh glasov.
Svet ustanoviteljic na naknadnem zasedanju veljavno odloča ne glede na prisotnost.
10.f člen
Svet ustanoviteljic usklajuje predloge predpisov iz 9. člena tega odloka, ki jih v
zvezi z zagotavljanjem obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb na podlagi zakona in tega akta sprejemajo organi občin, tako da doseže soglasje članov sveta glede vsebine posameznih predpisov oziroma odločitev.
Svet ustanoviteljic usklajena besedila predpisov in drugih odločitev posreduje v
sprejem pristojnim organom občin.
10.g člen
Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe sveta ustanoviteljic opravlja občinska uprava Mestne občine Koper.
10.h člen
Sredstva za delovanje sveta ustanoviteljic zagotavljajo občine iz proračuna v
razmerju glasov članov v svetu ustanoviteljic.
10.i člen
Svet ustanoviteljic o svojih odločitvah redno in sproti obvešča organe javnega
podjetja.«
8. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
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»13. člen
Družbeniki oziroma njihovi predstavniki kot člani skupščine imajo število glasov,
določeno v razmerju z obsegom osnovnega kapitala, in sicer imajo na vsakih
dopolnjenih 50 EUR osnovnega kapitala en glas. Tako ima član skupščine, ki
predstavlja naslednjega družbenika:
Družbenik
Mestna občina Koper
Občina Izola
Občina Piran

Osnovni kapital
2.805.609,91 Eur
1.093.684,84 Eur
1.509.631,25 Eur

Število glasov
56.112
21.873
30.192

Družbeniki imajo skupno 108.177 glasov.«
9. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
Skupščina obravnava temeljna razvojna in organizacijska vprašanja družbe, ki
se ne nanašajo na vprašanja rednega poslovanja ter vsakodnevnega vodenja
tekočih poslov, in ki niso v pristojnosti sveta ustanoviteljic, nadzornega sveta ali
občinskih svetov ustanoviteljic.
Pristojnosti skupščine javnega podjetja so naslednje:
- določanje razvojnih programov ter poslovne politike podjetja ter odločanje o
letnih planih javnega podjetja,
- imenovanje in odpoklic članov nadzornega sveta,
- odločanje o podelitvi razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta,
- predlaganje ustanoviteljem sprejem ukrepa o povečanju in zmanjšanju kapitala,
- imenovanje revizorja,
- predhodno odločanje o prometu nepremičnin, če o tem ni odločeno v programu družbe, in o izdajanju vrednostnih papirjev,
- predhodno odločanje o investicijskih delih ali najemu posojil, ki niso izrecno
zajeta v programu družbe in ki po vrednosti presegajo 1% kapitala družbe
po zadnji bilanci stanja,
- predhodno odločanje o politiki plač v javnem podjetju na podlagi kolektivne
pogodbe in letnega plana ter planiranih in doseženih rezultatov poslovanja,
- odločanje o uporabi bilančnega dobička, kolikor to ni v pristojnosti sveta
ustanoviteljic,
- odločanje o oblikovanju strokovnih, posvetovalnih, nadzornih in drugih organov
skupščine in družbe, za katere tako določa odlok, sklep skupščine ali zakon
ter imenovanje in razreševanje članov teh organov in komisij,
- predlaganje ustanoviteljicam spremembo tega odloka, kolikor to ni v pristojnosti sveta ustanoviteljic,
- odločanje o sprejemu splošnih aktov družbe,
- odločanje o nadomestilih članom nadzornega sveta,
- odločanje o uvedbi in prenehanju izrednih razmer pri dobavi vode,
- v drugih zadevah, ki jih določa zakon.
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Skupščina je dolžna, kolikor pristojni organ odločanje od nje to zahteva, oblikovati mnenje o predlogih:
- za spremembo tega odloka in drugih predpisov, ki se nanašajo na javno službo,
- poslovnih poročil, obračunov in zaključnih računov, letne bilance stanja,
izkaza uspeha ter o razporeditvi dobička in načinu kritja izgube,
- tarife javne službe.«
10. člen
V četrtem odstavku 16. člena se besedilo »1., 2., 3., 4., 10., in 11. alineje drugega odstavka 15. člena« nadomesti z besedilom »1.,2.,3., 6 in 14. alineje drugega odstavka 15. člena«.
11. člen
Besedilo prvega odstavka 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni svet ima največ šest članov, od katerih štiri člane izvoli in odpokliče
skupščina, od tega dva na predlog župana Mestne občine Koper ter po enega na
predlog župana Občine Izola in župana Občine Piran. Dva člana, ki zastopata
delavce, izvoli in odpokliče svet delavcev, v kolikor se ta ustanovi in če to zahteva zakon.«
12. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
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, pripravlja predloge za skupščino in
izvršuje njene sklepe, sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in daje smernice
za delo direktorju.
Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo
bilančnega dobička, ki ju je predložil direktor družbe. Nadzorni svet mora o ugotovitvah preveritve iz prejšnjega odstavka sestaviti pisno poročilo za skupščino
in svet ustanoviteljic.
Nadzorni svet lahko zahteva od direktorja poročila tudi o drugih vprašanjih,
pomembnih za poslovanje javnega podjetja.
Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. Nadzorni svet lahko skladno z zakonom določi, da se smejo določene vrste poslov opravljati le na podlagi
njegove predhodne pozitivne odločitve. Če nadzorni svet ne odloči pozitivno oziroma zavrne soglasje k predlagani odločitvi, lahko direktor zahteva, da o poslu
predhodno odloči skupščina. Za sklep, na podlagi katerega skupščina predhodno odloči o poslu oziroma poda soglasje, je potrebna večina najmanj dveh tretjin
glasov skupščine.
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Nadzorni svet o svojem delu in ugotovitvah obvešča direktorja družbe, občinske
svete, svet ustanoviteljic, župane in skupščino javnega podjetja.
Nadzorni svet lahko skliče skupščino.«
13. člen
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
Direktor na lastno odgovornost vodi poslovanje in delo družbe.
Direktorja imenuje in razrešuje svet ustanoviteljic po postopku in pristojnostih,
ki so urejene s posebnimi predpisi. Direktor se imenuje za dobo štirih let. Ista
oseba je lahko po poteku mandata ponovno imenovana.
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje, določene z
zakonom, ima najmanj univerzitetno izobrazbo, znanje jezika italijanske
narodne skupnosti ter organizacijske in vodstvene sposobnosti. Javni razpis
za izbiro kandidata za imenovanje direktorja se objavi najkasneje 6 mesecev
pred iztekom mandata prejšnjega direktorja.
Nadzorni svet v petnajstih dneh po imenovanju sklene z direktorjem pogodbo o
zaposlitvi.«
14. člen
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
- na lastno zahtevo,
- če je deloval v nasprotju z interesi družbe ali ustanoviteljic ali v nasprotju z
zakonom ali pogodbo o zaposlitvi ali odlokom o ustanovitvi,
- v drugih primerih, ki jih določa zakon.
Razrešitev lahko predlaga vsak član skupščine, nadzornega sveta, vsak župan
oziroma občinski svet.«
15. člen
Besedilo drugega odstavka 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direktorju preneha mandat z dnem, ko svet ustanoviteljic razreši direktorja oziroma ko ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.«
16. člen
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
Način in postopek razrešitve direktorja ter njegove pravice, obveznosti in odgovornosti, se podrobneje določijo s splošnim aktom, ki ga pripravi in sprejme svet
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ustanoviteljic ter v skladu s pogodbo o zaposlitvi, ki jo z direktorjem sklene
nadzorni svet.«
17. člen
Besedilo 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
Dejavnosti javnega podjetja se financirajo:
- s ceno storitev javne službe oskrba s pitno vodo;
- z nadomestilom stroškov za priključitev na vodovodno omrežje;
- s prihodkom iz naslova izvajanja dejavnosti oskrbe s požarno vodo;
- z nadomestilom stroškov vzpostavitve in vodenja katastra gospodarske javne službe;
- z drugimi prispevki in javnimi dajatvami, ki jih skladno z zakonom in tem
odlokom predpišejo občine, svet ustanoviteljic ali državni organi;
- iz drugih namenskih sredstev proračunov ustanoviteljic, poleg sredstev iz
tretje in četrte alinejo tega člena;
- iz državnega proračuna;
- s prodajo blaga in storitev, ki jih nudi družba;
- iz drugih virov.«
18. člen
Črta se 32. člen odloka.
19. člen
Po uveljavitvi tega odloka sklenejo župani na njegovi podlagi in obveznih sestavin, predpisanih z Zakonom o gospodarskih družbah čistopis pogodbe o
ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo (družbena pogodba), ki mora biti
sklenjena v notarski obliki ali drugi obliki, določeni z zakonom.
20. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS, ko ga v enakem besedilu sprejmejo
Občinski sveti Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Piran.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi iz prvega odstavka.

Številka:022-1/98
Datum: 4.3.2010

Župan Občine Izola
dr. Tomislav Klokočovnik

Številka: 014-25/2009
Datum: 11.3.2010

Župan Mestne občine Koper
Boris Popovič

Številka: 30002-1/1999
Datum: 16.2.2010

Župan Občine Piran
Tomaž Gantar
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