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Odlok o ustanovitvi skupnega organa Ob�in Postojna in Pivka za 
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Kovod 

Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna 
– prva obravnava 
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OB�INA PIVKA  
         Župan 
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka 
 
tel.: 05 72 10 100 /  fax.: 05 72 10 102 
e-pošta: obcina@pivka.si 
 
Datum: 06.06.2007 
 
OB�INSKEMU SVETU  
OB�INE PIVKA 
 
 
 
ZADEVA:  Osnutek Odloka o ustanovitvi skupnega organa Ob�in Postojna in Pivka 

za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Kovod Postojna, 
vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna 

 
 
PRAVNA PODLAGA: Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 
                                              63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/2000, 51/02, 72/05 in 
                                              100/05 – ur.p.b.)  
    Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS, št. 32/93) 
    Statut Ob�ine Postojna (Ur. list RS, št. ______________) 
 
NAMEN:   Obravnava in sprejem 
 
PORO�EVALEC:  _________________ 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
I. UVOD 
 
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem odloka 
 
Ob�inska sveta Ob�in Postojna in Pivka sta sprejela Odlok o soustanovitvi, organizaciji in 
preoblikovanju javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija p.o. Postojna v Javno 
podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna (Ur. list RS, št. 51/97, 23/99, 
99/99, 28/2000 in 22/02). 
 
Z Zakonom o ustanovitvi ob�in ter o dolo�itvi njihovih obmo�ij (Ur. l. RS, št. 60/94, 69/94,  
56/98, 75/98, 52/02, 27/06, 61/06 in 108/06 – ur. p. b.) sta bili na dotedanjem obmo�ju 
Ob�ine Postojna ustanovljeni dve ob�ini: Ob�ina Postojna in Ob�ina Pivka.  
 
Ob�ini Postojna in Pivka sta se sporazumeli, da se premoženje vodovodne infrastrukture deli 
v naslednjem razmerju:  



Ob�ina Pivka                                                                                          6. seja Ob�inskega sveta 

___________________________________________________________________________
4-3 

- Ob�ina Postojna 70% in  
- Ob�ina Pivka 30%.  
 
Ob�ini sta kot solastnici v ustanovitev kapitalske družbe vložili osnovni vložek v istem 
razmerju in sicer: Ob�ina Postojna 70%, Ob�ina Pivka 30% osnovnega kapitala. 
 
 
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ob�in v skupnih javnih podjetjih ter za usklajevanje 
odlo�itev ob�in v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, ustanovijo ob�inski sveti ob�in 
ustanoviteljic skupni organ na podlagi šestega odstavka 51.c �lena ter �etrtega in petega 
odstavka 61. �lena 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, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 
16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02). Slednji dolo�a, da ob�inski sveti 
udeleženih ob�in ustanovijo skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ob�in ter za 
usklajevanje odlo�itev ob�in v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, ki ga sestavljajo župani. 
Skupni organ sestavljajo župani. Akt o ustanovitvi skupnega organa mora dolo�ati njegove 
naloge, organizacijo dela in na�in sprejemanja odlo�itev, financiranje in delitev stroškov med 
ob�inami. 61. �len cit. zakona dolo�a tudi, da skupni organ opravlja svoje naloge v imenu in 
za ra�un ob�in, ki so ga ustanovile, da je sedež organa je v ob�ini, v kateri je sedež javnega 
zavoda ali javnega podjetja ter da strokovne naloge za skupni organ opravlja ob�inska uprava 
ob�ine, v kateri je njegov sedež. 
 
Na podlagi navedenih dolo�b je bil pripravljen in je v obravnavo posredovan Osnutek Odloka 
o ustanovitvi skupnega organa Ob�in Postojna in Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic  
v Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna.  
 
2. Cilji sprejetja odloka 
 
S sprejemom predlaganega odloka in z implementacijo le-tega v praksi, bosta dosežena dva 
poglavitna cilja: 
- izvršene bodo dolo�be Zakona o lokalni samoupravi, ki zahtevajo ustanovitev skupnega 

organa v skupnem javnem podjetju, predvsem pa bodo s tem ustvarjeni boljši pogoji za 
dosego drugega cilja, in sicer 

- izvrševanje pravic ustanoviteljic, kar posledi�no predstavlja tudi boljše zagotavljanje 
javnih dobrin. 

 
3. Finan�ne posledice 
 
Obravnavani odlok predvideva financiranje delovanja skupnega organa, kar zajema 
zagotavljanje sredstev za materialne stroške, stroške strokovnih delavcev ter ostale potrebne 
stroške. Stroške delovanja organa pokrivata obe ustanoviteljici v skladu z zgoraj navedenim 
razmerjem. 
 
Sredstva se zagotavljajo v ob�inskem prora�unu.  
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II. BESEDILO �LENOV 
 
Na podlagi 6. odst. 51. c �lena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 57/94, 
14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/2000, 51/02, 72/05 in 100/05 – ur.p.b.) in 5. in 
16.  �lena Statuta Ob�ine Pivka je Ob�inski svet Ob�ine Pivka, na svoji ___ redni seji, dne 
____ sprejel 
 

ODLOK  
o ustanovitvi skupnega organa Ob�in Postojna in Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih 

pravic v Javnem podjetju Kovod Postojna,  
vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna 

 
 
I. SPLOŠNE DOLO�BE 
 

1. �len 
 
Z Odlokom o ustanovitvi skupnega organa Ob�ine Postojna in Ob�ine Pivka za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. 
Postojna (v nadaljevanju: odlok) se ustanavlja skupni organ (v nadaljevanju: organ) Ob�ine 
Postojna in Ob�ine Pivka, ki bo izvrševal ustanoviteljske pravice obeh ob�in v Javnem 
podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna (v nadaljevanju: Kovod 
Postojna, d.o.o.), ki je ustanovljeno za izvajanje gospodarskih javnih služb s podro�ij oskrbe s 
pitno vodo, odvajanja in �iš�enja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda in oskrbe 
industrijskih objektov z vodo in oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi.  
 

2. �len 
 
S tem odlokom je dolo�ena sestava skupnega organa, njegov sedež, njegove naloge, 
organizacija dela organa in na�in sprejemanja odlo�itev, financiranje organa ter delitev 
stroškov za delovanje organa med ob�inami. 
 
 
II. SESTAVA IN SEDEŽ ORGANA 
 

3. �len 
 
Skupni organ sestavljata vsakokratna župana Ob�ine Postojna in Ob�ine Pivka. 
 

4. �len 
 
Sedež organa je na sedežu Ob�ine Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna. 
 
 
III. NALOGE SKUPNEGA ORGANA 
 

5. �len 
 
Organ izvršuje naslednje ustanoviteljske pravice: 
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- imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja, 
- odlo�a o statusnih spremembah javnega podjetja, 
- daje soglasje k odlo�itvam organov javnega podjetja o razpolaganju z nepremi�nim 

premoženjem, 
- daje soglasje k odlo�itvam organov javnega podjetja o notranji organizaciji javnega 

podjetja ter številu in vrsti delovnih mest, 
- daje soglasje k odlo�itvam organov javnega podjetja o programih dela javnega podjetja, 
- daje soglasje k odlo�itvam organov javnega podjetja o najemanju posojil, ki presegajo 

dolo�en znesek, 
- sprejme poslovno poro�ilo, obra�une in zaklju�ni ra�un javnega podjetja, 
- daje soglasje k odlo�itvam organov javnega podjetja o ustanovitvi gospodarske družbe, 

gospodarskega interesnega združenja ali ustanove, 
-     odlo�a o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, 
- dolo�a posebne pogoje za izvajanje dejavnosti in uporabo javnih dobrin, 
- usklajuje odlo�itve ob�in ustanoviteljic v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, ki jih izvaja 

Kovod Postojna; 
- zahteva sklic skupš�ine, 
- 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, 
- odlo�a o drugih zadevah, dolo�enih z zakonom in s tem odlokom. 
 

6. �len 
 
Organ opravlja svoje naloge v imenu in za ra�un ob�in ustanoviteljic. 
 
 
IV. ORGANIZACIJA DELA 
 
a) Splošno 
 

7. �len 
 
Organ se sestaja in odlo�a na sejah, ki jih sklicuje in vodi župan Ob�ine Postojna. 
 
Pobudo za sklic seje lahko dajo: 
- župan Ob�ine Postojna, 
- župan Ob�ine Pivka, 
- nadzorni svet Kovod – a Postojna d.o.o., 
- direktor Kovod – a Postojna d.o.o. 
 
Na pobudo župana Ob�ine Pivka je župan Ob�ine Postojna dolžan sklicati sejo najkasneje v 
roku petnajstih dni od prejema pobude. Skupaj s pobudo za sklic seje mora župan Ob�ine 
Pivka podati tudi predlog dnevnega reda seje. 
  
Pobuda za sklic seje mora vsebovati razloge za sklic seje in ustrezno gradivo. Pobuda se 
pošlje županu Ob�ine Postojna, ki o pobudi obvesti župana Ob�ine Pivka v treh dneh po 
prejemu pobude.  
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Župan Ob�ine Postojna mora v osmih dneh od prejema pobude odlo�iti, ali bo sklical sejo in o 
svoji odlo�itvi obvestiti župana Ob�ine Pivka in pobudnika. V primeru, da seje ne skli�e, 
mora navesti razloge. 
 

8. �len 
 
Vabilo za sejo s predlogom dnevnega reda in gradivom mora biti poslano najkasneje tri dni 
pred sejo. 
 
Na sejo se obvezno vabita oba župana, lahko se povabi direktorja Javnega podjetja Kovod 
d.o.o. Postojna in druge pobudnike za sklic seje in po potrebi druge osebe, katerih prisotnost 
je zaradi lažjega dela organa smotrna. 
 
Skli�e se lahko tudi koresponden�na seja. 
 

9. �len 
 
O poteku seje se piše zapisnik, ki mora vsebovati sklepe, ki jih sprejme skupni organ. Prepis 
zapisnika mora biti pripravljen v treh dneh po seji in se ga pošlje v podpis obema županoma. 
 

10. �len 
 
Strokovne in administrativno-tehni�ne naloge, potrebne za nemoteno izvajanje nalog organa, 
zagotavlja Ob�inska uprava Ob�ine Postojna. 
 

11. �len 
 
Organ lahko kadarkoli odlo�i, da bo odlo�itev o posamezni zadevi prenesel na ob�inska sveta 
obeh ob�in ali da bo v posamezni zadevi zaprosil ob�inska sveta za mnenje. 
 
V zahtevi za odlo�itev o zadevi oziroma zaprosilu za mnenje je potrebno navesti predlagano 
odlo�itev. Ob�inska sveta morata sprejeti odlo�itev oziroma izdati mnenje najkasneje v roku 
30 dni od prejema zahteve.  
 
b) Postopek dajanja soglasij 
 

12. �len 
 
Javno podjetje Kovod Postojna, d.o.o. mora organ pisno zaprositi za izdajo soglasja za 
opravljanje gospodarskih dejavnosti, ki niso njegova osnovna dejavnost in za soglasje k 
ustanovitvi gospodarske družbe, kadar bi bil ustanovitelj ali soustanovitelj Javno podjetje 
Kovod Postojna, d.o.o. ter k vlaganju kapitala v že ustanovljene gospodarske družbe. 
 
Vloga za izdajo soglasja mora biti vložena predhodno. 
 

13. �len 
 
Organ mora odgovoriti na vlogo za izdajo soglasja v petnajstih dneh od prejema vloge. �e v 
tem roku ne odgovori, se šteje, da je soglasje dal. 
 



Ob�ina Pivka                                                                                          6. seja Ob�inskega sveta 

___________________________________________________________________________
4-7 

 
V. ODLO�ANJE ORGANA 
 

14. �len 
 
Organ lahko sprejema odlo�itve, �e sta na seji prisotna oba �lana. Organ sprejema odlo�itve 
soglasno. V primeru, da soglasja ni mogo�e dose�i, o zadevi odlo�ata Ob�inska sveta Ob�ine 
Postojna in Pivka z navadno ve�ino opredeljenih navzo�ih ob�inskih svetnikov skladno z 
drugim odstavkom 11. �lena tega odloka. Odlo�itev ob�inskih svetov je obvezujo�a.  
 
V primeru, da ob�inski svet v dolo�enem roku ne odlo�i, se šteje, da je predlagana odlo�itev 
sprejeta.   
 
V primeru, da ne pride do enake odlo�itve obeh ob�inskih svetov je sprejeta odlo�itev, ki jo 
sprejme Ob�inski svet ob�ine Postojna. 
 

15. �len 
 
Organ praviloma odlo�a samostojno, lahko pa za mnenje o posameznem vprašanju zaprosi 
zunanje izvedence. 
 

16. �len 
 
Organ praviloma sprejema svoje odlo�itve v obliki sklepov, ki jih podpisujeta oba župana (alt. 
župan Ob�ine Postojna, �e zastopa in predstavlja organ). 
 
 
VI. FINANCIRANJE DELOVANJA ORGANA 
 

17. �len 
 
Sredstva za delovanje organa zagotavljata ob�ini ustanoviteljici v skladu z razmerjem, 
sprejetim s Sklepom o delitveni bilanci premoženja prejšnje ob�ine Postojna na dan 
_________(31. 12. 1994), ki sta ga sprejela Ob�inski svet Ob�ine Postojna dne ________ in 
Ob�inski svet Ob�ine Pivka _______ dne 23. 10. 1997: 
- Ob�ina Postojna   70% in 
- Ob�ina Pivka  30%. 
 

18. �len 
 
Sredstva za delovanje obsegajo: 
- materialne stroške, 
- stroške strokovnih delavcev Ob�inske uprave Ob�ine Postojna, ki bodo skrbeli za 

izvajanje nalog, ki izhajajo iz tega odloka, 
- ostale potrebne stroške. 
 

19. �len 
 
Sredstva za delovanje organa vnaprej zagotavlja Ob�ina Postojna. 
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Ob�ina Postojna dvakrat letno, in sicer do 30. 03. in do 30. 09., izstavlja ra�une za nastale 
stroške v zvezi z delovanjem organa Ob�ini Pivka. 
Ob�ina Pivka je izstavljene ra�une dolžna pla�ati v zakonitem roku na transakcijski ra�un 
Ob�ine Postojna. 
 
 
VI. PREHODNE IN KON�NE DOLO�BE 
 

20. �len 
 
Konstitutivno sejo organa skli�e župan Ob�ine Postojna v enem mesecu po uveljavitvi tega 
odloka. 
 

21. �len 
 
Ta odlok za�ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
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III. OBRAZLOŽITEV �LENOV 
 
K 1. �lenu 
Vsebina tega �lena opredeljuje osnovni namen in vsebino odloka. (8. �len Odloka o 
ustanovitvi Kovoda) 
 
K 2. �lenu 
Kaj mora dolo�ati odlok o ustanovitvi skupnega organa predpisuje Zakon o lokalni 
samoupravi (ZLS) v �etrtem odstavku 61. �lena. 
 
K 3. �lenu 
Sestava organa je dolo�ena v skladu s šestim odstavkom 51c. �lena ZLS.  
 
K 4. �lenu 
Ta �len dolo�a sedež skupnega organa. Sedež je dolo�en v skladu s peti odstavkom 61. �lena 
ZLS, ki dolo�a, da je sedež skupnega organa v ob�ini, v kateri je sedež javnega zavoda ali 
javnega podjetja. 
 
K 5. �lenu 
Dolo�ene so naloge skupnega organa v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah. (26. 
�len) 
 
Med drugimi je dolo�ena tudi naloga usklajevanja v zvezi z zagotavljanjem javnih dobrin. 
Javne dobrine so naštete v 1. �lenu odloka. 
 
K 6. �lenu 
Ta dolo�ba povzema peti odstavek 61. �lena ZLS. 
 
K 7. �lenu 
Predpisuje osnovni na�in delovanja organa, kdo sklicuje in vodi seje, kdo lahko da pobudo za 
sklic seje, na�in podajanja pobude za sklic seje ter odlo�anje o sklicu seje na podlagi pobude. 
 
K 8. �lenu 
Predpisan je rok za sklic seje. Predvidena je tudi možnost sklica koresponden�ne seje. 
 
K 9. �lenu 
S tem �lenom je dolo�eno, da se o poteku seje piše zapisnik ter obvezna vsebina le-tega. 
 
K 10. �lenu 
V tem �lenu je dolo�en organ, ki opravlja strokovne in administrativno-tehni�ne naloge za 
skupni organ, to pa je ob�inska uprava Ob�ine Postojna. �len je skladen s petim odstavkom 
61. �lena ZLS. 
 
K 11. �lenu 
Glede na to, da s sprejetjem tega odloka oba ob�inska sveta dejansko preneseta svoja 
pooblastila na skupni organ, je v tem �lenu predvideno, da lahko organ kadarkoli odlo�i, da 
bo oba ob�inska sveta zaprosil za mnenje (torej jima za�asno vrnil del pristojnosti) oziroma 
jima prepustil možnost odlo�anja. 
 



Ob�ina Pivka                                                                                          6. seja Ob�inskega sveta 

___________________________________________________________________________
4-10 

 
K 12. �lenu 
Ta �len dolo�a, kdaj mora Javno podjetje Kovod Postojna, d.o.o. zaprositi za predhodno pisno 
soglasje organa.  
 
To mora storiti, �e želi opravljati gospodarske dejavnosti, ki niso osnovna dejavnost podjetja, 
kadar se ustanavlja gospodarska družba, katere ustanovitelj ali soustanovitelj je Javno podjetje 
Kovod Postojna, d.o.o. ter v primeru vlaganja kapitala v že ustanovljene gospodarske družbe. 
 
K 13. �lenu 
Dolo�en je rok za izdajo soglasja. �e organ v tem roku ne odgovori, se šteje, da je njegovo 
soglasje pozitivno. 
 
K 14. �lenu 
Predpisuje na�in odlo�anja organa, ki mora vse odlo�itve sprejeti soglasno; v nasprotnem 
primeru o zadevi odlo�ata Ob�inska sveta Ob�ine Postojna in Pivka z navadno ve�ino na seji 
prisotnih svetnikov. 
 

K 15. �lenu 
�len dolo�a možnost organa, da zaprosi za mnenje zunanje izvedence. 
 
K 16. �lenu 
Dolo�ena je oblika sprejemanja odlo�itev, in sicer v obliki sklepa, ki jih podpisuje župan 
Ob�ine Postojna. 
 
K 17. do 19. �lenu 
�leni dolo�ajo razmerje, v katerem sta ustanoviteljici dolžni zagotavljati sredstva za 
delovanje organa, stroške, ki so potrebni za delovanja organa ter na�in poravnavanja 
finan�nih obveznosti v zvezi z delovanjem organa med ob�inama ustanoviteljicama. 

 
K 20. �lenu 
Dolo�en je enomese�ni rok, v katerem mora župan Ob�ine Postojna sklicati ustanovitveno  
sejo. 
 
K 21. �lenu 
V zadnjem �lenu je dolo�en na�in objave in obi�ajen vacatio legis. 
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IV. PREDLOG �LANOM OB�INSKEGA SVETA  
 
Za dosego ciljev, navedenih v 2. to�ki uvoda, je sprejem predlaganega odloka nujen. Zato 
�lanom Ob�inskega sveta Ob�ine Pivka predlagam v sprejem naslednji 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
 
 
Ob�inski svet Ob�ine Pivka sprejme prvo obravnavo Odloka o ustanovitvi skupnega 
organa Ob�in Postojna in Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem 
podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna v predlaganem besedilu 
ter se ga posreduje v javno obravnavo do ________. 
 
 
 
 
 
 OB�INA PIVKA 
 ŽUPAN 
  Robert Smrdelj 
 

 


