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OBEINSKI SVET OBEINE MORAVSKE TOPLICE

Zadeva: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

USTANOVITVI JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA dTSTA NARAVA D.O.O. _

skrajSani postopek

1. ZAKONSKA PODLAGA
- 29. dlen Statuta Javnega komunalnega podjetja etsfa NARAVA d.o.o. TESANOVCI,
- 16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35/14. 21115 in25l17).

2. RAZLOGI ZA SPREJEM

Ob pripravi sprememb in dopolnitev Statuta Javnega komunalnega podjetja Cista narava d.o.o. je

bilo ugotovljeno, da so potrebne manjSe spremembe odloka o ustanovitvi javnega podjeda.

Predlagamo, da se sprejem poslovnega porodila iltaiz seznama pristojnosti ustanovitelja in prenese

med pristojnosti nadzornega sveta.

Ker gre za manj zahtevne spremembe odloka. ki so posledica uskladitve odloka z veljavno

zakonodajo, v skladu z 74. dlenom Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice,
predlagamo, da se predlagan odlok sprejme po skrajSanem postopku.

3. PREDLOG SKLEPA
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Cista narava d.o.o. po

skrajSanem postopku.

Pripravila: ZuPan:

Obdinska uprava Alojz Glavad l.r.

Priloge:
- Odl;k o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Cista narava d.o.o. - neuradno predi5deno besedilo

- Predlog Odloka o ,p."*.--bah in dopolniivah Odloka o ustanovitvijavnega komunalnega podjetja iista
narava d.o.o.
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Odlok o ustanoviwi ,avnega komunalnega podjeEa iista narava, d,o,o, - neuradno preiiSieno
besedilo (3)
Uradni list Republike Slovenije lt. 2611997, 4111997 , 6812009, 5212017

Datum sprejema: 17.6.2009
Datum objave: 28.8.2009
Datumzadetkaveljavnosti: 29.8.2009

Na podlagi 25. in 28. dlena zakona o gospodarskih javnih sluZbah (Uradni list RS, 5t.
32193), 408. dlena zakona o gospodarskih druibah (Uradni list RS, 5t. 30/93), 89., 90.,
91. in 92. ilena statuta Obtine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 33/95), 3. ilena
odloka o gospodarskih javnih sluibah v Obiini Moravske Toplice je Obainski svet obaine
Moravske Toplice na seji dne 29. aprila 1997 sprejel

ODLOK
o ustanoviwi Javnega komunalnega podJetja iista narava, d,o,o,

I. SPLOSNE DOLOCBE
1, Elen

S tem odlokom Obdina Moravske Toplice, s sedeiem v Moravskih Toplicah, Kranjdeva ul.
3, 9226 Moravske Toplice (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja Javno
komunalno podjetje dista narava, d.o.o., kot druibo z omejeno odgovornostjo (v
nadaljnjem besedilu: podjelje) za opravljanje dejavnosti iz tega odloka kot gospodarskih
javnih sluib' 

Ir. FrRMA rN sEDEz
2. Elen

Firma podjeua je: eista narava, javno komunalno podjetje d.o.o. .

Skrajianja firma je : eista narava, d.o.o. .

Sedei podjetja je: Teianovci 20 9225 Moravske Toplice.<
3, alen

Podjetje ima petat z naslednjo vsebino: tista narava, javno komunalno podjetje, d,o.o.
III. DEJAVNOST PODJETJA

4. ilen
a) Podjetje opravlja naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in iiSdenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in iiSdenje javnih povrSin,

6. urejanje javnih poti, povriin za peice, zelenih in drugih javnih povrSin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in iiSdenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zraanikov,
8. urejanje in vzdrievanje ulic, trgov, poti in cest, ki niso razvdtene med magistralne in
regionalne ceste,
9. pregledovanje, nadzorovanje in iiSienje komunalnih naprav,
10. upravljanje z javnimi objekti in povrsinami,
11, upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih.
b) Podjetje opravlja tudi druge dejavnosti komunalnega znadaja:
1. prevoz blaga v cestnem prometu,
2. gradnja hidrogradbenih objektov (cevovodov, vodovodov, kanalizacij).
3. gradnja drugih objektov - nizkogradnje - rekonstrukcije in popravila,

4. zakljutna in obrtna dela v gradbeniSwu,
5. vzdrzevanje in gradnja prometnih objektov,
5. urejanje pokopaliSi ter pokopaliska in pogrebna dejavnost,
7. vzdrievanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov - trinic, igriSi,
parkirili, postajaliSa, sanitarij, kolesarnic ipd.,
8. oskrba industrijskih porabnikov z vodo in oskrba naselij s poZarno vodo v javni rabi,
9. krasitev naselij,
10. plakatiranje, obeSanje transparentov in zastav,
11. gradnja objektov nizkih gradenj in Sportnih objektov ter rusenje objektov in

zemeljska dela ter druga gradbena dela,
12. vzdrZevanje 5portno rekreacijskih objektov,
13. sejemska dejavnost in dejavnost trinic,
14. postavljanje reklamnih objektov,
15. deratizacua in dezinfekcija ter zdravsweni nadzor nad pitno vodo iz lokalnih virov,
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15, urejanje prometne signalizacije;
17, upravljanje gramoznic,
18. zimska sluiba,
19. opravljanje javnega potniikega prometa,
20, upravljanje in vzdr:evanje stanovanj in poslovnih prostorov,
21, oskrba z zemeljskim plinom in toplotno energijo iz lokalnega omrdja,
22. izdelava kompletne tehniine in tehnoloske dokumentacije za vse vrste visokih in
nizkih gradenj.
Po standardni klasifikaciji dejavnosti se dejavnosti podjetja glasijo:
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D35.220 Distribucija plinastih goiv po plinovodni mreii
D35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreii

http://www.lex-localis.info/Kataloglnformacij/TiskDokumenta.aspx?SectionID:d6380...4.10.2018



Lex localis 3. stran od 6

E36.000 Zbiranje, preii;ievanje in distribucfia vde
E37.000 Ravnanje z odplakami
838.110 Zbianje in odvoz nenevarnih odpadkov
E38.210 Deponije nenevarnih odpadkov, obratovanje
E38,220 Posebni dpadki, ravnanje z njimi
E39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
Pr1.200 Gradnja stanovanjskih in enostanovanjskih stavb
P12.110 Gradnja cest
Pr2.130 Gradnja mostov in predorov
F 42.210 Gradnlb oblEktov oskrbne infrastrukture za tekoiine in pline
F"12.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacie
P12.910 Gradnja vodnih objektov
F43.110 Ruienje objektov
F13.120 Zemeljska pripravljalna dela
F13.210 Initalhanje elektriinih napeljav in naprav
F43.220 Initaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
H3.290 Drugo initaliranje pri gradnjah
F43.339 Druga zakljuina gradbena dela
F13.910 Postavljanje ostre;ij in krovska dela
F43.990 Druga specializiana gradbena dela
F43.310 Fasaderska in itukaterska dela
F43.320 Vgnjevanjestavbnega pohiitva
F13.330 Oblaganje tal in sten
F13.341 Steklarskadela
F13.342 Pleskarskadela
G47.789 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
H49.39 Drug kopenski potniiki promet
H49.410 Gstni tovorni promet
G52.240 Prekladanje tovora
168.200 OddalAnle in obratovanJe bshih ali najetih nepremiinin
M71.121 Merifve, gedetske, galoike, g@keniine ipd.
M71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistiino in drugo pqekiranje
M73.1 10 Dejavnost oglaievalskih agencrj
M 73. 120 Posredovanje oglaievalskega prostora
N77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
N81.220 Drugo iiiienje sbvb, industrijskih naprav in opreme
N81.290 Ciiienje cest in drugo iiiienje
N81.300 Urejanje in vzddevanje zelenih povdin in okolice
N82.300 Prirejanje razstav
596.030 Pogrebna dejavnost.

Ustanovitelj lahko s sklepom izvzame posamezno dejavnost gospodarskih javnih sluib iz
javnega podjetja in zagotovi drugo obliko iwajanja javne sluZbe.

5, Elen
Podjetje je ustanovljeno za nedoloten das.

6. alen
Poleg splosnih pogojev, ki so predpisani za opravljanje deiavnosti podjetja, mora
podjetje pri opravljanju dejavnosti upostevati tudi pogoje, dolodene z odloki
ustanoviteua in drugimi predpisi.

IV. USTANOVTTELI POD'ETIA
7. Elen

Edini ustanovitelj in lastnik podjetja je Obdina Moravske Toplice.
Ustanoviteljske pravice izvduje Obtinski svet obtine Moravske Toplice.

8. ilen
Ustanovitelj odloda o zadevah, ki jih doloia zakon, o$inski akt ali statut podieqa.

V. OSNOVNI KAPITAL
9, 6len
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Osnovni kapital javnega podjetja znaSa He&€gffiF 240.022,43 EUR in ga zagotavlja
Obdina Moravske Toplice s svojim vloikom.

VI, ORGANI ]AVNEGA PODJETJA
10. ilen

Organi javnega podjetja so:

- ustanoviteu,
- nadzorni svet,
- direktor.
Ustanovitelj

11. Elen
Pristojnosti in obveznosti ustanoviteua so:

- doloda posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih
dobrin,
- odloia o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
- sprejema poslovno poroailo, obraaun in zakljuani raaun podjetja,

- sprejme statut in statusne spremembe podjega,

- zagotavlja nadzor nad poslovanjem podjetja,
-=iffiefftri{}+fi+ari.(:@J4
- odloda o povedanju osnovne vloge ob raziiritvi poslovanja javnega podjetja,
- odloda o drugih zadevah, za katere tako doloaata zakon o gospodarskih javnih sluibah
in zakon o gospodarskih druzbah in drugi predpisi,

- odloda o drugih zadevah v skladu s tem odlokom in statutom podjetja.

dru,iba*
Nadzorni svet

12. ilen
Nadzorni svet lteje pet dlanov, od katerih Stiri alane imenuje ustanovitelj, enega pa

imenuje podjeqe v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravuanju.
Clani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Clani nadzornega sveta so imenovani za dobo 5tirih let. Ista oseba je lahko vedkrat
zaporedoma imenovana za flana nadzornega odbora.

13. ilen
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov podjeqa:

- v pritoibah odloia kot organ druge stopnje,
- doloia predloge cen iz pristojnosti ustanovitelja,
- pregleduje in preverja poslovne knjige in dokumentacuo podjeqa,

- daje navodila in smernice za delo direktoda podjetja,

- nadzira redno in pravodasno sestavljanje letnega radunovodskega izkaza,

- spremlja rentabilnost podjetja in njegova gospodarska gibanja,

- sprejema delovne nairte in programe ter sploine akte podjetja,

- opravlja druge zadeve, ki se nanaiajo na poslovanje podjeua.

- imenuje in razreiuje direktorja podJEtja
S statutom podjetja se podrobneje doloaijo pristojnosti nadzornega sveta in druga
vpraianja, povezana z njegovim delovanjem.
DireKor

14, ilen
Poslovanje in delo javnega podjeqa vodi direktor, ki je odgovoren za zakonito delo
podjetja.
Direktorja imenuje in razre5uje astanovlte* nadzorni svef podjega na podlagi javnega

razpisa pod pogoji, na naiin in po postopku, doloienim s statutom javnega podjeua.
Direktorja se imenuje za 4 leta, ista oseba je lahko po poteku mandata ponovno
imenovana.

15. Elen
Statut podjeqa opredeli naain sklicevanja sej organov podjetja in druga vpraianja,
pomembna za delovanje organov podjeqa.

VII. ZASTOPAN'E IN PREDSTAVUAN'E PIODJETJA
16. ilen

ffi
trU
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eredvidena s elan iri

ir
Podjetje predstavna in zastory direktor v skladu z zakonom in odlokom brez omeiite\
razen v zadevah, za katere je potrebno soglasje ustanovitelja oziroma nadzornqa sveta.

VIII. FIT{AIICIRAN]E
17. tlen

Viri za financiranje dejavnosti podjetja iz >a< toike 4. alena tega odloka so:

- sredswa, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plaiujejo uporabniki (cena

storitev, tarifa),
- viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,

- drugi viri, dolodeni z zakoni ali predpisi obiine.
Gospodarske javne sluibe po tem odloku so profitne dejavnosti.
Dejavnosti podjetja iz >b< toike 4. tlena tega odloka se financirajo s cenami storitev po

tr:nih naaelih.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI ITI ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU

18, Elen
Podjetje ie pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno in brez omejitev v
okviru svojih dejavnosti, dolodenih s tem odlokom.
Podjeqe sprejema in izvriuje vse pravice in obveznosti v pravnem in poslovnem

Prometu' 
19. aren

Premoienje podjetja, razen objektov in naprav, namenjenih izvajanju gospodarskih
javnih sluZb (infrastrukturni objekti in naprave), je v pravnem prometu.

20. ilen
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoienjem, ki je v pravnem
prometu.
Ustanovitelj za obveznosti podietja ne odgovarja.

X. DOBICEK IN IZGUBA
21, tlen

Naiin ugotavTanja in pokrivania izgube ter ugotavTania in razporejanle dobiika podjetia

se doloii s statutom podjetja' 
xr. spLosNr AKTr

22, Elen
Ustanovitelj javnega podjetja sprejme statut javnega podjetja, v katerem se podrobneje

uredi zlasti organiiacija in delovanje podjetja ter njegovih organov in druga vpraianja-

Nadzorni svet in direktor lahko v okviru svo;ih pristojnosti sprejemata tudi druge sploine

akte.
XII. PREHODNE IN KON.NE DOLO.BE

23. Elen
O*inski svet obaine Moravske Toplice sprejme statut javnega komunalnega podje$a

Cista Narava d.o.o. najpozneje v treh mesecih po uveljaviwi tega odloka.
24, Elen

Do imenovanja direktorja podjetja po javnem razpisu oplavlja to funkcuo vrlilec

dolinosti direktorja' 
25. aren

Vpis podjetja v sodni register mora biti priglaien najkasneie v 15 dneh po uveuaviwi

tega odloka' 
25, iren

Ta odlok pridne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije'

5t. r:e/gz
Moravske Toplice, dne 29. aprila 1997.

Predsednik
Obdinskega sveta
obiine Moravske Toplice
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Stefan Kuhar l. r.

Odlok o spremembi Odloka o ustanoviWi Javnega komunalnega podjetja 6ista
narava d.o.o. (Uradni list Republike Slovenije,5t. 68/2OO9) vsebuje naslednje
prehodne in konEne doloibe

3. Elen
Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odtok o spremembi Odtoka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja iista
narava d,o,o. (llradni list Republike Slovenije, ;t. 51/2017) vsebuje naslednje
prehodne in konine doloibe:

8. ilen
Ta dan v Uradnem listu

Neuradno prediSdeno besedilo predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obdina ne
jamdi odSkodninsko ali kako drugade (peti odstavek 8, ilena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi
informacij javnega znadaja (Uradni list RS, it.7612005, ttg12007,95/2011),
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Predlog - skrajSani postopek

Na podlagi 29. ilenaStatuta Javnega komunalnega podjetja iista narara d.o.o. TeSanovci, in 16. dlena
Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, at. 35114, 2lll5 in 25117) je Obdinski svet Obdine
Moravske Toplice na _. redni seji dne . sprejel naslednji

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA

KOMUNALNEGA PODJETJA TISTA. NARAVA d.O.O.

l. dlen
V I l. dlenu Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Cista na.ara d.o.o. (Uradni list RS,
3t.26197,41197,68109, 52117) se drta tretja alineja.

2. dlen
V 13. dlenu odloka se doda nova alineja, ki se glasi:
"- sprejema poslovno porodilo".

3. dlen
Ta odlok za(ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stevi lka: 3 5 4-00009 120 1 7 -6

Moravske Toplice,
Zupan

Obdine Moravske Toplice:
Alojz Glavad l.r.

2

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obdina ne jamdi

od$kodninsko ali kako drugade. Predlagane reSitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega
predpisa (lesta todka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list RS, 5t.

241t6).


