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Obrazložitev predloga 
 

Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. 
 
1. Razlogi za sprejem odloka 
 
Razloge za sprejem novega Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kraški 
vodovod Sežana d.o.o. lahko v kratkem razdelimo na dve vrsti. Prvi so 
povezani z vstopom občine Miren – Kostanjevica med ustanovitelje javnega 
podjetja. Drugi pa so povezani z zahtevo po uskladitvi odloka z zakonskimi in 
podzakonskimi predpisi in zahtevo po dopolnitvijo dejavnosti. 
 
Predlagamo, da se predlagani novi Odlok o ustanovitvi javnega podjetja 
Kraški vodovod Sežana d.o.o. (v nadaljnjem besedilu tudi: Odlok), ki bi 
nadomestil obstoječi Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Kraški vodovod 
Sežana d.o.o. (Uradni list RS, št. 132/06) sprejme v enaki vsebini v vseh 
občinah ustanoviteljicah podjetja. S tem bi se izognili ločenemu sprejemanju 
sprememb in dopolnil k sedaj veljavnemu odloku v občinah Sežana, Kozina – 
Hrpelje, Divača, Komen in ločenemu sprejetju (novega) Odloka o ustanovitvi 
v celoti v občini Miren – Kostanjevica, ki lahko zaradi zahtevnosti tematike 
privede do neusklajenosti besedil med posameznimi občinami. Osnutek 
odloka so obravnavali in sprejeli v prvem branju v vseh štirih kraških 
občinah (Sežana, Kozina – Hrpelje, Divača, Komen). Spremembe med prvim 
in drugim branjem so le redakcijske narave in so priložene. Glede na to, da 
je  bil odlok potrjen v vseh ostalih zadevnih občinah v enotni obliki, glede na 
to, da je osnovna vsebina vključitve občine Miren-Kostanjevico med 
ustanovitelje javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. in glede, da se 
odlok usklajuje z zakonodajo in določbami Računskega sodišča  predlagamo, 
da se opravita obe branji na eni seji občinskega sveta. Odlok je obravnavala 
statutarnopravna komisija na svoji 11. seji dne 24.09.2007 in ga predlaga v 
sprejem občinskemu svetu.  
 
2. Vsebina sprememb odloka 
 
Dejavnost javnega podjetja se izvaja tudi na območju občine Miren–Kostanjevica 
oziroma tistem delu občine, ki leži na Krasu. Dosedaj je imela občina Miren – 
Kostanjevica pravico, da v nadzorni svet podjetja imenuje svojega predstavnika. 
Po predlogu sprememb občina Miren – Kostanjevica postaja ustanoviteljica. 
Bistvenejši razlog za vstop občine Miren – Kostanjevica je v dejstvu, da ima 
ta občina vzpostavljeno terjatev do podjetja iz naslova družbenega kapitala 
po bilanci stanja sestavljeni na dan 31.12.1994, ki je knjižena na postavki 
989 000 – Druge dolgoročne poslovne obveznosti v poslovnih knjigah podjetja. 
Z vstopom pridobi občina Miren – Kostanjevica v podjetju poslovni delež v 
višini 2,17% oziroma ji pripada idealni delež na premoženju pav tako v višini 
2,17%. Vstop občine Miren – Kostanjevica je zajet v členih od 7a do 10 
predlaganega Odloka. S tem ko bi Občina Miren – Kostanjevica pridobila 
delež v podjetju, bi hkrati preostali ustanovitelji ustrezno zmanjšali svoj 
poslovni delež v podjetju.  
 
Na podlagi zadnjih ugotovitev Računskega sodišča je potrebno obstoječi Odlok o 
ustanovitvi javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. dopolniti in uskladiti 
z zahtevami Zakona o lokalni samoupravi. Ta zakon v četrtem odstavku 61. 
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člena določa, da morajo občinski sveti za izvrševanje ustanoviteljskih pravic 
v skladu z aktom o ustanovitvi javnega podjetja ter za usklajevanje odločitev 
občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb ustanoviti skupni organ, ki ga 
sestavljajo župani. V odloku o ustanovitvi javnega podjetja morajo biti določene 
naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, financiranje in delitev 
stroškov med občinami. Normativna ureditev sveta ustanoviteljic podjetja je 
zajeta v členih od 12a do 12i predlaganega odloka. Nekaj sprememb in 
dopolnitev je (posledično) povezanih s prerazporeditvijo pristojnosti med 
svetom ustanoviteljic, nadzornim svetom podjetja in skupščino, ki jih zahteva 
Zakon o javnih gospodarskih službah, Zakon o lokalni samoupravi in Zakon 
o gospodarskih družbah. 
 
S sprejetjem novega Odloka bi hkrati tudi uskladili dejavnost podjetja s 
Standardno klasifikacijo dejavnosti in v Odlok vnesli tudi dejavnost 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, kar so 
vsebinsko občinski sveti z dopolnitvijo odloka o gospodarskih javnih službah 
že storili v začetku letošnjega leta. 
 
3. Finančne posledice odloka 
 

Odlok nima neposrednih finančnih posledic, gre pa pričakovati, da bo njegov 
sprejem pomenil racionalizacijo in poenotenje aktivnosti na področju 
njegovega urejanja, kar bo pričakovano vplivalo tudi na pozitivne finančne 
posledice odloka.  
 
OBČINA DIVAČA   Župan 
   Matija Potokar 
Številka:  žig:  
Datum:    

 
OBČINA HRPELJE - KOZINA   Župan 
   Zvonimir Benčič Midre 
Številka:  žig:  
Datum:    

 
OBČINA KOMEN   Župan: 

   Uroš Slamič 
Številka:  žig:  
Datum:    

 
OBČINA SEŽANA   Župan: 

   Davorin Terčon 
Številka:  žig:  
Datum:    

 
OBČINA MIREN KOSTANJEVICA  Župan: 

   Zlatko Martin Marušič 
Številka:  žig:  
Datum:    

 


