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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
ZADEVA:

ODLOK O JAVNEM KOMUNALNEM PODJETJU PRODNIK D. O. O. – druga
obravnava

PRAVNA PODLAGA:

22. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01
in 8/06)

PRIPRAVLJAVEC:

Urban Kolar, občinska uprava

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ:

Franc Jerič, župan

POROČEVALEC:

Urban Kolar, občinska uprava

PRILOGA:
- Predlog odloka
OBRAZLOŽITEV:
Občinski svet Občine Mengeš je na svoji 11. seji dne 2. 2. 2012 sprejel Odlok o Javnem komunalnem podjetju
Prodnik d. o. o. v prvi obravnavi. Predlagamo sprejem navedenega odloka v drugi obravnavi.
FINANČNE POSLEDICE:
Sprejem Odloka o Javnem komunalnem podjetju Prodnik d. o. o. ne bo imel dodatnih finančnih posledic za
proračun.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Odlok o Javnem komunalnem podjetju Prodnik d. o. o.

župan
Franc JERIČ

Pregledala: Franc Jerič, župan; Marija Kos, direktorica občinske uprave.

Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.

predlog odloka
Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO,
127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011 ORZGJS40) in 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji……redni seji dne ……sprejel
ODLOK O JAVNEM KOMUNALNEM PODJETJU PRODNIK D. O. O.
Uvodni določbi
1. člen
S tem odlokom se uredi delovanje in določa dejavnost, sestava, financiranje in poslovanje Javnega
komunalnega podjetja Prodnik d. o. o.
2. člen
Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o. je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko vložka
1/08484/00 z dne 28. 1. 1999.
Firma in sedež družbe
3. člen
Firma družbe je Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o.
Skrajšana firma je Prodnik d. o. o.
Sedež družbe je v Domžalah, Savska cesta 34.
Dejavnost družbe
4. člen
Družba opravlja naslednje dejavnosti:
- oskrba s pitno vodo,
- odvajanje komunalne in padavinska odpadne vode,
- zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov,
- odlaganje preostankov predelave in odstranjevanje komunalnih odpadkov,
- urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost,
- druge dejavnosti, določene z družbeno pogodbo.
Družba opravlja dejavnosti iz prvega odstavka tega člena na način in pod pogoji, ki jih določajo zakoni, odloki
in drugi predpisi.
Osnovni kapital družbe
5. člen
Osnovni kapital družbe znaša 419.087,00 EUR.

Ustanovitelji družbe in poslovni deleži ustanoviteljev
6. člen
V osnovnem kapitalu družbe je vsak ustanovitelj udeležen z enim poslovnim deležem, kot sledi:
a) OBČINA DOMŽALE 235.331,60 EUR, kar predstavlja 56,16 % celotnega kapitala,
b) OBČINA MENGEŠ 58.672,18, EUR, kar predstavlja 14,00 % celotnega kapitala,
c) OBČINA LUKOVICA 50.290,44 EUR, kar predstavlja 12% celotnega kapitala,
d) OBČINA MORAVČE 50.290,44 EUR, kar predstavlja 12% celotnega kapitala,
e) OBČINA TRZIN 24.502,34 EUR, kar predstavlja 5,84 % celotnega kapitala.
Pravice občin izvršujejo župani.
Organi družbe
7. člen
Organi družbe so:
- skupščina,
- nadzorni svet,
- direktor.
8. člen
(skupščina)
Ustanovitelji odločajo na skupščini družbe.
Na skupščini izvršuje ustanoviteljske pravice občin župan oziroma oseba, ki jo župan pooblasti.
Skupščina ima naslednje pristojnosti in obveznosti:
- določa pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin v skladu s
predpisi,
- potrjuje cenike za uporabo javnih dobrin v skladu s predpisi,
- potrdi družbeno pogodbo in vse njene spremembe,
- potrdi poslovno poročilo, obračune in zaključni račun družbe,
- imenuje in razrešuje direktorja,
- postavlja prokurista,
- odloča o vseh drugih vprašanjih, določenih z zakoni in družbeno pogodbo.
Skupščina izvaja samo ustanoviteljske funkcije in ne sme izvajati upravljavskih in nadzorstvenih funkcij.
9. člen
(direktor)
Poslovanje in delo družbe vodi direktor, ki družbo zastopa in je odgovoren za zakonitost dela.
10. člen
(nadzorni svet)
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe.

Nadzorni svet ima tri člane, katere voli skupščina. Član nadzornega sveta je lahko oseba, ki ima vsaj visoko
strokovno izobrazbo.
Nadzorni svet sprejema tiste notranje akte družbe, katere določi družbena pogodba.
Delo nadzornega sveta ureja družbena pogodba.
Financiranje dejavnosti družbe
11. člen
Viri za financiranje dejavnosti družbe iz 4. člena tega odloka so:
- sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cena storitev),
- viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
- lastni viri, ki jih podjetje pridobi z opravljanjem pridobitne dejavnosti na trgu,
- drugi viri, določeni z zakonom ali predpisom občine.
Viri iz prvega odstavka tega člena so v prvi vrsti namenjeni izvajanju gospodarske javne službe in šele nato
ostalim dejavnostim podjetja.
Družbena pogodba
12. člen
Družbena pogodba podrobneje ureja vsa vprašanja, pomembna za položaj in poslovanje družbe.
Končna določba
13. člen
Ta odlok sprejmejo v enakem besedilu Občina Domžale, Občina Mengeš, Občina Lukovica, Občina Moravče
in Občina Trzin ter prične veljati 15. dan po zadnji objavi.
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