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oBdINSKI SVET oBiINE MoRAVSKE ToPLICE
Zadeva: Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki
Puconci d. o. o. - I. obravnava

1. ZAKONSKAPODLAGA

-

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94107 - uradno prediSdeno besedilo,
76/08,79109, 5,710, 40112 ZUIF, t4/15
ZUUIFO, 1li l8 ZSPDSLS-I, 30/18,
6l/20 - ZIUZEOP-A in 80120 - ZIUOOPE),
Zakon o gospodarskih druZbah (Uradni list RS, 5t. 65/09 - uradno predi5deno besedilo,
ZPosS,
33111,91111,32112, 57/12, 44113 odl. US, 82113, 55115, 15/17,22119
158/20 - ZlntPK-C in l8/21),
Zakon o gospodarskih javnih sluZbah (Uradni list RS, 5t. 32193, 30/98 ZZLPPO,
127/06 - ZIZP,38/10 - ZUKN in 5711 1 - ORZGJS40),
Zakor o varstvu okolja (Uradni list RS, 5t. 39/06 - uradno prediSdeno besedilo, 49106
- ZMetD, 66106 odl. US, 33/07 - ZPNadrt, 57108 - ZFO-IA, 70108, 108/09, 108/09
-ZPNadrt-A,48112,57112,92113,56115, 102115,30116,61117 -GZ,2ll18-ZNOrg,
84/1 8 - ZIURKOE in 158i20),
Odlok o gospodarskih javnih sluZbah Obdini Moravske Toplice (Uradni list
Republike Slovenije lt.29/96, 52197 , 19/07, 16118),
16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35114,21/15 in25/17),

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

v

2. RAZLOGI

ZASPREJEM ODLOKA
je
v letu 2019 in 2020 izvedlo revizijo poslovanja javnega podjetja Center
Radunsko sodi5de
za ravnanje z odpadki Puconci d. o. o.. Obdine ustanoviteljice so se v odzivnem porodilu
zayezale, da bodo pripravile in na obdinskih svetih obravnavale ter sprejele Odlok o
spremernbah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za mvnanje z
odpadki Puconci d. o. o. . Kot koordinatorica strokovne skupine za pripravo popravljalnih
ukrepov je bila dolodena Mestna obdina Murska Sobota. S strani Mestne obdine Murska
Sobota smo 28. 3. 2022 prejeli predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za
ravnanje z odpadki Puconci d. o. o. . Predlog odloka je v sodelovanju s strokovno skupino
pripravil In5titut za javno zasebno partnerstvo, Zavod Turjak. Odlok so 14. 3. 2022
obravnavali tudi Zupani oz. predstavniki obdin ustanoviteljic. Z novim odlokom se urejajo
splo5ne dolodbe, firma in sedeZ javnega podjetja, dejavnost, lastni5tvo, ugotavljanje rezultatov
poslovanja in odgovomost, osnovni kapital, prenehanje poslovnega delela zradi izstopa oz.
izkljuditve obdine ustanoviteljice, izwSevanje ustanoviteljskih pravic, upravljanje javnega
podjetja, poslovna politika in pravica do informacij, financiranje dejavnosti javnega podjetja,
pravice, obveznosti in odgovomosti javnega podjetja v pravnem prometu, splo5ni akti, ter
prehodne in kondne dolodbe.

Pripravljavci odloka predlagajo, da se odlok sprejema v dveh obravnavah. Po prvi obravnavi
bo mestna obdina zbrala dane pripombe in predloge ter skupaj s pripravljavcem odloka,
pripravila predlog za drugo obravnavo.

3.

PREDLOGSKLEPA
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o ustanovitvi javnega
podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d. o. o. in ga posreduje v 15 - dnevno
javno razpravo.
Zupan: Alojz Glavad

Pripravila: obdinska uprava
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Priloga:
predlog Odloka o ustanovitvi jamega podjetja Center za rawanje z odpadki Puconci d. o. o.

No podlogi 25-, 28. in 75. ileno Zokono o gospodorsklh jovnih sluiboh EGJS/ (Urodni list RS, it. 32/93,

30/98

-

ZZLPPO, 127/06

ZZP, 38/10-ZUKN in 57/11

-

-

ORZGJS4o), Zokono o gospoddtskih

druiboh

(urddno pteti3teno besedilo) /ZGD-1-UPB3/ (Urudni list RS,;t.65/09, 33/11,91/11, 32/12,57/12,
44/13

-

odl.

US,

82/13, 55/15, 15/17, 22/19

-

zPoss, 158/20

-

ZhtPK-C in 18/21), ietrtego in petego

odstavko 61. tlend Zokono o lokdlni somouprovi (urodno preii;ieno besedilo) /ZLS-UPB2/ (Urodni list

it. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 -ZUJF, 14/15 - ZUUIFO, 11/18- ZSPDSLS-1, 30/18,61/20 ZIUZEOP-A in 8O/2O - ZIUOOPE), Stotuto Obiine Apote (Prepih, gt. 2/07, 53/12)in Odlokd o
RS,

gospodorskih jovnih sluiboh

v Obiini Apoie (Prcpih, lt. 16/08 in 20/09), Stotutd Obeine Beltinci

(Urudno glosilo slovenskih obiin, it.47/2019) in Odloko o gospodorskih jovnih sluiboh v obiini
Beltinci (Urodni list RS, it. 43/2012), Stdtutd Obtine Conkovo (Uodno glosilo slovenskih obiin, it.

2/2021)

in

Odloko

o

gospodotskih jovnih sluzboh

v obiini

conkovo (Utudni

list

Rs, tt.

86/2011), stotuto Obiine Creniovci (urodno glosilo slovenskih obiin, it. 11/2020)in odloko o lokolnih
gospoddtskih jdvnih sluiboh v

obiini Creniovci (lJrodno glosilo slovenskih obiin, lt. 16/2020), stotuto

ob.ine Dobtuvnik (Uodni list

RS

35/2007, 2/2009, 66/2010 in 2/2016) in odlokd o gospodd$kih

iovnih sluiboh v Obiini Dobrovnik (Urodne objove obtine Dobrcvnik, tt. 3/2011), Stotuto Obiine
Gornjd Rddgoho /UPB-1/ (Uodno glosilo Obilne Gomjo Rodgono,

it.

1/2015) inodlokd

o

gospodotskih javnih sluzbdh v Obtini Gornjo Rodgono (Urodno glosilo Obiine Gornio Rodgond, lokolni

(osopis Prepih, 3t. 93 z dne 01.07.2015), Stotuto Obiine Gornji Petrcvci /UPB-1/ (Utudni list RS,
101/06)

in Odloko o

gospodorskih jovnih sluibdh

v Obiini Gofijl

86/2011), Stotuto Obiine Grod (urudne objove Obiine Grod,

it.

Petrcvci (Uradni list RS, gt.

1/2017) in Odloko

gospodotskih jovnih sluLboh v Obiini Grud (Urodne objove Obiine Grod,

Hodo; (Urudni list
RS,

Rs,

;t. u/2o11) in odloko

it.6/(n), stotuto obtine

it.

o

lokolnih

;t. 2/2018),, Stotuto Obiine

o gospodorskih jovnih sluiboh v

obiini Hodoi (Utudni list

Kobilje (Urodno glosilo slovenskih obiin 26/2016 in 40/2019) in odloko o

gospodorskih jovnih sluiboh v Obtini Kobilje (Urudni list Republike Slovenije 5/1997), Stotuto Obiine

Kriievci (Urodno glosilo slovenskih obiin, tt. 10/2018)in Odloko o gospodoRkih jovnih sluiboh v
Obtini

kiievci (Oodni list

RS,

it. 32/2011), Stotutd Obtine Kuzmo (Urddni list

RS,

lt. 33/07, 52/2010,

93/2012, 69/2014 in 19/2015) in odloko o gospoddtskih jdvnih sluZboh v obtini Kuzmo (Uradni list
RS,

it.

50/96), Stotuto ObCine Lendovo (Utodni

list Republike Slovenije

it.

32/2017, 5/2019,

37/2019)in Odloko o gospoddrskih javnih sluiboh v Obiini Lendovo (Utodni list Republike Sloveniie
45/2009, 61/2010, 101/2011 in 80/2017), Stotuto Obeine Ljutomer (Urodno glosilo Obiine Ljutomer,

It. 11/2009,

7/2011, 3/2013, 1/2016)in Odloko o lokolnih obiinskih gospodotskih jovnih sluiboh v

Obtini Ljutomer (Urodni glosilo Obiine Ljutomer,

it.

2/2015), Stdtuto Obiine Morovske Toplice

(Urodni list RS,;t. 35/2014, 21/2015, 25/2917)in Odloko o gospodorskih iovnih sloibdh v ObCini
Morovske Toplice (Urodni list
Soboto /UPB/ (Utodni list

RS,

it. 29/96, 52/97, 19/07 in 16/2018), Stotuto Mestne obiine Mutska

N, it. 23/07,

49/2010 in 39/2015) in Odloko o gospodoskih jovnih sluiboh

v Mestni obiini Mursko Sobota (Urodni list

RS,

it.

39/2015), Stotuto Obeine Odronci (Urodni list

Republike Slovenue 102/2011 in 64/2017) in Odloko o gospodotskih jdvnih sluibah v Ob.ini Odtunci

(Utudni list Republike Slovenije 41/7996, 39/2OO2 in 113/2009), Stotuto Obeine Puconci (Urodni list
RS,

it. 91/15 in 128/21) in Odloko o lokdlnih gospodorskih jovnih sluiboh v Obiini Puconci (Uradni list

RS,

;t.18/2010 in 4/2011), Stotuto Obtine Rodenci (Urodni glosilo slovenskih obtin, !t. 2/2011 in

67/2015) in Odloka o gospodorskih jdvnih sluiboh v Obiini Rddenci (Urodno glosilo slovenskih obiin,

it-

7/2014, 12/2019), Stotuto Obtine Rozkti;je (Urodni list RS,

besedilo)

in

Odloko

o

gospodorskih jdvnih slu|boh

2a/2011), Stotuto ObAine Rogotovci (Utudni list

Odloko

o

gospoddrskih jovnih sluiboh

RS, St.

v Obiini

v

it.

41/21

-

urodno pteiiiteno

Obiini Rozkriije (Wodni list RS, it.

66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) in

it.

Rogo;ovci (Urodni llst RS,

10/09,34/11 in

39/15), Stotuto Obiine Sveti Jurij ob Siovnici (Urodni list RS, lt. 45/2014) in Odloko o qospodorskih

jdvnih sluiboh v Obtini Sveti lutij ob Stovnici (Utudni list
Sotovci (Uradni list

(Urodni list

RS,

RS,

*.

RS,

it. 10/10 in 56/16), Stotuta

Obtine

38/06) in Odtoko o tokdlnih gospodorskih iovnih stuiboh v Obiini Solovci

it. 9/07), Stotuto Obiine Tiiino (Utodni list

RS,

jovnih sluZboh v Obtini Tilino (popt. 10.01.2018) (Utudni list

3t.41/2015) in Odloko o gospodorskih

RS,

;t. 69/2017), Stotuto Obiine Turniiie

(Urodni list Republike Slovenije 6/2017) in Odloko o gospodotskih jdvnih sluiboh v obtini Tufiilte

(Urodni list Republike Slovenije 18/2017), Stotuto Obtine Veliko Polono
Slovenie 44/1999, 52/2OO3 in 89/2013

) in

(t

odni list

Odloko o gospodarskih jovnih sluibah v Obiini Veliko

Polono (Urodni list Republike Slovenije (24/2003 in 63/2014) Stotuto Obiine Veriei

Prudni list

22/08 in 105/2012) in Odloko o gospodorskih jovnih sluiboh v Obtini Veriej (lJrodni list

41/U

in

44/u)

Republike

RS,

RS,

;t.

it. 11/02,

so Obiinski svet Obiine Apoie no .... rcdni seji dne ..., Obiinski svet Obiine Eeltinci no

.... redni seji dne..., Obtinski svet Obtine Conkovo

no...- redni seji dne..., Obtinski svet Obtine

Crcniovci no .... rcdni seji dne ...,Obiinski svet Obiine Dobrovnik nd .... redni seji dne ...,Obiinski svet

Obiine Gonio Rodgono no.... rcdni seji dne..., Obiinskisvet Obtine Gornji Petrovci no.... rcdniseji
dne ..., Obiinski svet Obiine Grud no ..-. rcdni seji dne ..., Obiinski svet Obiine Hodoi no .... redni seji
dne ..., Obtinski svet Obiine Kobilje no .... redni seji dne ...,Obiinski svet Obiine

Kiievci no .... izrcdni

seji dne...., Obiinski svet Obiine Kuzmo no.... rcdniseji dne..., Obiinski svet ObAne Lendovo no....
rcdni seji dne ...,Obeinski svet Obiine Ljutomer no -... redni seji dne ..., Obtinski svet Obiine Morovske
Toplice no .... seji dne..., Mestni svet Mestne obiine Mursko Soboto no.... seji dne ..., Obiinski svet

Obtine odtunci no.... redni sejidhe ...,obtinski svet Obiine Poconci no .... redni seji dne..., obtinski
svet Obiine Rodenci no.... redni seji dne ..., obtinski svet Obtine Rozktiije no.... redni seii dne ...,
Obiinski svet Obiine Rogoiovci no ... rcdni seji dne .-., Obiinski svet Obiine sveti Jurij ob Siovnici no
....

rcdni seji dne ..., obtinski svet Obiine lolovci no .... rcdni seii dne ..-, Obiinski svet obtine Tilino no

.... redni seji dne ... in obtinski svet

obiine Turngee no .... redni seii dne ...,obtinski svet Obiine veliko

Poldna no .... rcdni seji dne .--, Obiinski svet

obtine Vefiej no

... redni seji dne ... sprcjeli

I. OBRAVNAVA

ODTOK
o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
I. SPLOSNE DOTOCBE
1, Elen

(ustanovitev javnega podjetla)

(1)

S

tem odlokom se ustanovi javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (v

nadaljevanju: javno podjetje).

(2) Javno podjetje se organizira kot druiba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) v skladu z doloiili
zakona, ki ureja gospodarske druibe.

(3) Ustanoviteljice javnega podjetja

(v nadaljevanju: obdine ustanovite[ice) so:

1.

Obiina ustanoviteljica
Obiina Apade

Apaie 42a, 9253 Apaae

2.

Obaina Beltinci

M ladinska ulica

3.

Obiina Cankova

Cankova 25, 9261 Cankova

4.

Obdina eren5ovci

Ulica Prekmurske tete 20,9232 erenSovci

5.

Obtina Dobrovnik,

Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik

6.

Obaina Gornia Radgona

Partizanska 13, 9250 Gornia Radgona

7.

Obf ina Gornji Petrovci

Gornji Petrovci 3ld,9203 Petrovci

8.

Obdina Grad

Grad L7Z,9264 Grad

9.

Obdina Hodoi

Hod05 52, 9205 Hodos

Naslov obEine

2,9231 Beltinci

10. Obe ina Kobilje

Kobilie 35, 9227 Kobilie

11. Obaina Kriievci

Kriievci pri Liutomeru LL,9242 K(iievci pri Liutomeru

12. Obdina Kuzma

Kuzma 60 c, 9263 Kuzma

13. Obdina Lendava

Glavna ulica 20, 9220 Lendava

t4. Obtina Ljutomer

Vrazova ulica 1, 9240 Liutomer

15. Obdina Moravske Toplice

Kranjaeva ulica 3,9226 Moravske Toplice

16. Mestna obtina Murska Sobota

Kardo5eva ulica 2,9000 Murska Sobota

77. Obdina Odranci

Panonska ulica 33,9233 Odranci

18. Obdina Puconci

Puconci 80, 9201 Puconci

19. Obdina Radenci

Radgonska cesta 5,9252 Radenci

20. Obiina Razkriije

5afarsko 42, 9246 Razkriije

2L, Obaina RogaSovci

Rogaiovci L4b, 9262 RogaSovci

22. Obaina Sveti Jurij

Ulica Bratka Krefta 14, 9244 SvetiJurij

23. Obtina 5alovci
24. Obtina TiSina

Salovci 162, 9204 5alovci

25. Obdina Turniiie
26. Obaina Velika Polana
27. Obaina Veriej

Tiiina 4,9251 Tiiina
Ulica Stefana Kovaia 73, 9224 TurniSte
Velika Polana 111,9225 Velika Polana
Ulica bratstva in enotnosti 8, 9247vetrej
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I, OBRAVNAVA

OBRAZI.OiITEV:

j.

odst. 61. ileno Zdkono o lokdlni sdmouprovi (ZLS, Urodni fist Rt it. 94/07 - uradno preiiiieno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 ZSPDSLS-I, 30/18, 61/20
ZIUZEOP-A in 80/20
ZIUOOPE) doloto, do lohko dve oli vei obiin zorodi gospodornej;ego in
uiinkovitejiego zogotovljonja jovnih sluib skupoj ustonovi jovno podjetje.

-

-

-

zokon o gospodorskih javnih sluZboh (ZGJS, Urodni list RS, it. j2/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZZP,
38/10 - ZUKN in 57/77 ORZGJS40) doloto, do se zo vpraionjo povezono s poloiojem jovnego
podjetja, upordbljojo predpisi, ki urejojo pololoj gospodorskih druZboh (t. j. Zokon o gospodorskih
druiboh, v nodoljevonju: ZcD-7, Urodni list RS, it. 65/09 - urodno preiiiieno besedilo, 33/11, 91/11,
32/12, s7/12, 44/7i - odl. Us, 82/13, ss/ls, 15/17, 22/79 - ZPosS, 7s8/20 - ZtntPK-C in 18/21),
razen ie niso drugoie urejeno v ZGJS oli drugih zokonih.

-

z doloibo 25. ileno ZGJS lokolno skupnost lohko ustonovi jovno podjetje v njeni ldsti. V
sklodu s tretjim odstovkom 474. ileno ZGD-1 moro druibeno pogodbo oz. Pogodbo o ustonovitvi
jovnego podjetjo vsebovoti podatke o ustonoviteljih, zoto so v odloku novedene vse obiine
V sklodu

ustonoviteljice.
2.

flen

(ustanovitev skupnega organa)
5 tem odlokom obaine ustanoviteljice ustanovUo svet ustanoviteljic kot skupni organ za izvrievanje

ustanoviteljskih pravic obdin za usklajevanje odloditev obfin v zvezi z zagotavljanjem javnih sluib, ki
jih izvaja javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o..
OBRAZLOZITEV:

Svet ustonoviteljic

ustonoviteljic so

je vzpostovljen no podlogi ietrtego odstovko 61. ilend

v 23. do 29.

ZLS. Ostolo

doloiilo o svetu

tlenu tego Odloko.
3. Elen

(pomen pojmovl
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je doloden v predpisih, ki urejajo podroaje
gospodarskih javnih sluib, gospodarskih druZb in varswa okolja.

OBRAZTOZITEV:

Pojmi iz tego odloko imojo enok pomen v motiini zokonodoji.
4.

ilen

(uporaba predpisov)
Za vpra5anja

v

zvezi

z ustanoviwijo in poslovanjem podjetja, ki niso urejena s tem odlokom,

se

uporabljajo dolodila zakonov, ki urejajo gospodarske javne sluibe in gospodarske druibe.
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I. OERAVNAVA

OBRAZTO2ITEV:

Opredeljeno je subsidiorno uporobo dolotb podroine zokonodaje, zo ureditev vseh vprolanj, ki niso
urejeno s tem odlokom - trenutno ZGIS in ZGD-1.

II. FIRMA IN
5.

SEDEZ

llen

(firma in sedei podjetja)

(1) Firmajavnega podjetja je: Javno podjetje center
(2)

za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

Skrajsana firma javnega podjetja je: CEROP d.o.o.

(3) Sedei javnega podjetja je: Vaneia 81/b, 9201
(4) Poslovni

Puconci.

naslov javnega podjetja .ie: Vaneaa 81/b, 9201 Puconci.

(5) Javno podjetje lahko opravlja svoje dejavnostitudi na drugih lokacijah.
OBRAZIOZITEV:

Besedilo tego ileno je oblikovono v sklodu z 28. ilenom ZGJS, ki nopotuje nd uporobo doloib ZGD-7.
ZGD-1 v 72. ilenu doloto, do je firmo je ime, s koterim druibo posluje. V fhmi moro biti oznoko, ki
nakozuje dejovnost druibe. V 29. ilenu po ZGD-7 doloio, do je sedei druibe kroj, ki je kot sedei
druZbe vpison v register. Poleg sedeia se v register vpiie tudi poslovni noslov druZbe.

Glede no ugotovitve Rotunskego sodiiio, do CEROP oprovlja svojo dejovnost tudi izven sedezo
jovnego podjetjo, je v zodnjem odstovku posebej zapisono, da lohko oprovljo dejovnost tudi no drugih
noslovih.
5. Elen

(peiat)
(1) Javno podjetje ima peiat pravokotne oblike z naslednjo vsebino: Center za ravnanje
odpadki Puconci d.o.o., ki vsebuje tudi zaSditni znak javnega podjetja.

(2) Zasfitni

z

znak se lahko spremeni s sklepom skupidine.

OBRAZTOZITEV:

Uporobo iigo (peioto) po ZGD-1 ni (vei) obvezno, je po bil slednji viosih obvezni del poslovne prokse,
jovno podjetje tudi posluje z ligom, zoto se to ureditev ohronja. V kolikor se pa gospodorsko drulbo
odloii zo uporobo iigo, je to potrebno ureditiv oktu o ustonovitvi.
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I. OBRAVNAVA

III. DEJAVNOST
7. Elen
(izvajanje javnih sluib in spremljajoEe dejavnost)

(1) Javno podjetje je ustanovljeno zlasti z namenom izvajanja obveznih obdinskih gospodarskih
javnih sluib varstva okolja na podrodju ravnanja z odpadki, vkljuino z opravljanjem posebnih
storitev v skladu z vsakokratnim predpisom, ki ureja metodologijo za doloditev cen
gospodarskih javnih sluib in drugimi spremljajoiimi oz. dopolnjujodimi dejavnostmi. Naain in
pogoje opravljanja gospodarskih javnih sluib doloai posamezna obdlna ustanoviteljica z
obdinskimi akti za obmodje posamezne obdine ustanoviteljice.

(2) Javno podjetje izvaja obvezni gospodarski javni sluibi odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov in obdelavo dolotenih vrst komunalnih odpadkov na
obmodju obain ustanoviteljic iz tretjega odstavka f. ilena tega Odloka za vse obfine enotno,
na naiin in pod pogoji, kakor so opredeljeni s tem odlokom in Pogodbo o ustanovitvi javnega
podjetja.

(3) Javno podjetje lahko opravua tudi druge obvezne in izbirne gospodarske javne sluibe varstva
okolja za obaine ustanoviteljice, v kolikor posamezna obdina ustanoviteljica doloai tako z
obdinskimi akti.

(4) Javno podjetje lahko, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisl, ki urejajo koncesije in javna
narotila med subjekti v javnem sektorju (t. im. pogodbeni in-housel, zaradi bolj5e
izkoriSEenosti osnovnih sredstev in kadrovskih virov svoje dejavnostl opravlja tudi za in na
obmodju drugih obfin, ki niso ustanoviteljice (pridruiene obtine) in za druge pravne osebe
javnega prava, ob upostevanju ekonomske upraviaenosti izvajanja teh storitev ter
zasedenosti kapacitet odlagalnega polja ter dolgoro.nega vpliva na kapacitete odlagalnega
polja.

(5) Javno podjetje lahko na podlagi koncesije opravlja lokalne gospodarske javne sluibe

za

obdine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.

(6) Javno podjetje lahko opravlja tudi druge dejavnosti (trine dejavnosti), ki so namenjene
bolj5emu in bolj celovitemu ravnanju z odpadki in/ali zagotavljajo boljSo izkoriSdenost
osnovnih sredstev ali veajo produktivnost zaposlenih.
(7) Javno podjetje lahko tudi zagotavlja obdelavo in odlaganje odpadkov, ki jih javnemu podjetju
posredujejo posamezniki in poslovni subjekti, ki delujejo na obmoiju obain ustanoviteljic ali
pridruienih obdin.
OBRAZTOZITEV:

v predmetni dotoibi je 6. ilen sedoj veljovnego Odloko roziirjen no naiin, do pokrije vse dejovnosti, ki
jih jovno podjetje izvojo, vkljuino s storitvomi, ki se lohko izvoiojo no podlogit. im. in-house rozmerii
ZGIS v drugem odstovku 3. ileno doloio, do lokalno skupnost predpiie

ndiin oprovljonjo lokolne GJS
v
okviru
izvojonje
zogotovtjeno njihovo
funkcionolno in prostorsko zookroienih
prostorska
zosnovo oprovljonjo GJS (7. ilen
oskrbovotnih sistemov. Dotoii se tudi orgonizacijsko in
ZGIS). V sktodu s temi dolotiti je tako doloieno, do iovno podietie izvoio vorstvo okolio no podroiiu
rovnonjo z odpodki, in sicer zo vse obiine ustonoviteliice no niihovih obmoiiih , vkliuino z
oprovljonjem posebnih storitev v sktodu z Llredbo o metodologiii za oblikovonie cen storitev obveznih

toko, do je
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obiinskih gospodorskih jovnih sluib vorstvo okoljo (Uredbo MEDO, Urodni list RS, 5t. 87/12, 109/12,
76/17 in 78/19). V sklodu z Uredbo o metodologiji zo oblikovonje cen storitev obveznih obiinskih
gospodorskih jovnih sluib vorstva okoljo lohko izvojolec GJS izvojo posebne storitve, ki niiojo ceno
gospodorske jovne slulbe. Noiin in pogoje oprovljonjo gospodorskih javnih sluib doloiijo posomezne
obiino ustonoviteljico z obtinskimi oki za obmotje posomezne obiine ustanoviteljice, vendor po
morojo le-ti biti usklojeni s tem odlokom in Pogodbo o ustonovitvi jovnego podjetjo. Smiselno bi bilo,
do se priprdvi enoten odlok, ki bo urejol noiin in pogoje oprovljonjo gospodorskih jovnih sluZb
odlogonjo ostonkov predelove oli odstronjevonjo komunolnih odpodkov in obdelovo doloienih vrst
komunolnih odpodkov.
Drugi odstdvek tego ileno doloio, do jovno podjetje izvojo obvezni gospodarski jovni sluibi odlaganja

ostonkov predelove ali odstronjevanjo komunolnih odpodkov in obdelovo doloienih vrst komunolnih
odpadkov no obmoiju obiin ustonoviteljic iz tretjego odstovko 7. ileno tego Odloko za vse obiine
enotno.
Tretji odstovek tego ileno dopuiio mornost, do jovno podjetje lohko oprovljo tudi druge obvezne in
izbirne gospodarske jovne sluibe vorstvo okolja zo obiine ustonoviteljice (obvezne lokolne
gospodorske jovne sluibe vorstva okoljo opredeljuje vsokokrot veljovni zokon o vorstvu okoljo), v
kolikor posomezno obiino ustonoviteljico doloti toko z obiinskimi okti. Jovno podjetje toko lohko zo
posomezne obiine ustonoviteljice izvojo tudi druge lokolne GJS v sklodu z oki posomezne obiine.
Jovno podjetje ie izvojo GIS zbironjo zo del obiine Puconci.

eetrti odstovek tego ileno omogoio izvojonje GJS tudi zo druge obiine, torej zo tiste, ki niso
ustonoviteljice jovnega podjetjo no podlogi t.im. pogodbenego in-house rozmerjo, kokor go
opredeljuje iesti odstovek 73. ileno Zokono o nekoterih koncesijskih pogodboh (ZNKP, Urodni list RS,
it. 9/79 in 121/21 - ZJN-38). lovno podjetje nomrei ie izvojo GJS obdelove in odloganje no podlogi
podeljenih koncesij zo obiine ne-ustonoviteljice in to doloibo omogoto neposredno sklepanje pogodb
med obtinomi ustonoviteljicomi in obiinomi ne-ustonoviteljicomi
zvezi zogotavljonjem
gospodorskih jovnih sluib (dopustno je tudi podelitev pooblostilo direktorju jovnego podjetjo zo
skleponje tovrstnih pogodb, ki je predvideno v drugem odstovku 48. ileno tego Odloko) . V tem
primeru se lohko prihodki iz te dejovnosti Stejejo v rdzmerje odvisnosti podjetjo od obiin ustonoviteljic
(izpolnjevanje pogojo t. im. gospodorske odvisnosti glede no revizijo roiunskego sodiiio). V interesu
vseh je, do so kopocitete javne infrostrukture optimolno izkoriiiene, soj to zniiuje ceno obdelove
odpodkov. V primeru sklenjenih koncesijskih pogodb gre zo dolgoroino pogodbeno rozmerjd, ki pri
izroiunu cene zd GJS obtin ustonoviteljic predstovljojo posebne dejovnosti.

v

z

Peti odstovek tego ileno doloio oz. omogoio, do jovno podjetje lohko oprovljo lokolne gospodorske
jovne slurbe zo obiine, ki niso ustonoviteljice jovnegd podjetjo tudi no podlogi koncesije (t. j. do se jovi
no jovne rozpise drugih obiin).

dopuiia, do jovno podjetje lohko oprovljo tudi druge dejovnosti (trine dejovnosti), ki so
nomenjene boljiemu in bolj celovitemu rovnonju z odpodki in/oli zogotovljojo boljio izkoriiienost
osnovnih sredstev oli veijo produktivnost zaposlenih, sevedo po morojo biti le-te v manjiem deleiu,
do se zosleduje pogoj t. im. gospodorske odvisnosti. S predlagonim besedilom ileno se soniro oiitek
Ratunskego sodiSio o neustreznosti oblike izvajonja nolog predelove in ponovne uporabe. V hierorhiji
rovnonjo z odpodki, predpisoni s stroni EU in RS, je to primorno nologo na podroiju rovnanjo z
odpadki. V kolikor je zdruiena s sociolnim podjetniStvom in/oli involidskim podjetjem, se obenem
reiujejo ie socialni momenti v obiinoh ustonoviteljicoh.
Sesti odstovek

Sedmi odstovek dopuiio, do jovno podjetje lohko tudi zogotovljo obdelovo in odlogonje odpodkov, ki

jih jovnemu podjetju posredujejo posomezniki in poslovni subjeki, ki delujejo na obmoiju obiin
usta novite ljic

o Ii

pr idruie

n

ih obii n.
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8. Elen

(registraciia dejavnosti)

(1) Javno podjetje
69/07 in

08.910
08.920

se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS,5t.

17 /O8l

registrira za opravljanje naslednjih dejavnosti:

Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila

L7.L2O
17.210
17.22O
L7.290

PridobivanjeSote
Proizvodnjaleseneembalaie
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
Proizvodnja papirja in kartona
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaie
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebiiin iz papirja
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
Proizvodnja gnojil in duiikovih spojin
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
Proizvodnja plosa, folij, cevi in profilov iz plastidnih mas

43.12O

Zemeljskapripravljalnadela

t6.240

16.290

20.150
22.190
22.210
22.220 Proizvodnja embalaZe iz plastianih mas
22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastitnih mas
32.400 Proizvodnja igraa in rekvizitov za igre in zabavo
32.990 Drugje nerazvrifene predelovalnedejavnosti
35.119 Drugaproizvodnjaelektrike
35.210 Proizvodnjaplina
35.300 Oskrba s paro in vrofo vodo
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.310 DemontaZa odpadnih naprav
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
43.110 RuSenjeobjektov

43.130 Testno vrtanje in sondiranje
45.200 Vzdrievanje in popravila motornih vozil
46.120 PosredniStvo pri prodajl Boriv, rud, kovin, tehnidnih kemikalij
46.130 PosredniSwo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in trznic
49.470 Cestni tovorni promet
49.420 Selitvenadejavnost
52.100 Skladisaenje
52.240 Pretovarjanje
58.190 DrugozaloiniStvo
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
43.990 Drugoinformiranje
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremidninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremiEnin
68.320 Upravljanje nepremiEnin za pladilo ali po pogodbi
69.103 DruBe pravne dejavnosti
59.200 RaEunovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davEno svetovanje
8
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70.27O
70.22O

77.L29
77.200
72.LtO

72.l9O
72.200

73.t20
77.fl0
77.720

77.79O

77.320
77.390
81.100
81.220
81.290
81.300
82.110
82.300
82.920
85.590
95.010
96.090

Dejavnost stikov z javnostjo
Drugo podjetnisko in poslovno svetovanje
Druge inienirske dejavnosti in tehniano svetovanje
Tehniano preizkusanje in analiziranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na podrofju biotehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih podroijih naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na podrofju druiboslovja in humanistike
Posredovanjeoglasevalskega prostora
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
Dajanje tovornjakov v najem ali zakup
Dajanje drugih izdelkov za 5iroko rabo v najem in zakup
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
VzdrZevanje objektov in hisniSka dejavnost
Drugo diSdenje stavb, industrijskih naprav in opreme
eisienje cest in drugo tiSdenje
Urejanje in vzdrZevanje zelenih povr5in in okolice

NudenjecelovitihpisarniSkihstoritev
Organiziranjerazstav,sejmov,sreaanj
Pakiranje
Drugje nerazvrSaeno izobraievanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Dejavnost pralnic in kemianih aistilnic

Drugestoritvenedejavnosti,drugje nerazvriiene.

(2) Glavna dejavnost je:

38.210
(3)

Ravnanje z nenevarnimi odpadki

Poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega Clena opravlja javno podjetje tudi vse druge posle, ki
so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti oziroma, ki pripomorejo k izvajanju
gospodarske javne sluibe, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.

OBRAZTOZITEV:

V sklodu z doloibo 6. ileno ZGD-I smejo gospodarske druibe oprovljoti zgolj gospodorske posle v

okviru dejovnosti, ki so doloiene v stotutu oli druibeni pogodbi oz. Pogodbi o ustonovitvi jovnego
podjetjo.
Ohronjeno je doloiba sedoj veljovnego 7. ileno Odloko, s tem do
vsebino nolog, ki se izvojojo oli se po bodo izvojole v prihodnosti.

je

dopolnjen glede na obseg in

9. Elen

fiavna pooblastila)

(1) Javno podjetje lahko za ustanoviteljice izvaja regulatorne naloge na podlagi podeljenega
javnega pooblastila.

(2) Javno podjetje ima, kolikor ni z zakonom drugaie doloieno, naslednja javna pooblastila:

-

vodenje katastrov in evidenc s podrodja delovanja javnega podjetja,
doloianje pogojev in dajanje mnenj k dovoljenjem za posege v prostor,
komunalno infrastrukturo, kijo ima v upravljanju,
druga javna pooblastila, kakor izhajajo iz vsakokrat veljavne zakonodaje.

ie le-ti zadevajo

9
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OBRAzLO,ITEV:
lzvojonje jovne sluibe je po norovi nolog potrebno loiiti od izvajonjo jovnih pooblastil, ki predstovljojo
oblostne nologe. Ustavo Republike Slovenije (URS, Urodni list RS, it. 3i/91-1,42/97 U2568,66/00
U280, 24/03 t)Zjo, 47, 68, 69/04 U214, 69/04 - U243, 69/04 U250, 68/06 U2727,740,743,
47/13 - U2748, 47/73 - U290,97,99, 75/16 - UZ70o in 92/27 - UZ62o) v 127. tlenu doloia, da lohko z

-

-

-

-

-

zokonom dli no njegovi podlogi provne oli fiziine osebe dobijo jovno pooblostilo zo oprovljonje
dolotenih nolog driovne uprove. Kokor izhojo iz provne teorije in prokse, lahko obiine podelijo jovno
pooblastilo zo oprovljonje doloienih oblostnih nolog iz njihove izvirne pristojnosti z odlokom.

Javno podjetje torej lohko izvojo nologe no podlogi podeljenego jovnego pooblostilo. S tem se
dopuiio moinost, do lohko obiine ustonoviteljice (skupoj ali posomezno) jovnemu podjetju podelijo
jovno pooblostilo zo izvrievonje uprovnih funkcij, ki se nonoiojo no oprovljonje dejovnosti lokolnih
gospodorskih jovnih sluib (z izdojonjem sploinih oktov, z izdojonjem posomiinih oktov oz. odloionjem
o posdmiinih stvoreh, z opravljanjem moteriolnih dejonj).

10. Elen

(razvojne naloge)

(1) Javnemu podjetju se poveri izvajanje naslednjih razvojnih in strokovno tehni.nih nalog:
- razvoj, nairtovanje in pospesevanje dejavnosti s podroaja gospodarskih javnih sluib ravnanja

-

z odpadki,

razvojno usmerjeno upravljanje komunalne infrastrukture, ki se nanaia na Bospodarske javne
slu:be ravnanja z odpadki,
investic[sko nairtovanje, izvajanje investicij, vodenje in gospodarjenje z objekti in napravami,
potrebnimi za izvajanje gospodarske javne sluibe ravnanja z odpadki,
prevzemanje v upravljanje in vzdrievanje novozgrajene ali obnovl.jene objekte in naprave
komunalne infrastrukture,
opravljanje strokovno tehnitnih, organizacijskih in razvojnih nalog v zvezi s komunalno
infrastrukturnimi objekti in napravami, s katerimijavno podjetje upravl.ia,
priprava letnih programov oz. elaboratov za izvajanje javne sluibe in kalkulacije prihodkov in
odhodkov dejavnosti in najmanj enkrat letno obiinam ustanoviteljicam poroaanje o izvajanju
javne sluibe in poslovanju, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo predmetno
javno sluibo,

priprava srednjeroinega poslovnega nadrta druibe,

ki

zajema obdobje

7 let

(razvojni

program),
izvajanje nalog predelave in ponovne uporabe v skladu s predpisi in s strateSkimi dokumenti
EU in driave, tudiv okviru socialnega podjetniStva in/ali invalidskega podjetja,
razvoj novih dejavnosti in vsebin, ki prispevajo k trajnostnemu ravnanju z odpadki,
druge naloge, kijih obdine ustanoviteljice skupaj ali posamezno naloii.io javnemu podjetju.

OBRAZLOZITEV:

Jovnemu podjetju se nologa tudi izvajonje strokovno-tehniinih in rozvojnih nolog ter tudi drugih
nolog, ki jih podjetje lohko (glede no opremo in znonjo, s koterimi rozpologa) izvojo bodisi zo obtine
ustdnoviteljice skupoj oli posomezno. Nomrei, vedno vetjo pozornost v proksi je nomenjena
zogotovljdnju gospodorskih jovnih sluib vorstvo okoljo. Posebna pozornost je toko v predmetnem
odloku nomenjeno izvojonju rozvojnih nolog in strokovno-tehniinih nolog, ki so opredeljene v prvem
odstovku tego ileno.
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Odlok uvoja sistem zovezujoiego poslovnego noirto in srednjeroinega poslovnego noirto (rozvojni
progrom).
IV. LASTNISTVO JAVNEGA PODJETJA
11. Elen

(osnovni kapital)

(1) Osnovnl kapitaljavnega podjetja znaia 123.413,00

EUR in

je zagotovljen v denarju.

(2) Osnovni kapitalje v celoti vplatan.
OBRAZTOZITEV:
V sklodu z ZGD-7 (475.

nojmonj 50,00

tlen) moro osnovni kopitol d.o.o. znoioti nojmonj 7.500 EUR, osnovi vloiki po

EUR.

Osnovni kopitol jovnego podjetjo zno{o 123.413,00 EUR in

je v celoti vploion. Zogotovljen je

v

denorju.
12.

Ilen

(osnovni vloiki in poslovni deleii)

(1) Osnovni vloiki in poslovni deleii ustanoviteljic so doloieni glede na delei investicije
posamezne obiine v izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki Puconci.

(2) Osnovnivloiki in na njihovi podlagi pridobljenl poslovni deleii, izraieni
Naziv obEine

Osnovni vloiek v EUR

v odstotkih, zna5ajo:

Poslovni delei v %

1.

Obiina Apade

4.040,00

3,27 4

2.

ObEina Beltinci

6.060,00

4,9t0

3.

Obiina Cankova
Obiina Gornia Radgona
Obaina Gorn ji Petrovci

1.390,00

1,L26

9.ss0,00

7,738

1.560,00

L,264

1.640,00

t,329

4.
5.

250,00

0,203

8.

Obiina Grad
Obtina Hodoi
Obaina Kri;evci

2.790,00

2,25t

9.

Obaina Kuzma

1.040,00

0,843

1.0.

Obdina Liutomer

12.300,00

9,967

11.

Obiina Moravske Toplice

s.380,00

4,359

LZ.

Mestna obdina M urska Sobota

13.

Obaina Puconci

4.390,00

3,557

t4. Obdina Radenci

5.040,00

4,O84

6.
7.

33.700,00

27

,307

1.5.

ObEina Razkriije

1.150,00

0,932

16.

ObEina Rogaiovci

2.350,00

L,904

L7.

Obiina Sveti Jurij ob Sdavnici

1.990,00

L,672

18.

obdina 5alovci

1.190,00

0,964

19.

Obaina TiSina

3.000,00

2,43L
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20. Obdina

1.19O,0O

o,964

2L.

Obdina erenSovci

4.037,OO

3,27L.

22.

Obdina Dobrovnik

1.293,00

1,048

564,00

o,457

24. Obfina Lendava

11.035,00

8,94L

25. Obdina Odranci

1.602,00

7,298

26. Obdina Turni56e

3.386,00

2,744

1.496,00

L,2t2

123.4L3,OO

100

23. Obdina Kobilie

27.

Obdina Velika Polana

Skupaj

(3) Obtine ustanoviteljice javnega podjetja so solastniki premoienja, s katerim javno podjetje
gospodari, v sorazmerju glede na vi5ino poslovnih deleZev kot izhaja iz prejinjega odstavka
tega elena.
OBRAZTOZTEV:
V predmetnem ilenu so opredeljeni osnovni vloiki in poslovni deleii obiin ustonoviteljic. Ohronjo se
ureditev sedonjego f . ilena Odloko.

Zo primer morebitnih dodatnih investicij, je dodotno vneseno dolotbo drugega odstavka tega ileno, ki
doloia, da vloZki ustonoviteljic v izgradnjo nove jovne infrostrukture in nostola solostninsko razmerjo

na infrostrukturi iz prejinjego odstovka tega ileno ne vplivajo no viiino poslovnih deleiev oz. itevilo
g

I

osov posa mezne usto n ovite lj ice.

je tudi pojosnjevalno doloibo ietrtego odstovko tego ileno, ki doloio, do so obiine
ustonoviteljice jovnega podjetjo solastniki premoZenja, s koterim javno podjetje gospodari, v
sorozmerju glede no viiino poslovnih deleiev kot izhojo iz prejinjega odstovko tega elena.
Dodono

13.

tlen

(razmerje solastniStva)

Ustanovitelji javnega podjetja so solastniki premoZenja,
sorazmerju:
- Obdina
- Obdina
- Obdina
- Obdina
- Obdina
- Obdina
- Obdina
- Obdina
- Obdina
- Obdina
- Obdina

-

s

katerim gospodari,

v

naslednjem

Apade solastnica premoienja v idealnem deleiu 3,27yo,

Beltinci solastnica premoienja v idealnem deleiu 4,9to/o,
Cankova solastnica premoienja v idealnem deleZu t,73yo,
eren5ovci solastnica premoienja v idealnem deleZu 3,27yo,
Dobrovnik solastnica premoienja v idealnem deleiu L,OSyo,
Gornja Radgona solastnica premoienja v idealnem deleiu 7,74yo,
Gornji Petrovcisolastnica premoZenja v idealnem deleiu t,26yo,
Grad solastnica premoienja v idealnem deleiu l,33yo,
Hodo5 solastnica premoZenja v idealnem deleiu O,20o/o,
Kobilje solastnica premoienja v idealnem deleiu 0,460/o,
Kriievcisolastnica premoienja v idealnem deleiu 2,26yo,
Obiina Kuzma solastnica premoienja v idealnem deleiu O,84yo,
Obdina Lendava solastnica premoienja v idealnem deleiu 8,94yo,
Obdina Ljutomer solastnica premoienja v idealnem deleiu 9,97yo,
Obdina Moravske Toplice solastnica premoienja v idealnem deleiu 4,36yo,
Mestna obdina Murska Sobota solastnica premoZenja v idealnem deleiu 27,31yo,
Obdina Odranci solastnica premoZenja v idealnem deleiu L,30yo,

L2
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-

Obiina Puconci solastnica premoienja v idealnem deleiu 3,56%,
Obiina Radenci solastnica premoienja v idealnem deleiu 4,08%,
Obdina Razkriije solastnica premoienja v idealnem deleiu 0,93%,
Obdina RogaSovci solastnica premoienja v idealnem deleiu 1,90%,
Obdina SvetiJurij solastnica premoienja v idealnem deleiu 1,61%,
Obdina 5alovci solastnica premoienja v idealnem deleiu 0,96%,
Obtina TiSina solastnica premoZenja v idealnem deleiu 2,43%,
Obdina TurniSde solastnica premoZenja v idealnem deleiu 2,74%,
Obdina Velika Polana solastnica premoienja v idealnem deleiu 1,21%,
Obaina Veriej solastnica premoienja v idealnem deleZu 0,96%.

OBRAZTOZITEV:
V predmetnem ilenu so opredeljeni osnovni vloiki in poslovni deleii obiin ustonoviteljic. Ohronjo se
ureditev sedonjego 70. ileno Odloko.

14.

ilen

(urejanle razmerij glede infrastrukture)

(1) Obaine solastnice so zavezane javnemu pod.ietju prenesti v najem posest in v uporabo
sredstva javne komunalne infrastrukture, ki so jo sofinancirale; to je objekte in naprave za
izvajanje storitev ravnanja z odpadki, odlaganja preostanka odpadkov po obdelavi, za
vzdrievanje in opremo za predelavo odpadkov (v nadaUevanju: javna infrastruktura), s
katerimi razpolagajo.

(2) Javno podjetje mora javno infrastrukturo vzdrievati in uporabljati kot dober gospodar

za

potrebe izvajanja javne sluibe.

(3) Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z najemom in uporabo sredstev javne
infrastrukture se uredijo s pogodbo. Pri tem velja pravilo enakosti po nadelu enotnih
kriterijev in pravil pri najemu in uporabi sredstev za vse solastnice javnega podjetja.

(4) Najemnina za uporabo javne infrastrukture je namenski prihodek obiin, ki ga praviloma
namensko uporabljajo za investicije in investici.jska vzdrZevalna dela na javni infrastrukturi iz
prvega odstavka tega alena, ob upoitevanju metodologije za oblikovanje cen storitev
obveznih obainskih gospodarskih javnih sluib varswa okolja oz. vsakokrat veljavno podroano
zakonodajo.

(5) Sredstva za redno in ob.asno vzdrievanje javne infrastrukture se pokrivajo iz prihodka,
doseienega

z izvajanjem

storitev javne sluibe.

OBRAZLOZITEV:

Vpro;onje uprovljanjo z gospodorsko javno infrastrukturo je bilo zelo oktuolno ob izteku prehodnego
obdobjd zo izkozovonje sredstev v upravljonju v sklodu s Slovenskimi roiunovodskimi stondordi (SRS
35 (2006) - Roiunovodsko spremljonje gospodorskih jovnih sluib), ki se je izteklo z 37. decembrom
2009. V sklodu z usmeritvomi Raiunskega sodiiio je veiino jovnih podjetU in obiin ureditev jovne
infrostrukture tokrot uredilo no noiin, do so sredstvo, ki so bilo do tokrot v uprovljonju jovnih podjetij,
postolo predmet nojemnih pogodb. Predmetni ilen uvojo ureditev, kokor se je uveljavilo glede na
usme ritve Roiu n skego sodiiio.
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Prvi odstovek toko doloto, do se obiine solostnice zdveiejo ddti jdvnemu podjetju v najem posest
jovno infrostrukturo, s katero ruzpologojo.

Drugi odstovek doloio, do moro jovno podjetje moro javno infrostrukturo vzdrievoti in uporobljoti kot
dober gospodor zo potrebe izvojonjo jovne sluibe.

Tretji odstovek doloto, do se provice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z nojemom in uporabo
sredstev jovne infrostrukture uredijo z loieno pogodbo. Pritem veljo provilo enokosti.
Cetrti odstovek doloio, do je nojemnina zo uporobo jovne infrostrukture nomenski prihodek obiin, ki
go nomensko uporobljojo zo investicije in investicijsko vzdrZevolno delo na jovni inlrastukturi iz
prvego odstovko tega ileno.
Peti odstovek doloto, da se sredstvo zo redno in obiosno vzdrievonje jovne infrostrukture se pokrivajo
iz prihodka, doseienego z izvojonjem storitev jdvne sluibe.

V. TRAJANJE IN PRENEHANJE JAVNEGA PODJETJA
15. alen

(ustanovitev)
Javno podjetje se ustanovi za nedoloien tas.
OBRAZLOZITEV:

V predmetnem je opredeljeno trojonje druibe. Ohronjo se ureditev sedonjega prvego odstovko 3.
ileno Odloko - jovno podjetje se ustonovi zo nedoloien ios.
16. Elen

(prenehanje)

(1) Javno podjetje lahko preneha:
- 6e tako sklenejo druibeniki z vsaj triaetrtinsko vetino glasov vseh druibenikov,
- Ie sodiSie ugotovi nianost kapitalske druibe,

-

s steaajem,

odloibo po toibi,
z zdruiitv|o, pripojitvijo ali razdelitvijo,
de se osnovni kapital zniia pod zakonsko doloden znesek,
v drugih primerih, dolodenih z zakonom.
s sodno

(2) Za postopek likvidacije druibe in prenehanje druibe po skrajianem postopku se uporabljajo
dolodila vsakokrat veljavne zakonodaje.

(3)

V

primeru likvidacijskega postopka se preostanek premoienja javnega podjetja deli med
druZbenike v skladu z njihovimi deleii.

(a) ee bi bila zoper javno podjetje vloiena nianostna toiba, lahko druibeniki sklenejo, da bodo
sami odpravili nianostne razloge in prevzamejo obveznosti v razmerju z vloiki nasproti
osnovnemu kapitalu.

1-4
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OBRAZTOZITEV:

je doloten tos delovanjo jovnego podjetjo in primeri prenehonjo jovnego podjetja. Obstojd
omejeno itevilo noiinov, no kotere je moino zopreti d.o.o., in sicer redno oli prisilno likvidocijo,
prenehonje po skrojionem postopku, izbris in steCoj.

Z odlokom

Ureditev v tem ilenu je usklojeno s 521. ilen ZGD-7, ki doloto, do druiba preneho:
ee preteie ios, zo koterego je ustonovljeno;
ie toko sklenejo druibeniki z vsoj triietrtinsko veiino glosov vseh druibenikov; druibeno
pogodbo lohko doloii viijo veiino;
ie sodiSie ugotovi nitnost kopitolske druibe;

-

-

V

steidjem;
odloibo v sklodu z drugim odstovkom tego ileno;
ie nimo druibenikov ali ie imo druibo somo lostne deleie,
te poslovodstvo ne deluje vet kot iest mesecev,
z zdruZitvijo v koGno drugo druibo, oli
ie se osnovni kopitol zniio pod zokonsko doloien znesek.
s

s sodno

drugem do ietrtek odstovku tego ebnd je podrobneje opredeljen postopek likvidacije druibe in

niinostne toibe.
VI. UGOTAVUANJE REZULTATOV POSTOVANJA IN ODGOVORNOST
17.

ilen

(ugotavljanie rezultatov poslovanja)

(1) Javno podjetie vodi evidence o poslovanju, ki se nana5ajo na izvajanje gospodarske javne
sluibe in ostalih prihodkov, lodeno po posameznih dejavnostih, podatke o kolifini in vrstah
odpadkov pa tudi po obainah ustanoviteljicah.

(2) Ugotavljanje poslovnega izida poteka

v skladu s predpisi in sprejeto poslovno politiko javnega

podjetja.

(3) Morebitno izgubo javnega podjetja, ki bi nastala pri opravljanju gospodarske javne sluZbe za
obiine ustanoviteljice, pokrivajo ustanoviteljice v sorazmerju s poslovnimi deleZi, ki odpade
na posamezno ustanoviteljico.

(4) O kritju morebitne izgube javnega podjetja in o razporejanju morebitne8a dobiika odloia
skupidina javnega podjetja v skladu z zakonom, tem odlokom in Pogodbo o ustanovitvi
javnega podjetja.

(5) Preseiek prihodka nad odhodki ustvarjen iz naslova opravljanja gospodarske javne sluibe

se

praviloma namenja za razvoj dejavnosti oz. storitev opravljanja gospodarskih javnih sluib.
OBRAZTOZITEV:

predmetnem ilenu je opredeljeno ugotovljonje poslovnego izido. Ohronjo se ureditev sedanjego 47.
tleno Odloko. Ugotovljonje poslovnego izido se izvede v sklodu s predpisi. Skupiiino je tisti organ, ki
odloio o kritju morebitne izgube in o rozporejonju morebitnego dobiiko jovnega podjetjo.
V
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Z nomenom podpore rozvojnih nalog jovnego podjetja je v petem odstavku tego ileno dodotno
vneseno doloibo, do se preseZek prihodko nod odhodki ustvorjen iz noslovo oprovljonjo gospodorske
jovne sluibe prdviloma nomenjo zo rozvoj dejovnosti.
18. Elen

(odgovornost)
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoienjem, razen s premoienjem, ki

predstavlja infrastrukturne objekte in naprave,
izvajajo kot gospodarska javna sluiba.

ki so namenjene za opravljanje dejavnosti, ki

se

OBRAZTOZITEV:
V predmetnem ilenu je opredeljeno odgovornost jovnego podjetjo. Ohranjo se ureditev sedonjego 72.
ileno Odloko. lzvzeto je odgovornost iz noslovo javne infrostrukture, v kolikor bi bili posomezni objekti
in noprove morebiti v poslovnih knjigoh jovnego podjetjo.

Ureditev je sklodnd z 472. ilenom ZGD-1, ki doloto, do zo obveznosti druZbe z omejeno odgovornostjo

druibeniki niso odgovorni.
VII. POVECANJE OSNOVNEGA KAPITATA
19. Elen

(poveianje osnovnega kapitala)

(1) Skup5iina lahko sklene, da se poveda osnovni kapital. O poveianju osnovnega kapitala z
novimi osnovnimi vloiki odloaajo druibeniki na skupSiini s triaetrtinsko vedino glasov vseh
druZbenikov.

(2) Novi osnovni vloiki se po sklepu skupine lahko zdruiujejo z drugimi poslovnimi deleii
druibenika.
OBRAZTOZITEV:

ZGD-7 opredeljuje poveionje osnovnego kopitolo v 517.

ilenu, na noiin, do doloio, do skupiiino
drulbenikov lohko sklene, do se poveio osnovni kopitol. Poveionje osnovnego kopitolo se lohko
oprovi kot poveionje osnovnego kopitolo z vloiki oli kot poveionje osnovnego kopitola iz sredstev
drulbe.
V prvem odstovku tego ileno je opredeljeno, do je zo to odloiitev potrebna triietrtinska veiino vseh
glosov, kor se zdi glede no poslovne deleze obtin ustonoviteljic primerna veiino.

20.

ilen

(prednostna pravica)
(1) Deleii obdin soustanoviteljic kot druZbenikov se lahko odsvojijo ali pravno nasledijo. ObEina

ustanoviteljica, ki namerava odsvojiti del ali celotni svoj poslovni delei, mora o odsvojitvi

pisno obvestiti vse druzbenike. Pri prodaji poslovnega deleia imajo ostale obiine
ustanoviteljice predkupno pravico.
(2)

ee prednostno pravico nakupa uveljavi in izvede nakup vea obain soustanoviteljic, le-te
pridobijo poslovni delei v sorazmernem delu glede na obstojeie poslovne deleie.

I. OBRAVNAVA

(3) Za odsvojitev poslovnega deleia osebam, ki niso druibeniki, je potrebno soglasje vseh
druibenikov.
OBRAZTOZITEV:

Predmetna doloibo je v sklodu z 481. ilenom ZGD-I, ki doloio, do se poslovni deleri lohko odsvojijo in
dedujejo. eetti odstovek 487. iteno ZGD-7 doloio, do ie z druibeno pogodbo ni dolo1eno drugoie,
imojo druibeniki pod enokimi pogoji pri nakupu poslovnego deleilo prednost pred drugimi osebomi.
Peti odstdvek 481. deno ZGD-1 po doloio, do moro druibenik, ki nomerovo prodati svoj poslovni
deleZ, druge druibenike pisno obvestiti o nomeravoni prodoji in pogojih prodoje ter jih pozvoti, do mu
morebitni kupec sporoti svojo priprovljenost za nakup v enem mesecu od prejemo obvestilo. Nodolje
;esti odstovek 481. ileno ZGD-1 doloio, do ie je vei druibenikov priprovljenih kupiti poslovni delei,
postonejo imetniki prodonega deleia vsi kupci skupoj. V sedmem odstovku 487. tleno ZGD-1 po je
opredeljeno, do lohko druibeno pogodba doloii, do je zo odsvojitev poslovnego deleio osebom, ki
niso druibeniki, potrebno soglosje veiine oli vseh druibenikov, in doloii pogoje zo izdojo soglosjo.
Osmi odstovek 487. ileno ZGD-7 po doloio, do ie nobeden od druibenikov ni pripravljen kupiti
poslovnego deleio in druibeniki niso doli soglosjo zo prodojo poslovnego deleio osebi, ki ni druibenik,
lohko druibenik izstopi iz druzbe.

Sklodno s to ureditvijo so v 20. ilenu Odloko urejeno vproSonjo, ki jih ZGD-1 ne urejo. Toko je v
drugem in tretjem odstovku tego ileno doloieno, do te prednostno provico nokupo uveljovi vei obiin
soustonoviteljic, postonejo imetniki prodonego deleio vsi kupci skupoj v sorozmernem delu glede no
obstojeie poslovne deleie. Zo odsvojitev poslovnego deleio osebom, ki niso druibeniki, po je potrebno
soglosje vseh druibenikov.
VIII. PRENEHANJE POSLOVNEGA DETEZA ZARADI IZSTOPA OZIROMA IZKUUCITVE OBCINE
USTANOVITEUICE
21. alen

Prenehanje poslovnega deleia obEini ustanoviteljici
(1) Z enostranskim izstopom ali z izkljuditvijo obiine ustanoviteljice preneha poslovni
obEine in vse s tem deleiem povezane pravice in obveznosti.

l2l

delei te

ObEina ustanoviteljica, ki je izstopila iz druibe, ali je bila iz druibe izkljudena, ima pravico do

v

viSini vplaaanega svojega poslovnega deleia, prevrednotenega v skladu z
veljavnimi predpisi in pod pogojem, da je poravnala obveznosti iz naslova vpladila osnovnega
vloika do druibe.

izplatila

je izkljueena iz javnega podjetja, lahko zahteva
izroaitev tistega swarnega premoienja iz javnega podjetja, ki ga javno podjetje uporablja za
opravljanje svoje dejavnosti zgolj za to obiino na njenem obmoiju. Razlika do polne
vrednosti poslovnega deleZa se obiini zagotovi v denarju. ee je vrednost tega premoienja
viSja od poslovnega deleia obiine, obaina zagotovi razliko v denarju.

(3) Obaina ustanoviteljica, ki izstopa, oziroma, ki

(4)

Obiina ustanoviteljica, ki ieli iz druibe izstopiti, mora najprej poravnati vse zapadle
obveznosti. lzstop je dolina priglasiti direktorju najkasneje Sest mesecev pred potekom
poslovnega leta. Direktor je dolian o izstopu obdine ustanoviteljice takoj obvestiti skupsaino.

(s) Delitev poslovnega deleia ni dopustna.
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OBRAZ[OZITEV:

ZGD-7 ureja izkljuiitev in izstop druibenika v 507. ilen ZGD-7, prenehonje poslovnego deleZo zoradi
izstopo oli izkljuiitve drulbenika po v 502. ilenu ZGD-7.

V sklodu s temi doloibomi zGD-l odlok v prvem odstovku 27. ilena doloio, da z enostronskim
izstopom oli z izkljuiitvijo obiine ustonoviteljice preneho poslovni delei posomezne obiine in vse s
tem deleiem povezone provice in obveznosti.
urejeno provico obiine ustonoviteljice, ki je izstopilo iz druibe, oli je bilo iz
druibe izkljuieno, do izploiilo v viiini vplotonega svojego poslovnego deleio, prevrednotenega v
sklodu z veljovnimi predpisi (upo{tevo se poveiono ali zmonjiono vrednost stvarnego in finoninego
premoienjo) in pod pogojem, do je poravnolo obveznosti iz noslovo vploiilo osnovnego vloikd do
druibe.
V drugem odstovku

je

Tretji odstovek tego ileno doloio, do lohko obiino ustonoviteljico, ki izstopo, oziromo, ki je izkljuieno
iz jovnego podjetja, zohtevo izroiitev tistego stvornego premoienjo iz jovnego podjetjo, ki go jovno
podjetje uporobljo zo oprovljonje svoje dejovnosti zgolj za to obiino no njenem obmoeju. Razliko do
polne vrednosti poslovnego deleZo se obiini zogotovi v denorju.

eetrti odstovek 27. tlena pa doloio, do moro obiino ustonovitetjico, ki ieli iz druibe izstopiti, nojprej
porovnoti vse zopodle obveznosti. lzstop je dolino priglositi direktorju nojkosneje iest mesecev pred
potekom poslovnego leto. Direktor je dolidn o izstopu obiine ustonoviteljice tokoj obvestiti skupiiino.
petem odstovku 27. ileno odloko je opredeljeno doloibo, v sklodu s eetrtim odstovkom 483. tleno
ZGD-1, ki doloio, do druibena pogodbo delitev poslovnego deleZo prepove.
V

IX. IZVRSEVANJE USTANOVITEUSKIH PRAVIC

22.

ilen

(obfinski sveti oblin ustanoviteljic)

(1) Obainski sveti ustanoviteUic

-

si pridriujejo pravico do:

enakopravnega odlofanja o spremembah tega odloka,
enakopravnega odloaanja o vstopu novih druibenikov vjavno podjetje,
enakopravnega odlodanja o prenehanju javnega podjetja in statusnemu preoblikovanju,
dajanja mnenj k predlogom in odlotitvam skup3dine ter sveta ustanoviteljic,
odloaitev o subvencioniranju cen storitev gospodarskih javnih sluib, kijih izva.ia javno
podjetje, za svojo obiino.

(2) Pristojnosti obiinskega

sveta ne posegajo v pristojnosti sveta ustanoviteljic in obratno.

OBRAZTOATEV:

Doloibe odloko glede izvrievonjo ustonoviteljskih provic so prilogojene glede no doloibe podroine
zokonodoje in zohteve Roiunskego sodiiio. Vendor po ne glede no prenos pristoinosti svet
ustonoviteljic, obiinski sveti obdr1ijo pristojnosti do enokoprovnego odloianio o sprememboh tego
odloko, enokoprovnegd odloionjo o vstopu novih druibenikov v jovno podietie, enokoprovnego
odlotonjo o prenehonju jovnego podjetjo in stotusnemu preoblikovoniu, doionio mneni k predlogom
in odlo\itvom skupgiine ter sveto ustonoviteljic, odloiitev o subvencioniranju cen storitev
gospodorskih jovnih slu/b, ki jih izvoja jovno podietie.
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tleno ptedloga novego odloko je tudi ohtunjeno doloebo sedonjego odloko,
dd ptistojnosti obtinskego sveto ne posegojo v pristojnosti sveto ustonoviteljic in obrotno.
V drugem odstovku 22.

23.

tlen

(svet ustanoviteliia, ime in seder)

(1)

tem odlokom se za izvrievanje ustanoviteljskih p6vic obtin v javnem podjetju Center za
ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. ustanovi skupni or8an obfin ustanoviteljic javnega podjetja

S

Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

\z) lme skupnega organa obain le svet ustanovitellic javnega podjetja Center za ravnanje
odpadki Puconci d.o.o. (v nadaljevanju: svet ustanoviteljic).

z

(3) Sedei sveta ustanoviteljic je enak sedeiu javnega podjetja.
(4) Strokovne naloge

ra svet ustanoviteljic opravlja uprava obaine, v kateri je sedei javnega

podjetja.

OBRAzTOzTEV:

Dolotbe odloko glede izwievonio ustonoviteljskih provic so ptilogoiene glede no doloibe podroine
zokonodoje in zohteve Roiunskego sodiiio.

61. ilen zls v ietrtem odstdvku doloio, do lohko obiinski sveti obiin ustdnoviio zo utesniievonie
ustonoviteljskih provic in zo uskldjevohje odlotitev obiin v zvezi z zogotovljonjefi iovnih sluib svet
ustonoviteljic. Sede| ustonoviteliic je v obtini, v koteti je sedei jovnego podjetjo. Do strokovne nologe
zo skupni orgon optovljo obtinsko uptovo v obiine, v kotei je sedei, je doloteno v 6. odstovku 67.

ileno

ZLS.

24. alen
(sestava in odloaanje sveta ustanoviteljic)

(1) Svet ustanoviteljic sestavljajo vsakokratni iupanioziroma iupanje (v nadaljevanju: iupani) ali
po njihovem pooblastilu dru8i predstavniki obain ustanoviteljic javnega podletja Center za
ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

{2) Svet ustanoviteljic je ustanovljen za izvrgevanje ustanoviteljskih pravic ter za usklajevanje
z zagotavljanjem javnih sluib ustanoviteljic. Obiinski sveti s sprejemom tega
prenesejo
odloka
ustanoviteljska upraviaenja na svet ustanoviteljic.

odloiitev v zvezi

(3) Predsednik sveta ustanoviteljic

se menja vsako leto po naaelu rotacije po naslednjem

2aporedju: Murska Sobota, Ljutomer, lendava, Gornja Radgona, Beltinci, Moravske Toplice,
Radenci, Puconci, Apate, erenlovci, Turniiae, TiSina, Kriievci, Rotaiovci, Sveti Jurij, Grad,

Odranci, Gornji Petrovci, Velika Polana, Cankova, Dobrovnik,5alovci, Veriej, Razkriije,
Kuzma, Kobilje, Hodoi.
(4) Predsednik sveta ustanoviteljic predstavlja svet ustanoviteljic, sklicule in vodi njegove seje,

podpisuje njegove odloaitve ter skrbi za izvrievanje in koordiniranje njihovega izvajanja.
(s) Svet ustanoviteljic velravno odloaa, ae je na seji navzoaih toliko
pooblagaencev, da imajo vef kot 70 % (sedemdeset) vseh glasov.

iupanov oz. njihovih
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(6) ie ob navedenem dasu svet ustanoviteljic ni sklepten, se sklide naknadno zasedanje naslednji
delovni dan po prvotno doloienem dnevu. Svet ustanoviteljic na naknadnem zasedanju
veljavno odloia, 6e je prisotnih vsaj toliko iupanov oz. njihovih pooblaldencev, da imajo vea
kot 50 (petdeset)

% vseh glasov.

(7) Svet ustanoviteljic si prizadeva, da sprejema odloditve soglasno. V kolikor ni mogofe dosedi
soglasnega sprejema odloiitve, je odloditev veljavno sprejeta, ie zanjo glasuje vei kot 70 o/o
glasov iz 25. ilena tega odloka oz. v primeru odloZene seje, ie zanjo glasuje vea kot 50 %
glasov iz 25. Elena tega odloka. V kolikor tudi predmetna sklepfnost ni doseiena, se seja
skliie ponovno.

(8) Seja sveta ustanoviteljic mora biti sklicana najman.i enkrat letno. V izjemnih primerih se lahko
seja sveta ustanoviteljic izvede korespondendno.
OBRAZLOZITEV:

Doloibe odloko glede odloionjo sveto ustonoviteljic so prilogojene glede no doloibe podroine
zokonodaje in zohteve Roiunskega sodiiio po veiji zostoponosti obiin ustonoviteljic pri sprejemonju
od lotitev sveto ustonoviteljic.
Besedilo je oblikovono v sklodu z doloibomi 61. ileno ZLS, ki doloio, do svet ustonoviteljic sestavljojo
Zupani in do svet ustonoviteljic oprovljo svoje nologe v imenu in zo rotun obiin, ki so go ustanovile.

Svet ustonoviteljic veljovno odloio, ie je no seji novzoiih toliko iuponov oz. njihovih poobloiiencev,
do imojo vei kot 70 % glosov. Navedeno veiino je bilo glede na poslovne deleie obiin ustdnoviteljic

predlogona kot primerno s stroni strokovne skupine, ki je obrovnovolo ugotovitve Roiunskego
sodiiio.
Svet ustonoviteljic si prizodevo, da sprejemo odloiitve soglosno. V kolikor ni mogoie doseii
soglasnego sprejemo odloiitve, je odloiitev veljovno sprejeto, te zonjo glosuje vet kot 70 % glosov iz
25. ileno tego odloko.
Sedmi odstavek 24. ileno Odloko doloio, do moro biti sejo sveto ustonoviteljic sklicono vsoj enkrot

letno.
25. ilen
(itevilo glasov 6lanov sveta ustanoviteuic)
Vsak iupan ima pri sprejemanju odloaitev odstotek glasov, ki ustreza poslovnemu deleiu posamezne
obtine soustanoviteljice iz tretjega odstavka 12. flena tega odloka.
OBRAZLOZITEV:

predmetnem ilenu je opredeljeno ;tevilo glosov tlonov sveto ustonoviteljic. Ohronjo se ureditev
sedonjega 76. ileno odloko, s tem, do se ponovno ne novajojo poslovni deleZi posomezne obiine
ustonoviteljice, ompok je podon sklic na 72. ilen Odloko, kjer so le novedeni.
V

25.

ilen

(pristojnosti sveta ustanoviteliic)
Svet ustanoviteljic ima naslednje pristojnosti:
dolota posebne pogoje za izvajanje dejavnostiter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,

-
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-

odloaa o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
odloda v drugih primerih, ko tako izrecno doloda zakon ali drug predpis.

OBRAZTOZITEV:

je oblikovono v sklodu s 4.

odstovkom 61. tleno ZLS, ki doloia, do obtinski sveti obiin
jovnego
podjetjo
ustonoviteljic
zo izvr;evonje ustonoviteljskih provic obtin v sklodu z oktom o
ustonovitvi jovnego podjetjo ter zo usklojevonje odloiitev obtin v zvezi z zogotovljonjem jovnih sluZb,
Besedilo

ustonovijo skupni orgon, ki go sestovljojo Zuponi. Pravice ustonoviteljic jovnega podjetjo so doloiene v
sklodu z doloibo 26. ileno ZGJS.
27. Elen
(seje sveta ustanoviteljic)

(1) Seje sveta ustanoviteljic skliie vsakokratni predsednik sveta ustanoviteljic. Pobudo za sklic
seje sveta ustanoviteljev imajo tudi 6lani, katerih skupni poslovni delei predstavlja najmanj
desetino osnovnega kapitala, pri iemer morajo sklicatelju navesti predlog dnevnega reda,
gradivo in predlog sklepa. Sklic seje mora biti opravljen najkasneje v roku pet dni od prejema
pobude za sklic.

(2)

skliie pisno, s predlogom dnevnega reda in gradivom po elektronski poiti. Vabilo
popolnim gradivom morajo flani prejeti vsaj deset (10) dni pred sejo.

Seja se

(3) Podrobnosti

s

sklica sej, vodenja, odloEanja in delovanja sveta ustanoviteljic dolofa poslovnik.

OBRAZTOZITEV:

V 27. ilenu predlogd Odloko je opredeljeno sklicevonje sej sveta ustonoviteljic. Seje
ustonoviteljic skliie vsokokrotni predsednik sveto ustonoviteljic. Pobudo zo sklic seje

sveto
sveto

ustonoviteljev imojo tudi iloni, koterih skupni poslovni delei predstovljo nojmonj desetino osnovnego
kopitdlo.
Sejo se skliie pisno, s predlogom dnevnego redo in grodivom, po elekronski
grodivom morojo tloni prejeti vsoj deset (10) dni pred sejo.

poiti. Vobilo s popolnim

V tretjem odstdvku 27. tleno je doloieno, do svet ustonoviteljic sprejme poslovnik, ki

urejo

podrobnosti sklico sej, vodenjo, odlotonjo in delovonjo sveto ustonoviteljic.
28. Elen

(odlolitev seje sveta ustanoviteUic o cenah gospodarskih iavnih sluib)
(1) Javno podjetje enkrat letno pripravi elaborat o cenah izvajanja gospodarskih javnih

sluib v
skladu z veljavnimi predpisi ter ga 15 dni pred sejo predloii svetu ustanoviteljic. Elaborat
mora biti pripravljen v skladu z uredbo, ki doloda metodologijo za oblikovanje cen storitev
obveznih obiinskih gospodarskih javnih sluib varstva okolja.

l2l

Pred obravnavo elaborata na svetu ustanoviteljic po potrebi elaborat predhodno pregleda
strokovnjak za oblikovanja cen gospodarskih javnih sluib varstva okolja, ki ga izberejo obiine
ustanoviteljice.

(3)

Svet ustanovite|ic sprejema enotne cene izvajanja gospodarskih javnih sluib odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in obdelave dolodenih vrst
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komunalnih odpadkov za vse obaine ustanoviteljice na podlagi elaborata, ki je pripravljen v
skladu z veljavnimi predpisi.

(4) Posamezna obaina ustanoviteljica lahko na podlagi sklepa obiinskega sveta s pladilom iz
proraiuna subvencionira ceno gospodarske javne sluibe uporabnikom storitev v svoji obiini
v skladu

z

vsakokrat veljavnimi predpisi.

OBRAZLOZITEV:

je oblikovono v sklodu z Uredbo o metodologiji zo oblikovonje cen storitev obveznih obiinskih
gospoddrskih jovnih sluib varstvo okoljo, ki v 6. ilenu doloio, do izvojalec enkrot leto priprovi
eloborot.
Potrjevonje cen je v pristojnosti sveto ustonoviteljic, ki zo celotno obmotje vseh 27 obiin ustonoviteljic
sprejme enotno ceno.
Besedilo

V zodnjem odstovku je ie doloiba, ki je bilo smiselno enoko ie opredeljeno v dosedanjem odloku,
obenem po uresniiuje zohteve predpisov, do mordjo cene gospodorskih javnih sluib pokrivati stroike,
ki nostojojo pri njenem izvojonju. V ietrtem odstovku 28. ena Odloko je smiselno ohrunjeno ietrtego
odstovko 47. tleno sedoj veljovnego Odloko.

29. Elen

(sredstva za delo sveta ustanoviteljic)

(1) Organizacijske in administrativne naloge za potrebe sveta ustanoviteljic opravlja uprava
javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o..

(2) Sredstva

za delovanje sveta ustanoviteljic zagotavljajo obdine iz proraduna v razmerju glasov
alanov v svetu ustanoviteljic.

OBRAZTO2ITEV:

Prvi odstovek tego ileno doloio, do orgonizacijske in odministrotivne nologe zo potrebe sveto
ustonoviteljic oprovljo uprovo jovnego podjetjo Center zo rovnonje z odpodki Puconci d.o.o.. V
ietrtem odstovku 23. ileno tega Odloko je v sklodu s iestim odstovkom 61. ileno ZLS doloieno, do
strokovne nologe zo skupni orgon oprovljo obiinsko uprovo v obiine, v koterije sedei.

je oblikovono na podlagi 4. odstovko 57. ileno ZLS, ki doloio,
do moro okt o ustonovitvi sveto ustonoviteljic doloioti noiin finoncironjo in delitev stroikov med
Besedilo drugego odstovko tego tleno

obiindmi.
X. UPRAVUANJE .IAVNEGA PODJETJA

30. Elen
(organi javnega pod,etja)

(1) Organijavnega podjetja

-

so:

skupiEina,
nadzorni svet,

direktor.
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(2) Stro5ki organov in stro3ki ilanov povezanih

z

udeleibo na sejah so stroiki druibe.

OBRAZTOATEV:

lovno podjetje imo naslednje orgone: skupitino, nadzorni svet in direktorjo. Podloga zo ustonovitev
svetd ustonoviteljic je ietrti odstovek 67. tleno ZLS.
V sklodu s 514. ilenom ZGD-7 morojo vsi jovni subjekti imeti nodzorni svet. V predlogonem ilenu so
toko upoitevono doloiila ZGD-1.

Drugi odstovek tego ileno urejo stroike in doloio, do so stroiki orgonov in stroiki ilonov povezanih z
udeleibo no sejoh stoiki druibe.
31.

ilen

(skupiiina)

(1) Upravljavske pravice obdin druibenic se uresniiujejo preko skupSiine, ki jo kot ilani
skupiiine sestavljajo direktorji obainskih uprav ali pooblaifenci, ki imajo za to pisno
pooblastilo.

(2) Predsednik skup5aine se menja vsako leto po naielu rotacije po naslednjem zaporedju:
Apaae, Beltinci, cankova, erenSovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad,
Hodos, Kobilje, Kriievci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota,
Odranci, Puconci, Radenci, Razkriije, Rogasovci, Sveti Jurij, 5alovci, TiSina, Turni!ie, Velika
Polana, Ver:ej.

(3) Predsednik skupSiine zastopa druibo v razmerju do direktorja druibe in organov druibe,
kolikor ni za posamezen primer doloaeno drugaae.
OBRAZTOZITEV:

Prvi odstovek tego ileno doloio, da se uprovljovske provice obtin druibenic uresniiujejo preko
skupiiine, ki jo kot iloni skupiiine sestovljojo direktorji obiinskih uprov oli pooblo;ienci, ki imojo zo
to pisno pooblostilo. S to ureditvijo se uveljovljo priporoiilo Roiunskego sodi;io, ki je tekom revizije
vztrajolo na tem priporotilu, teprov iz odloibe Ustovnego sodi{io U-l-230/10-16 izhojo drugoino
stoliSie.

Ohronjo se rotocijo glede predsedniko skupiiine - le-to se menjo vsoko leto po noielu rotocije, kot
doslej. V prehodnih in koninih doloiboh je opredeljeno, do se rotocijo nodoljuje.

Tretji odstovek 37. ileno doloio, do predsednik skupiiine zastopo druibo v rozmerju do direktorjo
druibe in orgonov druibe, kolikor ni zo posomezen primer doloieno drugoie.
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32.

ilen

(razdelitev glasov v skup5iini)
Vsaka obiina ustanoviteljica ima Stevilo glasov dolodeno

v razmerju z obsegom poslovnega deleia

obdine ustanoviteljice oziroma na vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega kapitala en glas:

Osnovni vloiek v EUR

Naziv obiine

Stevilo glasov

7.

Obdina Apate

4.040

80

2.

Obdina Beltinci

6.060

L2t

3.

Obf ina cankova

1.390

4.

Ob6ina Gornia Radgona

9.550

191

5.

Obaina Gornji Petrovci

1.560

31

6.

Obiina Grad

1.640

32

7.

Obiina Hodo5
Obiina Kriievci

250

5

a

2.790

55

9.

Obdina Kuzma

1.040

20

10.

Obaina Ljutomer

12.300

246

11.

Obtina Moravske Toplice

s.380

t07

33.700

674

Obaina Puconci

4.390

87

74. Obaina Radenci

5.040

r.00

12. Mestna obdina Murska Sobota
13.

15.

Obtina Razkriije

1.150

23

16.

Obaina Rosasovci

2.350

47

17.

uocrna svetr Junl ob 5cavnrcr

1.990

39

18.

Obiina 5alovci

1.L90

23

19.

Obdina TiSina

3.000

60

20. Obdina Ver;ej

1.190

23

2L.

Obdina drenSovci

4.037

80

22.

Obdina Dobrovnik

t.293

25

564

11

Obdina Lendava

11.035

220

Obdina Odranci

7.602

32

3.386

67

1.496

29

Lzt.4L3

2.455

23. Obdina Kobilje
24.

26. Obfina Turniiie
27.

Obdina Velika Pola na

skupaj

OBRAZIOATEV:
V 7. odstovku 506. ileno ZGD-I
druibeniku en glos.

je doloieno, do vsokih dopolnjenih 50 eurov osnovnego vloiko doje

Ohronja se ureditev iz sedonjego 26. ileno Odloka.
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33. Elen

(pristojnosti skup5Eine)

(1) obCine ustanoviteljice sprejemajo sklepe na skupsaini. za vsa vpraianja, ki se nanasajo na
sklic skupsdine in glasovanje na skupidini ter niso v tem odloku posebej urejena, se
uporabljajo doloibe zakona, ki ureja gospodarske druibe.

(2)

ObEine ustanoviteljice na skupSfini odloiajo o:

-

-

zmanjianju ali poveianju osnovnega kapitala,
statusnih spremembah in prenehanju druibe,
izkljuiitvi prednostne pravice druibenikov pri prevzemu novih vloikov,
sprejetju letnega porodila in uporabi bilandnega dobiika,
sprejetju letnega in srednjeroEnega poslovnega naarta,
zahtevi za vplaiilo osnovnih vloikov,
vraianju naknadnih vplaiil,
delitvi in prenehanju poslovnih deleiev,
predhodnem soglasju k imenovanju ali odpoklicu direktorja javnega podjetja,
ukrepih za nadzor dela direktorja,
postavitvi prokurista in poslovnega poobla5denca,

uveljavljanju zahtevkov javnega podjetia proti direktorju ali druZbenikom v zvezi s
povradilom 5kode, nastale pri ustanavljanju ali poslovoden.ju,
zastopanju druibe v sodnih postopkih proti direktor.iu,
imenovanju in odpoklicu ilanov nadzornega sveta,
potrditvi ali odpoklicu zunanjega revizotja za revizijo letnih poroiil na predlog
nadzornega sveta,
podeliwi soglasja direktorju javnega podjetja o ustanovitvi nove gospodarske druibe ali
pridobitvi in odsvojitvi deleiev v drugi gospodarski druibi,
pridobivanju, odsvojitvi ali obremenitvi nepremiinin,
drugih zadevah, za katere tako doloaa vsakokrat veljavna podrofna zakonodaja, ta odlok
ali Pogodba o usta novitvi javnega podjetja.

(3) Direktor javnega podjetja mora vsako leto skupsaini predloiiti poslovni nafrt javnega
podjetja. Potrjen poslovni naart je zavezujoa. Poslovni natrt ima vsaj naslednje sestavne dele:
ocena pridakovanega dobiika oz. izgube, nafrt investicij, finanani naart.
(4) Za utinkovito zagotavljanje javnih dobrin in uspeino poslovanje javnega podjetja, sprejme
skup5dlna javnega podjetja na predlog direktorja sredn.jeroini poslovni nadrt druibe, ki
zajema obdobje 7 let (razvojni program).

(5) V primeru obstoja nevarnosti za obstoj druibe je skupidina dolina takoj sprejeti ukrepe

za

odpravo razlogov, ki ogroZajo celovitost in delovanje druZbe.
OBRAZIOZITEV:
Besedilo je oblikovono no podlagi 28. dleno ZGJS, ki doloio, do se zo vso vproionjo, ki se nonoiojo no
poloioj jovnego podjetjo, uporobljojo predpisi, ki urcjojo poloZoj podjetij oz. gospodorskih druib, ie z
ZGJS oli drugim zokonom niso urejeno drugoie.

Pristojnosti skupitine doloiene

v

2. odstavku tego ileno so

v sklodu z

doloibo 505. ileno ZGD-7. ZGD-

1 v 505. tlenu doloio, do druibeniki odloiojo o:

-

sprejetju letnego poroiilo in uporobi bilantnego dobiiko;
zohtevi zo vploiilo osnovnih vloikov;
25
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-

vroionju noknodnih vploiil;
delitvi in prenehdnju poslovnih delerev;
postovitvi in odpoklicu poslovodij;
ukrepih zo pregled in nodzor delo poslovodij;
postovitvi prokuristo in poslovnego poobloitenco;
uveljovljoniu zohtevkov druibe proti poslovodjem oli druibenikom v zvezi
nostole pri ustonovljonju oli poslovodenju;
zdstoponju drulbe v sodnih postopkih proti poslovodjem, in
drugih zodevoh, zo kotere toko doloio to zokon oli druibeno pogodbo.

s

povroiilom ikode,

34. Elen
(sklic skupSiine)

(1) Sejo skup5dine sklicuje predsednik skupSaine na lastno pobudo, dolian pa jo je sklicati na
zahtevo katerekoli obdine ustanoviteljice. Direktor zahteva sklic skupsiine v primerih,
doloienih

(2)

z

zakonom.

Seja skupldine mora biti sklicana najmanj enkrat letno.

(3) Sejo skupiiine vodi predsednik. V odsotnosti predsednika vodi sejo skupsdine dlan,

ki

nadomeSda predsednika.

(4) Skuplfina se sklicuje preko elektronske poite, pri demer mora biti vabilo ilanom vroieno
najmanj petindvajset dni pred datumom seje. Z vabilom mora biti predlagan dnevni red seje.
Gradivo se posreduje ilanom po elektronski posti najmanj deset dni pred sejo skupsiine.

(5) Skupsdina se lahko skliEe fizidno ali korespondenino, z uporabo sredstev informacijskokom unikacijske tehnologije.

OBRAZLOZITEV:

Odlok v 34. elenu urejo sklic skupiiine. Sejo skupltine sklicuje predsednik skupiiine no lostno pobudo,
dolZon po jo je sklicoti no zdhtevo direktorjo oli iupono koterekoli ustonoviteljice. Direktor zohtevo
sklic skup{iine v primerih, doloienih z zokonom. Te primere opredeljuje ZGD-7 v 508. ilenu. V sklodu s
tem ilenom skliie skupiiino poslovodjo:
te naj druibeniki odloiojo o zodevoh iz 505. ileno tego zokono;
ie je to nujno zo interese druibe;

-

ie se z letno bilonco oli bilonco med poslovnim letom ugotovi,

do

je

izgubljeno polovico

osnovnego kapitolo;

drugih primerih, doloienih z zakonom ali druibeno pogodbo.
Drugi odstovek tego ileno doloio, do sejo skupf,iine vodi predsednik. V odsotnosti predsedniko vodi
v

sejo skupiiine ilon, ki nodomeiio predsedniko.

Tretji odstovek doloio, do se skupiiino se sklicuje preko elektronske poite, pri iemer moro biti vobilo
ilanom vroieno najmanj petindvojset dni pred dotumom seje. Z vobilom moro biti predlogon dnevni
red seje. Gradivo se posreduje ilonom po elektronski po{ti nojmonj deset dni pred sejo skup;iine.

eetrti odstovek doloio, do se Skupiiino lohko skliie in oprovi korespondenino oli z uporobo drugih
s

re d ste v i nfor m o c ij

sko- ko m

u n i ko

cij s ke te

h n o I og

ij e.

Sploino veljovno ureditev po ZGD-1 provilomo predvidevo izvedbo skupiiine delniiorjev v osebni
(fiziini) prisotnosti delniiorjev oli njihovih poobloiiencev, ZGD'7 po dopuiio tudi, da se delniiorii
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udeleiijo skup;iine dli glosujejo pred skupiiino oli no njej s pomoijo elektronskih sredstev brez fiziine
prisotnosti, vendor pod pogojem, da je le-to urejeno v stotutu druibe (ietrti odstovek 297. ileno ZGD1). V tem primeru je v druibeni pogodbi (Pogodbi o ustonovitvi jovnego podjetjo) potrebno urediti

postopek izvedbe skupiiine, pri iemer je zlosti pomemben natin identifikacije delnitarjev ter
zogotovitev vornego in delujoiego sistem elektronskego komunicironja. Drulbeno pogodbo oz. stotut
lohko pooblosti poslovodstvo, do to postopek podrobneje uredi. Tovrstna ureditev je smiselno v
primeru izjemnih rozmer, kot npr. epidemije COVID-Lg. Mornost korespondeninih skupiiine se ni
izrecno predvideno, le-te niso mogoie.
35.

ilen

(spreiem odloEitev na skupilini)

(1) Skup5iina veljavno odloia, de

je na seji navzodih toliko

alanov, da imajo vea kot 70

(sedemdeset) % glasov v skladu z 32. tlenom tega odloka.

(2)

ee ob navedenem iasu skupSdina ni sklepina, se preloii na naslednji delovni dan po prvotno
doloCenem dnevu ob istem fasu, na kar skupsaina veljavno sklepa, de je prisotnih vsaj toliko
ilanov, da imajo vei kot 50 (petdeset) % glasov.

je za sklep glasovalo vef kot 70 (sedemdeset) % glasov v
skladu z 32. Elenom tega odloka, razen fe vsakokrat veljavni predpisi oz. ta odlok ne doloiajo

(3) Skupitina sprejme veljaven sklep,

de

drugaae.

(4) V primeru naknadnega zasedanja skupsaine iz prvega odstavka tega Elena, skupsfina sprejme
veljaven sklep, ie je za sklep glasovalo vea kot 50 (petdeset) % glasov v skladu z 32. ilenom
tega odloka.

(5) Za sprejem odloiitve o izvajanju storitev na obmoiju drugih obiin, ki niso ustanoviteljice
javnega podjetja (pridruiene obtine) po pravilih za t. im. pogodbeni rn-house v skladu s
aetrtim odstavkom 7. alena tega odloka je potrebno soglasje vseh obiin ustanoviteljic.
(6) Za sprejem odlotitve o izvajanju storitev na obmodju drugih obiin, ki niso ustanoviteulce
javnega podjetja s prijavo na javne razpise za podelitev koncesije v skladu s petim odstavkom
7. alena tega odlo.a, je potrebna 70 Yo veiina glasov v skladu s 32. flenom tega odloka ter
soglasje matitne obiine, kjer se nahaja odlagalno polje.

(7) SkupSdina

lahko za potrebe organizacije svojega dela spre.ime

poslovnik.

OBRAZTOZITEV:

Doloibo tega tleno opredeljuje osnove delovonjo in sprejemonjo odloiitev no skupiiini. Obenem je
predvideno moinost, do skupiiino o svojem delu lohko sprejme poslovnik, kjer svoje delovonje
podrobneje opredeli.
Predlogone doloibe so usklojene z doloiili ZcD-l. ZGD-7 v 570. ilenu doloio, do skupiiino
druibenikov veljovno odloio, ie je novzoiih toliko druibenikov, do imojo (vsoj) veiino glosov v sklodu
z doloibo prvego odstovko 506. ileno ZGD-I. ee ni z zokonom oti druibeno pogodbo doloieno
drugoie, odloiajo druibeniki no skupiiini z vetino oddonih glosov. Nodolje ZGD-7 v tretjem odstovku
570. tleno doloio, do druibeno pogodbo lohko doloii, do se ie v vobilu zo skupiiino doloii noknadni
don zosedonjo skupiiine, ie to ob prvotno doloienem iosu ne bi bila sklepino; skupitino na
noknodnem zosedonju veljovno odloio ne glede no itevilo navzoiih drulbenikov. Cetrti odstovek tego
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570. ileno ZGD-1 po doloto, do naknadni dan zasedanja skupitine ne sme biti doloten prej kot
noslednji delovni don po prvotno doloienem dnevu.

doloibomi zGD-1 je v 35. ilenu Odloko novedeno ureditev glede sprejemonjo
odlotitev no skupiiini, ki odstopo od ureditve v ZGD-7. Provilomo se zohtevo nomrei veijo veiina zo
sprejem odloiitev skupiiine, kot izhojo iz ZGD-I. ZGD-I doloto minimolno veiino, toko do je ta
ureditev dopustno.
V sklodu z novedenimi

36.

ilen

(nadzorni svet)

(1)

Nadzorni svet sestavlja Sest ilanov, od katerih so Stirje alani predstavniki obCin ustanoviteljic,
dva dlana pa sta predstavnika delavcev, imenovana v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje
delavcev pri upravljanju.

(2) elane nadzornega sveta imenuje skupidina za dobo itirih let in so po preteku mandata lahko
ponovno imenovani. Razpis izvede predsednik skupStine, postopek razpisa in imenovanja se
podrobneje doloCi s poslovnikom.

(3) Razpis

za mesto ilana, kije odstopil, oziroma mu je prenehalo alanswo iz drugega razloga, se
opravi takoj. Razpis in imenovanje nadomestnega tlana se izvede za ostanek mandatnega
obdobja alana, ki mu je predaasno prenehal mandat.

svet izmed flanov predstavnikov obdin ustanoviteljic z navadno veaino izvoli
predsednika in njegovega namestnika. Predsednik nadzornega sveta zastopa javno podjetje
nasproti direktorju in obiinam ustanoviteljicam. Predsednik nadzornega sveta je pooblaSden
za sklepanje pogodbe o zaposlitvi z direktorjem.

(4) Nadzorni

(s) Clan nadzornega sveta je lahko le neomejeno poslovno sposobna fiziina oseba, ki izpolnjuje
pogoje za Elane nadzornega sveta, katere doloia zakon, ki ureja gospodarske druZbe. Poleg
meril, ki jih doloda zakon, ki ureja gospodarske druibe, morajo dlani nadzornega sveta
zadostiti 5e naslednjim merilom:
imajo najmanj univerzitetno (stopnja Vll) alivisoko strokovno izobrazbo (stopnja Vll2),
imajo vsaj 5 let ustreznih delovnih izkusenj s podrodja vodenja ali sodelovanja v organih
upravljanja, vodenja projektov ali podrofja za oblikovanje cen gospodarskih javnih sluib
varswa okolja ali s podroija delovanja javnega podjetja,

-

-

so strokovnjaki oz. usposobljeni na podroiju oblikovanja cen gospodarskih javnih sluib
varstva okolja, kar dokazujejo z referencami oz. potrdilom, kar ne velja za predstavnika
delavcev, imenovanega v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju,
odlikuje jih osebna integriteta in poslovna etifnost,
premorejo poslovno in drugo ustrezno strokovno znanje s podroija delovanja javnega
podjetja,
so sposobni uiinkovitega komuniciranja in timskega dela,
niso v morebitnih konfliktih interesov.

(6) Skupiiina lahko odpokliie dlane nadzornega sveta, ki jih je imenovala, pred potekom
mandatne dobe. elan nadzornega sveta, ki ga je izvolil svet delavcev, je lahko odpoklican
pred potekom mandata, de tako sklene svet delavcev.
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OBRAZLOZITEV:

V sklodu z 2. odstovkom 514. ileno zGD-1
obvezen organ.

je v jovnih podjetjih,

kot

je

CERoP d.o.o., nodzorni svet

Nodzorni svet sestovljo iest ilonov, od koterih so itirje iloni predstovniki obiin ustonoviteljic, dvo
tlono po sto predstovniko delovcev, imenovono v sklodu z zokonom, ki urejo sodelovonje delovcev pri
uprovljonju.
Zokon o sodelovonju delovcev pri uprovljonju (ZSDU) v 78. ilenu doloto, do se sodelovonje delovcev
pri uprovljonju uresniiuje preko predstovnikov delavcev v orgonih vodenjo in nodzoro druZbe. Njihovo
itevilo v nodzornem svetu ne sme biti monjie od ene tretjine tlonov in ne veije od polovice vseh

ilonov nodzornega sveto (79. ilen ZSDU).
Nodzorni svet moro med svojimi tloni izvoliti predsedniko in njegovego nomestniko. Besedilo je
uskldjeno z doloiili 278. ileno ZGD-1.
ebne nodzornego sveto imenuje skup;iino zo dobo itirih let in so po preteku mondoto ldhko ponovno
imenovoni. Rozpis izvede predsednik skupitine, postopek rozpiso in imenovonjo se podrobneje doloii
s poslovnikom.

Poleg pogojev, ki jih za ilone nodzornih svetov zohtevo ZGD-I, dodojo dodotno merilo zo ilonstvo, ki
sledijo priporoiilo SDH zo uprovljonje druib v drZovni losti, v sklodu s priporoiili strokovne skupine, ki
je obrovnovolo ugotovitve Roiunskega sodiito. opuiieno je zohtevo po oprovljenem posebnem

usposobljanju za ilone nodzornego sveto, soj se v proksi no lokolni rovni opuiio, dodotno pa je
vnesena zohtevo, do moro biti ilon nodzornego sveta strokovnjok zo oblikovonje cen gospodorskih
jovnih sluib vorstvo okoljo. V tem delu sledi predlog besedilo pripombam Roiunskego sodi{to.

Skupiiino lohko odpokliie ilone nodzornega sveta, ki jih je imenovolo, pred potekom dobe. tton
nodzornego sveto, ki go je izvolil svet delovcev, je lohko odpoklicon pred potekom mondoto, ie toko
sklene svet delovcev.

37. Elen

(poslovanje in odloianje nadzornega sveta)

(1) Nadzorni svet opravlja svoje delo na sejah. Zaradi opravitljivih razlogov lahko predsednik
sklide korespondentno sejo, ki se izvede z uporabo informacijsko - komunikacijske
tehnologue na daljavo. Nadzorni svet je sklepien, te je pri sklepanju navzoiih vsaj polovica
flanov.
(21

Vsak 6lan ima en glas. Odloiitev je sprejeta, de

nadzornega sveta.

V

primeru, da

je

je zanjo

glasovala vefina navzodih tlanov
glasovanja
rezultat
neodlolen, je odlodilen glas

predsednika nadzornega sveta.
(3) Nadzorni svet se sklicuje po potrebi, vendar pa najmanj enkrat letno.
(4) Nadzorni svet najmanj enkrat letno porota skupldini o svojem delu.

(s) dlan nadzornega sveta ne sodeluje pri odloianju o zadevah, ki se nanasajo nanj.
(6) Za nadzorni svet se smiselno uporabljajo

nadzornega sveta v druibi

z

doloibe zakona, ki urejajo poloiaj in pristojnosti

omejeno odgovornostjo.
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(7) Podrobnosti

sklica sej, vodenja, odlodanja in delovanja nadzornega sveta doloda poslovnik.

OBRAZTO2ITEV:

Nodzorni svet oprovljo svojo dejovnost no rednih in dopisnih sejoh, pri iemer je seja skleptno, ie je no
njej prisotno vsoj polovico ilonov, odloiitev po je sprejetd, te zonjo glosuje veeino oddonih glasov.
Vsok ilon nodzornego sveta imo en glos, v primeru enokego itevilo glosov je odlotilen glos
predsedniko nadzornego sveto, kor ustreza ureditvi iz ietrtego odstavko 257. iteno zGD-7. ehn
nodzornego sveto ne sodeluje pri odloionju o zodevoh, ki se nonoiajo nonj.
Seje se lohko

oprovijo tudi oprovi z uporobo sredstev informdcijsko-komunikocijske tehnologije.

Odlok nopotuje no uporobo doloib ZGD-I o vpro{onjih, ki s tem odlokom niso urejeno.

Zadnji odstovek tego ileno predvideva, do podrobnosti sklico sej, vodenjo, odloionjo in delovonjo
n odzornego sveto dol oio poslov n i k.
38. Elen

(pristojnosti nadzornega sveta)

(1) Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslovjavnega podjetja.
(2) Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:

-

(3)

izvede postopekjavnega razpisa za imenovanje direktorja,
ob pridobljenem predhodnem soglasju skupliine imenuje in odpokliae direktorja,
sklepa pogodbo o zaposliwi z direktorjem,
nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja,
predlaga skupidini v izvolitev ali odpoklic revizorja za revizijo letnih poroail,
predlaga skupsaini sprejem sklepov iz svoje pristojnosti oz. daje mnenje k predlogom za
sprejemanje sklepov skupliine, danih s strani direktorja,
sprejema poslovnik o delu nadzornega sveta,
imenuie revizijsko komisijo,
obravnava oz. preveri letno poroiilo druibe in predlog za uporabo bilantnega dobilka ter
zavzame staliS6e do revizijskega porodila,
obravnava predlog letnega in srednjerodnega poslovnega natrta
nadrtom investicij
javnega podjetja, katerega v obravnavo nadzornemu svetu posreduje direktor javnega
podjetja,
daje mnenje k pisnemu poroiilu o poslovanju .iavnega podjetja in povezanih druib na
koncu vsakega polletja in ga posreduje v sprejem skupSfini,
doloda prejemke direktorja upoitevaje veljavne sploine in interne akte javnega podjetja,
opravlja druge zadeve dolodene z vsakokrat veljavno zakonodajo, s tem odlokom in
pogodbo, s katero so urejena razmer.ja med oblinami ustanoviteljicami ter javnim
podjetjem.

z

O delu nadzornega sveta sprejme nadzorni svet poslovnik.

OBRAZTOZITEV:

Besedilo 38. dleno tego Odloko ie oblikovono v skladu z 514. ilenom ZGD-7, ki doloia, do ie ima
druibo nodzorni svet, se zonj smiselno uporobljojo doloibe o nodzornem svetu v delniiki druZbi.
Nodzorni svet imojo vse druibe, ki so subiekti iovnego intereso.

30

I. OBRAVNAVA

ZGD-1 v 281.

ilenu dobeo, do nodzorni svet nodzoruje vodenje poslov druZbe. V zvezi s tem imo

pristojnosti kot so novedene

v

predlogonem ilenu.

Med pristojnostmi nodzornego sveto je tudi imenovonje in odpoklic direktorjo v sklodu z doloibo
ietrtego odstavko 575. ileno ZGD-7. Slednji namret doloio, do ie imo druiba nodzorni svet,
poslovodjo imenuje in odpokliie to svet.
Glede no zodnje spremembe ZGD-1

je med nalogomi nodzornego sveto tudi imenovonje

revizuske

komisije.
39. Elen

(plaiila Elanom nadzornega sveta)

(t)

elanom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plaiilo. O plaiilu tlanom nadzornega
sveta odloai skupiiina. Plafilo mora biti v ustreznem razmer.iu z nalogami dlanov nadzornega
sveta in finananim poloiajem javnega podjetja.

(2) alani nadzornega sveta ne morejo biti udeleieni pri dobiiku javnega podjetja.
OBRAZTOZITEV:

ZGD-7 v 284. tlenu doloto, do se lahko ilonom nodzornego delo zo njihovo delo zogotovi plotilo, kor

doloii druibena pogodbo oli skupliino. Ploiilo moro biti v ustreznem rozmerju z nologomi ilonov
nodzornego sveto in finoninim poloZojem jovnego podjetjo. Cloni nodzornego sveto ne morejo biti
udeleieni pri dobitku.
40.

flen

(revizijska komisija)

(1) Nadzorni svet je v skladu z doloibami vsakokrat veljavnega zakona, ki ureja gospodarske
druibe, dolian imenovati revizijsko komisijo.

(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva ilana. Predsednika imenuje nadzorni svet
izmed svojih ilanov. Pladilo dlanov komisije, ki niso tudi dlani nadzornega sveta, doloai
nadzorni svet s sklepom.

(3) Sej komisije se smejo udeleievati le tlani komisije. Pri obravnavanju posameznih todk

so

lahko na sejo povabljeni izvedenci ali poroaevalci.

(4) Komisija poroia

o svojem delu nadzornemu svetu.

(5) Revizijska komisija izvaja naloge v skladu z dolodbami vsakokrat veljavnega zakona, ki ureja
gospodarske druibe. Revizijska komisija ne more odloiati o vpraianjih, ki so v pristojnosti
nadzornega sveta.

(6) Za vsa ostala vpra5anja

v

zuezi

z delovanjem revizijske komisije, ki niso urejena s tem

odlokom, se uporabljajo dolodila zakona, ki ureja gospodarske druibe.
OBRAZLOZITEV:

zGD-l v 514.0 ilenu doloto, do moro v druibi,

ki je subjekt jovnego intereso, nodzorni svet imenovoti
reviziisko komisijo. Za revizijsko komisijo se smiselno uporobljojo doloibe 279. in 290. ileno ZGD-7.
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Nodzorni svet mora imenovdti revizijsko komisijo, ki je sestovljeno iz vsoj treh ilonov. Nologe komisije
so noitete v petem odstovku tega ileno in ne posegojo v naloge nodzornego sveto.
41. Elen

(direktor javnega podietia)

(1) Direktorje poslovodni organ javnega podjetja.
(2) Direktor vodi poslovanje in delo javnega podjetja neomejeno, samostojno in na lastno
odgovornost ter zastopa in predstavlja javno podjetja.

(3) Pristojnosti direktorja

-

so

tudi:

izvajanje sklepov skupsEine in nadzornega sveta, ki so vezani na redno poslovanje javnega

podjetja,

poroianje skuplCini

in

nadzornemu svetu javnega podjetja

o

zadevah,

ki

lahko

pomembno vplivajo na delovanje javnega podjetja,
sprejem akta o organizaciji dela In slstemizaciji delovnih mest, kadrovskega nafrta in
izvajanje kadrovske politike ter prerazporejan.ie in sprejemanje delavcev na delo v skladu
s sprejetimi akti,
imenovanje vodilnih delavcev,
sklepanje pogodb o zaposlitvi, odlodanje o zadevah s podrotja delovnih razmerij skladno
z zakonom, kolektivno pogodbo in sploSnimi akti delodajalca,
dolofanje nalog zaposlenim vjavnem podjetju in nadzor nad njihovim izvajanjem,
sprejem vseh splosnih aktov javnega podjetja,
priprava letnega in srednjeroinega poslovnega naarta javnega podjetja, letnega porotila
in ostale dokumentacije, v skladu z veljavnimi predpisi,
priprava letnega porodila druibe z raiunovodskimi izkazi in drugimi sestavnimi deli,
vkljudno s predlogom uporabe bilanfnega dobidka in predlaganje v sprejem skupidini po
predhodni obravnavi nadzornega sveta in revizorja,
zagotavljanje pogojev za sodelovanje delavcev pri upravljanju v skladu z veljavnimi
predpisi,
izvajanje nalog, ki jih doloaajo predpisi, v razmerju do obiin ustanoviteljic in nadzornega
sveta ter odloianje o drugih tekotih zadevah,

imenovanje direktorjev v odvisnih druibah, na podlagi predhodne izvedbe javnega
razpisa in pridobljenega soglasja nadzornega sveta.

(4) Direktor mora pridobiti predhodno

-

soglasje skupsiine v naslednjih primerih:
pridobivanje, odsvojitev ali obremenitev nepremianin;
izdajanje vrednostnih papirjev;
pridobivanje, odsvojitev ali obremenitev drugih sredstev, katerih posamiana vrednost

presega 50.000,00 EUR,

izvajanje investicijskih del
posojil in poroitev;

in zadolievanje, ki presega 100.000,00

EUR, dajanje takih

statusne spremembe javnega podjetja.

OBRAZTOZITEV:

doloibo 575. ileno ZGD-7 imo druibo enego oli vei poslovodij, ki no lostno odgovornost
vodijo posle druibe in jo zostopojo.
V sklodu z

V

tretjem odstovku so ndvedene pristojnosti direktorio iovnego podietio.
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V ietrtem odstovku tego ileno se smiselno ohronja ureditev iz 31. in 39. ileno sedonjego Odloko, do
moro direktor jovnego podjetjo v doloienih primerih pridobiti soglosje skupidine.

42.

ilen

(imenovanie direktorja in pogoii za imenovanje)

(1) Direktorja imenu.je in odpoklite nadzorni svet s posebnim sklepom
itirih (4) let in je lahko ponovno imenovan.
(2)

za mandatno obdobje

je lahko imenovana oseba, ki poleg

z zakonom doloienimi pogoji izpolnjuje ie
naslednje pogoje:
najmanj Vll/2. stopnja izobrazbe ekonomske, pravne, tehniine ali organizacijske smeri,
najmanj pet (5) let delovnih izkuSenj na vodstvenih delovnih mestih,
izku5nje iz podrodja varovanja okolja in ravnanja z odpadki ter poznavanje zakonodaje iz
tega podroaja.

Za direktorja

-

(3) Pravice, obveznosti ter pooblastila in odgovornosti direktorja se podrobneje dolodijo s
pogodbo o zaposlitvi poslovodne osebe oz. poslovodenju, ki jo direktor sklene z nadzornim
svetom oz. jo v imenu nadzornega sveta sklene predsednik nadzornega sveta.

(4) ee direktor ni imenovan ali iz kateregakoli razloga ni direktorja, nadzorni svet javnega
podjetja imenuje zatasnega direktorja, ki mora izpolnjevati enake pogoje kot so doloaeni
imenovanje direktorja, vendar najvet za dobo enega leta.

za

OBRAZLOZITEV:

V 575. ilenu ZcD-1 direktorjo imenuje in odpokliie nodzorni svet, ie go druibo imo. ZGD-I doloio, do
se direktorjo imenuje zo doloien ios in do mondot trojo nojmonj 2 leti. lsto osebo je lohko ponovno
imenovono.
Glede no 2. odstovek 255. ileno v zvezi s iestim odstovkom 575. ileno ZGD-I je lohko direkor jovnego
podjetjo vsoko poslovno sposobno fiziino osebo, rozen osebo, ki je Ze ilon drugega orgono vodenjo oli

nadzoro te druZbe; je bilo provnomoino obsojeno zorodi koznivega dejdnjo zoper gospodorstvo, zoper
delovno rozmerje in sociolno vornost, zoper provni promet, zoper premoienje, zoper okolje, prostor in
norovne dobrine. To oseba ne sme biti ilon orgono vodenjo oli nodzoro pet let od provnomoinosti

sodbe in dve leti po prestoni kazni zoporo; ji je bil izreien vornostni ukrep prepovedi oprovljonjo
poklico, in sicer dokler tdjo prepoved, oli je bilo kot ilon orgono vodenjo oli nodzoro druibe, nod
koterim je bil zdiet steiojni postopek, provnomoino obsojeno no ploiilo odikodnine upnikom v sklodu
z doloibomi zokono, ki urejo Iinonino poslovonje podjetij, o odSkodninski odgovornosti, in sicer ie dve
leti po pravnomoinosti sodbe. Odlok doloio ie dodotne pogoje, in sicer do moro osebo imeti nojmonj
Vll/2 stopnjo izobrozbe ekonomske, provne, orgonizocijske oli druge ustrezne smeri, nojmonj pet (5)

let delovnih izkuienj no vodstvenih delovnih mestih in izkuinje iz podroijo vorovonjo okoljo

in

rovnonjo z odpodki ter poznovonje zokonodoje iz tego podroijo.
Provice, obveznosti in odgovornosti direktorjo se podrobneje dolotijo s pogodbo o zoposlitvi, ki
direktor sklene z nodzornim svetom jovnego podjetja.

jo

V zodnjem odstovku so doloibe glede imenovonjo zoiosnego direktorjo, zo primer, te direktor ni
imenovon, oli iz koterego koli razloga ni direkorjo (prim. npr. tudi drugi odstovek 273. ilen ZGD-7).
43.

ilen

(odpoklic direktorja)
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Nadzorni svet odpoklife direktorja pred iztekom mandata:

-

-

de krii tiste dolodbe druibene pogodbe, ki omejujejo nje8ova pooblastila za zastopanje v
razmerju do tretjih,
de s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroii flanici veijo Skodo ali de zanemarja ali
malomarno opravlja svoje dolinosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujie motnje pri
opravljanju dejavnosti javnega podjetja,
ae nastane kateri od razlogov, ki je po predpisih o delovnih razmerjih razlog za prenehanje

-

pogodbe o zaposlitvi,
de neutemeljeno ne izvrsuje sklepov skupSfine ali sveta ustanoviteljev,
v drugih primerih, kijih doloEa zakon.

-

OBRAZLOZITEV:

Ohronjo se ureditev iz sedanjego 32. ileno Odloko.
V sklodu z drugim odstovkom 268. ileno ZGD-I lohko nadzorni svet odpokliie posomeznego tlono
uprove oli predsedniko:
ie huje krii obveznosti;
ie ni sposoben voditi poslov;

-

ie mu skupiiino izreie nezoupnico, rozen te je

iz drugih ekonomsko-poslovnih rozlogov (pomembnejie spremembe v strukturi delniiorjev,
re

Ti

nezoupnico izreklo iz oiitno neutemeljenih

rozlogov, oli
orgo nizocijo i n podobno ).

primeri so zojeti

z zodnjo olinejo 43.

ileno Odloko.

zGD-7 ne urejo odstopo poslovodje druibe z omejeno odgovornostjo. V skladu s sodno prokso (npr.
VSK sklep Cpg 323/2074) zodoiio zo vpis izbriso zokonitego zostopniko njegovo odstopno izjovo (izroz
volje, do ne ieli vei oprovljoti doloiene funkcije), ki je v konkretnem primeru edino relevontno listino,
soj imo konstitutivne uiinke. Ker lohko toko poslovodjo z odstopno izjovo doseie prenehonje svoje
funkcije, za pretrganje tego rozmerjo z druibo ni potrebno 5e delovonje skupiiine oz. nodzornego
sveto, v kolikor imo druibo nodzorni svet.
44.

ilen

(prenehanje mandata)

(1) Direktorju predtasno preneha mandat:

-

de izgubi poslovno sposobnost,
ae postane trajno nezmoien za opravljan.je dela,
de je s pravnomoino sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljio od Sest mesecev.

(2) Direktorju preneha mandat z dnem, ko nadzorni svet ugotovi, da so nastali rczlogi

iz

prejinjega odstavka.
OBRAZTOZITEV:

Ohronjo se ureditev iz sedonjego 33. ileno Odloko.
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XI. POSI.OVNA POLITIKA IN PRAVICA DO INFORMACU
45. alen

(pravica do informacij)

(1) Katerakoli obaina ustanoviteljica lahko kadarkoli zahteva vse informacije glede poslovanja
javnega podjetja.

(2) Javno podjetje je dolino katerikoli ustanoviteljici zagotoviti informacije o poslovanju vseh
gospodarskih druib, katerih druibenik le javno podjetje.
OBRAZLOZITEV:

Ustdnoviteljice imojo provico
ustonoviteljici.

do inlormocu in

vpogledo- Novedeni pruvici pripodoto vsoki

XII. FINANCIRANJE DEIAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA
45. alen

(financiranje)

(1) Dejavnosti javnega podjetia

-

se financirajo:

s plaailiza storitve,
s prodajo blaga in storitev na trgu,
iz sredstev ustanoviteljic,
iz dru8ih virov.

(2) Obaina Puconcivodi poseben proraaunski sklad, na katerem se zadriujelo sredstva iz naslova
plaaila najemnine za iavno infrastrukturo, ki jo ima javno podjetje v podnajemu. Visina
sredstev, ki se zbira na tem proraaunskem skladu. se doloti na podlagi sprejetega sklepa
ustanoviteljic, v odstotku od obraaunane najemnine za javno infrastrukturo Elede na
vsakoletni poslovni nairt.
oBRAZTOzIEV:
Besedilo pNego odstovko
jovnego podjetjo.

Pti obiini Puconci je

je oblikovono no podlogi 8. ileno

ZGJS,

ki doloio noiine linoncitunjo

ie

oblikovon poseben Woroiunski sklod, v koterem se meseino zbito 50%
obruiunone nojemnine zo iovno inlrostrukturo, ki jo imo jovno podjetje v podnojemu od obtin
ustonoviteljic. No podlogi te doloibe v odloku, bi se v Wotdtunu zbitolo nojmonj 50% ndjemnine,
vsokoletno viiino po se utemelji in potrdi v poslovnem notrtu podjetjo.
47,

ilen

(delovanie v skladu

z

zakoni)

(1) Javno podjetje se je, v zvezi z izvajanjem javne sluibe, glede pridobivanja potodbenih
izvajalcev in dobaviteljev opreme, dolino .avnati po doloabah zakona in drugih predpisih.
(2) Javno podjetje mora za morebitne dejavnosti, ki niso opredeljene kot gospodarska javna
sluiba, voditiloaeno raiunovodstvo v skladu z zakonom.
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OBRAZTOZITEV:

dobebo 66. ileno ZGD-7 je javno podjetje dolrno voditi roiunovodstvo po doloiilih zokono,
ki urejo gospodorske druibe.
V sklodu z

XIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA PODJETJA V PRAVNEM PROMETU
48.

ilen

(pooblastilo obEin ustanoviteljic javnemu podletju)

(1) Javno podjetje ima v pravnem prometu

s pravnimi in fizidnimi osebami vsa pooblastila.

(2) Obdine ustanoviteljice pooblaitajo direktorja javnega podjetja, da v njihovem imenu in

za

njihov raaun sklepa sporazume iz detrtega odstavka 7. dlena tega odloka, pri demer je dolian
pred podpisom sporazuma pridoblti soglasje skupidine za podpis sporazuma.
OBRAZLOZITEV:

Z besedilom je doloieno, do imo jovno podjetje v provnem prometu s provnimi in fizitnimi osebomi
vsa pooblostilo.

Drugi odstovek tego ileno ureja pooblostilo obiin ustonoviteljic dhektorju jovnego podjetjo, do v
njihovem imenu in zo njihov roiun sklepo sporozume iz ietrtegd odstovko 7. ileno tego odloko ( t. im.
pogodbeni in-house), pri iemer je dolion pred podpisom sporozumo pridobiti soglosje skupiiine zo
podpis sporozumo. Namen te doloibe je olojionje skleponjo tovrstnih sporozumov, sdj je pridobivonje
podpisov s strani 27 obiin ustonoviteljic odministrotivno precej zohtevno.
49.

ilen

(odgovornost javnega podjetja)

(1) Javno podjetje odgovarja

za svoje obveznosti z vsem svojim

(2) Obfine ustanoviteljice

obveznostijavnega podjetja ne odgovarjajo.

za

premoienjem.

OBRAZLOZITEV:

premoienjem.

V

je druibd

odgovorno zo svoje obveznosti z vsem svojim
sklodu s ilenom 472. ileno zGD-7 zo obveznosti d.o.o. druibeniki niso odgovorni.

V sklodu s 7. odstovkom 7. ileno ZGD-1

xrv. sProsNr AKT|
50.

ilen

(sklenitev Pogodbe o ustanovitvi ,avnega podjetja)

obiine ustanoviteljice v roku treh mesecev od uveljavitve
ustanoviwi javnega podjetja kot druibe z omejeno
pogodba),
(druibena
ki mora biti sklenjena v notarski obliki ali drugi obliki
odgovornostjo
dolodeni z zakonom. Dolodila Pogodbe o ustanovitvl javnega podjetja ne smeio biti v

(1) Na podlagi tega odloka sklenejo

tega odloka novo pogodbo

nasprotju

s

o

tem odlokom in veljavno zakonodajo.

(2) Predlog za vpis druibene pogodbe v sodni register poda direktorjavnega podjetja.
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OBRAZTOZITEV:

ZGD-I v 474. tlenu doloto, do se druibo ustonovi s sklenitvijo druibene pogodbe (Pogodbo o
ustanovitvi jovnega podjetjo), ki jo podpiiejo vsi druibeniki. Enok postopek je tudi v primeru
spre me m be drui be ne pogod be.

Drugi odstovek tego ileno doloio obveznost direktorjo jovnego podjetjo, do poda predlog zo vpis
druZbene pogodbe v sodni register.
XV. PREHODNE IN KONCNE DOTOCBE
51.

ilen

(prenehanje veliavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z

odpadki Puconci d.o.o. (Uradni list

RS,

it.

34/2OO8,54/2009 in

67

/z}tll.

OBRAZTOZITEV:

Predmetni ilen doloio, do z dnem uveljovitve tega odloka preneho veljoti sedoj veljoven odlok z vsemi
spre me mbomi i n dopol n itvo mi.
52.

ilen

(predsedovanje svetu ustanoviteliic in skupsiini)
Predsedovanje svetu ustanoviteljic in skupstini se nadaljuje po vrstnem redu, kakor je bilo v veljavl na
podlagi doloib Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
(Uradni list RS, 5t. 3412008, 54/2009 in 67l2O7Ol.
OBRMTOZITEV:

Predmetni ilen doloio, do se predsedovonje svetu ustanoviteljic in skupiiini nddoljuje po vrstnem
redu, kokor je bilo v veljovi no podlogi doloib sedoj veljovnego Odloko oz. do se rotocijo ne zoine
znovo po obecednem redu, temvei se zgolj nadoljuje.

53.

ilen

(imenovanje prvega nadzornega sveta)

Prvi nadzorni svet se imenuje v roku 2 meseca od priietka veljavnosti tega odloka, v skladu
dolodbami tega odloka.
54.

z

ilen

(obiava in veljavnost)

(1) Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo vsi obiinski sveti obain soustanoviteljic iz tretjega
odstavka 1. tlena tega odloka.

(2) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga v enakem besedilu sprejmejo
obdinski sveti vseh obain ustanoviteUic.

(3)

Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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OBRAZLOZITEV:

Predmetni ilen urejd objovo in veljavnost tega odloko.

ileno toko doloto, do je ta odlok sprejet, ko go sprejmejo vsi obtinski sveti
obiin soustonoviteljic iz tretjego odstavka f. ileno tego odloko.
V prvem odstovku tego

Drugi odstovek tego ileno doloto, da se ta odlok se objovi v Urodnem listu Republike Slovenije, ko go
v enokem besedilu sprejmejo obiinski sveti vseh obiin ustonoviteljic.
Tretji odstovek tego ilena po doloia, do to odlok zoine veljoti noslednji don po objovi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
5t.
ObEina, dne
Zu

pan

obiine

lme priimek
5t.
Obdina, dne
Zupan obiine

lme priimek
5t.

Obiina, dne
Zupan obiine

lme priimek
5t.

Obiina, dne
Zupan obiine

lme priimek
5t.

Obdina, dne
Zupan obiine

lme priimek
5t.
obe ina, dne

Zupan obiine

lme priimek
5t.

Obtina, dne
Zupan obdine

lme priimek
5t.

Obiina, dne
Zupan obiine

lme priimek
5t.
Obdina, dne
Zupan obtine

lme priimek
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5t.
Obdina, dne
Zupan obdine

lme priimek
5t.

Obdina, dne
Zupan obdine

lme priimek
5t.
Obdina, dne
Zupan obdine

lme priimek
5t.
Obdina, dne
Zupan obdine

lme priimek
5t.
Obdina, dne
Zupan obdine

lme priimek
5t.
Obdina, dne
Zupan obdine

lme priimek
5t.
Obdina, dne
Zupan obdine

lme priimek
5t.

Obdina, dne
Zupan obdine

lme priimek
5t.
ObEina, dne

Zupan obdine

lme priimek
5t.

Obdina, dne
Zupan obdine

lme priimek
5t.
Obdina, dne
Zupan obdine

lme priimek
5t.
Obdina, dne
Zupan obdine

lme priimek
5t.
Obdina, dne
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Zupan obdine

lme priimek
5t.
Obdina, dne
Zupan obtine

lme priimek
5t.
Obdina, dne
Zupa n obdine

lme priimek
5t.
Obdina, dne
Zupan obdine

lme priimek
5t.

Obtina, dne
Zupan obdine

lme priimek
5t.
ObEina, dne

Zupan obtine

lme priimek
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l.

Pravna podlaga

Pravno podlago za sprejem predloga Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z
odpadki Puconcid.o.o. (v nadaljevanju: predlog odloka), predstavljajo naslednji predpisi:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS,5t. 94/07

-

uradno preaisdeno besedilo, 76/08,

- ZUJF, 14115 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-I in 30/18, 61i20 - ZIUZEOPA in 80/20 - ZIUOOPE, v nadalievanju: ZLS), ki v 29. 6lenu doloaa, da obdinski svet v okviru
svojih pristojnostih sprejema odloke in druge obainske akte. Drugi odstavek 61. 6lena doloda, da
79109,51110 in 40112

opravljanje lokalnih javnih sluzb zagotavlja obdina, in sicer: . neposredno v okviru obainske uprave,
. z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij, . z dajanjem koncesij, . na drug nadin, doloden
v skladu z zakonom. Tretji odstavek 61. alena dolo6a, da lahko dvoje ali vei obdin zaradi
gospodarnejgega in udinkovitejsega zagotavljanja javnih sluZb skupaj ustanovi javni zavod ali
javno podjetje. Nadalje detrti odstavek doloaa, da obdinski sveti obdin, za uresniaevanje
ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odloditev obdin v zvezi z zagotav\a\em javnih sluzb,
ustanovijo svet ustanoviteljic.

gospodarskih druibah (uradno predisdeno besedilo)/ZGD-1-UPB3/ (Uradni list RS, 5t.
65/09, 33/11, 91111,3212, 57112, 44h3 - odl. US, 82l'13, 55115, 15117, 22119 - ZPosS, 158120
ZlntPK-C in 18121), ki je temeljni sistemski zakon na podrodju prava druZb in doloda temeljna
statusna korporacUska pravila ustanovitve in poslovanja gospodarskih druZb, podjetnikov,
povezanih oseb, gospodarskih interesnih zdruzenj, podruznic tujih podjetij in statusnega
preoblikovanja.
- zakon o

-

- Zakon o gospodarskih iavnih sluibah (Uradni list RS, St. 32193, 3UgA - ZZLPPO, 127106 ZJZP in 3Bl1O - ZUKN in 5711 - ORZGJS4o, v nadaljevanju: ZGJS), ki v prvem odstavku 3. alena
doloda, da so gospodarske javne sluZbe republiske ali lokalne in so lahko obvezne ali izbirne.
Obvezna gospodarska javna sluzba se dolodi z zakonom. Nadalje drugi odstavek 3. 6lena ZGJS
doloda, da nadin opravljanje republiske javne slu:be doloai Vlada Republike Slovenije z uredbo,
lokalna skupnost pa z odlokom tako, da je zagotovljeno njihovo izvajanje v okviru funkcionalno in
prostorsko zaokrozenih oskrbovalnih sistemov. V tretjem odstavku 6. alena ZGJS je doloaeno, da
Republika Slovenija oziroma lokalna skupnost zagotavlja gospodarske javne sluzbe tudi v obliki
javnega podjetja. V 7. 6lenu ZGJS je doloaeno, da se s predpisom iz 3. alena ZGJS za
posamezno gospodarsko javno sluZbo dolodir . organizaciiska in prostorska zasnova njihovega
opravljanja po vrstah in Stevilu izvajalcev (v rezijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu,
javnem podjetju, na podlagi koncesije alijavnih kapitalskih vlozkov), . vrsta in obseg javnih dobrin
ter njihova prostorska razporeditev, . pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, . pravice in
obveznosti uporabnikov, . viri in financiranje gospodarskih javnih sluzb in na6in njihovega
oblikovanja, . vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarskih javnih sluzb,
ki so lastnina republike ali lokalne skupnosti ter deljavne lastnine, kije javno dobro in varstvo, ki
ga uziva, . drugi elementi pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne sluzbe. V 25.
alenu je doloaeno, da javno podjetje ustanovi Vlada oziroma lokalna skupnost kot podjetje v lasti
republike ali lokalne skupnosti. V 26. dlenu so dolodene pravice ustanovitelja in sicer ustanovitelj
javnega podjetja:. dolodi posebne pogoje za izvajanje dejavnostj ter zagotavljanje in uporabo
javnih dobrin, . odloaa o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin. V 28. 6lenu je dolo6eno,
da se za vsa vprasanja, ki se nanasajo na polozajjavnega podjetja, uporabljajo predpisi, ki urejajo
polo:aj podjetij oziroma gospodarskih druZb, ae s tem ali drugim zakonom niso urejena drugade.
-Zakon o varstvu okolia (Uradni list RS, 5t. 39/06 - uradno preaisaeno besedilo, 49/06 - ZiretD,
66/06 - odl. US, 33/07 - ZP Nadrt, 57108 - ZFO-1A, 70/08, '108/09, 108/09 - ZP Naart-A, 48/12,
57112,92113, 56115, 102115,30/16, 61/17 GZ,21118 - ZNO9,84/18 - ZIURKOE in 158/20), ki v
prvem odstavku 149. dlena kot obvezno obdinsko gospodarsko javno sluZbo varstva okolja
doloda: . oskrbo s pitno vodo, . odvajanje in aisdenje komunalne in padavinske odpadne
vode, . zbiranje dolodenih vrst komunalnih odpadkov, . obdelavo dolodenih vrst

komunalnih odpadkov, . odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov in . urelanje in eiseenje javnih povrsin. Nadalje drugi odstavek doloda, da so
objekti in naprave, -potrebni za izvajanje javnih slu:b iz prejinjega odstavka infrastruktura
lokalnega pomena. Cetrti odstavek doloaa, da obdina zagotovi izvajanje javnih sluzb iz prvega
odstavka tega alena skladno s predpisi, ki urejajo gospodarske javne sluzbe.

- Zakon o prekrgkih (Uradni list RS, 5t.29/11- uradno pre6is6eno
besedilo, 2'1l'13, 111113,74114- odl. US,92114- odl. US,32116 in 15117 - odl. US, 73/19 - odl.
US, 175120- ZIUOPDVE in 5/21 - odl. US v nadaljevanju: ZP-1), ki v 3. 6lenu doloaa, da se
prekriki lahko dolodijo: . z zakonom, . z uredbo Vlade Republike Slovenije, . z odlokom
samoupravne lokalne skupnosti ter v 17. dlenu, da se z odlokom samoupravne lokalne skupnosti
lahko predpise samo globa v dolodenem znesku: . za posameznika od 40 do 1.250 eurov; . za
samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, od 100
do 30.000 eurov; . za pravno osebo od 100 do 75.000 eurov, de se pravna oseba po zakonu, ki
ureja gospodarske druzbe, steje za srednjo ali za veliko gospodarsko druzbo, pa od 250 do
125.000 eurovi . za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika
posameznika oziroma posameznika, ki opravlja dejavnost in za odgovomo osebo v samoupravni
lokalni skupnosti od 40 do 25.000 eurov.
- U.edba o odpadkih (Uradni list RS, St. 37/15, 69/15 in 129/20), kije obvezen podzakonski akt, ki
doloda dejavnostjavne sluzbe, naloge, standarde, ukrepe, normative in nadzor.
- Uredba o metodologiji za oblikovan e cen storitev obveznih obiinskih gospodaBkih iavnih
sluzb varstva okoua (Uradni list RS, 3t.87112, 109112,76117 in 78119 v nadaljevanju: uredba), ki
doloda oblikovanje cene obvezne obdinske gospodarske javne sluzbe obdelava doloaenih vrst
komunalnih odpadkov in oblikovanje cene obvezne obdinske gospodarske javne sluzbe odlaganje
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

- Odlok o lokalnih gospodarskih iavnih sluzbah v lUlestni obiini urska Sobota (Uradni list
RS, 5t. 39/15), ki v peti in Sesti alineji 6. alena doloda, da se na obmoaju mestne obaine kot
obvezna lokalna gospodarska javna sluZba opravlja dejavnost obdelava dolodenih vrst komunalnih
odpadkov in dejavnost odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
- Odlok o naCinu izvajanja obveznih ob6inskih gospodarskih

iavnih sluib obdelave mesanih
komunalnih odpadkov in odlagan a ostankov predelave ali odstran evanja komunalnih
odpadkov v Mestni obiini Mu6ka Sobota (Uradni list RS, al. 4512012\, ki v 7. dlenu doloda, da
obdina odda izvajanje obvezne obdinske gospodarske javne sluzbe obdelave meaanih komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za celotno
obmodje obdine neposredno skupnemu Javnemu podjetju Center za @vna\e z odpadki Puconci
d.o.o..

- Statut Mestne obiine Murska Sobota (Uradni list RS, 5t. 23107 - uradno predi$deno besedilo,
49110,39115 in 69/17, v nadaljevanju: statut), ki v 17. alenu doloda, da irestni svet Mestne obdine
Murska Sobota sprejema statut mestne obdine, odloke in druge sploine akte.

2.

Ocena stania, razlogi in cilji sprejetia predpisa

2.1.

Ocena stanja in razlogi sprejetja predpisa

Obdelava doloaenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
odpadkov sta obvezni obdinski gospodarski javni sluzbi varstva okolja. V skladu z dolodili ZLS
obdina zagotavlja opravljanje lokalnih javnih sluzb, med drugim tudi z ustanavljanjem javnih
zavodov in javnih podjetij. Obdina zagotovi izvajanje navedenih javnih sluzb v skladu s predpisi, ki
urejajo gospodarske javne sluzbe, prav tako pa predpise nadin in pogoje opravljanja javnih sluzb,
de zakon ne doloda drugade.
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V

s

o
je

prvim odstavkom 29. alena Zakona
radunskem sodi5au (Uradni list RS,
skladu
nadaljevanju ZRacS-l) se
za odpravo razkritih nepravilnosti in
5t. 11101 in'109/12;
neudinkovitosti zahtevalo predlozitev odzivnega poroeila. Odzivno poroeilo so morale posebej
pripraviti obdine ustanoviteljice in posebej javno podjetje.

v

Svet ustanoviteljic javnega podjetja je na 39. seji s sklepom imenoval strokovno skupino, katera je
bila zadolzena za ptip.avo odzivnega poroaila ob6in ustanoviteljic. Strokovno skupino so tvorili
predstavniki obdin: Obdina Tisina, Obdina Ljutomer, Obdina Lendava, Obdina Gornja Radgona,
Obaina Puconci, Obaina Beltinci, Obaina Radenci, Obdina Dobrovnik, Obdina Kuzma in Mestna
obdina Murska Sobota. S sklepom sveta ustanoviteljic je skupino koordinirala Obdina Tisina.
Koordinatorka strokovne skupine je na podlagi sklepa Sveta ustanoviteljic in s soglasjem vseh
obdin ustanoviteuic preko javnega naroaila najela zunanjega svetovalca za pripravo strokovnih
podlag in samega odzivnega porodila. Med ponudniki je bil izbran lnstitut za javno-zasebno
partnerstvo, Zavod Turjak.
Odzivno poroailo je bilo v zakonitem roku Raaunskemu sodisiu poslano 15.2.2021. Radunsko
sodisde je dne 29.3.2021 izdalo Porevizijsko porodilo )rPopravljalni ukrepi pri reviziji poslovanja
odpadki Puconci( httos://www.rs-rs.si/reviziie-inJavnega podjetja center za ravnaje
revidiranie/arhiv-revizii/reviziia/oravilnost-in-ucinkovitost-iavneqa-oodietia-ceroo-in-27-obcinustanoviteliic-pri-oblikovaniu-in-dolo/, kjer se je o nekaterih ukrepih obdin in javnega podjetja
izreklo za zadovoljive, o nekaterih pa za delno zadovoljive.

z

V skladu s poslanim Odzivnim poroEilom so se obdine ustanoviteljice javnega podjetja zavezale,
da bodo pripravile in na obainskih svetih obravnavale ter sprejele Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
Na podlagi sprejetega sklepa 41. seje Sveta ustanoviteljic javnega podjetja, z dne 31.3.202'1, je kot
koordinatorica strokovne skupine za pripravo podlag za realizacijo navedenih popravljalnih ukrepov
bila doloaena Mestna obdina Murska Sobota.

Kljudna naloga strokovne skupine je realizacija popravljalnih ukrepov, priprava sprememb
ustanovitvenega akta javnega podjetja in analiza vseh moznosti za vzpostavitev zakonitega stanja
izvajanja podeljene koncesije javnemu podjetju glede izvajanja obeh GJS.

V odzivnem poroailu so se obdine ustanoviteljice zavezale, da bodo najprej, kot podlago za
izvedbo nadaljnjih korakov v zvezi z ukrepi iz revizije raaunskega sodisca izdelab Studijo

upraviaenosti podelitve koncesije obveznih obainskih gospodarskih javnih sluzb varstva okolja
zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave doloaenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov s strani ustanoviteljic
javn;ga podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.. Studijo je na podlagi 12. in 25. dlena
zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (Uradni list RS, St. 9/2019, v nadaljevanju: ZNKP)
izdelal lnstitut za javno zasebno partnerstvo, zavod Turjak. Pri izdelavi Studije ie aktivno sodelovala
tudi strokovna skupina, ki je StudUo na seji dne 20.10.2021 tudi potrdila. Studija obravnava tri
variante, na podlagi katerih bi javno podjetje doseglo gospodarsko odvisnost od obdin
ustanoviteuic (80% prihodkov iz odvisnega razmerja). V reviziji Raaunskega sodisaa je namrea bilo
ugotovljeno, da javno podjetje CEROP v obdobju od leta 2015 do leta 2018 ni izvajalo preteinega
dela dejavnosti (80 ok) za lzvdanie nalog, ki so mu jih podelile obaine ustanoviteljice. Nadalje je
ugotovilo, da dele: dejavnosti, kijih javno podjetje CEROP opravi za izvajanje nalog, ki so mu jih
podelile obdine ustanoviteljice, skozi leta celo pada. Pogodbe o izvajanju storitev GJS ravnanja s
komunalnimi odpadki z obdinami ustanoviteljicami, ki so jih obdine ustanoviteljice javnemu podjetju
CEROP podelile brez izvedbe javnega razpisa, imajo naravo koncesije storitev, za katere pravo
EU in RS zahtevata transparentni in konkurenani postopek oddaje pogodbe z izvedbo javnega
razpisa. Zagotavljanje izvajanja GJS ravnanja s komunalnimi odpadki na tak nadin je dopustno, ae
javno podjetje CEROP ob oddaji in ves aas izvajanja pogodb izpolnjuje pogoje za ir-house subjekt
obain ustanoviteljic kot jih je opredelila sodna praksa SEU. Med njimi je tudi pogoj gospodarske
odvisnosti, kizahteva, da mora in-house subjekt preteZni del svojih dejavnosti izvajati za izpolnitev
nalog, ki so mu jih podelile obdine ustanoviteljice.
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Ne glede na na6in izvajanjalopravljanja gospodarske javne sluzbe, rezim dejavnosti wEa ddava
oziroma lokalna skupnost. ZGJS predvideva izdajo posebnega predpisa (odloka lokalne skupnosti)
o nadinu opravljanja gospodarske javne sluzbe, s katerim se uredijo pogoji za zagotavljanje in
uporabo javnih dobrin, viri financiranja in naein njihovega oblikovanja (v tem okviru tudi cenovni
rezim), pravice in obveznosti uporabnikov in polozaj infrastrukture, namenjene izvajanju javne
sluzbe. Omenjeno izhaja iz dolodil 7. alena ZGJS, ki doloia, da se s predpisom iz drugega
odstavka 3. 6lena ZGJS za posamezno gospodarsko javno sluzbo doloaijo:

-

organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravuanja po vrstah in Stevilu
rezijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi
javnih kapitalskih vlozkov),
vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
pogoji za opravuanje in uporabo javnih dobrin,
pravice in obveznosti uporabnikov,
viri financiranja gospodarskih javnih sluzb in nadin njihovega oblikovanja,
vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za opravljanje gospodarske javne
lastnina republike ali lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro
ga uiiva,
drugi elementi pomembni za opravuanje in razvoj gospodarske javne sluzbe.

izvajalcev (v
koncesije ali

sluzbe, ki so
in varstvo, ki

S predpisom (odlokom) lokalne skupnosti (ob6ine) se lahko uredijo vprasanja v zvezi z lavno
sluUbo, ki so v javnem interesu, ne glede na to v kaksni obliki se bo javna sluZba izvaiala. Ta
predpis naj bi tudi Ze doloaal, v kaksni obliki se bo javna sluzba izvajala. V predpisu (odloku)
lokalne skupnosti se torej uredijo vsa vprasanja, ki so zaradi javnega interesa pomembna pri
gospodarski javni sluzbi - gre torej za javnopravno regulacijo javne sluzbe.

irestna obdina Murska Sobota ima Ze sprejet o odlok o naeinu izvajanja obeh javnih sluZb in sicer
Odlok o naainu izvajanja obveznih obdinskih gospodarskih javnih sluzb obdelave mesanih
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v
Mestni obdini Murska Sobota (Uradni list RS,31. 4512012). Odlok v 7. 6lenu doloaa, da obaina odda
izvajanje obvezne obdinske gospodarske javne sluzbe obdelave mesanih komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za celotno obmodje obdine
neposredno skupnemu Javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o..

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (Uradni list RS,
51., 34/08, 54/09 in 67/10.) je pravni akt, s katerim so obiine ustanoviteljice ustanovile in uredile
delovanje javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (v nadaljevanju CEROP),
kije v lastniatvu 27 obdin ustanoviteljic, obdin iz Pomurske regije.
CEROP kot svojo osnovno dejavnost izvaja lokalno gospodarsko javno sluzbo obdelave dolodenih
vrst komunalnih odpadkov in lokalno gospodarsko javno sluZbo odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov za vseh 27 obein ustanoviteljic. Poleg javne sluZbe CEROP
izvaja Se t.i. posebne in trine dejavnosti.

Radunsko sodisde je v letu 2019 in 2020 izvedlo revizijo poslovanja javnega podjetja:
httos://www.rs-rs.si/fileadmin/user uoload/Datoteke/Reviziie/2020/CEROP/CEROP PSP1518 ReviziiskoP.odf. Revidiralo je pravilnost poslovanja Javnega podjetja center za ravnanje z
odpadki Puconci d.o.o. pri oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih sluzb ravnanja s
komunalnimi odpadki in 27 obdin ustanoviteljic Javnega podjetja center za ravnanje z odpadki
Puconci d.o.o. pri doloaanju cen storitev izvajanja GJS v letih 2017 in 2018 ter udinkovitost javnega
podjetja CEROP pri izvajanju dejavnosti in 27 obdin ustanoviteljic pri upravljanju in nadzoru nad
poslovanjem javnega podjetja CEROP v obdobju od leta 2015 do leta 20'18.
Revizijsko porodilo je bilo vsem obdinam ustanoviteljicam in javnemu podjetju poslano 13.11.2020.
Mestni svet l\.,lestne obaine Murska Sobota je bil z revizijo Raaunskega sodiiaa seznanjen na '14.
rcdni sqi, dne 17.12.2020.

Pri pripravi variant v Studiji je bilo v ospredju upostevan interes obdin, da bi imele dim manj tezav s
spremembo obstojedih koncesijskih pogodb glede GJS zbiranja dolodenih vrst komunalnih
odpadkov (kjer imajo obdine pove6ini sklenjene dolgorodne koncesijske pogodbe s izbranim
izvajalcem, koncesionarjem ali imajo to GJS organizirano preko svojega javnega podjetja) ter da
se polozaj konanih uporabnikov (gospodinjstev), glede vseh GJS ne poslabaa. Ob podrobni
obravnavi flnanene analize in identifikacue dejavnosti javnega podjetja se je ugotovilo, da je pogoj
80% gospodarske odvisnosti lahko izpolnjen Ue z upostevanjem p.ihodkov, ki jih javno podjetje
CEROP pridobiva iz naslova izvajanja gospodarskih javnih sluZb in posebnih storitev v skladu z
uredbo N,4EDO za obaine ustanoviteljice in ostale obdine, ki niso ustanoviteUice javnega podjetja
(obdine s obmodja UE OrmoZ in UE Lenart), kjer javno podjetje izvaja dejavnosti, v kolikor se
ptavna rczmeia med obdinami ustrezno uredijo. Navedeno je opredeljeno kot varianta 1 po
izdelani Studiji, za katero se je tudi pokazalo, da je najhitreje uresnidliiva in najmanj posega v
obstojeda pravna razmerja obdin pri izvajanju GJS zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov.
Ostali varianti iz Studije sta predvidevali, da se )aiste trZne dejavnosti<( preneseio na eno od
hierinskih druib javnega podjetja ter, da se izvede analiza trenutne ureditve GJS zbiranja
doloienih vrst komunalnih odpadkov pti obeinah ustanoviteliicah, v smislu, da se ob upoitevaniu
vseh pravnih in drugih dejavnikov preuii moznost prenosa lele sluibe na javno podjetje.
Odlok, kije dan v prvo obravnavo, vsebuje dolodbe, s katero se bo realizirala varianta 1 predmetne
Studije in s katero bodo obdine zagotovile, da bo pogoj gospodarske soodvisnosti javnega podjetja
do obdin, v skladu z veljavno zakonodajo, v celoti izpolnjen tudi v prihodnje.

Na podlagi predhodnih analiz obstojeaega odloka in rezultata Studije je strokovna skupina v
soglasju z obainami ustanoviteljicami sprejela odloditev, da se pripravi predlog novega Odloka o
ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.. Razlog za odloaitev o

-

pripravi povsem novega odloka je tudi sprememba zakonodaje, Zakona o gospodarskih druzbah
ZGD-| in Zakona o revidiranju. Prav tako je potrebno nekatere doloabe iz trenutno veliavnega
odloka urediti povsem na novo in upostevati tudi priporodila oz. navodila Komisije za
prepreaevanje korupcije (Priporoailo za uskladitev odloka in dopis - opozorilo o ne zdruzitvi funkcij,
oba z dne 2.6.2021). Zaradi upoitevanja nomotehnidnih standardov je tako tudi potrebno, da se
pripravi povsem nov odlok in ne samo spremembe in dopolnitve, kot je to zahtevalo Racunsko
sodiSae.

Predlog odloka je v sodelovanju s strokovno skupino izdelal lnstitut za javno-zasebno partnerstvo,
Zavod Turjak. Strokovna skupina je vsebino predloga odloka potrdila dne 9.2.2022 in spteiela
odloditev, da se predlog odloka poslje vsem obainam ustanoviteljicam v pregled in razpravo. Odlok
so dne 14.3.2022 obravnavali tudi iupani oz. predstavniki obdin ustanoviteljic, konano besedilo
odloka pa tako temelji tudi na doloaenih predlogih, podanih s strani Zupanov in Zupanj.
Predlog odloka se bo obravnaval na vseh obainskih svetih vseh obdin ustanoviteljic (27), praviloma
v dveh obravnavah.

2.2.

Cilji, nadela in poglavitne resitve predpisa

Cilj sprejetja Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. ie
normativna ureditev delovanja javnega podjetja skladno s veljavnimi predpisi in sicer predvsem z
zakonom o javnih financah lzJFl, zakonom o gospodarskih drulbah lzco-I|, zakonom o
gospodarskih javnih slu:bah /ZGJS/, s dimer se zasleduje cilj izboljianja upravljanja in nadzora
javnega podjetja v smislu uresnidevanja nalog vseh obdin ustanoviteljic v zvezi z zagolavljanjem
izvajanja gospodarskih javnih sluzb ter drugih dejavnosti javnega podjetja. Hkrati se z novim
odlokom izvedejo ukrepi oz odpravijo nepravilnosti, ki jih je med revizijo ugotovilo Raaunsko
sodisae in druge pristojne sluzbe (Komisija za prepredevanje korupcije).

novim odlokom se urejajo splosne dolodbe, flrma in sedeZ javnega podjetja, dejavnost,
lastnistvo, ugotavljanje rezultatov poslovanja in odgovornost, osnovni kapital, prenehanje
poslovnega deleia za.adi izstopa oziroma izkljuditve obdine ustanoviteljice, izvr5evanje

Z

ustanoviteUskih pravic (obainski svet obdin ustanoviteljic in svet ustanoviteljic), upravljanje javnega
podjetja (skupsdina, nadzorni svel, direktor), poslovna politika in pravica do informacij, financiranje

5

dejavnosti javnega podjetja, pravice, obveznosti in odgovornosti javnega podjetja
promet, splosni akti ter predhodne in konane dolodbe.

3.

v

pravnem

Poroailo o sodelovaniu iavnosti pri pripravi odloka

Zaradi ve6je legitimnosti sprejetih splosnih aktov obaine in vkljuditve obdanov, njihovih organizacij,
ter strokovne in druge javnosti v pripravo predlogov sploSnih aktov obaine, bo osnutek odloka
skladen:
z doloaili Dodatnega protokola k evropski listini lokalne samouprave o pravici do sodelovanja pri
vprasanjih lokalne oblasti (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, ll. 2l2O11\,
s Smernicami za sodelovanje s strokovno in z drugimi zainteresiranimi javnostmi, ki so sestavni
del Resolucije o normativni dejavnosti (Uradni list RS, 5t. 95/2009),
z 10. dlenom Zakona o dostopu do informacU javnega znadaja (Uradni list RS, 5t. 5'll05
Uradno predisceno besedilo, 11712006 ZOavP-2, 2312014, 5O12O14, 19/2015
odl. US,

-

1OZl15 in 7l'18'),

-

-

-

z 10. alenom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaaaja (Uradni list
RS, 5t. 2412016), ki je bil objavljen na spletnih straneh MOMS, v katalogih informacij javnega
znad4a pa najpozneje sedem (7) dni pred sejo mestnega sveta, na kateri bo izvedena sploina
tazptava, s pozivom javnosti, da v roku tridesetih (30) dni na nadin, doloden z objavo, sporodi
morebitne pripombe in predloge.
Pripombe in predloge je v skladu s prejsnjim odstavkom mozno podati na:
mestna.obcina@murska-sobota.si.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede
katerega Mestna obaina l\.4urska Sobota ne jamdi odikodninsko ali kako drugade. Predlagane
resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (6. toaka 7. alena
Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znacaja).

4.

Ocena finanCnih in drugih posledic,

kiiih

bo imel spreiem akta

Predmetni odlok ne bo imel neposrednih finananih posledic na proradun Mestne obdine Murska
Sobota. Cena storitev javnih sluzb se oblikuje skladno z Uredbo o enotni metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih obainskih gospodarskih iavnih sluZb varstva okolja, zgolj v
primeru, da se obdine odlodijo za subvencioniranje javnih sluzb, to pomeni neposredni izdatek
proraauna, za kar pa je potrebno, da se o tem opredeli mestni svet s posebnim sklepom.

5.

ZakUuiek

Mestnemu svetu Mestne obdine Murska Sobota predlagamo, da obravnava predlog Odloka o
ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. in ga v l. obravnavi
sprejme v predlagani vsebini in obliki.

V Murski Soboti, dne 28.03.2022
Gradivo pripravil:

Predlagatelj:
dr. Aleksander JEVSEK
ZUPAN

Oddelek za premozenjskopravne zadeve
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