
I. OBRAVNAVA

No podtogi 25,, 28. in 75. tleno zokono o gospodarskih iovnih slulboh /ZGJS/ (Urodni list RS, tt. 32/93,

30/98 - ZZLPPo, 127/06 - ZZP, 38/70-ZUKN in 57/11 - OMGJS4O), Zokono o gospodorckih drulboh

(urodno pretilteno besedito) aGD-7-UP83/ (Urodni list Rs, lt. 65/@, i3/77, 91/71, 32/72, 57/12,

/u/13 - dl. Us, 82/73, 55/75. 75/77, 22/79 - zPoss, $gno - zlntPK'C in 18/21), tetrtega in petego

dstovkd 61. tleno Zokono o tokotni samouprovi (urddno pretilteno besedilo) /ZLS'UPS2/ {urudni list

RS, gt. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUU|FO, 7r/78 - ZSPOSLS-I, j0/18, 61/20 -
ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPEI, stotuto Obtine Apote (Prcpih, tt. 2/07, 5i/12) in odloko o

gospodarskih jovnih slurbah v O ini Apate (Prepih, lt. 16/08 in 20/09), Statuto Obeine Eeltinci

(Uradno gtosilo slovenskih obAin, k. 47/2019) in Odloko o gospodaBkih iovnih slulboh v ONini

Beltinci (tJrodni rist R5, Jt. 43/2012), Stotuto ObCine Conkovo (Urcdno glasilo slovenskih ob(in, at.

2/2027) in odloko o gospodorskih jovnih slulboh v obtini Conkovo (Urodni list R9 Jt.

86/21tt), Stotuto Obdine trenlovci (urodno glosito slovenskih obtin, lt. 77/2020) in Odloko o lokdlnih

gospodorskih jovnih stulboh v Ofiini trenlwci (lJrodno glosilo slovenskih obtin, lt. 76/2020), Stotuto

Obtine Dobrcvnik (lJrudni list RS 35/2007, 2/2009,66/2010 in 2/2015) in Odloko o gospodotskih

jovnih slulboh v ObAini Dobrcvnik (lJrodne obiove Obtine Dobrovnik, tt. 3/2011)' Stotuto Obtine

Gornjo Rodgono /UP8-7/ (Urodno glosilo Obtlne Gomio Rodgona, lt. 1/2015) in odloko o

gospadarskih jovnih stulboh v Obtini Gornjo Rodgono laJrodno glosilo Obtine Gomia Rodgono, lokolni

tosopis Prepih, lt. 93 z dne 07.07.2015), Stotuto Obtine Gornii Petrovci /UPB-L/ (Uodni lrst It Jt

101/06) in Odloko o gospodo9kih jovnih slulboh v obd.ini Gornii Petrovci (urodni /rst Rt Jt

86/2077), Stotuto Obtine Grod (Urodne obiove Ofiine Grod, lt' 12017) in Odloko o lokolnih

gospodoBkih jovnih sturboh v Obtini Gtod (utodne obiove OMine Grcd, lt. 2/2018),, Stotuto Obtine

Hodog (Urodni tist RS, *. 4/20111 in Odloko o gospodorskih jovnih sluiboh v Obeini Hodol (Uradni list

RS, *. 6/N), Stotuto Obtine Kobilje (urudno gtdsilo slovenskih obcin 262076 in 40/2019) in odloka o

gospodorskih jovnih slulboh v Obtini Kobilje (Urudni list Republike Sloveniie 5/7997), Stotuto Obtine

Krilevci (Urodno gtosito slovenskih obein, lt. 10/2018) in Odloko o gospodorskih iovnih slulbdh v

obtlni Krirevci (Uradni tist RS, 5t. 32/2011), Stotuto obtine Kuzmo (lJrodni list RS, lt. 33/07, 52/2010,

93/2012, 69/2014 in 79/2o15) in odloko o gospodo6kih iovnih sluibah v ofiini Kuzmo (Urodni list

RS, tt. 51/96),5totuto Ofiine Lendovo (urodni list Republike Sloveniie lt. 32/2017, 5/2019,

37/2019)in odloko o gospodorsklh iovnih sturboh v Obeini Lendovo (Urodni list Republike Sloveniie

45/20@, 61/2010, filnlfi in 80/2017), Stotuto Obtine Liutomer (Urodno glasilo Obline Liutomer,

tt. 11/2@!r, 7/2011, 3/2013, 12016) in Odloko o lokolnih obtinskih qospodarskih iovnih slulboh v

obtini Ljutomer (tJrudni glosilo obtine Ljutomer, It. 2/2075), stotuto Ofiine Morovske foplice

(Urudni list R5, lt. 35/2014, 21/2015, 25/2017) in Odloko o gospodotskih iovnih slurboh v Obtini

Morovske Toplice (Llrodni list R5, tt. 29/96, 52/97, 19/07 in 76n078), Stotuto Mestne obtine Mursko

Sobotd /UPB/ (Urodni,ist R5, Jt 23/07,49/2010 in 39/20151 in odloka o gospodarskih javnih sluiboh
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v Mestni oblini Mursko Soboto (Urodni,rst 15 Jt. 39/2075), Stotuto Obtine Odronci (Urodni list

Republike Slovenik 102,/2011 in APUT) in Odloko o gospodarskih jovnih slurbah v Obehi Odronci

(Urodni list Republike Slovenije 47/7996, 39/2@2 in 773/2009), Stotuto Obcine puconci (lJrodni list

R5,5t.97/15 in 728/27) in Odloka o lokolnih gospodorskih jovnih slulbdh v Obtini Puconci (tJrodni list

RS, 9t.18/2O1O ln 4/2q71),5totuto Ob1ine Rodenci (Urcdni glasilo slovenskih obein, lt. 2/2077 in

67/2075) in Odloko o gospottorckih jovnih sluZbah v Obtini Rodenci (llrodno glosilo slovenskih obtin,

gt. 7/2014, 12/2019), Stotuto Obtine Rozkri,je (l.lrodni ,,'st fis, Jt 47/27 - urodno preiilteno

besedilo) in Odloko o qospodarskih iovnih slurboh v Obiini Rozkrirje (lJrodni ,ist Rt 5t

28/2077), Stotuto Ofiine Rogolovci (Urodni ,ist fiS, Jt 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/05 in 69/10) in

Odloko o gospodoBkih javnih slurboh v Obcini Rogotottci (tJrodni list RS, tt. rcng, 34/77 in

39/75), Stotutd Obtine Sveti Jurij ob *ovnici (lttodni tist RS,5t. 45/2014) in Odloko o gospodorskih

jovnih slutboh v Obtini Sveti luriJ ob Stovnici (lJrodni tist RS, tt. 70/70 in 56/16), Stdtutd Obtine

Solovct (Uradni rist Bt Jt. 38/OG) in Odloko o tokolnih gospdarckih jovnih slulboh v Obtini Salovci

(Utodni list RS, ,t. 9/07), Stotuto ObAine Titino (tJrcdni llst RS, tt. 41/2015, in Odloko o gEpodorskth

jovnih slulboh v Obtini Tilino (popr. 70.07.2078) (Urodni list R5, Jt 69/2077), Stotuto Obtine Turnilte

(Urodni list Republike Slovenije 6/2077) in Odloko o gospodorskih jdvnih slutboh v Obtini Tumilie

(Utodni list Republike Slovenije 18/2077), Stotuto Obtine Vetiko potono (Urodni tist Republike

Slovenije 44/1999, 52/2OO3 in 89/2073 ) in Odloko o gospodorskih jovnih sturboh v Obtini Veliko

Polano (Urudni list Republike Slovenije (24/2003 in 63/2074) Stotutd obtine vedej (Urodni /ist Rt Jt

22/08 in 105/2012) in Odloka o gospodorskih jovnih slutboh v Oblini Vernej (Urodni tist RS, it. 7t/02,

47/A in 44/04) so O .inski svet Obtine Apote no .... redni seji dne ..., Obiinski svet ObAine Beftinci no

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

Crenlovci no .... redni seji dne ...,OHinski svet Obtine Dobrovnik no ,... redni seji dne ,..,Obtinski svet

Offiine Gornjo Rddgono no .... redni seji ctne ..., Ofiinski svet ObAine Gomji petrovci no .... redni seji

dne .,,, Obtinski svet ObAine Grod no ,... redni seji dne ..., Obtinski svet Ob,ine Hodot na .,.. redni seji

dne ,.., Obdnski svet ObCine Kobilje no .... redni seji dne ...,Obiinski svet Ofiine Krilevci na .... izrednt

seji dne ...., Obtinski svet Obtine Kuzmo no .... rcdni seji dne ..., Obtinski svet Obtine Lendovo no ....

redni seji dne ...,Obtinski svet Obtine Ljutomer nd .... rcdni seji dne ..., Obtinski svet Obtine Morovske

Toplice no .... seii dne ..., Mestni svet Mestne obtine Murska Soboto no .... seji dne ..., Ob1inski svet

Obtine Odrcnci no .... redni seji dne ...,Obtinski svet Obtine Puconci no .... redni seji dne ..., OMinski

svet Obfine Rodenci na.".. redni seji dne .... Ownski svet Obtine Rozkrirje no .... redni seji dne ...,

Obtinski svet Obtine Rogolovci no ... redni seji dne ..., Obtinski svet Otrine Sveti Jurij ob Stovnici no

.... redni seji dne ..., ObAinski svet Obline Solovci no .... redni seji dne ..., Obtinski svet Obtine ngino na

.... redni seji dne ... in Obtinski svet Obtine furnilte no .... redni seji dne ...,Obtinski svet Ofiine Veliko

Polono no .... redni seji dne ..., Obtinski svet ObAine Verrej no ... redni seji dne ... sprcjeli
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oDt o(
o ustanovltvl iavneta podletia Center ta ravnanie z odpadki Puconci d.o.o.

t. sPLosr{E DorocBE

1. alen
(usta novltev ravncga @retJa)

(1) 5 tem odlokom se ustanovi javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (v
nadaljevaniu: javno podjetje).

(2) Javno podjetje se organizira kot drulba z omejeno odgovornostio (d.o.o.) v skladu z dolodili
zakona, ki ureja gospodarske druibe.

(3) Ustanoviteliice javneSa podietia (v nadaljevaniu: obcine ustanoviteljice) so:

Ob[ina ustanoviteliica Naslov obiine
1. Obtina Apaae Apaae 42a, 9253 Apaae

z. Obaina Beltinci Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci

3. Obaina Cankova Cankova 25, 9261 Cankova

4. Obdina treniovo Ulica Prekmurske tete 20,9232 erenlovci

5. Obaina Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik

6. Obtina Gornia Radgona Partizanska 13, 9250 Gornia Radgona

7. Obaina Gornji Petrovci Gornii Petrovci 31d, 9203 Petrovci

Obaina Grad G,ad 177,9?64 Gtad

9. Obtina Hodos HodoI 52, 9205 Hodoi

10. Obtina Kobilie Kobilje 35, 9227 Kobilie

11. Obaina Kriievci Krirevci pri Liutome(u lL,9242 Krilevci pri Ljutomeru

r2. Obtina Kuzma Kuzma 60 c, 9253 Kuzma

13. Obfina Lendava Glavna ulica 20, 9220 Lendava

t4. Obaina Liutomer Vrazova ulica 1., 9240 Ljutomer

15. Obdina Moravske Toplice Kranjteva ulica 3,9225 Moravske Toplice

16. Mestna obdina Murska Sobota Kardoseva ulica 2,9000 Murska Sobota

L7. Obe ina Odranci Panonska ulica 33,9233 Odranci

18. Obtina Puconci Puconci 80, 9201 Puconci

19, Obiina Radencr Radgonska cesta 5,9252 R3denci

20. Obe ina Razkrizje 5afarsko 42, 9246 Razkriije

2t. Obaina Roga(ovci Rotasovci 14b, 9262 Rogaiovci

22. Obaina Sveti .lurij Ulica Bratka Krefta 14, 9244 SvetiJurii

23. Obtina 5alovci Salovci 162, 9204 Salovci

24. Obtina Ti5ina Tilina 4, 9251 TiIina

25. Obtina TurniSae Ulica Stefana Kovaaa 73,9224 Turni5ae

26. Obiina Velika Polana Velika Polana 111,9225 Velika Polana

27. Obfina Verrej Ulica bratswa an enotnosti 8,9241 Veriej
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oBRAZIOI'TEV.

3. odtt. 61. tleno Zokono o lokolni somouprovi (ZLS, Urudni list RS, Jt 94/07 - urodno preAilteno
besedilo, 76/08, 79/09, s1/10, 40/12 - zUtF, 14/15 - ZuUtFo, 11/18 - ZSPDSLS-I, 30/18, 61/20 -
ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE) doloco, do lohko dve ali vet obain zorodi gospodarnejlego in
utinkovitejlego zogotovljonjo jdvnih sluZb skupoj ustonovi jovno podjetje.

Zokon o gospodotskih jovnih slulboh (ZGIS, Urodni list RS, tt. 32/93, i0/98 - ZLPPO, 127/06 - ?JZP,

38/10 - ZUKN in 57/77 - ORZGIS4O) doloto, do se zo vprolonjo povezono s pololojem jovnego
podjetjo, uporobljojo Wedpisi, ki urejojo pololoj gospodo$kih dtulboh (t. j. Zokon o gospodotskih
drulboh, v nodoljevonju: ZGD-I, urodni list RS, 5t. 65/09 - uradno pretilteno besedilo, 33/71, 91/71,
32/12, 57/12, /u/73 - odl. u5, 82/13, 55/15, 15/17, 22/79 - ZPosS, 758/20 - ztntPK-c in 78/27),
ro2en te niso drugote urejeno v ZGIS ali drugih zokonih.

v sklodu z dobebo 25. tleno ZGJS lokolna skupnost lohko ustonovi jovno podjetje v njeni losti. V
sklodu s tretjim odstovkom 474. Cleno ZGD-7 moro drulMno pogodbo oz. Pogodbo o ustonovivi
javnego podjetjo vsebovoti podotke o ustdnoviteljih, zato so v odloku ndvedene vse obtine
ustonovite ljice.

2. den
(ustanovltev skupneSa oBanal

5 tem odlokom obCine ustanoviteljice ustanovijo svet ustanoviteuic kot skupni organ za izvrsevanje

ustanoviteljskih pravic obcin za usklaievanie odlocitev obcin v zvezi r zagotavlianiem javnih slulb, ki

.iih izvaia javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o..

OBRAZTOITEV:

Svet ustonoviteljic je vzpostovljen no podlogi eetttego odstovko 61. tleno ZLS. Ostolo dolotilo o svetu
ustonoviteljic so v 2i. do 29. tlenu tego Odloko.

3' tlen
(pomen polmovf

V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je doloaen v predpisih, ki ureiaio podroaie
gospodarskih javnih sluIb, gospodarskih drulb in varswa okolja.

OBRA;TIOAIEV:

Pojmi iz tego odloko imojo enok pomen v motitni zokonoddji.

4, alen
(uporeba prcdplsov)

Za vpralanja v zvezi z ustanoviwiio in poslovanjem podjetja, ki niso urejena s tem odlokom, se

uporabljajo doloaila zakonov, ki ureiajo gospodarske javne slulbe in Bospodarske drulb€.
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oERAZTO2FEV:

Opredeljeno je subsidiorno uporoba dobeb podrotne zokonodoje, zo ureditev vseh vpralonj, ki niso
urejeno s tem odlokom - trenutno ZGJS in ZGO-I.

II. FIRMA IN SEDEZ

5. ilen
(firma ln sede, podietla)

(1) Firma iavnega podietia je: Javno podietje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

(2) Skrajtana firma javnega podjetja je: CEROP d.o.o.

(3) SedeI javnega podjetia je: vaneta 81/b, 9201 Puconci.

(4) Poslovni naslov iavnega podjetja je: Vaneaa 8l/b, 9201 Puconci.

(5) Javno podjetje lahko opravlja svoje de.iavnosti tudi na drugih lokaciiah.

oBRAZLOZ|TEV;

Eesedilo tegd tleno je oblikovono v sklodu z 28. tlenom ZGJS, ki nopotuje na uporobo dolotb ZGD-I.

ZGD-1 v 12. tlenu doloto, do je firmo je ime, s kote m drulbo posluje. V firmi morc biti oznoko, ki
nokozuje dejovnost drulbe. V 29. tlenu po ZGD-I doloto, do je sedei drulbe kroj, ki je kot sedel
druZbe vpison v register. Poleg sedero se v register vpi{e tudi poslovni noslov drulbe.

Glede no ugotovitve Roiunskego sodiiia, do CEROP oprovljo svojo dejovnost tudi izven sedeio
jovnego podjetjo, je v zodnjem odstovku posebej zopisono, do lohko oprovlja dejovnost tudi no drugih
ndslovih.

5. tlen
(peretl

(1) .,avno podjetje ima peaat pravokotne oblike z naslednjo vsebino: Center za ravnanje z

odpadki Puconci d.o.o., ki vsebuje tudi zaSCitni znak javnega podjetja.

(2) ZaSditni znak se lahko spremeni s sklepom skupltine.

oERAZrOzrEV:

uporobo iigo (petata) po zGD-l ni (vet) obvezno, je po bir srednji viosih obvezni del poslovne prokse,
iovno podietie tudi posluie z 1igom, zoto se to ureditev ohronjo. v kolikor se po gospodorsko drulbo
odbAi zo uporobo ligo, je to potrebno urcditi v oktu o ustonovivi.
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III, DE'AVNOST

7. tlen
(irvajanie iavnih slulb ln spremllaiote deiavnost,

Javno podjetje ie ustanovljeno zlasti z namenom izvajanja obveznih obcinskih gospodarskih
javnih slulb varstva okolja na podrotiu ravnania z odpadki, vkljutno z opravljanjem posebnih

storitev v skladu z vsakokratnim predpisom, ki ureja metodologiio za dolocitev cen
gospodarskih iavnih slulb in drugimi spremljajodimi oz. dopolnjuhtimi deiavnostmi. Natin in
pogoje opravlianja gospodarskih .iavnih sluib doloti posamezna obaina ustanoviteljica r
obainskimi akti za obmotje posamezne obaine ustanoviteljice.

Javno podjetje izvaja obvezni gospodarski javni sluibi odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov in obdelavo dolocenih vrst komunalnih odpadkov na

obmoaju obtin ustanoviteljic iz tretjega odstavka 1. Clena tega Odloka za vse obtine enotno,
na natin in pod potoii, kakor so opredeljeni s tem odlokom in Pogodbo o ustanovitvi iavnega
podietia.

Javno podietje lahko opravlra tudi druge obvezne in izbirne gospodarske javne slulbe varstva
okolia za obtine ustanoviteljice, v kolikor posamezna obaina ustanoviteliica doloti tako z

obainskimiakti.

Javno podjetie tahko, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki ureiajo koncesiie in javna

naroCila med subiekti v iavnem sektorju (t. im. pogodbeni in-housel, zaradi boljse
izkorisaenosti osnovnih sredstev in kadrovskih virov svoje dejavnosti opravlja tudi za in na

obmoaju dru8ih obcin, ki niso ustanoviteljice (pridrulene obcine) in za druSe pravne osebe

iavnega prava, ob upostevanju ekonomske upraviaenosti izvajanja teh storitev ter
zasedenosti kapacitet odlagalnega polja ter dolgorofnega vpliva na kapacitete odlagalneBa
polia.

(5) Javno podietje lahko na podlagi koncesue opravlia lokalne gospodarske javne slulbe za

obaine, ki niso ustanoviteljice javne8a podjetja.

(6) Javno podjetje lahko opravlja tudi druge deiavnosti (trIne deiavnosti), ki so namenjene
bolllemu in bol.i celovitemu ravnanju z odpadki in/ali zagotavljaio boljSo izkoriSaenost

osnovnih sredstev ali vetjo produktivnost 2aposlenih.

(7) Iavno podjetje lahko tudi zagotavlia obdelavo in odla8anje odpadkov, kiiih iavnemu podjetju

posredu,ejo posamezniki in poslovni subjekti, ki deluieio na obmotju obtin ustanoviteuic ali

pridrurenih obCin.

oBRAZrOzrAr:

v Nedmetni dolotbi je 6. tlen sedoj veljovnego odloko rozlirien no notin, do pokriie we deiovnosti, ki

iih jovno podjetje izvojo, vkliutno s storitvomi, ki se lohko izvoioio no podlogi t. im, in-house razmerii.

ZGJS v drugem odstovku 3. tleno dolota, do lokolno skupnost predpise notin optovliania lokolne GJs

toko, do 
-je 

zogotovtieno niihovo izvoionie v okviru Iunkcionolno in prostorsko zookroienih

oskrbovotnih sistemoy. Doloti se tudi orgonizocijsko in prostotsko zosnovo oprolionio 6JS (7' tlen

zcrq. v sktodu s temi dototiti ie toko dototeno, do iovno podietie izvoio vorstvo okolio na podrotju

rovnonjo z odpodki, in sicet zo vse obline ustonovitetiice no niihovih obmoaiih ' vkliutno z

oprovlionjemposebnihstoritevvskloduzUredboofietodologijizooblikovonjecenstoritevobveznih

(1)

t2l

(3)

(4)
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obtinskih gospodorskih jovnih sluzb vorsfuo okoljo (Uredbo MEDO, Urodni list RS, tt. 87/12, 109/12,
76/17 in 78/19). v sklodu z Uredbo o metodologiji zo oblikovanje cen storitev obveznih obtinskih
gospodorskih jovnih slulb vorstvo okolio lohko izvojalec GIS izvoio posebne storitue, ki nilajo ceno
gospodatske jdvne slulbe. Ndtin in pogoje oprovljonjo gospodotskih jovnih slulb dolotijo posomezne

obtino ustonoviteljico z obAinskimi dkti zo obmoAo posomezne obAine ustonoviteljice, vendor po
morojo le-ti biti usklojeni s tem odlokom in Pogodbo o ustonovifui javnego podjetjo. Smiselno bi bilo,
do se priprovi enoten odlok, ki bo urejol notin in pogoje oprovljonjo gospodotskih jovnih slulb
odlogonjo ostonkov predelove oli odstronjevonjo komunolnih odpodkov in obdelovo dolotenih vrst
komunolnih odpodkov.

Orugi odstovek tego Aleno dobAo, do jovno podjetje izvojo obvezni gospodo6ki jovni slulbi odlogonjo
ostonkov predelove ali odstrunjevonjo komunolnih odpodkov in obdelovo dolotenih vrst komunolnih
odpodkov na obmotju obtin ustonoviteljic iz tretjego odstavko f. ileno tego Odloka zo vse obtine
enotno.

Tretji odstovek tego deno dopultd mornost, do jovno podjetje lohko oprovljo tudi druge obvezne in
izbine gospoddrske jovne slulbe vo6tvo okoljo zo obtine ustonoviteljice (obvezne lokolne
gospodorske jovne slulbe voqtvo okoljo opredeljuje vsokokrot veljovni Zdkon o vorstvu okoljd), v
kolikor posomezno obtino ustanoviteljico dolodi toko 2 obtinskimi okti. lovno pdjetje tdko lohko zo
posomezne oMine ustanoviteljice izvojo tudi druge lokolne GJS v sklodu z okti posomezne ob(ine.
Jdvno podjetje le izvojo GJS zbironja zo del obtine Puconci.

Cetni odstovek tego tleno omogoto izvojonje GIS tudi zo druqe obtine, torej zo tiste, ki niso
ustonoviteljice jovnego podjetjo no podlogi t.im. pogodbenega in-house rczmerja, kokor go
opredeliuje lesti odstovek 73. tleno Zokono o nekoterih koncesijskih pogodboh (ZNKP, Urodni list RS,

tt.9/19 in 121/21 - ZfN-38). Jovno podjetje nomret re izvojo GJS obdelove in odlogonje no podldgi
podeljenih koncesij zo obaine ne-ustonoviteljice in to dolotbo omogoto neposredno skleponje pogodb
med obAinomi ustonoviteljicomi in obAnomi ne-ustonoviteljicomi v zvezi z zdgotovljonjem
gospodorskih jovnih slurb {dopustno je tudi podelitev pooblostila diektorju jovnego podjetjo zo
skleponje tov6tnih pogodb, ki je predvideno v drugem odstovku 48. Abno tego Odloko) . V tem
primeru se lohko ptihodki iz te deiovnosti atejejo v rozmerje odvisnosti podjetjo od obtin ustdnoviteliic
(izpolnjevonje pogoja t. im. gospodarske odvisnosti glede no revizijo rotunskego sodilto). V interesu
vseh je, da so kopocitete jovne nfrostrukture optimolno izkoriltene, soj to zniluje ceno obdelove
odpodkov- V primeru sklenjenih koncesfskih pogodb gre zo dolgoroAno pogodbeno rozmerjo, ki pri
izratunu cene zo GJS obain ustonoviteljic predstovuojo posebne dejavnosti.

Peti odstovek tego ebno dolodo oz. omogoto, do jovno podjetje lohko oprovljo lokolne gospodorske
jovne slulbe zo obtine, ki niso ustonoviteljice jovnego podjetjo tudi na podlogi koncesije (t. j. da se jovi
no jovne rozpise drugih o$in).

Sesti odstovek dopulto, do javno podjetje lohko oprovljo tudi druge dejovnati (trlne dejovnosti), ki so
nomeniene bolitemu in bolj celovitemu rovnonju z odpodki in/oli zoqotovljojo bolj*o izkotiltenost
osnovnih sredstev oli vetjo produkivnost zoposlenih, sevedo po moroio biti le-te v monjlem deleiu,
do se zasleduje pogoj t. im. gospdoBke odvisnosti. S predlogonim besedilom tleno se soniro otitek
Raaunskego sodilco o neustreznosti oblike iuojonjo nolog predelove in ponovne uporobe. v hierurhiji
ravnonjo z odpodki, predpisont s stroni EU in RS, je to primorno nologo no podrotju rovnonjo z
odpodki. V kolikor je zdrulend s sxiolnim podjetniltvom in/oti invotidskim podktjem, se obenem
retujejo te sxiolni momenti v obtinoh ustanovikljicoh.

sedmi odstovek dopugto, do jovno podjetje lohko tudi zogotovrjo ob(lelovo in odroganje odpadkov, ki
jih jovnemu podjetju posredujejo posomezniki in posrovni subjeki, ki delujejo no obmotju obtin
ustonoviteljic oli pridrulenih obiin.



I. OBRAVNAVA

8. tlen
(redstradra delavnostl)

(1) Javno podjetje se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciii deiavnosti (Uradni list R5, It.
69107 in l7lo8l regastrira za opravlianie nasledniih dejavnosti:

08.910 Pridobivanie mineralov za kemikalije in gnoiila
08.920 Pridobivanjelote
16.240 Proizvodnjaleseneembalale
16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
17.tao Proizvodnja papiria in kartona
17.2lO Proizvodnja valovitega papiria in kartona ter papirne in kartonske embalale
17,22O Proizvodnia gospodiniskih, hiSienskih in toaletnih potrebstin iz papirja
17.29O Proizvodnia drugih izdelkov iz papiria in kartona
20.150 Proizvodnja gnojil in dulikovih spoiin
2'2.L9{) Proizvodnia drutih izdelkov iz gume

22.21O Proizvodnia plosl, folij, cevi in profilov iz plasticnih mas
22.220 Proizvodnja embalale iz plastianih mas
22.290 Proizvodn,a dru8ih izdelkov iz plastianih mas
32.40O Proizvodnia i8raf in rekvazitov za igre in zabavo
32.990 Drugjenerazvrltenepredelovalnedejavnosti
35.119 Dru8aproizvodnjaelektrike
35.210 Proizvodniaplina
35.300 Oskrba s paro in vroto vodo
38.110 Zbiran,e in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
:18.210 navnanlernenevamimiodpadki
38.220 Ravnanie z nevarnimi odpadki
38.310 Demontala odpadnih naprav
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
43.110 Rulenieobjektov
43.120 Zemel,skapripravljalnadela
43.130 Testno vrtanje in sondiranie
45.200 vzdrrevanje in popravila motornih vozil

46.120 Posrednistvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnifnih kemikali.i

46.130 Posredniswo pri prodaji lesa in gradbene8a materiala
46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
47.990 Druga trgovina na drobno zunai prodajaln, stoinic in trinic
49.410 Cestnitovornipromet
49.420 Selitvenadeiavnost
52.100 Skladillenje
52.240 Pretovarianje
58.190 Drugozalolnilwo
63.110 obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti

43.990 Drugoinformiranie
58.100 TrSovanie z lastnimi nepremianinami

68.200 Oddajanje in obratovanie lastnih ali najetih nepremitnin

58.320 Upravljanje nepremianin za placilo ali po Pogodbi

69.103 Druge pravne dejavnosti
69.200 RaCunovodske, kniigovodske in revizirske dejavnosti; davcno svetovanje
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70.210 Deiavnost stikov z iavnostjo
7O.2ZO Drugo podjetnisko in poslovno svetovanje
7L.L29 Dru8e inrenirske deiavnosti in tehniano wetovanje
71.2@ Tehniano preizkutanje in analiziranie
72-ll0 Raziskovalna in razvojna deravnost na podroeiu biotehnologije
72.L9O Raziskovalna in razvojna deravnost na drutih podroaiih naravoslovia in tehnologije
7?.200 Razaskovalna in razvojna deiavnost na podrocju drulboslovja in humanistike
73.L20 Posredovanie oglasevalskega prostora
77 .fl0 Da,anje lahkih motornih vozil v na.iem in zakup
77.720 Daianje tovorniakov v najem ali zakup
77.79) Daian,e drugih izdelkov za Siroko rabo v najem in zakup
77.32O Dajanje gradb€nih strojev in opreme v naiem in zakup
77,39O Daianie druSih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
81.1ff1 Vzdrlevanje objektov in hiSnitka dejavnost
8f.220 Drugo tistenje stavb, industri,skih naprav in opreme
81.290 tistenje cest in drugo lillenje
81.300 Urejanje in vzdrlevanje zelenih povr5an in okolice
82.110 Nudenjecelovitihpisarniakihstoritev
82.300 Organiziranjerazstav,seimov,sreaanl
82.920 Pakiranje

85.590 Drugje nerazvrlteno izobralevanie, i2popolnrevanje in usposabljanje
95.010 Deiavnost pralnic in kemianih tistilnic
96.0:10 Drugestoritvenedejavnosti,drugienerazvrlfene.

(2) Glavna dejavnost je:

38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki

(3) Pole8 dejavnosti iz pryega odstavka tega alena opravlia javno pod.ietje tudi vse druSe posle, ki

so potrebni za njeSov obsto, in za opravlianje deravnosti oziroma, ki pripomorejo k izvajanju

Bospodarske javne slulbe, ne pomenijo pa neposrednega opravljania dejavnosti.

oBnAztoarEv:

V sklodu z dolotbo 6. tlena ZGD-I smejo gospodorske drulbe opruvljoti zgolj gospodonke posle v

okvitu dejovnosti, ki so doloiene v stotutu oli drulbni pogdbi oz. Pogodbi o ustonovitvi jovnego
podktjo.

Ohronjeno je dolotbo sedaj veljovnego 7. tleno Odloko, s tem do je dopolnjen glede no obseg in
vsebino nolog, ki se izvojojo oli se po bodo izvojole v prihodnosti.

9. alen

favna pooblastila I

(1) Javno podjetje lahko za ustanoviteliice izvaia regulatorne naloge na podlaBi podeuenega
javnega pooblastila.

(2) Javno podjetje ima, kolikor ni z zakonom drugaae doloCeno, naslednja javna pooblastila:
- vodenje katastrov in evidenc s podrotja delovania javnega podjetia,
- dolocanie poSoiev in dajanje mneni k dovorjenjem za posege v prostor, ae le-ti zadevajo

komunalno infrastrukturo, kijo ima v upravlianju,
- druga.iavna pooblastila, kakor izhaiaio iz vsakokrat veljavne zakonodaje.
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oBR/UZTO'TTEV:

lzvoionje jovne sluZbe je po norovi nalog potrebno lotiti od izvojonjo jovnih pooblostil, ki predstovljojo
oblostne nologe. Ustovo Republike Slovenije (URS, Urodni list RS, lt. 33/911, 42/97 - UZS68, 66/@ -
U280, 24/0j - Uz3o, 47, 68, 69/A - U214, 69/U - U243, 69/A - U250, 68/06 - U2127,140,143,
47/1i - U2148, 47/13 - U290,97,99, 75/16 - UZ70a in 92/21- UZ62o) v 121. tlenu dolodo, do lohko z
zokonom ali no njegovi podlogi prcvne ali lizitne osebe dobijo jovno poobldstilo zo oprovljonje
dolotenih nolog drldvne uprave. Kokor izhojo iz provne teorue in prakse, lohko obtine podelijo jovno
pooblostito zo optovljonie dobaenih oblostnih nolog iz njihove izvirne pristojnosti z odlokom.

Jovno podjetje torcj lohko izvojo nologe no podlogi podeljenego iovnego pooblostilo. S tem se

doputto motnost, do lohko obAine ustonoviteljice (skupoj oli posome2no) jovnemu podjevu podelijo
jovno pooblostilo zo izvrtevonje uprovnih lunkcij, ki se nonotojo no oprovljonje dejovnosti lokolnih
gospodorskih jovnih slurb (z izdojonjem sploinih oktov, z izdojonjem posomianih okov oz. odbAonjem
o posomi.nih stvoreh, z oprovljoniem moteialnih dejdnj).

10. alen
(razvoJne nalogef

(1) Javnemu podjetju se poveri izvaianje naslednjih raz\roinih in strokovno tehnianih nalog:
- rclvoi, nalrtovanje in pospesevanje de.lavnosti s podrocia Bospodarskih javnih slulb ravnanja

r odpadki,
- razvojno usmerjeno upravljanje komunalne infrastrukture, ki se nanasa na gospodarske javne

slutbe ravnanja z odpadki,
- investicijsko nacrtovanie, izvaianje investicij, vodenje in gospodarienie z obiekti in napEvami,

potrebnimi za izvajanje Bospodarske javne slulbe ravnanja z odpadki,
- prevzemanje v upravlianie in vzdrlevanje novoztrajene ali obnovljene obiekte in naprave

komunalne infrastrukture,
- opravljanje strokovno tehnitnih, organizaciiskih in razvoinih naloS v zvezi s komunalno

infrastrukturnimi objekti in napravami, s katerimijavno pod,etje upravlia,
- priprava letnih programov oz. elaboratov za i?vajanje javne slulbe in kalkulaciie prihodkov in

odhodkov dejavnosti in najman.i enkrat letno obtinam ustanoviteljicam porotanje o izvaianju

.iavne slulbe in poslovanju, v skladu z vsakokrat veuavnimi predpisi, kl ureiaio predmetno
javno slulbo,

- priprava srednjeroanega poslovnega nadrta drurbe, ki za,ema obdobje 7 let (razvo.ini

program),
- izvajanje nalog predelave in ponovne uporabe v skladu s predpisi in s strate5kimi dokumenti

EU in drlave, tudiv okviru socialnega podietni5wa inlali invalidskega podjetia,
- razvoj novih de.iavnosti in vsebin, ki prispevajo k tra.inostnemu ravnanju z odpadki,
- druge naloge, ki iih obaine ustanoviteljice skupaj ali posamezno naloiiio javnemu podjetju.

oBRA;ZLOzIEV:

lavnemu podjetju se nologo tudi izvojonje strokovno-tehniAnih in rozvoinih nalog ter tudi drugih

nolog, ki jih podjetje lohko (glede no opremo in zndnjo, s koterimi rozpologa) izvoio bodisi 20 obtine

ustonovitetjice skupoj ali posomezno, Nomret, vedno vetio pozomost v proksi ie nomenieno

zogotovtjonju gospodo6kih javnih slulb voRtvo okolio. Posebno pozomost ie toko v predmetnem

Odloku nomenjeno izvojonju rozvojnih nolog in strokovndtehnianih nolog, ki so opredeliene v prvem

odstovku tego tleno.
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Odlok uvojo sistem zovezujocego poslovnego notrtd in srednjerotnego poslovnego notrto (rozvojni
prcgrom).

IV. I.ASII{ISTVO JAVI{E6A PODJET'A

11. alen
(osnovni kapttall

{1) Osnovni kapital iavnega podjetja znala 123.413,00 EUR in je zagotovljen v denariu.

(2) Osnovni kapitalie v celotivplaaan.

oanAzroaT,rvr

V skladu z ZGD-I (475. tlen) moro osnovni kopitol d.o.o. zndloti nojmdnj 7.500 EUR, osnovi vlorki po
nojmonj 50,00 EUR.

Osnovni kopital jovnego podjetjo znoto 723.473,00 EUR in je v celoti vploton. ZogobvAen je v

denarju-

12. ilen
(osnomi vloiki in poslorni deleii)

(1) Osnovni vlolki in poslovni deleri ustanoviteljic so doloaeni glede na dele, investicie
posamezne obtine v iztradnjo Centra za ravnanje z odpadki Puconci.

(2) osnovni vlorki in na njihovi podlagi pridobljeni poslovni deleli, izraleniv odstotkih, znaSajo:

Naziv obaine Osnovni vloiek v EUR Poslovni delei v %

1. Obeina Apaee 4.040,00 3,274

2. Obdina Beltinci 6.060,00 4,910

3. Obaina Cankova 1.390,00 I,t26
4^ Obaina Gornja Radgona 9.550,00 7 ,738
5. Obaina Gornji Petrovci 1.550,00 1,264

6. Obaina Grad 1.640,00 7,329

7. Obtina Hodos 250,00 0,203

8. Obtina Krilevci 2.790,00 2,261
9. Obfina Kuzma 1.O40,00 0,843

10. Obdina Ljutomer 12.300,00 9,967

11. Obaina Moravske Toplice 5.380,00 4,359

12. Meslna obaina Murska Sobota 33.700,00 27 ,307
13. Obaina Puconci 4.390,00 3,s57
t4. Obaina Radencr 5.040,00 4,084
15. Obdina RazkriZje 1.150,00 o,932
16. Obaina Rogaiovci 2.350,00 1,904
17. Obaina Sveti.turij ob Sdavnici 1.990,00 r,672
18. Obiina 3alovci 1.190,00 0,964
19. 0biina Tiiina 3.000,00 2,437

11
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20. ObCina 1.

21. Obiina erenSovci 4.037,00 3,271

22. Obtina Dobrovnik 1.293,00 1,048

23. ObCina Kobilje 564,O0 o,457

24. Obaina Lendava 11.035,@ 8,947

2S. Obeina Odranci 1.602,00 1,,298

26. Obtina Turni5ee 3.386,00 2,744

27. ObEina Velika Polana 1.496,00 1,2r2
Skupai 123.413,00 100

(3) Obtine ustanoviteliice javneta podjetla so solastniki premoien.ja, s katerim javno podjetje
gospodari, v sorazmerju Slede na viSino poslovnih delelev kot izhaja iz preisnjega odstavka
tega tlena.

oBnAztortIrEv:

V predmetnem tlenu so opredeljeni osnovni vlolki in poslovni deleli obtin ustonoviteljic. Ohronjo se
ureditev sedonjego 9. tleno Odloka.

Zo ptimer morcbitnih dodotnih investic|, je dodotno vneseno doloAbo drugegd odstovko tego Clend, ki
doloto, da vlorki ustonoviteljic v izgrodnjo nove jovne infrostrukture in nostolo solostninsko rozmerjo
no infrastrukturi iz prejlnjego odstovka tego tleno ne vplivajo no vilino poslovnih delelev oz. ltevilo
glosov posomezne ustonoviteljice.

Aodono je tudi poiosnjevolno dolotbo Aeff@go odstovko tego tleno, ki doloto, da so obdine
ustonoviteljice jdvnego podjetjo solostniki premolenjo, s kote m jovno podjetie gospodori, v

sorozmerju glede no vigino poslovnih delelev kot izhojo iz prcilnjega odstovko tego tleno.

13. Clen

{razmerje solastniitvaf

Ustanovitelri javnega podjetja so solastniki premoienia, s katerim gospodari, v naslednjem
sorazmeriu:

- Obaina Apaae solastnica premoien.ia v idealnem deleiu 3,27%,
- Ob.ina Beltinci solastnica premozenia v idealnem deleiu 4,91%,
- Obaina cankova solastnica premolenia v idealnem delezu 1,13%,

- oblina CrenSovci solastnica premoienia v idealnem deleiu 3,27%,

- Obiina Dobrovnik solastnica premolenla v idealnem delelu 1,05%,
- Obtina Gornia Radgona solastnica premolenja v idealnem delelu 7,74%,
- Obaina Gorn,i Petrovci solastnica premolenja v idealnem delelu 1,26%,

- Obtina Grad solastnica premorenja v idealnem delelu 1,33%,

- obaina Hodos solastnica premolenia v idealnem deleru 0,20%,
- obtina Kobil.ie solastnica premolenja v idealnem delelu 0,46%,

- Ob.ina Krilevci solastnica premolenia v idealnem delelu 2,25%,

- Obtina Kuzma solastnica premolenia v idealnem delelu 0,84%,
- obeina Lendava solastnica premolenia v idealnem deleiu 8,94%,

- Obtina Ljutomer solastnica premolenja v idealnem delelu 9,97%,

- Obtina Moravske Toplice solastnica premoien.ia v idealnem delelu 4,36%,

- Mestna obtina Murska Sobota solastnica premoien.ia v idealnem delelu 27 ,3L%,

- Oblina Odranci solastnica premolenia v idealnem delelu 1,30%,
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- Obtina Puconci solastnica premorenja v idealnem delelu 3,56%,
- Obaina Radenci solastnica premorenja v idealnem delelu 4,08%,
- Obaina Razkrilje solastnica premolenia v idealnem dehlu 0,93%,
- Obtina Rogalovci solastnica premolenja v idealnem delelu 1,9096,
- Obtina SvetiJurij solastnica premolenja v idealnem delelu 1,61%,
- ObCina Salovci solastnica premolenja v idealnem delelu O,95%,
- obtina Tilina solastnic, premolenia v idealnem deleiu 2,43%,
- Obdina Turnilte solastnica premolenja v idealnem delelu 2,74%,
- Obtina velika Polana solastnica premolenia v idealnem delelu l,2l%,
- Obtina Verlej solastnica premolenia v idealnem delelu 0,96%.

OBRAZTOZIIEV:

V predmetnem Clenu so opredeljeni osnovni vloiki in poslovni deleli obtin ustonoviteljic. Ohronjo se

ureditev sedonjego 70. tleno Odloko.

14. Ilen
(urelanie razmerii tlede infrastrukurel

(1) obaine solastnice so zavezane javnemu podjetiu prenesti v narem posest in v uporabo
sredstva javne komunalne infrastrukture, ki so jo sofinancirale; to je obiekte in naprave za

izvaianje storitev ravnanje z odpadki, odlagania preostanka odpadkov po obdelavi, 2a

vzdrlevanje in opremo za predelavo odpadkov (v nadaljevaniu: javna infrastruktura), s

katerimi ra:polagaio.

(2) Javno podjetje mora javno infrastrukturo vzdrlevati in uporabliati kot dober gospodar za

potrebe izvajania javne slulbe.

Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z najemom in uporabo sredstev javne

infrastrukture se uredijo s pogodbo. Pri tem velia pravilo enakosti po natelu enotnih
kriterijev in pravil pri najemu in uporabi sredstev za vse solastnice javnega pod.ietla.

Najemnina za uporabo iavne infrastrukture je namenski prihodek obtin, ki ga praviloma
namensko uporabljajo za investicije in investicijska vzdrrevalna dela na iavni infrastrukturi iz

prvega odstavka tega tlena, ob upoftwaniu metodologiie za oblikovanje cen storitev
obveznih obCinskih gospodarskih iavnih slulb varstva okolja oz. vsakokrat veljavno podroano
zakonodajo.

(5) Sredswa za redno in obtasno vzdrlevanje javne infrastrukture se pokrivaro iz prihodka,
doseienega z izvajanjem storitev iavne slulbe.

oaRA;z[or[Ev:

vprolonje uprovljdnio z gospodorsko jovno inlrastrukturo je bilo zelo okuolno ob izteku prehodnego
obdobio 2o izkozovonje sredstev v uprovljonju v sklodu s Slovenskimi rutunovodskimi stondotdi (SRS

35 (2ur6) - Rotunovodsko sptemljanje gospodarskih jovnih slurb), ki se je izteklo z 31. decembrorn
2009. v sklodu z usmeritvomi Rotunskego sodisco je vetino jovnih podjetij in obtin ureditev jovne
inlrostrukture tokrot uredilo no notin, do so sredstvo, ki so bito do takrot v uprovljonju jovnih podjetii,
wtolo predmet najemnih pogodb. predmetni den uvojo urcditev, kokor se je uvetjovilo glede no
usme tve Rotunskego sodilto.

(3)

14)

13
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Prvi odstovek toko doloto, do se obiine solostnice zoveiejo ddti jdvnemu podktju v nojem posest
jovno infrostrukturo, s kotero razpologojo.

Drugi odstovek dololo, do moru jovno podjetje moro jovno infrostruktuto vzdrlevoti in uporobljoti kot
dober gospodor zo potrebe izvojonjo jovne slutbe.

Trctji odstovek dobAo, do se provice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z nojemom in upotobo

sredstev jovne inlrostrukture uredijo z loleno pogodbo. Pri tem veljo ptovilo enokosti.

Cetrti odstovek dotoco, do je nojemnino zo uporabo javne infrostrukture nomenski prihodek otrin, ki
go nomensko uporobljojo zo investiciie in investicijsko vzdrlevolno deld na jdvni infrcstruktuti iz

pruego odstovko tego Abno.

Peti odstovek dobeo, do se sredstvo zo redno in obAosno vzddevonje jovne inlrosttukture se poktivoio
iz prihodko, doselenego z izvojonjem stotitev jovne sluibe.

V. TRA'ANJE II{ PREI{EHANJE JAVIIEGA PC'D.,EI.,A

15. Ilen
(ustanovltev,

Javno podjetie se ustanovi za nedoloCen las.

OBBA;ZTOZ|TEV:

V predmetnem je opredeljeno trojonje drulbe. Ohronjo se uteditev sedonjego pn ego odstavko 3.

tleno Odloka - jovno pdjetje se ustonovi zo nedoloten tos.

15. tlen
(prenehanie)

(1I Javno podietje lahko preneha:
- ae tako sklenejo drulbeniki z vsaj triaetrtinsko veaino glasov vseh drulbenikov,
- te sodiSce ugotovi nianost kapitalske drulbe,
- s steca.lem,
- s sodno odloabo po toibi,
- z zdrulitvijo, pripoiiNijo ali razdelitvUo,
- te se osnovni kapital znila pod zakonsko doloten znesek,
- v drugih primerih, doloaenih z zakonom.

(2) Za postopek likvidacije drutbe in prenehanje drulbe po skrailanem postopku se uporabljajo

doloCila vsakokrat veliavne zakonodaje.

(3) V primeru likvidacijskega postopka se preostanek premoienja iavnega podletia deli med

drulbenike v skladu z njihovimi deleii.

(a) Ce bi bila zoper javno podietie vlolena nianostna tolba, lahko drulbeniki skleneio, da bodo

sami odpravili nienostne razloge in prevzamejo obveznosti v razmeriu z vlolki nasproti

osnovnemu kapitalu.

14
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OBRAAO TEV:

Z odlokom je doloten tds delovonjo javneqo podjetjo in primeri prenehonjo jovnego podjetjo. Obstojo
omeieno itevilo notinov, no kotere je moZno zopreti d.o.o., in sicer redno oli prisilno likvidocijo,
prenehonje po skrojSonem postopku, izbris in steeoj.

Ureditev v tem tlenu je usklojeno s 521. tlen ZGO-I, ki dolota, da drulbd preneho:
- te Wetete tos, za kotetego je ustonovEno;
- te toko sklenejo drulbeniki z vsoj titetftinsko vetino glosov vseh drulbenikov; druibeno
pogodbo lohko doloti viljo vetino;
- te sodilte ugotovi nitaost kapitalske drulbe;
- s stetojem;
- s sodno odlotbo v sklodu z drugim odstovkom tega tleno;
- ie nimo druibenikov oli te imo drulbo somo lostne deleie,
- te poslovodstvo ne deluje vet kot test mesecev,

- z zdruiiNijo v koklno drugo drurbo, oli
- te se osnovni kapitol znilo pod zokonsko doloten znesek.

v drugem do tetrtek odstavku tego Aleno je Wdrobneje opredeljen postopek likvidocije druibe in
niAnostne torbe.

VI. UGOTAVUAN'E REZUI.TATOV POSTOVAN'A If{ ODGOVORNOST

17. Elen
(utotavlianie rezultatov poclovania)

(1) Javno podjetje vodi evidence o poslovanju, ki se nanasajo na irvaianje gospodarske javne

slurbe in ostalih prihodkov, loteno po posameznih dejavnostih, podatke o kolitini in vrstah
odpadkov pa tudi po obainah ustanoviteliicah.

(2) Ugotavlianje poslovnega izida poteka v skladu s predpisi in sprejeto poslovno politikojavne8a
podjetia.

(3) Morebitno izgubo iavneta podietia, ki bi nastala pri opravlianiu gospodarske javne slulbe za

obtine ustanoviteliice, pokrivajo ustanoviteljice v sorazmeriu s poslovnimi deleii, ki odpade
na posamezno ustanoviteljico.

(4) O kritju morebitne izgube iavnega podjetia in o razporejaniu morebitneSa dobitka odloCa
skupstina javnega podietja v skladu z zakonom, tem odlokom in Pogodbo o ustanovitvi
javne8a podietja.

{5) Presetek prihodka nad odhodki uswarren iz naslova opravljania gospodarske javne slulbe se
praviloma namenja za razvoj dejavnosti oz. storitev opravljanja gospodarskih javnih slurb.

oBnA;zLozrlw:

v predmetnem tlenu je opredeljeno ugotovljonje poslovnega izida. ohronjo se ureditev sedonjeqo 41.
ileno odloko. ugotovljonje poslovnego izido se izvede v sklodu s predpisi. skupltina je tisti orgon, ki
odbao o kritju morebitne izgube in o rozporejonju morebitnego dobiAko jovnego podjetjo.

15
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Z nomenom podpore rozvojnih nalog jovnego podjetjo je v petem odstdvku tego tlena dodotno
vneseno dololbo, do se preselek prihodko nod odhodki ustvorjen iz noslovo oprdvlionjo qospodorske
jovne slulbe provilomo nomenjo 2a rdzvoi dejovnosti.

1E. alen
(odgovornostI

Javno podietje odtovaria za svoje obveznosti z vsem svojim premolenjem, razen s premoleniem, ki
predstavlra infrastrukturne objekte in naprave, ki so namenjene za opravljanje delavnosti, ki se

izvajaio kot gospodarska javna sluiba.

oBRAZLOT|TEV3

V predmetnem ilenu je opredeljeno odgovornost jovnego podjetjo. Ohronjo se ureditev sedonjego 12.

eno Odloko. lzvzeto je odgovornost iz noslovo jovne infrosttukture, v kolikor bi blli posomezni objeni
in noprove morebiti v poslovnih kniigah jovnega podjetjo.

Ureditev le skladno z 472. tlenom ZGD-I, ki dobAo, do zo obveznosti drulbe z omejeno odgovomostjo
drulbeniki niso odqovomi.

VII. POVE.ATJE OSI{OVI{E6A I(AP]TAIA

19, alen
(pove[anie osnovneta kapltalal

(f) Skupsaina lahko sklene, da se poveta osnovni kapital. O povetanju osnovnega kapitala z

novimi osnovnimi vlolki odlodalo drulbeniki na skupsaini s tritetrtinsko vetino glasov vseh
drulbenikov.

(2) Novi osnovni vlolki se po sklepu skupine lahko zdruiujejo r drugimi poslovnimi deleri
drulbenika.

OBRA;ZIOZFEV:

ZGO-I opredeljuje poveaanje osnovnegd kopitolo v 517. tlenu, no notin, do doloto, da skupttino
drulbenikov lohko sklene, do se poveto osnovni kopitol. Povetonje osnovnego kopitolo se lohko
oprovi kot poveeonje osnovnega kopitolo z vlolki oli kot povetonje osnovnego kopitolo iz srcdstev
drulbe.

V prvem odstovku tego tleno je opredeljeno, do je zo to odlotitev potrebno tritetrtinska vetino vseh
glosov, kor se zdi qlede no poslovne delele obtin ustonoviteliic Primemo vetino.

2O. Ilen
(pr€dnostna pravlcal

(f) Deleii obtin soustanoviteljic kot drulbenikov se lahko odsvoiijo ali pravno nasledijo. Obtina

ustanoviteljica, ki namerava odsvojiti del ali celotni svoi poslovni delel, mora o odsvojiwi
plsno obvestiti vse drulbenike. Pri prodaji poslovnega delela imaio ostale obaine

ustanoviteliice predkupno pravico.

(2) Ce prednostno pravi€o nakupa uveliavi in izvede nakup vet oblin soustanoviteliic, le-te

pridobijo poslovni delel v sorazmernem delu Elede na obstorece poslovne delele'

16
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(3) Za odsvojitev poslovneta deleia osebam, ki naso drulbeniki, je potrebno soglasje vseh
druibenikov.

oBnA;zrol[Ev;

Predmetno dolotba je v sklodu z 487, tlenom ZGD-1, ki dobAo, do se Wlovni deleZi lohko odsvojijo in
dedujejo. Cetrti odstovek 481. tleno ZGD-I dototo, do Ce z drulbeno pogodbo ni doloAeno drugate,
imojo druzbeniki pod enokimi pqoji pti nokupu poslovnego deleio prcdnost pred drugimi osebomi.
Peti odstovek 481. tleno ZcD-1 po dolalo, do moro druIbenik, ki nomeravo ptodoti svoj poslovni
debl, druge drulbenike pisno obvestiti o nomercvoni prdoji in pogojih ptodoje ter jih pozvoti, do mu
morcbitni kupec spototi svojo priprovljenost zo nokup v enem mesecu od prejemo obvestilo. Nodolje
testi odstovek 481. Cleno ZGDL doloto, do te je ve| drulbenikov priprovljenih kupiti poslovni deleZ,
postonejo imetniki prodonego delero vsi kupci skupoj. V sedmem odstovku 481. tleno ZGO-I po je
opredeljeno, do lohko drurbeno pogodbo dobei, do je zo odsvojitev poslovnego delero osebom, ki
niso drulbeniki, Wtrebno soglosje vetine oli vseh druibenikov, in dobAi pogoje zo izdojo soglasjo.
Osmi odstovek 481. tleno ZGO-7 W doloto, do te nobeden od drulbenikov ni pripravljen kupiti
poslovnego delelo in drurbeniki niso doli soglosjo zd prodojo poslovnego delelo osebi, ki ni drulbenil+
lohko drulbenik izstopi iz drurbe.

Sklodno s to ureditvijo so v 20. alenu Odloko urejeno vprolonjo, ki jih ZGD-I ne urejo. loko je v
drugem in tretiem odstovku tego tleno dolo&no, do te prednostno provico nokupo uveljovi vet obtin
soustonoviteljic, postonejo imetniki prodonego delelo vsi kupci skupoj v sorozmernem delu qlede no
obstojete poslovne delele. Zo odsvojitev poslovnego deleia osebom, ki niso drulbeniki, po je potrebno
sog losie vse h d rurbenikov

VIII. PREITIEHAN'E PC'SLOVI{EGA DELE,A ZAiAOI IZSIOPA OZIROMA IZXUUC]TVE OBdilE
USTANOVITEUICE

21, alen
Prenehanie posloynela dehla obElnl ustanoulteuici

(1) Z enostranskim izstopom ali z izkljutitvijo obtine ustanoviteljice preneha poslovni delel te
obaine in vse s tem delelem povezane pravice in obveznosti.

(2) Obaina ustanoviteljica, ki ie izstopila iz drulbe, alije bila iz drulbe izkljueena, ima pravico do
izplatila v visini vplatanega svojega poslovnega delela, prevrednotenega v skladu z
veljavnimi predpisi in pod pogojem, da ie poravnala obveznosti iz naslova vplatila osnovnega
vlolka do drulbe.

(3) obtina ustanoviteliica, ki izstopa, o2iroma, ki je izkljutena iz,avnega podjetja, lahko zahteva
izroaitev tisteSa stvarnega premolenla iz javnega podjetja, ki 8a javno podjetje uporablja za
opravljanre svoje dejavnosti zgolj za to obaino na njenem obmotiu. Razlika do porne
vrednosti poslovnega dereia se obcini zagotovi v denariu. ce je vrednost tega premorenja
vi5ia od poslovnega delela obeine, obtina 2agotovi razliko v denarju.

(4) obcina ustanoviteljica, ki leli iz drulbe izstopiti, mora naiprej poravnati vse zapadle
obve2nosti. rzstop je dorlna prigrasiti direktorju najkasneje Sest'mesecev pred potekom
poslovnega leta' oirektor je dollan o izstopu obdine ustanoviteljice takoj obvestiti sk;psaino.

(5) Delitev poslovneSa deleia ni dopustna.

77
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oBRAZ[OzrrEV:

ZGD-7 ureio izkuuAitev in izstop drulbeniko v 5O7. ilen ZGD-7, prenehonje poslovnego delelo zorodi

izstopo oli izkljutitve drulbeniko po v 5O2. tlenu ZGD-7.

V sklodu s temi dolotbomi ZGD-1 Odlok v pNem odstdvku 27. tleno doloto, da z enostronskim

izstopom ali z izkljutitvijo obtine ustonoviteljice preneha poslovni delei posamezne obtine in vse s

tem deletem povezone pruvice in obveznosti.

v drugem odstovku je urejeno provico obtine ustonoviteljice, ki je izstopilo iz drulbe, ali je bilo iz

druibe izkljuteno, do izplotilo v vitini vpla(onego svojego poslovnego deleia, prevrednotenego v

sklodu z veljovnimi predpisi (upostevo se povetano oli zmonjiono vrednost sfuarnega in finontnego
premolenjo) in pod pogojem, do je porovnolo obveznosti iz noslova vplotila osnovnego vlolka do

drurbe.

Tretji odstovek tego tleno doloto, da lohko obtino ustonoviteljico, ki izstopo, oziromo, ki je izkljuteno

iz jovnego podjetjo, zohtevo izrotitev tistego sNornego premolenjo iz jovnego podjetjo, ki go jovno

podjetje upotobljo zo oprovljonje svoje dejovnosti zgolj zo to obtino no njenem obmoAju. Rozliko do
polne vrednosti poslovnego delelo se obtini zdqotovi v denorju.

Cetrti odstovek 27. tlend po doloto, do moro obeino ustdnoviteljico, ki leli iz drulbe izstopiti, nojprej
pordvnoti vse zopodle obveznosti. lzstop je dolino priglositi diektorju nojkosneie lest mesecev prcd
potekom poslovnego leto. Oirektor je dollon o izstopu obeine ustonoviteliice tokoj obvestiti skupltino.

v petem odstovku 27. tleno Odloka je opredeljeno dolotbo, v sklodu s &trtim odstovkom 483. tleno
ZGO-7, ki doloto, do drulbeno pogodbo delitev poslovnego delelo prepove.

lx. tzvRsEvat{rE usTAt{ovtTEUSt(H PRAvtc

22. tlen
(oblinskl svetl obdin ustanoviteljic)

(U obcinski sveti ustanovitel,ic si pridrrujeio pravico do:
- enakopravne8a odlotan,a o spremembah tega odloka,
- enakopravnega odlotanja o vstopu novih drulbenikov vjavno podjetje,
- enakopravnega odlo{anja o prenehaniu javnega podietja in statusnemu preoblikovanru,
- dajanja mnenj k predlogom in odloeiwam skuplaine ter sveta ustanoviteljic,
- odloaitev o subvencioniranju cen storitev Sospodarskih iavnih slulb, ki iih izvaja javno

podietje, za wojo obtino.

(2) Pristojnosti obtinskega sveta ne posegaio v pristojnosti sveta ustanoviteljic in obratno.

OBRA;ZTOTTEV:

Dolotbe odloko glede izvrSevonjo ustonoviteliskih provic so prilogoiene glede no doldbe podrotne

Nk}nodoje in zohteve Rotunskego sodigta. vendor po ne glede no prenos ptistoinosti svet

ustonoviteljic, obtinski sveti obdrriio pristoinosti do enokoprovnega odbaonio o spremembah tego

odtoko, enokoprovnego dlotonio o vstopu novih drulbenikov v iovno podietie' enokoprovnego

odtotonjo o prenehoniu iovnego podietio in stotusnemu preoblikovoniu, doionio fineni k predlogom

in odbaitvom sku$tine ter sveto ustonoviteliic, odlotitev o subvencionironiu cen storitev

gospodo5kih jovnih slutb, ki iih izvaio iavno podietie'
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v drugem odstovku 22. tleno ptedlogo novego Odloko je tudi ohronjend dobAbo sedonjego Odloka,
do pristojnosti obfinskegd sveto ne posegaio v ptistojnosti sveto ustonoviteljic in obrotno.

23. tlen
(svet ustanovltelric, ime in sedet)

(1) 5 tem odlokom se za izvrtevanje ustanoviteliskih pravic obain v javnem podjetju Center za

ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. ustanovi skupni organ obain ustanoviteljic javnega podjetja
Center za ravnanie z odpadki Puconcid.o.o.

(2) lme skupnega organa obain ie wet ustanoviteljic javnega podjetja Center za ravnanje z

odpadki Puconci d.o.o. (v nadalievanju: svet ustanoviteljic).

(3) Sedei sveta ustanoviteliic ie enak sedeiu javne8a podjetja.

(4) Strokovne nalo8e za svet ustanoviteljic opravlja uprava obtine, v kateri je sedel iavnega
podietia.

OBM;ZLO2ITEV:

Dolotbe odloko glede izvdevonjo ustonoviteljskih pravic so prilogojene glede no dolotbe podrotne
zokonodoje in zahteve Roaunskego soditto.

67. tlen ZLS v tetrtem odstovku doloto, da lohko oMinski sveti obein ustonoviio zo uresnitevonje
ustdnryiteljskih provic in zo uskldjevonje odloCitev obein v zvezi z zagotovljoniem iovnih slulb svet
ustonaviteljic. Sede| ustonoviteljic je v obtini, v koteti je sedet jovnega podjetjo. Do strokovne nologe
zo skupni orgon oprovljo obtinska upravo v obeine, v koteri je sedei, je dobAeno v 6. odstovku 67.
tleno zLS.

24. alen
(sestava in odloaanle sveta ustanovltelilc)

Svet ustanoviteliic sestavliajo vsakokratni Iupani oziroma lupanje (v nadaljevanju: Iupani) ali
po niihovem pooblastilu drugi predstavniki obein ustanoviteljic javnega podietja Center za

ravnanie r odpadki Puconci d.o.o.

Svet ustanoviteUic je ustanovljen za izvrlevanje ustanoviteljskih pravic ter za usklaievanie
odloaitev v zvezi z zaSotavljanjem ,avnih slurb ustanoviteljic. Obtinski sveti s sprejemom tega
odloka prenesejo ustanoviteljska upraviaenja na svet ustanoviteljic.

Predsednik sveta ustanovitelric se menja vsako leto po natelu rotaciie po naslednjem
zaporedju: Murska Sobota, Ljutomer, Lendava, Gornja Radgona, Beltinci, Moravske Toplice,
Radenci, Puconci, Apate, Crenlovci, TurniIae, Tilina, Krilevci, Rogalovci, Sveti lurii, Grad,
Odranci, Gornii Petrovci, Velika Polana, Cankova, Dobrovnik, Salovci, Veriej, Razkrilje,
Kuzma, Kobil,e, Hodo5.

Predsednik sveta ustanoyiteliic predstavlia srret ustanovitelric, sklicuje in vodi njegove seje,
podpisuje n,egove odloaitve ter skrbi za izvrsevanje in koordiniranie niihovega izvajanja.

svet ustanoviteliic veljavno odlota, ae ie na seji navzodih toliko lupanov oz. njihovih
pooblaltencev, da imajo vec kot 70 % (sedemdeset) vseh glasov.

(1)

(2)

{3)

{4}

(s)
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(6) Ce ob navedenem easu svet ustanoviteliic ni sklepcen, se skliae naknadno zasedanje naslednji
delovni dan po prvotno dolocenem dnevu. svet ustanoviteliic na naknadnem zasedaniu
veliavno odlota, ae ie prisotnih vsaj toliko iupanov oz. njihovih pooblaleencev, da imajo vet
kot 50 (petdeset) % vseh Blasov.

(7) svet ustanoviteliic si prizadeva, da sprejema odloaiwe soglasno. V kolikor ni motoce doseci
soglasnega sprejema odlotitve, je odloaitev veliavno sprejeta, ae zanjo Blasuje vee kot 70 %

Blasov iz 25. alena tega odloka oz. v primeru odlolene se.ie, te zan,o glasuje vea kot 50 %
glasov iz 25. alena tega odloka. V kolikor tudi predmetna skleptnost ni doselena, se seja

sklite ponovno.

(8) Seja sveta ustanoviteliic mora biti sklicana na,manj enkrat letno. V izjemnih primerih se lahko

seia sveta ustanoviteljic izvede korespondenano.

oERA:ZtOarEV:

Dolotbe odloko glede odlotonjo sveta ustonoviteljic so prilagojene glede no dolotbe podrotne
zokonodoje in zohteve Rdtunskego sodil& po vetji zostoponosti ob6in ustanoviteljic pti sprcjemonju
od I otitev sveta usto n ovite I ji c.

Eesedilo je oblikovono v sklodu z dolotbomi 61. tlend ZLS, ki doloto, do svet ustonoviteljic sestav0ojo
,uponi in do svet ustonoviteljic opravljo svoje naloge v imenu in za rutun obAin, ki so go ustonovile.

Svet ustonoviteljic veljovno odloto, te je no seji novzoeih toliko lurynov oz. njihovih pooblottencev,
do imojo vet kot 70 % glosov. Novedeno vetino je bilo glede no poslovne delele obiin ustonaniteliic
predlogono kot primerno s struni strokovne skupine, ki je obrcvnovolo ugotovitve Rotunskego
sodilto.
Svet ustonoviteljic si prizodevo, da sprejema odlotitve soglosno. v kolikor ni mogote doseti

soglosnego sprejema odlotitve, je odbAitev veljavno sprcjeto, te zanjo glosuje vet kot 70 % glosov iz

25. Aleno tego odloko.

Sedmi odstovek 24. Ileno Odloko doloto, do mord biti sejo sveto ustonoviteljic sklicana vsoj enkot
letno.

25. Elen

(Stwilo glasov tlanov sveta ustanovlteliic)

Vsak Iupan ima pri sprejemanju odloditev odstotek Slasov, ki ustreza poslovnemu deleiu posamezne

obaine soustanoviteuice iz tretjega odstavka 12. flena tega odloka.

oERAZLOz|TEV:

V predmetnem tlenu je opredeljeno ltevilo glosov tlonov sveto ustonoviteliic. Ohronio se ureditev

sedonjego 76. Abno Odloko, s tem, do se ponovno ne novoioio poslovni deleri posomezne obeine

ustonovitetjice, ompok je podon sklic nd 72. tlen Odloko, kier so le novedeni.

26' tlen
(pristoinosti svet Gtanoviteliic,

Svet ustanoviteliic ima naslednje pristoinosti:
-dolo.aposebnepoSoiezaizvajanjedeiavnostiterzaSotavlianieinuporaboiavnihdobrin,
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- odlota o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
- odlota v drugih primerih, ko tako izrecno doloaa zakon ali drug predpis.

@NAZLOATEV:

Besedilo je oblikovono v sklodu s 4. odstovkom 61. Abno ZLS, ki doloto, do obtinski sveti obein
ustonoviteljic jovnego pdjetjo zo izvrlevonje ustonoviteljskih provic obtin v sklodu z oktom o
ustonovitvi jovnego podjetjo ter zo usklojevonje odlatitev obtin v zvezi z zogotovljanjem jovnih slulb,
ustdnovijo skupni orgon, ki go sestovljojo luponi. Provice ustonoviteljic jovnega podjetjo so dolocene v
sklodu z dolotbo 25. tlend ZGJS.

27. alen
(seje sveta ustanoviteliic)

{l) Seje s\reta ustanoviteljic sklite vsakokratni predsednik sveta ustanoviteljic. Pobudo za sklic
seje sveta ustanoviteljev imajo tudi alani, katerih skupni poslovni delel predstavlra najmanj
desetino osnovnega kapitala, pri temer moraio sklicatelju navesti predlog dnevnega reda,
gradivo in predlog sklepa. Sklic seje mora biti opravuen najkasneje v roku pet dni od prejema
pobude za sklic.

(2) Seia se sklite pisno, s predlogom dnevnega reda in gradivom po elektronski polti. Vabilo s
popolnim Sradivom moraio alani prejetivsaj deset (10) dni pred seio.

(3) Podrobnosti sklica sej, vodenia, odloaanja in delovanja sveta ustanoviteljic dolota poslovnik.

oBIIAZtOrlTiEV:

V 27. tlenu predlogo Odloko je oprcdeljeno sklicevonje sej sveto ustonoviteljic. Seje sveto
ustonoviteljic sklite vsokokntni predsednik sveta ustonoviteljic. Pobudo zo sklic seje sveto
ustonoviteljev imojo tudi doni, koterih skupni poslovni dele, predstovljo nojmanj desetino osnovnego
kopitolo.

Sejo se sklite pisno, s predlqom dnevnego redd in grodivom, po elekronski polti. Vobilo s popolnim
grodivom morojo Clani prejeti usoj deset (70) dni pred sejo.

V tretjem odstovku 27. tleno je doloteno, do svet ustonoviteljic spreime poslovnik, ki urejo
podrcbnosti sktico sej, vodenjo, odlotonjo in delovonjo sveto ustanoviteliic.

28. tlen
(odlolltev scJe sveta ustanovheulc o cenah tospodarsklh lavnlh slulb)

(1) Javno pod,etie enkrat letno pripravr elaborat o cenah izvajanja gospodarskih javnih slulb v
skladu z veljavnimi predpisi ter 8a 15 dni pred seio predloii svetu ustanoviteljic. Elaborat
mora biti pripravljen v skladu z uredbo, ki doloaa metodologijo za oblikovanje cen storitev
obveznih obtinskih gospodarskih javnih sluib varstva okolia.

(2) Pred obravnavo eraborata na svetu ustanoviteuic po potrebi elaborat predhodno pregleda
strolovn,ak za oblikovanja cen gospoda*kih javnih slulb varswa okol.ia, kiga izberejo obline
ustanoviteliice.

(3) Svet ustanoviterjic sprejema enotne cene izvaianja gospodarskih javnih sruib odraganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in obdelave dolo.eniti vm
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komunalnih odpadkov za vse obeine ustanoviteljice na podlagi elaborata, ki ie pripravlien v
skladu z veljavnimi predpisi.

(4) Posamezna obaina ustanoviteuica lahko na podla8i sklepa obainskeBa sveta s pladilom iz

proraauna subven€ionira ceno gospodarske javne sluibe uporabnikom storitev v svoji obaini
v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

oERA;rtoaTEV:

Besedilo je oblikovono v sklodu z Uredbo o metodologiji zo oblikovonje cen storitev obveznih obdinskih
gospoddrskih jovnih sluib varstvo okolja, ki v 6. tlenu doldo, do izvoiolec enkrot leto priprovi
eloborot.
Potievonie cen je v ptistojnosti sveto ustonoviteljic, ki zo celotno obmo[je vseh 27 obtin ustonoviteljic
sprejme enotno ceno.

V zodnjem odstovku je le dolotbo, ki je bilo smiselno enoko Ie opredeljeno v dosedanjem odloku,
obenem po uresnituje zohteve predpisov, do morojo cene gospodorckih jovnih slulb Wkrivqti strolke,
ki nostdjojo pri njenem izvojonju. V tetrtem odstovku 28. Cleno Odloko je smiselno ohrdnjeno tetrtegd
odstovko 47. tleno seddj veljovnego Odloko.

29. Ilen
(3redswa ,a dclo sveta ustanovltetlc)

(1) Organizacirske in administrativne naloBe za potrebe sveta ustanoviteljic opravlja uprava

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

(2) Sredstva za delovanje weta ustanoviteuic zagotavljaio obcine iz proratuna v razmerru glasov

tlanov v svetu ustanoviteljic.

oBRA;rrozfiEv:

Prvi odstovek tego tleno doloto, do orgonizocijske in odministrotivne nologe zo potrebe sveto

ustonoviteljic oprovljo uprovo iovnego podjetjo centet zo ruvnanje z odpodki Puconci d.o.o.. v
tetrtem odstovku 2i. Cleno tego odloka je v sklodu s gestim odstovkom 61. tleno ZLS dobaeno, do
strokovne naloge zo skupni orgon oprovljo obtinska uprovo v obtine, v koteri je seder.

Besedilo drugego odstovko tego tleno ie oblikovono no podlogi 4. odstovko 67. Abno ZLS, ki doloto,

do moro ok o ustonovitvi sveto ustonoviteljic dolototi no6in finoncironjo in delitev sttolkov med

obdnomi.

X. UPNAVUANTE JAVNEGA PODJET,A

30. flen
(organi iavneta Podietla)

(1) organi,avnega podietja so:

- skup5lina,
- nadzornisvet,
- direktor.
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(2) Strolkiorganov in stroski alanov povezanih z udeleibo na seiah so stroiki druibe.

OBNA'ZLOZTEV:

Jovno podjetje imo naslednje oryone: skupl,ino, nodzoni svet in dircktorio. Podlogo zo ustonovitev
sveta ustonoviteljic je ietfti odstovek 61. Aeno ZLS.

V sklodu s 574. tlenom ZGDT morujo vsi jovni subjekti imeti nodzorni svet. v predlogonem tlenu so
tako upoltevdno dolotilo ZGD-r..

Orugi odstdvek tego tlena urejo stroike in dobea, do so sttoiki orgonov in strolki tlonov povezonih z
udelelbo no sejoh stroiki drulbe.

31. Elen
(skupllinal

(1) Upravljavske pravice obtin drulbenic se uresnituje,o preko skupsaine, ki jo kot alani
skupsaine sestavl.iajo direktorji obfinskih uprav ali pooblasaenci, ki imajo za to pisno
pooblastilo.

(2) Predsednik skupafine se menja vsako leto po natelu rotacije po naslednjem zaporedju:
Apaae, Beltinci, Cankova, erenlovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci,6rad,
Hodos, Kobilje, Krilevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota,
Odranci, Puconci, Radenci, Razkrilje, Rogasovci, Sveti Jurij,Sabvci, Tiiina, Turnisae, Velika
Polana, VerIej.

(3) Predsednik skupstine zastopa druibo v razmeriu do direktorja druibe in organov drulbe,
kolikor ni za posamezen primer doloaeno drugade.

OBRA;AOATEV:

Prvi odstovek tegd lleno dobAa, dd se uprovljovske pruvice obtin drulbenic uresnitujejo preko

skupltine, ki jo kot tloni skupliine sestovliajo direktorji obCinskih uprov oli poobbieenci, ki imojo zo
to pisno pooblastilo. S to ureditvijo se uveljovljo priporotilo Rotunskego sodilto, ki je tekom revizije
vztrujalo no tem pipototilu, teprov iz odlotbe Ustovneqo sodilta U-l-230/10-16 izhojo dtugdtno
stoligde.

ohronjo se rotocijo glede predsedniko skupltine - le-to se menja vsoko leto po notetu rotocije, kot
doslej. V prehodnih in kontnih dobeboh je opredeljeno, do se rotocijo nodoAuje.

fretji odstovek 37. tleno dolota, da predsednik skupltine zostopo druzbo v razmerju do direktorjo
drurbe in orgonov drutbe, kolikor ni zo p$omezen primer doloteno drugo1e.
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32. tlen
(rardelltev dasov Y skup5tinlf

Vsaka obaina ustanoviteljica ima Stevilo glasov doloceno v razmerju z obsegom poslovnega delela
obtine ustanoviteliice oziroma na vsakih dopolnienih 50 EUR osnovnega kapitala en glas:

Nariv obiine Osnovni vloiek v EUR Stevilo glasov

1. Obtina Apaae 4.040 80

2. Obcina Beltinci 6.060 t2L
3. Obtina Cankova 1.390 27

4. Obaina Gornia Radgona 9.5s0 r.91

5. Obaina Gornii Petrovci 1.560 31

6. ObIina Grad 1.640 32

Obclna Hodos 250 5

8. Obcina Krirevci 2.790 55

9. Obaina Kuzma 1.040 20

10. Obcina Liutomer 12.300 246

11. Obaina Moravske Toplice 5.380 107

L2. Mestna obtina Murska Sobota 33.700 674
13. Obtina Puconci 4.390 87

),4. Obtina Radenci 5.040 100

15. Obaina Razkriije 1.150 23

1.6. Obtina RosaSovci 2.350 47

17. obtina Sveti Jurii ob Stavnici 1.990 39

18. Obiina 5alovci 1.190 23

19. Obiina Tiiina 3.000 60

20. Obtina Veriej 1.190 23

21. Obtina Crenlovci 4.O37 80

22. Obeina Dobrovnik 1.293 25

23. obcina Kobilie 554 11

24. Obaina Lendava 11.035 220

25. Obdina Odranci 1.602 32

26. Obeina TurniSee 3.386 67

27. Obaina Velika Polana 1.496 29

Skupaj 123.413 2.455

OERA:Z[OZ|TEV:

v 7. odstovku 506. tteno zGaT je doloteno, do vsakih dopolnienih 50 eurov osnovnego vlorko doie

drulbeniku en glos.

Ohranjo se ureditev iz sedoniego 26. tleno Odloko,
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33. alcn
(pristolnogtl skupllnel

(1) Obtine ustanoviteliice sprejemajo sklepe na skupstini. Za vsa vpralanja, ki se nanaJajo na
sklic skuplaine in glasovanie na skupsaini ter niso v tem odloku posebe, urejena, se

uporabliaio dolotbe zakona, ki ureja gospodarske drulbe.

(2) obaine ustanoviteliice na skupstini odloaajo o:
- zmanjlanju ali poveaan.lu osnovneSa kapitala,
- statusnih spremembah in prenehaniu drulbe,
- izkljuaitvi prednostne pravice druibenikov pri prevzemu novih vlolkov,
- spre.ietiu letnega poroaila in uporabi bilanane8a dobitka,
- sprejetiu letnega in srednieroanega poslovnega natrta,
- zahtevi za vplatilo osnovnih vlolkov,
- vralanju naknadnih vplaail,
- deliwi in prenehaniu poslovnih deletev,
- predhodnem soglas,u k imenovanju ali odpoklicu direktorja javnega podietia,
- ukrepih za nadzor dela direktorja,
- postaviwi prokurista in poslovnega pooblaltenca,
- weliavljanju zahtevkov javneta pod,etja proti direktorju ali drurbenikom v zvezi s

povralilom Jkode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju,
- zastopanju drulbe v sodnih postopkih proti direktorju,
- imenovan,u in odpoklicu tlanov nadzornega s\reta,

- potrditvi ali odpoklicu zunaniega revizoria za reviziro letnih porotil na predlog

nadzornega sveta,
- podelitvi soglasia direktorju .iavnega podjetja o ustanoviwi nove Sospodarske drulbe ali

pridobiwi in odsvojiWi delelev v drugi gospodarski drurbi,
- pridobivanju,odsvoiitvialiobremenitvinepremianin,
- drugih zadevah, za katere tako doloaa vsakokrat veljavna podro.na zakonodaja, ta odlok

ali Pogodba o ustanoviwijavnega podietja.

(3) Direktor iavnega podretja mora vsako leto skuplaini predloiiti poslovni nalrt.iavnega
podjetja. Potrjen poslovni natrt je zavezuioc. Poslovni nafn ima vsaj naslednie sestavne dele:
ocena priCakovanega dobiaka oz. izgube, natrt investicij, finanani naart.

(4) Za uainkovito zagotaylianie javnih dobrin in uspelno poslovanje .iavnega podietja, sprejme
skupltina iavnega podjetia na predlog direktorja srednjerotni poslovni naart druibe, ki

zaiema obdob,e 7 let (razvoini program).

(51 V primeru obstoja nevarnosti za obstoj drulbe je skupltina dollna takoj sprejeti ukrepe za
odpravo razlogov, ki ogrorajo celovitost in delovanje drulbe.

OBiAZLO2[EV:

asedilo je oblikovono no podlogi 28. abno zcls, ki dolota, do se zo vso vpralonjo, ki se nonosojo na
polotoj jovnego podjetjo, upotobliojo predpisi, ki wejojo pololoj podjetij oz. gospodorckih drulb, te z
ZGJS oli drugim zokonom niso urejeno drugote.

Pristojnosti skupgcine dototene v 2. odstovku tego aeno so v sklodu z dolotbo sos. abna zGD-7. zGD-
7 v 505. Clenu dolalo, do drurbeniki odloaojo o:

- sprejetju letnego Wotilo in uporobi bilontnego dobieko;
- zohtevi zo vplatilo osnovnih vlolkov;
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- vrotoniu noknodnih vpbAil;
- delitvi in prenehonju poslovnih delelev;
- postovitvi in odpoklicu poslovodij;
- ukrepih zo pregled in nodzor dela poslovodij;
- postovitvl ptokuristo in poslovnego pooblo;(enco;
- uveljovljonju zohtevkov druibe proti poslovodjem oli druibenikom v zvezi s povrotilom ikode,

nostole pri ustonovljonju dli poslovodenju;
- zostopdnju druibe v sodnih postopkih proti poslovodiem, in
- drugih zodevoh, zo kotere toko dolotd ta zakon oli druibeno pogodbo.

:14. alen
(skllc skupsalnel

(l) Seio skupstine sklicuje predsednik skupscine na lastno pobudo, dollan pa jo je sklicati na

zahtevo katerekoli obtine ustanoviteljice. Direktor zahteva sklic skuplaine v primerih,
doloaenih z zakonom.

(2) Se,a skupldine mora biti sklicana najmanienkrat letno.

(3) Sejo skupStine vodi predsednik. V odsotnosti predsednika vodi sejo skupSaine alan, ki

nadomeita predsednika.

(4) Skupttina se sklicuje preko elektronske po5te, pri temer mora biti vabilo Clanom vrodeno
naimani petindvajset dni pred datumom seje. Z vabilom mora biti predlagan dnevni red seie.
Gradivo se posreduie alanom po elektronski poSti najmanj deset dni pred seio skupsaine.

(5) SkupStina se lahko sklide fizitno ali korespondentno, z uporabo sredstev informacijsko-
komunikaciiske tehnologije.

OBRAZTOATEV:

Odlok v 34. tlenu urejo sklic skupltine. Sejo skupltine sklicuje predsednik skupttine no lostno pobudo,

dollon po jo je sklicoti no zohtevo dirckorjo oli lupono koterekoli ustonoviteljice. Direktor zohtevo
sklic skupttine v primeih, dolotenih z zokonom. Te primerc opredeljuje ZGD-I v 508. tlenu. V sklodu s
tem tlenom sklite skupitino poslovodjo:

- te noj drulbeniki odlotojo o zodevah iz 505. ebna tego zokono;
- te je to nujno zo interese drulbe;
- te se z letno bilonco oli bilonco med poslovnim letom ugotovi, do je izgubljeno polovico

osnovnego kopitolo:
- v drugih primerih, dolotenih z zokonom oli drulbeno pogodbo.

Drugi odstovek tega tleno doloto, do sejo skupldne vodi predsednik. v odsotnosti predsedniko vodi

sejo skupltine tlon, ki nodomegto predsedniko.

fretji odstovek doloto, do se skupstino se sklicuie preko elektronske porte, pri Cemer moro biti vobilo

tlonom vroteno najmonj wtindvojset dni pred dotumom seie. z vobilom moro biti prcdlogon dnevni

red seie. Grodivo se posreduje tlonom po elektronski poiti noimani deset dni pred seio skupltine.

Cetrti odstovek dololo, do se Skupltino lohko sklite in oprovi korespondentno oli z uporobo dtugih

srcdstev intormocilsko-komunikociiske tehnobgie.

sptogno vetjovno ureditev po zco-7 provilomo predvidevo izvedbo skup,cine delnitorkv v osebni

(Jizitni) prisotnosti detnitorjev oli niihovih poobtoltencev, zco-1 po dopulto tudi, do se delnitorji
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udelelijo skupEtine oli glosujejo pred skupgtino oli no njej s pomoAio elektronskih sredstev brez lizitne
prisotnosti, vendor pod pogojem, do je le-to urejeno v statutu druzbe (tettti odstovek 297. tleno ZGD-
7). V tem primeru je v drulfuni pogodbi (Pogodbi o ustonovitvi jovnego podjetjo) potrebno urediti
postopek izvedbe skupttine, pri Aemer je zlasti pomemben notin identitikocije delnitorjev ter
zaqotovitev vornego in delujotego sistem elektronskego komunicironjo. Drulbeno pogodbo oz. stotut
lahko pooblosti poslovdstvo, do to postopck podrobneje urcdi. Tov6tno ureditev je smiselno v
primeru izjemnih rozmer, kot npr. epidemiie COVID-7q. Molnost korespondentnih skupltine se ni
izrecno predvidena, le-te niso mogote.

35. Ilen
(sprelem odloiltev na tkupllni!

Skup5tina veUavno odloaa, te .le na s€ji navzotih toliko tlanov, da imajo vec kot 70
(sedemdeset) % glasov v skladu z 32. alenom tega odloka.

Ce ob navedenem Casu skupllina ni sklepina, se preloli na naslednji delovni dan po prvotno
dolotenem dnevu ob istem aasu, na kar skupsaina veljavno sklepa, te ie prisotnih vsai toliko
tlanov, da imaio vec kot 50 (petdeset) % glasov.

Skupttina sprejme veliaven sklep, te je za sklep glasowlo vec kot 70 (sedemdeset) % glasov v
skladu z 32. Ilenom tega odloka, razen te vsakokrat veljavni predpisi 02. ta odlok ne doloaajo
drugaae.

v primeru naknadneSa zasedania skupstine iz prvega odstavka tega alena, skupstina sprejme
veliaven sklep, te je za sklep glasovalo ved kot 50 (petdeset) % glasov v skladu z 32. alenom
te8a odloka.

Za sprejem odlotiwe o ia/ajanju storitev na obmodju drugih obtin, ki niso ustanoviteuice

iavne8a podjetja (pridrulene obtine) po pravilih za t. im. pogodbeni ir-house v skladu s

aetrtim odstavkom 7. tlena tega odloka je potrcbno soglesJe vreh obain ustanoviteljic.

(5) Za sprejem odlotitve o izva.ianju storitev na obmodju drugih obtin, ki niso ustanoviteljice

,avneSa podjetja s priiavo na javne razpise za podelitev koncesije v skladu s petim odstavkom
7. alena tega odloca, je potrebna 70 % vetana glasov v skladu s 32. alenom teSa odloka ter
so8lasje matiane obline, kjer se nahaja odlagalno polie.

(7) SkupScina lahko za potrebe organizacije svojeSa dela sprejme poslovnik.

OBRAZTOATEV:

Dobebo eqo abno opredeljuje osnotte delovonjo in sprgemonjo odlotitev no skupltini. obenem je
prcdvideno mornost, do skupitino o svojem delu lohko sprejme poslovnik, kjer svoje delovonje
podrobneje opredeli.

Predldgone dolotbe so usklojene z dolocili z6D-1. zGD-7 v 570. ctenu dobao, do skupltino
drulfunikov veljovno odloco, te je novzotih toliko drulbenikov, do imajo (vso vetino glasov v sktodu
z dobabo pNego odstovko s6. deno zGD-7. ce ni z zokonom ori drulbeno pogodbo dolo&no
drugote, odlotojo clrulbeniki no skupltini z veaino oddonih glosov. Nodolje zGD-7 v tretjem odstovku
51o. tleno ctobao, do drulbena pogodbo tohko doloti, do se ie v vobilu zo skuptaino doloti noknodni
don zosedonjo skupfiine, te to ob pttotno dorocenem tosu ne bi bilo skrepano; skuprtino no
noknodnem zosedoniu veliovno odloto ne glede na ltevilo novzotih drutbenikov. tetrti odsiovek tegi

t1)

(21

(3)

(4)

(s)
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570. tleno ZGD-I po doloto, do noknodni ddn zdseddnjo ekupltine ne sme biti doloten prcj kot
noslednji delovni don po pNotno dotoeenem dnevu.

V sklodu z novedenimi dolotbomi ZGD-7 je v 35. tlenu Odloko novedeno urcditev glede spreiemonjo
odlotitev na skupliini, ki odstopo od ureditve v ZGD-7. Praviloma se zohtevo nomree veQo veiino zo
sprejem odloditev skupltine, kot izhoja iz ZGD7. ZGD-I dobAa minimolno vetino, toko do je to
ureditev dopustno.

36. Elen
(nadzornl svetl

Nadzorni svet sestavlia Sest Clanov, od katerih so ltirje tlani predstavniki obtin ustanoviteljic,
dva 6lana pa sta predstavnika delavcev, imenovana v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje
delavcev pri upravljanju.

tlane nadzornega sveta imenuie skupstina ra dobo Stirih let in so po preteku mandata lahko
ponovno imenovani. Razpis izvede predsednik skup5Cine, postopek razpisa in imenovania se
podrobneje doloai s poslovnikom.

Razpis za mesto alana, kiie odstopil, oziroma mu ie prenehalo alanstvo iz drugega razlo8a, se
opravi takoj. Razpis in imenovanje nadomestnega tlana se izvede za ostanek mandatnega
obdobja tlana, ki mu je predtasno prenehal mandat.

Nadzorni svet izmed alanov predstavnikov obcin ustanoviteuic z navadno veaino izvoli
predsednika in njeSovega namestnika. Predsednik nadzornega sveta zastopa javno podjetje
nasproti direktoriu in obtinam ustanoviteliicam. Predsednik nadzornega sveta je pooblasten
za sklepanje pogodbe o zaposlitviz direktorjem.

elan nadzornega sveta ie lahko le neomeieno poslovno sposobna fiziana oseba, ki izpolnjuje
pogoje za llane nadzornega sveta, katere dolota zakon, ki ureia gospodarske drulbe. Poleg
meril, ki iih dolota zakon, ki ureja gospodarske druibe, morajo tlani nadzornega sveta
zadostiti 5e naslednjim merilom:
- imajo najmanj univerzitetno (stopnja Vll) ali visoko strokovno izobrazbo (stopnja Vl/2),
- imajo vsaj 5 let ustreznih delovnih izkulenj s podrodja vodenia ali sodelovania v orSanih

upravljanja, vodenia proiektov ali podro.ja za oblikovanje cen gospodarskih javnih slulb
varstva okolia ali s podrotja delovanja javnega podjetia,

- so strokovniaki oz. usposobljeni na podrotru oblikovania cen gospodarskih .iavnih sluib
varswa okolia, kar dokazujeio z referencami oz. potrdilom, kar ne velja za predstavnika

delavcev, imenovanega v skladu z zakonom, ki urera sodelovanje delavcev pri upravljanju,
- odlikuie jih osebna integriteta in poslovna etianost,
- premorcjo poslovno in druEo ustrezno strokovno znanje s podrotja delovania iavnega

podjetia,
- 5o sposobni uainkoviteBa komuniciranja in timskega dela,
- niso v morebitnih konfliktih interesov.

{5) Skupstina lahko odpoklite tlane nadzornega weta, ki iih ie imenovala, pred potekom

mandatne dobe. Clan nadzornega sveta, ki 8a ie izvolil svet delavcev, je lahko odpoklican

pred potekom mandata, te tako sklene wet delavcev.

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

28



I. OBRAVNAVA

OBRA'ZIOI|TEV:

v skladu z 2. odstovkom 514. tleno zGD-7 je v jovnih podjetjih, kot je CEROP d.o.o., nodzorni svet
obvezen orgon.

Nddzorni svet sestovljo lest tlonov, od koterih so ltije ebni predstovniki oblin ustonoviteljic, dvo
ebno W sto predstovniko delovcev, imenovono v sklodu z zokonom, ki wejo sodelovonje delovcev pri
uprovljonju.
Zokon o sodelovonju delovcev pri uprovljonju (ZSDU) v 78. tlenu doloto, do se sodelovonje delovcev
pri upruvljonju uresnituje preko predstovnikov delavcev v orgonih vodenjo in nodzora drulbe. Njihovo
Itevilo v nodzornem svetu ne sme biti monjte od ene tretjine tlonov in ne veCje od polovice vseh

tlonov nodzornego sveto (79. tlen ZSOU).

Nodzorni svet moro med svojimi (loni izvoliti predsedniko in njegovegd nomestniko. Eesedilo je
usklojeno z doldili 278. tleno ZGD-I.

Clone nodzornego sveto imenuje skupltino zo dobo gtirih let in so po preteku mondoto ldhko ponovno

imenovoni. Rozpis izvede predsednik skupgtine, postopek rozpiso in imenovonjo se podrcbneje doloti
s poslovnikom.

Poleg pogojev, ki iih zo tlone nodzomih svetov zohtew zGD-l, dodojo dodotno merilo to tlonsNo, ki
sledijo priporotilo SDH zo uprovljonje drulb v drlovni losti, v sklodu s priporotili strokovne skupine, ki
je obrovnovolo ugotovitve Rotunskego sodilto. Oputteno ie zohtevo po oprdvlienem posebnem

usposobljonju zo tlone nodzornego sveto, soj se v proki nd lokolni rowi opulto, dodatno pa ie
vneseno zahteva, do moro biti tton nodzornega sveto strokovnjok za oblikovonie cen qospodorskih

jovnih slulb vorsoo okoljo. v tem delu sledi predlog besedilo pripombom Rotunskego soditfu.

Skupltino lohko odpoklite tlone nadzornego sveto, ki jih je imenovolo, pred potekom dobe. tlon
nodzomego sveto, ki go je izvolil svet delovcev, je lohko odpoklicon pred potekon mondoto, te toko
sklene svet delovcev.

37. Elen

(posbvanlc in odlotanje mdzorncga sreta)

Nadzorni svet opravlja svoje delo na seiah. Zaradi opraviauivih razlogov lahko predsednik

skliae korespondentno seio, ki se izvede z uporabo informaciisko - komunikaciiske
tehnologiie na daljavo. Nadzomi wet je sklepten, te je pri sklepanju navzodih vsai polovica
tlanov.

vsak alan ima en glas. Odloaitev je sprejeta, ee ie anjo glasovala vetina navzotih Clanov
nadzornega sveta. V primeru, da je rezultat glasovania neodloten, je odloCilen glas
predsednika nadzornega sveta.

Nadzornisvet se sklicuje po potrebi, yendar pa naimanj enkrat letno.

Nadzorni svet najmani enkrat letno porota skuplCini o svojem delu.

tlan nadzornega weta ne sodeluje priodloCanju o zadevah, ki se nanasajo nani.

Za nadzomi svet se smiserno uporabrjajo dorodbe zakona, ki ureia,o porolaj in pristojnosti
nadzornega sveta v drurbi z omeieno odgovornostjo.

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(5)
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(7) Podrobnosti sklica sej, vodenja, odlotanja in delovania nadzornega sveta dolola poslovnik.

OBRAZTOATEV:

Nodzorni svet oprovljo svojo deiovnost nd rednih in dopisnih sejoh, pri temer je sejo skleptno, ee je no
njej prisotno vsoj polovica donov, odlotitev po je sprejeto, Ce zonjo glosuje veAino oddonih glosov.
Vsok ebn nodzornego sveto imo en glos, v primeru enokego {tevild glosov je odlotilen glos
predsedniko nodzonego sveto, kor ustrczd ureditvi iz tetrtega odstovko 257. deno ZGD-I. Clan

nodzornego sveto ne sodeluje p odlotonju o zodevoh, ki se nonotojo nanj.

Seje se lahko oprovijo tudi oprovi z uporabo sredstev informocisko-komunikociiske tehnologiie.

Odlok nopotuje nd uporobo dolotb ZGD-7 o vprdlonjih, ki s tem odlokom niso urcjeno.

Zodnji odstovek tego tleno predvidevo, da podrobnosti sklico sej, vodenjo, odbAdnja in delovonjo
nodzornega sveto doloto poslovnik.

38. alen
(pristojnosti nadrorneta sveta)

(1) Nadzorni svet nadzoruje vodenle poslovjavnega podjetja.

(2) Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
- izvede postopek iavnega razpisa za imenovanie direktoria,
- ob pridoblienem predhodnem soglasju skupstine imenuje in odpoktiae direktorja,
- sklepa pogodbo o zaposliwi z direktorjem,
- nadzoruje vodenie poslovjavnega podjetia,
- predlaga skup$tini v izvolitev ali odpoklic revizor.,a za revizijo letnih porotil,
- predlaga skupstini sprejem sklepov iz svoie pristojnosti oz. daie mnenje k predlogom za

sprejemanle sklepov skupltine, danih s strani direktorja,
- sprejema poslovnik o delu nadzornega sveta,
- imenuje revizijsko komisijo,
- obravnava oz. preveri letno porotilo drulbe in predlog za uporabo bilandnega dobilka ter

zavzame staliSte do revizijskega porolila,
" obravnava predlog letnega in srednjero.nega poslovnega natrta z nadrtom anvesticij

javnega pod.letja, katerega v obravnavo nadzornemu svetu posreduie direktor javnega
podjetia,

" daje mnenje k pisnemu poroailu o poslovanju javnega podjetia in povezanih drulb na

koncu vsakega polletja in Ba posreduje v sprelem skupltini,
- dolo.a prejemke direktoria upoltevaie veljavne splolne in interne akte iavnega podjetia,
- opravlja druge zadeve doloaene z vsakokrat veliavno zakonodajo, s tem odlokom in

pogodbo, s katero so urejena razmerja med oblinami ustanoviteljicami ter iavnim
podjetjem.

(3) O delu nadzorneSa sveta tprejme nadzornisvet poslovnik.

OBRAZTOZIIEV:

Besedilo 38. tlena tego odloko ie oblikovono v skladu z 574. tlenom ZGD-L, ki doloto, do ee ima

drulbo nodzorni svet, se zonj smiselno uporoblioio dobebe o nodzornem svetu v delniiki drulbi.

Nodzorni svet imoio vse dtulbe, ki so subiekti iovnego intereso'
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ZGD-7 v 287. tlenu doloto, do nodzorni svet nodzoruje vodenje poslov druibe. V zvezi s tem imo
pristojnosti kot so novedene v predlogonem tlenu.

Med pristojnostmi nodzornega sveto ie tudi imenovonje in odpoklic dircktorjo v sklodu z dolotbo
tetftego odstovka 575. tleno ZGD-I. Slednji nomret doloto, do te imo dru1bo nodzorni svet,
poslovodjo imenuje in odpoklite to svet.

Glede na zodnie spremembe ZOD-1 je med nologami nodzornego sveto tudi imenovonje revizijske
komisije.

39. tlen
(plaCila Elanom nadzometa svetal

(1) elanom nadzornega sveta se za njihovo delo za8otovi plaailo. o plalilu Clanom nadzornega

sveta odloai skupslina. Platilo mora biti v ustreznem razmer.iu z nalogami tlanov nadzornega

sveta in finanlnim pololaiem iavnega podietja.

(2) Clani nadzornega s\reta ne morejo biti udeleieni pri dobitku iavnega podjetia.

oBRAZrOzrEv:

zG&1 v 2a. denu doloto, da se lohko tlonom nodzornego delo zo njihovo delo zagotovi plotilo, kot
doloti drurbeno pogodbo oli skup{lino. Plocilo moro biti v ustreznem rdzmerju z nologomi tlonov
nodzornego sveto in finontnim pololojem jovnego podjetjo. Cloni nodzomego sveto ne morejo biti
udelereni pri dobitku.

i(). tlen
(revizllska komlslral

Nadzorni svet je v skladu z dolotbami vsakokrat veljavneSa zakona, ki ureja Bospodarske
druibe, dollan imenovati revizUsko komisUo.

Komisijo s€stavljajo predsednik in naimani dva alana. Predsednika imenuje nadzorni wet
izmed svojih tlanov. Plaailo alanov komisije, ki niso tudi alani nadzorneSa weta, doloCi
nadzorni svet s sklepom.

Se.i komisiie se smeio udelelevati le alani komisiie. Pri obravnavanju posameznih toak so
lahko na s€io porabljeni iwedenci ali porodevalci.

Komisija porota o svoiem delu nadzornemu wetu.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Revizi.iska komisiia izvaja nato8e v skladu z dolocbami vsakokrat veljavnega zakona, ki ureja
gospodarske drulbe. Reviziiska komisija ne more odlocati o vpralanjih, ki so v pristojnosti
nadzornega sveta.

(6) Za vsa ostala vpraianja v zvezi z delovaniem revizijske komisiie, ki niso urejena s tem
odlokom, se uporabljajo dolotila zakona, ki ureja gospodarske druibe.

OBRAJZLOzIEV:

zGD-1 v 514.0 tlenu doroto, do moro v druibi, ki je subjek iovnego intereso, nodzorni svet imenovoti
revizijsko komisijo, za revizijsko komisijo se smiselno uporabtjdjo dototbe 27g. in 2go. deno ZGD_1.
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Nodzorni svet moro imenovoti revizijsko komisijo, ki je sestovljeno iz vsdj treh tlonov. Nologe komisije
so nottete v Wtem odstovku tego tleno in ne posegojo v nologe nodzornego sveto.

41. tlen
(direktor javnega podjetia,

(1) Direktor ie poslovodni orSan javnega podjetia.

(2) Direktor vodi poslovanje in delo javnega podjetja neomejeno, samostojno in na lastno
odgovornost ter zastopa in predstavlia javno podjetja.

(3) Pristojnosti direktoria so tudi:
- izvajanie sklepov skuplaine in nadzornega weta, ki so vezani na redno poslovanie iavne8a

podietja,
- poroaanie skuplaini in nadzornemu sv€tu javnega podietja o zadevah, ki lahko

pomembno vplivajo na delovanje javnega podjetja,
- sprejem akta o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest, kadrovskeSa natrta in

izvajanie kadrovske politike ter prerazporeianje in sprejeman.ie delavcev na delo v skladu
s sprejetimi akti,

- imenovanre vodilnih delavcev,
- sklepanie pogodb o zaposlitvi, odloaan,e o zadevah s podrodja delovnih razmerij skladno

z zakonom, kolektivno pogodbo in splolnimi aki delodaialca,
- dolotanje nalog zaposlenim vjavnem podjetju in nadzor nad njihovim izvajaniem,
- spreiem vseh splotnih aktov iavnega podietja,
- priprava letnega in srednjerotnega poslovnega nadrta,avneSa pod,etia, letneSa poroaila

in ostale dokumentaciie, v skladu z veljavnimi predpisi,
- priprava letnega porofila drulbe z ratunovodskimi izkazi in dru8imi sestavnimi deli,

vkliuano s predlogom uporabe bilantnega dobieka in predlaganje v sprejem skuplaini po
predhodni obravnavi nadzornega sveta in revizoria,

- za8otavlranje poSoiev za sodelovanje delavcev pri upravljanju v skladu z veliavnimi
predpisi,

- izvajanje nalog, ki jih dolotajo predpisi, v razmer,u do obain ustanoviteljic in nadzornega

sveta ter odloaanie o drugih tekoaih zadevah,
- imenovanje direktoriev v odvisnih druibah, na podlagi predhodne izvedbe javneSa

razpisa in pridoblienega so8lasja nadzornega sveta.

(4) Direktor mora pridobiti predhodno soglasje skupicine v nasledniih primerih:
- pridobivanje,odsvoiitevaliobremenitevnepremi6nin;
- izdaianie vrednostnih papirjev;
- pridobivanie, odsvojitev ali obremenitev drugih sredstev, katerih posamifna vrednost

presega 50.000,00 EUR,

- izvajanje investiciiskih del in zadolievanie, ki presega 100.000,00 EUR, dajanie takih
posoiil in porostev;

- statusne spremembe javnega pod.ietia.

oBRA;ZrOzlIEV:

V sktodu z dolotbo 515. ebno ZGO-1 imo drurbo enego oli veA poslovodii, ki no lostno odgovornost

vodijo posle druibe in io zostopoio.

V tretjem odstovku so novedene pristoinosti direktorio iovnego podietid'
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V tetttem odstovku tego tlena se smiselno ohronja ureditev iz 37- in 39. tleno sedonjego Odloko, do
moro direktot jovnegd podjetjo v dobeenih primerih pridobiti soglasje skupgtine.

42. Ilcn
(lmGnovanlc dlrokiofja ln pogojl za imcnovanlcl

(1) Direktorja imenuje in odpoklite nadzorni svet s posebnim sklepom za mandatno obdobje
Stirih (41 let in ie lahko ponovno imenovan.

(2) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg z zakonom dolotenimi pogoji izpolnjuie Ie
nasledn.ie pogoje:
- najmanj Vll/2. stopnja izobrazbe ekonomske, pravne, tehnitne ali organiracijske smeri,
- naimanj pet {5) let delovnih izkuseni na vodswenih delovnih mestih,
- izkulnje iz podroaia varovania okolja in ravnania z odpadkiter poznavanie zakonodaje iz

tega podroaja.

(3) Pravice, obveznosti ter pooblastila in odgovornosti direktorja se podrobneje dolofijo s

pogodbo o zaposliNi poslovodne osebe oz. poslovodenju, ki jo direktor sklene z nadzornim
svetom oz. jo v imenu nadzornega weta sklene predsednik nadzornega sveta.

(4) ee direktor ni imenovan ali iz katereSakoli razloga ni direktorra, nadzorni wet javnega

pod.letia imenuie zatasnega direktorja, ki mora izpolnievati enake pogo.ie kot so dolodeni 2a

imenovanie direktorja, vendar najvee za dobo ene3a leta.

OSRA'IIOAIEV:

V 575. tlenu ZGD-7 direktorjo imenuje in odpoklite nadzorni svet, te go drulbo imo. ZGO-7 doloto, da
se direktorjo imenuje zo doloten tos in do monddt tqo nojmonj 2 leti. lsto osebo ie lohko ponovno
imenovono.

Glede no 2. odstovek 255. tleno v zvezi s lestim odstovkom 575, dena ZGO-7 je lohko direkor jovnego

Wdjetjo vsoko pmlovno spsobno fiziAno osebo, rozen osebo, ki je ,e tlon drugego oryono vodenja oli
nodzoro te drulbe; je bilo provnomoeno obsojeno zorodi koznivego dejonjo zoper gospodorstlo, topet
delovno rozmeie in sociolno vornost, zoper prcvni promet, zoper premolenje, zoryr okolje, prostot in
norovne dobrine. fo osebo ne sme biti tlon orgono vodenjo oli nodzoro pet let od ptdvnomotnosti
sodbe in dve leti po prestoni kozni zoporo; ji je bil izteten vornostni ukrep prepovedi oprovljonjo
poklico, in sicer dokler trajo prcgoved, oli je bilo kot tlon orgono vodenjo ali nodzoru drulbe, nod
koterim je bil zotet stetojni postoryk, provnomotno obsojeno no plotilo odlkodnine upnikom v skladu
z tlolotbomi zokono, ki urejo frnonAno poslovonje podjetij, o odlkodninski odgovomnti, in sicer le dve
leti po provnomotnosti sodbe. Odlok doloto k dodatne pogoje, in sicer do mora oseba imeti nojmonj
Vlr/2 stopnjo izobrozbe ekonomske, provne, orgonizocijske oti druge ustrezne smeri, nojmonj pet (S)
let delovnih izkulenj no vodstvenih delovnih mestih in izkuinje iz podrotjo vorovonjo okotjo in
rovnonio z odrydki tet poznovanie zokonodoje iz tego podrod.jo.

Pravice, obveznosti in odgovornosti direaoio se podrobneje dobaijo s pogodbo o zoposlitvi, ki jo
direkor sklene z nodzornim svetom jovnego podjetio.

v zodnjem odstovku so dobeb grede imenovonja zotosnego direktorjo, zo primer, te direkor ni
imenovon, oli iz koterego koli rozlogo ni direkorjo (prim. npr. tudi drugi odstovek 273. den zGD-1).

43. ilen
(odpoklic direktorla)
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Nadzorni svet odpokliae direktorja pred iztekom mandata:
- te krli tiste doloabe drulbene pogodbe, ki omeruiejo niegova pooblastila za zastopanje v

razmerju do tretjih,
- te s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroai alanici vecjo Skodo ali Ce zanemarja ali

malomarno opravua svoie dolZnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hulSe motnje pri
opravuanju dejavnosti javnega podietja,

- ae nastane kateri od razlogov, ki ie po predpisih o delovnih razmeriih razlog za prenehanie
pogodbe o raposliwi,

- ae neutemelieno ne izvrsuje sklepov skupsaine ali sveta ustanoviteliev,
- v drugih primerih, kijih dolola zakon.

OBRAZTO TTEV:

Ohronjo se ureditev iz sedonjego j2. tleno Odloko.

v sklodu z drugim odstovkom 268. tleno ZGD-1 lohko nodzorni svet odpoklite posomeznego tlono
u prove ol i p redsed n iko :

- te huje kriii obveznosti;
- te ni sposoben voditi poslov;
- Ae mu skupltino izrete nezoupnico, rozen Ce ie nezoupnico izreklo iz otitno neutemeljenih

rozlogov, oli
- iz drugih ekonomsko-poslovnih rozlogov (pomembnejle spremembe v struktuti dehieoriev,

rc orgonizocij o i n podobn o ).

ti primeri so zojeti z zodnjo olinejo 43, Cleno Odloko.

zGD-l ne urejo dstopo poslovodje drulbe z omejeno odgovornostjo. V sklodu s sodno wokso (npr.

VSK sklep Cpg j23/2074) zodo$o zo vpis izb sa zokonitego zostopniko njegovo odstopno izjovo (izroz

volje, dd ne leli vet oprovljati dolotene funkcije), ki je v konkretnem primeru edind relevontno listino,
saj ima konstitutivne utinke. Ker lohko tdko poslovodjo z odstopno izjovo dosele prenehonje svoje

funkcije, zo pretryonje tego rozmerio z drulbo ni potrcbno 5e delovonje skupg.,ine oz. nadzornego
sveto, v kolikor imo drulba nodzorni svet.

tl4, ilen
(prcnehanie mandatal

(1) Direhorju predaasno preneha mandat:
- ae izgubi poslovno sposobnost,
- ae postane trajno nezmoien za opravljanie dela,
- te je s pravnomodno sodbo obsolen na nepoSorno kazen zapora, daljSo od Sest mesecev.

(2) Oirektorju preneha mandat z dnem, ko nadzorni svet u8otovi, da so nastali razlogi iz

prejtnje8a odstavka.

oBnAzroarEv:

Ohronjo se ureditev iz sedoniego jj. tleno odloko.
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XI. POSLOVNA POI"ITIXA IN PRAVICA OO IT{FORMACIJ

45. alen
(praYlca do informacijl

(1) (aterakoli obaina ustanoviteliica lahko kadarkoli zahteva vse informacije Slede poslovanja
javnega podietia.

(2) Javno podietje je dollno katerikoli ustanoviteuici zagotoviti informaci.ie o poslovaniu vseh
gospodarskih drulb, katerih drulbenik je javno podietje.

oBRAZTOz|TEV:

Ustonoviteljice imojo ptovico do inlormocii in vpogledo. Novedeni provici ptipodoto vsdki

ustanoviteljici.

XII. FINANCIRANJE DUAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA

46. alen
(financlranle!

(1) oejavnosti javneSa podietja se financiraio:
- s plaaili za storitve,
- s prodaio blaga in storitev na trgu,
- iz sredstev ustanoviteliic,
- iz drugih virov.

(2) Obtina Puconcivodi poseben proratunski sklad, na katerem se zadrluiejo sredstva iz naslova
platila naiemnine za iavno infrastrukturo, ki io ima iavno pod.ietje v podnajemu. Vitina
sredstev, ki se zbira na tem proratunskem skladu, s€ doloti na podlagi spreietega sklepa

ustanoviteliic, v odstotku od obradunane naiemnine za iavno infrastrukturo glede na

vsakoletni poslovni naart.

OBRA,ZIOATEV:

Besedilo prvego dstavka je oblikovano no podlogi 8. Abno ZGJS, ki dobAo notine finoncircnjo
javnego podjetjo.

Pri obtini Puconci je ie oblikovan poseben prorotunski sklod, v koterem se mesetno zbiro SO%

obratunone nojemnine za javno infrostrukuro, ki jo imo jovno podjetje v podnojemu od obtin
ustonoviteljic. No podlogi te dolotbe v odloku, bi se v prontunu zbitolo nojmonj SO% nojemnine,
vsokoletno vrino po se utefielji in Wtrdi v poslovnem notrtu podjetjo.

47. alen
(delovanje v skladu z zakonl,

(1) lavno podjetie se je, v zvezi z izva.ianjem javne srulbe, grede pridobivanja pogodbenih
izvajalcev in dobaviteriev oprem€, dorrno ravnati po doroabah zakona in drugih predpisih.

(2) Javno podietie mora za morebitne deiavnosti, ki niso oprederjene kot gospodarska javna
sluiba, voditi loleno raCunovodstvo v skladu z zakonom.
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oBRAZTOzTEV:

V sklodu z dolotbo 66- tleno ZGD-7 je jovno podjetje dollno voditi rotunovodstvo po dolotilih zokono,
ki urejo gospodorske drulbe.

XIII. PRAVICE, OBVEZI{OsN IN ODGOVORI{OSTI JAVI{EGA PODJET'A V PRAVNEM PROMETU

4E. tlen
(pooblastilo obdin ustanoviteliic iavnemu podletlu)

(1) Javno podjetje ima v pravnem prometu s pravnimi in fizitnimi osebamivsa pooblastila.

(2) Obline ustanoviteliice pooblaltajo direktorja javneSa podjetia, da v njihovem imenu in za

njihov ratun sklepa sporazume iz aetrteSa odstavka 7. alena teta odloka, pri aemer je dollan
pred podpisom sporazuma pridobiti soglasje skupltine za podpis sporazuma.

oBRAZTOU|TEV:

Z besedilom je doloteno, do imo jovno Wdjetje v $ovnem prometu s provnimi in fizitnimi osebomi
vsa pooblostilo.

Drugi odstovek tego tleno urejd poobldstilo obtin ustonoviteljic diekorju jovnego podjetjo, do v
njihovem imenu in za njihov rotun sklepo sporozume iz tetftego odstavko 7. Aleno tego odloko (t. im.
pogodbeni in-house), pri temer je dolion pred podpisom sporozumo pddobiti soglosie skupttine zo
podpis sporozumo. Nomen te doloCbe je olojlonje skleponjo tovrstnih sporozumov, soj je pridobivonje
podpisov s stroni 27 obtin ustonoviteljic odministrotivno precej zohtevno.

49. tlen
(odtovomost iavneta podletial

(1) Javno podietie odgovar,a za $/oje obveznosti z vsem svojim premolen,em.

(2) Obline ustanoviteljice za obveznostijavnega podietia ne odgovarjajo.

OBM;ZTOATEV:

V sklodu s 7. odstovkom 7. tlend ZGD-7 je drulba odgovorna 20 svoje obveznosti z vsem svoiim
premolenjem. v sklodu s tlenom 472. tleno ZGD-7 za obveznosti d.o.o. drurbeniki niso odgovorni.

xtv. sProsl{l AKfl

50, Elen

(sklenftev Potodb€ o ustanovltvl iavneea podletla)

(l) Na podlagi teSa odloka skleneio obtine ustanoviteljice v roku treh mesecev od uveliaviwe

tegaodlokanovopogodbooustanoviwijavnesapod.ietjakotdrulbezomejeno
odlovomostjo (drulbena pogodba), ki mora biti sklenjena v notarski obliki ali drugi obliki

doloteni z zakonom. Doloaila Pogodbe o ustanovitvi iavneSa podjetia ne sme.io biti v

nasprotju s tem odlokom in veljavno zakonoda.io'

(2) Predlog za vpis drulbene poSodbe v sodni redster poda direktor javneta podjetja'
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I. OBRAVNAVA

oBRAizrourTw:

ZGD-I v 474. enu doloto, do se drulbo ustonovi s sklenivijo druibene pogodbe (Pogodba o
ustonovitvi jovnego podjetjo), ki jo podpilejo vsi dtulbeniki. Endk postopek je tudi v primeru
spreme mbe dr ulbe ne pog od be.

Drugi odstovek tego tleno doloto obveznost direkorjo jovnego podjetjo, do podo predlog zo vpis
drulbene pogodbe v sodni register.

xv. PnEHqrI{E t t(oilanE DotoaBE

51. flen
(prenehanje veljavnostll

Z uveljavitvijo te8a odloka prenehaio veliati Odlok o ustanovitvijavnega podjetia Center za ravnanie z

odpadki Puconci d.o.o. {Uradni list RS, 5t. 3412m,8, 5412cp9 in 6712010).

oBRA;ZIOrIEV:

Prcdmetni tlen doloto, do z dnem uveljavitve tego odloko prcneha veljoti sedaj veljoven odlok z vsemi
spremembomi in dopolnifuomi.

52. tlen
(predscdovanle svetu ustanovlteljic in skupLlnil

Preds€dovanje svetu ustanoviteliic in skupliini se nadaljuje po vrstnem redu, kakorje bilo v veliavi na
podlagi dolotb Odloka o ustanoviwi javneSa podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
(Uradni list RS, 3t. 34l20O8, 5al?W9 in 67 l20t0l.

OBRAZLOZIEV:

Predmetni tlen doloto, do se prcdsedovonie svetu ustonoviteljic in skupltini nodoljuje po vrstnem
redu, kokor je bilo v veljovi no podlagi doloCb sedaj veljovnego Odloko oz. do se rotocijo ne zotne
znovo po abecednem redu, temvet se zgolj nodoljuje.

53. tlen
llmcnoyanre pwega nadzomega wetaf

Prvi nadzorni svet s€ imenuje v roku 2 mes€ca od pricetka vel.iavnosti tega odloka, v skladu z
dolotbami tega odloka.

54. Elen
(obiaYa ln veljavnct)

(1) Ta odlok je sprejet, ko ga spreimejo vsi obdinski sveti ob{in soustanoviteliic iz tretieta
odstavka 1. thna tega odloka.

(2) Ta odlok se objavi v uradnem ristu.Repubrike srovenije, ko ga v enakem besediru sprermeio
obtinski sveti yseh obtin ustanoviteliic.

Ta odlok zatne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Repubtike Slovenije.
(3)



I, OBRAVNAVA

OBRA;T[O,]TEV:

Predmetni tlen urejo objovo in veliovnost tego odloko.

v prvem odstovku tego Cleno toko dobAo, do je to odlok spreiet, ko go sprejmeio vsi obtinski sveti

ofiin soustonoviteljic iz tretjego odstovka 7. tleno teqo odlokd.

Drugi odstovek tego tleno doloto, do se to odlok se objovi v Urodnem listu Republike Slovenije, ko go

v enokem besedilu sprejmejo obtinski sveti vseh obtin ustonoviteljic.

Tretji odstdvek tego tlena po doloto, do to odlok zotne veljoti noslednji don po objovi v Urodnem listu
flepublike Slovenije.

5t.

Obdina, dne

2upan obtine
lme priimek

5t.

Obtina, dne
Zupan obtine
lme priimek

5t.

Obtina, dne
Zupan obtine
lme priimek

5t.

Obeina, dne
Zupan obtine
lme priimek

5t.

Obaina, dne
Zupan obtine
lme priimek

5t.

Obtina, dne
Zupan obdine

lme priimek

5t.

Obtina, dne
Zupan obtine
lme priimek

5t.

Obtina, dne
2upan obiine
lme priimek

5t.

Obaina, dne
2upan obtine
lme priimek
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I. OBRAVNAVA

5t.

Obeina, dne

Zupan obtine
lme priimek

5t.

Obeina, dne

Zupan obline
lme priimek

5t.

Obeina, dne

2upan obtine
lme priimek

it.
Obaina, dne

Zupan obtine
lme priimek

5t.

Obtina, dne

2upan obtine
lme priimek

5t.

Obfina, dne

Zupan obiine
lme priimek

5t.

Obaina, dne

Zupan obiine
lme priimek

5t.

Obaina, dne

Zupan obtine
lme priimek

5t.

Obdina, dne

Zupan obtine
lme priimek

st.
Obaina, dne

Zupan obiine
lme priimek

5t.

Obaina, dne

Zupan obtine
lme priimek

5t.

Obtina, dne

Zupan obdine
lme priimek

5t.

Obaina, dne
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Zupan obtine
lme priimek

5t.
Obaina, dne

Zupan obtine
lme priimek

5t.
Obeina, dne

Zupan obtine
lme priimek

5t.

Obaina, dne

2upan obtine
lme priimek

5t.

ObCina, dne

2upan obtine
lme priimek

5t.

Obdina, dne

Zupan obtine
lme priimek

I, OBRAVNAVA
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OBRAZLO2ITEV

1. Pravna podlaga

Pravno podlago za sprqem prodloga Odloka o ustanovitvi javnega podjetja C€nter za ravnanj€ z
odpadki Puconci d.o.o. (v nadaljevaniu: predlog odloka), predstavljaio naslednji predpisi:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94/07 - uradno predi$deno besedilo, T6108,
79/09, 51/10 in 40112 - ZUJF, 1lV15 - ZUUJFO, 11i 18 - ZSPDSLS-1 in 30/18, 61120 -ZIUZEOP-
A in 80/20 - ZIUOOPE. v nadalievanju: ZLS), ki v 29. dlenu dolo6a, da obdinski svet v okviru
svoiih pristoinostih sprejema odloke in druge obcinske akte. Drugi odstavek 61. 6lena dolofu, da
opravlianje lokalnih javnih sluzb zagotavlja obdina, in sic€r: . neposredno v okviru obcinske uprave,
. z ustanavljaniem javnih zavodov in javnih pod.ietij, . z dajanjem koncesii, . na drug nadin, doloden
v skladu z zakonom. Treqi odstavek 61. dlena doloda, da lahko dvoie ali vee obCin zaradi
gospodamejsega in udinkovitejsega zagotavliania javnih sluib skupaj ustanovi javni zavod ali
javno podjetje. Nadalje detrti odstavek doloda, da obdinski sveti obdin, za uresnidevanje
ustanoviteljskih pravic in za usklaievanie odloditev obiin v zvezi z zagotavlianiem javnih sluZb,
ustanovijo svet ustanovit€ljic.

- Zakon o gospodaBkih druibah (uradno predi56eno besedilo) /ZGD-1-UPB3/ (Uradni list RS, 51.

65/09, 33/1 1, 91111. 3212, 57112, 44113 - odl. US, 82y13, 55/15, 15117, 221'tg - ZPosS, 158120 -
ZlntPK-C n 18121), ki ie temelini sistemski zakon na podrodju prava druib in doloda temel,na
statusna korporacijska pravila uslanovitve in poslovanja gospodarskih drurb, podjetnikov,
povezanih oseb, gospodarskih interesnih zdruZeni, podruinic tujih podjetij in statusnega
preoblikovanja.

- Zakon o go3pod.Ekih javnih rlulbah (Uradni list RS, 5t. 3293, 30198 - ZZLPPO,1271cf -
ZJZP in 36110 -ZUKN in 57/11 - ORZGJS40, v nadalievanju: ZGJS), ki v prvem odstavku 3. dlena
doloca, da so gos@arske iavne slu2be republiske ali lokalne in so lahko obvezne ali izbime.
Obvezna gospodaBka javna slu2ba s€ dolodi z zakonom. Nadalje drugi odstavok 3. dl€na ZGJS
dobea, da nadin opravljan,e republi3ke javne slu2be dolodi Mada Republike Slovenije z uredbo,
lokalna skupnost pa z odlokom tako, da je zagotovljeno niihovo izvaiani€ v okviru funkcionalno in
prostorsko zaokroZenih oskrbovalnih sistemov. V tretjem odstravku 6. dlena ZGJS je dolodeno, da
Republika Sloveniia oziroma lokalna skupnost zagotavlia gospodarske javne slu2be tudi v obliki
iavnega podjstja. V 7. dlenu ZGJS ie doloceno, da se s predpisom iz 3. 6lena ZGJS za
pos:lmezno gospodarsko javno sluzbo dobei: . organizacijska in prostorska zasnova niihovsga
opravlianja po vrstah in Stevilu izvaialcev (v reZijskem obratu,.iavnem gospodarskem zavodu,
iavnem podjetju, na podlagi koncosije ali iavnih kapitalskih vlo2kov), . vrsta in obseg iavnih dobrin
ter njihova prostorska razporeditev, . pogoii za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, . pravice in
obveznosti uporabnikov, . viri in financiranje gospodarskih javnih slulb in naein njihovega
oblikovanja, 'wsta in obseg obiektov in naprav, potrebnih za tzvaianie gospodarskih javnih sluzb,
ki so lastnina republike ali lokalne skupnosta ter del iavne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki
ga uziva, ' drugi elementi pomembni za opravljanie in razvoj gospodarske javne sluzbe. v 25.
dlenu je doloeeno, da javno pod,etie ustanovi vlada oziroma lokalna skupnost kot podjetie v lasti
republike ali lokalne skupnosti. V 26. dlenu so dolod€ne pravice ustanovite[a in sicer usianovitelj
iavnega podi€tia: . dolodi posebne pogoje za izvajanye dejavnosti ter zagotavl,anie in uporabo
lavnih dobrin, . odloda o cenah oziroma tarifah za uporabo iavnih dobrin. v2g. eienu 1e ootbeeno,
da se za vsa vprasanja, ki se nanasajo.na poloz4.iavnega podjetja, uporabl.|ajo predpisi, ki urgajo
poloZai podjetij oziroma gospodarskih druib, 6e s tem atiorugtm iakonom nlio uielena drugade.

-Zakon o varrtvu okolja (Uradni list Rs, st. 39/06 - uradno preciseeno besedilo, 49106 - zMetD.
66/06 - odl. us. 33/07 - zp Nacrt, silo, - zFo-1A, 7ol08, 108/09, 108/09 - zp Na&l-A, 48112,
57t'12.9413,56/15, 1021s, 30/16, 61/17 cz,2'tt1} - ZNorg, 84/18 - zruRKoE in 158/20), ki vprvem odstavku 149. 6lena kot obvezno obdinsko gospodarsko javno sluzbo varstva okotla
doloda: ' oskrbo s pitno vodo, . odvajanje in eisdenje komunarne in padavinske odpadnevode, ' zbiranje dolodenih vrst komunalnih odpadkov, . obdelavo dolodenih vrst



komunalnih odpadkov, . odlaganie ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov in . urejanje in eiseenje javnih povniin. Nadalje drugi odstavek doloca, da so
obiekti in naprave, potrebnr za izvajanje iavnih sluib iz preisniega odstavka infrastruklura
lokalnega pomena. Cetrti odstavek dolo6a, da obcina zagotovi izvaianie javnih sluzb iz prvega
odstavka toga Clena skladno s predpisi, ki urejajo gospodarske iavne sluzbe.

- Zakon o prckrgklh (Uradni list RS, 5t.29/11 - uradno predisdeno
besedilo,2'1113, 111113,74114- odl. US,92y14- odl. US,32116in15117 - odl. US, 73119 - odl.
US, 175/20 - ZIUOPDVE in 5121 - odl. US v nadaljevanju: ZP-l), ki v 3. ebnu doloaa, da se
prekrski lahko dolodiio: . z zakonom, . z uredbo Vlade Republike Sloveniie, . z odlokom
samoupravne lokalne skupnosti ter v 17. dlenu, da se z odlokom samoupraw€ lokalne skupnosli
lahko predpise samo globa v doloeenem znesku: . za posameznika od 40 do 1.250 eurov; . za
samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostoino opravlja dejavnost, od 100
do 30.000 eurov; . za pravno osebo od 100 do 75.000 eurov, 6e se pravna oseba po zakonu, ki
ureja gospodarske druZbe, Steje za sr€dnjo ali za veliko gospodarsko druZbo, pa od 250 do
125.000 eurov; . za odgovomo osebo pravne osebe ali odgovomo osebo samostoinega podietnika
posameznika oziroma posameznika, ki opravlja deiavnost in za odgovomo osebo v samoupravni
lokalni skupnosti od 40 do 25.000 eurov.

- Urodba o odpadkih (Uradni list RS, St. 37/15, 69/15 in 129/20), kiie obvezen podzakonski akt, ki
doloda delavnost javne slu2be, naloge, standarde, ukrepe, normative in nadzor.

- Urodbe o metodologlji za oblikovanje con storitev obveznih obtinrkih gospodarakih javnih
llutb v.r8tva oko[8 (Uradni list RS, 5t. 87112, 109112,76117 in 78119 v nadalievanju: uredba), ki
doloea oblikovanie cene obvezne obcinske gospodarske iavne sluZbe obdelava doloeenih vrst
komunalnih odpadkov in oblikovanle cene obvezne obdinske gospodarske javne slu2be odlagan,e
ostankov predelave ali odstranievania komunalnih odpadkov.

- Odlok o lokalnih golpodaEkih javnih slutbah v eitni obcina u'3ka Sobota (Uradni list
RS, St. 39/15), ki v peti in Sesti alineji 6. dlena dolo6a, da se na obmoeiu mestne obeine kot
obvEzna lokalna gospodarska javna sluzba opravlia deiavnost obdelava dolodenih vrst komunalnih
odpadkov in de,iavnost odlaganja ostankov predelave ali odstranjevania komunalnih odpadkov.

- Odlok o naCinu izvajanja obvaznih obCinsklh gospodaEkih javnih rluib obdelave meianih
komun.lnih odpadkov in odlagenja ostankov predelave ali od3tranjovanla komunalnih
odpadkov v itestni obaani iruEka Sobote (Uradni list RS, St. 4512012), ki v 7. dlenu doloea, da
obdina odda izva.ianje obvezne obdinske gospodarske javne sluZbe obdelave mesanih komunalnih
odpadkov in odlagania ostankov predelave ali odstranjevania komunalnih odpadkov za celotno
obmocje ob6ine neposredno skupnemu Jawemu podietju Center za ftlvnani€ z odpadki Puconci
d.o.o..

- Statut estne obcine ituBka Sobota (Uradni list RS, 5t. 23107 - uradno pr€diseeno besedilo.
49/10, 39/15 in 69/17, v nadal,evanju: statu0, ki v 17. dlenu doloda, da Mestni svet Mostne obdine
Murska Sobota spreiema statut mestne obdine, odloke in druge splosne akte.

2. Ocena stanja, razlogi in cilii sprcjeqa ptodpisa

2.1 . Ocena stanja in razlogi spreietja predpisa

Obdelava dolodenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganle ostankov predelave ali odstranievania

odpadkov sta obvezni obeinski gospodarski iavni slu2bi varstva okolia. V skladu z dobeili ZLS

obbina zagotavlja opravljanle lokalnih .iavnih sluzb, med drugim tudi z ustanavlianjem 
. 
javnih

zavodov in-lavni-n podietii. Obdina zagotovi izvaianie navedenih javnih sluzb v skladu s predpisi, ki

urejaio gosp,cdarsie iivie sluibe, priv tako pa predpige nacin in pogoie opravliania iavnih sluzb.

de zakon ne dobea drugads.



V skladu s prvim odstavkom 29 dl6na Zakona o radunskem sodisdu (Uradni list RS,
5t. 11/01 in 109/12: v nadaljevanju ZRacS-l) se ,e za odpravo razkritih nepravilnostr in
neudinkovitosti zahtevalo predlolitev odzivnega porocila. Odzivno porocilo so morale posebei
pipraviti ob6in€ ustanovitel.iico in posebei tavno podj€tie.

Swt ustanoviteliic iavnega pod,Eqa ie na 39. ssji s sklopom imenoval strokovno skupino, kat€ra i6
bila zadoltena za pripravo odzivn€ga porocila obdin ustanovitellic. Strokovno skupino so tvorili
prsdstavniki obcin: Obcina Tisina, Obdina Ljutomer, Obdina Lendava, ObCina Gomja Radgona.
Obcina Puconci, Obdina Belt,nca, Obdina Radenci, Obcina Dobrovnik, Obcina Kuzma in Mestna
obdina Murska Sobota. S skl€pom sveta ustanovitsliic ,e skupino koordinirala OMina TiSina.
Koordinatorka strokovne skupine ie na podlagr sklepa Sveta ustanovileliic in s soglasjem \6eh
obcin ustanoviteliic preko lavnega narocila naiola zunan,€ga s\€tovalca za pripravo strokovnih
podlag in samega odzivnega poroeila. Med ponudniki ie bil izbran lnstitut za lavno-zasabno
partn€rstvo, Zavod Tu4ak.

Odzivno poroailo ie bilo v zakonitem roku Raarnskemu sodi5du poslano 15.2.2021. Radunsko
sodiiaa ie dne 29.3.2021 izdalo Porevrziisko porotrlo ,Popravlialnr ukrepi pn reviziji poslovanja
Jamega podietia center za ralvna,e z odpadk Puconcr<< httos://www.rs-rs.srr€vrzle-rn-
rsvidrranrcy'arhrv-revrzii/r6uziia/oravilnost-rn-uclnkovrtosl-ravneoa-oodi€tra-@roo-rn-27-obcin-
ustanovitelirc-on-obfiko\rantu-rn{olo/, kler se le o nokaterih ukepih obcin in ,avnega podietia
izreklo za zadovoljive, o nekaterih pa za delno zadovoljive.

V skladu s poslanim Odzivnim poroeibm so se obaine ustanovit€liic€ jamega podietia zavezale,
da bodo pripravile in na obcinskih svetih obravnavale ter sprqele Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanoviM iavnoga podietia Center za rzrvnani€ z odpadki Puconci d.o.o.

Na podlagi sprEet€ga skl€pa 41 . s€le Sveta ustanoviteliic iavnega podjetja, z dn6 31.3.2021, ie kot
koordinatorica strokovno skupirle za pripravo podlag za roalizaci.io nav€denih popravljalnih ukrepov
bih dolodona Mestna obCina Murska Sobota.

Kl.iucna naloga strokome skupine le realizaciia popravljalnih ukrepov, priprava sprememb
ustanovit\€n€ga akta iamoga po<ljeqa in snaliza vseh moZnosti za rzpostavitev zakonit€ga stania
izvajania podeliene koncssije ,svnemu podiequ gbde izvaiania obeh GJS.

V odzivnem porodilu so se obcine ustanoviteliice zavazale, da bodo najprei, kot podtago za
izvedbo nsdaljnjih korakov v wezi z ukrepr iz reviziie racunskega sodisea izdolab Studiio
upraviconosti podeliwe koflcesiio obveznih obcinskih gospodarskih .iavnih slulb varst\ra okolja
zbiranja doloc€nih wst komunalnih odpadkov, oMslave dolocenih vrsl komunalnih odpadkov in
odlagania oslankov pred€law ali odstran evani8 komunalnih odpadkov s strani uslanoweliic
iavnega podiega Center za ravnanie z odpadki Puconca O.o.o.. Studijo je na podlagi 12. in 25. dena
Zakona o n€katorih koncssiiskih pogodbah (Uradnr list RS, St. 9t2019, v nadaljevanju: ZNKP)
izdslal lnstitut za iamo zasebno partnerstvo. za\od Turlak. Pri izdolavi sfudtje je aldiwo sodelovala
tudi slrokovna skupina, ki ie Studijo na seji dn€ 2OjO.2O21 tudi potrdita. StudUa obravnava tri
vanante. na podlagi katerih bi iavno podjeUe doseglo gospodarsko odvisnost od ob6in
ustanovitelric (80% prihodkov iz odvisnoga razrnerla). V reviziri Radunskega sodisda je namrod bilo
ugotovlieno, da ravno podjetie cERoP v obdo[u od leta 2015 do teta 2018 ni izvajalo prototnega
d€la daiavnosti (80 %) za izvajanje nalog, ki so mu jih @elil€ obcano ustanovitel,ice. Na<lafiele
ugotovilo, da deloz deiawDsti, ki ,ih iavno podjege cERop opravi za izvaianie nalog, ki so mu linpodelil€ obdne ustanovital.iice, skozi leta celo pada. pogodbe o izvajaniu 

'stontev 
GIS ravnania s

komunalnimi odpadki z obdinami ustanoviteljicami, ki so jih obdine ustanovit€liico javnemu @jegucERoP podelile brez izvedbe lavnega razprsa, rmalo naravo koncesije storitev,- za kat6re pravo
EU in RS zahtevata transparentnr in konkurencni postop€k odda;e gogodbe z izvedbo jamega
razpiss. T.Egotavl,anjs izvaiania GJS ravnanla s komunatnimi odpadki nalak nadin ,e dopuitno, de
lavno po(liege cERoP ob oddaii in ws cas izvajanja pogodb azpotniure pogole za ,n-r,ouse subjoK
obdin ustanoviteuic kot iih ie oprodelila sodna praksa sEU Med ri;imr le 

-tuiri 
pogoy gospooarske

odvisnosti, kr zahteva. da mora m-house subiekt prete2ni det svoiih delavnosti iiva]aiiia o[lnit",
nalog, kr so mu iih podolile obcine ustanor{leliice.



Ne glede na nacin rzvaianja/opravlianja gospodarske iavne slu2b€, r€zim de,amosti ureia drZava
oziroma lokalna skupnosl. ZGJS predvideva izdaio possbn€ga pr€dpisa (odloka lokalne skupnosti)
o nacinu opravliania gospodarskc iavne slu2be, s katerim s€ urediio pogoii za zagotavlianie in
uporabo iavnih dobrin, viri financiranja in nadin njihovega oblikovania (v t6m okviru tudi canovni
rerim), pravice in obv€znosti uporabnikov in poloZaj infrastruKur€, nameniene izvajaniu lawie
slulbe. Omenieno izhaia iz doloail 7. dlena ZGJS, ki doloea, da se s pr€dpisom iz drugega
odstavka 3. dbna ZGJS za posamezno gospodarsko lavno sluzbo dolociio:

- organizaci.iska in prostorska zasnova njihov€ga opravliania po ustah in Stevilu izvaialcev (v
r6liisk6m obratu, iavnem gospodarsksm zavodu. iavn€m pod.iegu, na podlagi koncssiie ali
.iavnih kspitalskih vlozkov),

- vrsta in obs€g javnih dobrin ter niihova pK,sto6ka razporeditev,
- pogoii za opravlianie in uporabo iavnih dobrin.
- pravic€ in obveznosti uporabnikov,
- viri tinancirania gospodarskih iavnih slu2b in na6in niihovoga oblakovan a,
- vrsta in obseg obioktov in naprav, potrebnih za opravl.ianje gospodarske iawle slulb€, ki so

lastnina rapublike ali lokalno skupnosti t€r del iawE lastnine, ki ie iavno dobro in varstvo, ki
ga u2iva,

- drugi elementi pomombni za opravljanje in razvoi gospodarsks iavns sluzbo.

S predpisom (odlokom) lokalno skupnosti (obeine) s€ lahko urediio vprasania v zvezi z iawro
slulbo, ki so v iavnem interesu, ne gled€ na to v kaksni obliki se bo iavna slulba izvaiala. Ta
prEdpis naj bi t(.ldi Z€ dolocal, v kakini obliki se bo iawB sluZba izvaiala. V prsdpisu (odloku)
lokalne skupnosti se torei urodiio vsa Wrasanla, ki so zaradi iavn€gs interssa porn€mbna pn
gospodaGki iami slurbi - gr€ lorei za iavnopravno Bgulacijo javne slutbe.

Mestna obaina Murska Sobota ima ,e sprEi€l o odlok o nacinu izvaianja ob€h iavnih slurb in sicer
Odlok o nacinu izvaiania obvoznih obcinskih gospodarskih iavnih slulb obdelavo mosanih
komunalnih odpadkov in odlagania ostankov prcdelavo ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v
Mestni obdini Murska Sobota (Uradni list RS, tt. 4512012). Odlok v 7. elenu doloda, da obCina odda
izvaianie obvezne obcinsk€ gospodarske javn€ sluZb€ obdelave mesanih komunalnih odpadkov in
odlagEnia ostankov prBdolav€ ali odstrani€vanja komunalnih odpadkov za calotno obmocie obcin€
neposredno skupnemu Javnemu podisqu C€nt€r za ravnanie z odpadki Puconci d.o.o..

Odlok o ustanoviM iavnoga podjetia C€nter za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (Uradni list RS,
St., 3408, 5409 in 67/10.) ie pravni akt, s katerim so obCine ustranovitoliice ustsnovil€ in uredile
dolovanie iavn€ga podieqa Center za ravnanjs z odpadki Puconci d.o.o. (v nadalj€vaniu CEROP),
ki je v lastnistvu 27 ob6in ustanovitoljic, obdin iz Pomurske regrj6.

CEROP kot svqo osnovno dojavnost izvaja lokalno gospodarsko javno sluZbo obdolavo dolodsnih
vrst komunalnih odpadkov in lokslno gospodarsko iamo slu2bo odlagania ostankov prsdelave ali
odstrani€vania komunalnih odpadkov za vs€h 27 obcin uetanoviteliic. Pol6g jsvn€ slulbe CEROP
izvaja 3e t.i. posebne in Hn6 d€iavnosti.

Racunsko sodisco ,e v l6tu 2019 in 2020 izvedlo rsvizi.io poslovania iavnega podieqa:
https:/A ww.rs-rs.sa/fi|€admarvuser upload/Datoteke/Reviziiel2020/CEROP/CEROP PSP15-
18 ReviziiskoP.odf. Revidiralo ie pravilnost poslovania Jamaga podietia cont€r za ravnanie z
odpadki Puconci d.o.o. pri oblikovaniu oBn sto.itev gpspodarskih iamih slu2b ravnania s
komunalnimi odpadki in 27 obdin ustenoviteljic JawEga podietia centef za rawtanie z odpadki
Puconci d.o.o. pri doloaaniu cen storitev izvaiania GJS v letih 2017 in 2018 tgr ucinkovitost iawEga
podietia cERoP pri izva.ianiu d€ravnosti in 27 obein ustanovitoliic pri upravuaniu in nadzoru nad
poslotEniem iavn€ga podistia CEROP v obdobiu od leta 2015 do l€ta 2018.

Rovizifsko porctilo ie bilo vs€m obdinam ustanovrteliicam in javnsmu podretiu poslano 13.1'1.2O2O.

Uestni svei M€sins obline Mu6ka Sobota le bil z reviziio Ra[unskega sodi$6a seznanjen na 14.

r€dni seii, dae 17 .12.2O2O.



Pri pripravi variant v Studi.ii je bilo v ospredju upo5tevan interes obdin, da bi imele eim mani teZav s
spremembo obstojedih koncesijskih pogodb glede GJS zbiranja dolodenih vrst komunalnih
odpadkov (kjer imaio obdine povedini sklenjene dolgoroene koncesijske pogodbe s izbranim
izvajalcem, konc€sionariem ali imajo to GJS organazirano preko svojega iavnega podjetja) tsr da
se poloZaj kondnih uporabnikov (gospodinjstev), glede vseh GJS ne poslabsa. Ob podrobni
obravnavi finandne analize in identifikacije deiavnosti javnega pod,atia se je ugotovilo, da je pogoj
80o/o gospodarske odvisnosti lahko izpolnJen ie z uposlevan;em prihodkov, ki jih iavno podjetje
CEROP pridobiva iz naslova izvajania gospodarskih javnih sluzb in posebnih storitev v skladu z
Uredbo MEDO za obdine ustanoviteljice in ostale obeine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja
(obdine s obmodja UE OrmoZ in UE Lenart), kjer .iavno podjetle izvala dejavnosti, v kolikor se
pravna razmeria med obcinami ustrezno uredijo. Navedeno ie opredeljeno kot varianta 1 po
izdelani Studiji, za katero se ,e tudi pokazalo. da je na.ihitrge uresnidljiva in naimanj pos€ga v
obsto,oda pravna razmorja obcin pri izvaianiu GJS zbiranja doloasnih vrst komunalnih odpadkov.
Ostali varianti iz Studije sta predvidevala, da se )diste trZne dejavnosti( prenesejo na eno od
h}erinskih drulb javnega podjetja ter. da se rzvede analiza trenutne ureditve GJS zbiranja
dolodenih vrst komunalnih odpadkov pi obainah ustanoviteljicah, v smislu, da se ob upo5tevanju
vseh pravnih in drugih dejavnikov preudi molnost prenosa le-te sluibe na javno podjetje.
Odlok, ki je dan v prvo obravnavo, vsebuje dolodbe, s katero se bo realizirala varianta 1 predmetne
Studije in s katero bodo obdine zagotovile, da bo pogoi gospodarske soodvisnosti iavnega podietia
do obdin, v skladu z veljavno zakonodaio, v celoti izpolnien tudi v prihodnje.

Na podlagi predhodnih analiz obstojecega odloka rn rezultata Studije .le strokovna skupina v
soglasiu z obdinami ustanoviteljicami sprejela odloditev. da se pripravi predlog novega Odloka o
ustanovitvi iavnega podjetia C€nter za ravnanie z odpadki Puconci d.o.o.. Razlog za odlodiiev o
pripravi povsem nov€ga odloka ie tudi sprememba zakonodaie, Zakona o gospodarskih druZbah -
ZGD-1 in Zakona o revidiran;u. Prav tako,e potrebno nekatere doloabe iz trenutno veljavnega
odloka urediti povsem na novo in upostevati tudi priporodila oz. navodila Komisije za
prGlpr€Cevanie korupcije (Priporo6ilo za uskladitev odloka in dopis - opozorilo o ne zdruZitvi funkcij,
oba z dn€ 2.6.20211. Zaradi upostevanja nomotehnienih standardov le tako tudi potrebno, da se
pripravi povsem nov odlok in ne samo spremombe in dopolnitve, kot ie to zahtevalo Radunsko
sodiSde.

Predlog odloka je v sodelovaniu s strokovno skupino izdelal lnstitut za jamo-zasebno partnerstvo,
Zavod Turjak. Strokovna skupina je vsebino predloga odloka potrdila dne 9.2.2022 in sprqela
odlocitev, da se predlog odloka poslje vsom obdinam ustanoviteljicam v pregled in razpravo. Odlok
so dne 14.3.2022 obravnavali tudi ,upani oz. predstavniki obdin ustanoviteliic, kondno besedilo
odloka pa tako temelji trrdi na dolodenih predlogih, podanih s strani Zupanov in Zupanj.

Pr€dlog odloka se bo obravnaval na vseh obeinskih svetih vseh obdin ustanoviteliic (27), praviloma
v dveh obravnavah.

2.2. Cilji, nadela in poglavitne re5itve predpisa

Cilj sprejetja Odloka o ustanoviwi javnega pod,etia Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. ie
normativna ureditev delovania javnega podietja skladno s veljavnimi predpisi in sicer predvsem z
Zakonom o javnih financah lZJFl, Zakonom o gospodarskih druibah /ZGD-1/, Zakonom o
gospodarskih jamih sluzbah /zcJsi, s dimer se zastsduje cilt izboljsanja upravljanja in nadzora
Javnega podietia v smislu uresnicevanja nalog vseh obdin ustanoviteljic v zvezi z zagotavl.ianiem
izvajan a gospodarskih javnih sluib ter drugih de.iavnosti javnega podjetja. Hkrati ie z novim
odlokom izv€deio ukrepi oz odpravUo nepravilnosti, ki iih je med reviziio ugotovilo Radunsko
sodisde in druge pristojne stu2be (Komisiia za prepredevanje korupcUe).

z ngyrm odlokom se urojaio sprosne dolodb€, firma in sed€z ,avnega podjetja, dejavnost,
lastniStvo, ugotavljanie rezultatov postovanja in odgovomost, osnovni kapitai, prenehanje
poslovnega dele2a zaradi izstopa oziroma izkljuditve obdine ustanovite'l.1ice, izvr5evanie
ustanovit€ljskih praMc (oMinski svet obdin ustanoviteljic in svet ustanoviteljic), ujravijanje lavnegapodjetja (skup5dina, nadzomi svet, direktor), poslovna politika in pravica o6 iniormacij, nhairciranie



doiavnosti ,amega podi€tia, pravi@, obr/€znosli an odgovomosti iavnega podietia v pravnem
promet, splosni akti ter predhodne in koncne dolocb€.

3. PoroCito o sodelovaniu iavnosti pri pripravi odloka

Zaradi vecje legitimnosti spr€jetih splosnih aktov obdine in vkliuditve obdanov, niihovih organizacij,
tor strokovne in drugE iavnosti v pnpravo predlogpv splosnih aktov obcing, bo osnutek odloka
skladsn:
- z dolocili Oodatn€ga protokola k ewopski listini lokaln€ samouprave o p.avici do sodolovania pri

Wrasaniih lokalne oblasti (Uradni list RS - Mednarodne pogodb€, 51.2120111,

- s Smemicami za sodelovan 6 s strrokowlo in z drugimi zainteresiranimi iavnostmi, ki so s€stavni
del Rssolucij€ o normativni deiavnosti (Uradni list RS, St. 95/2mS),

- z 10. denom Zakona o dostopu do informaci.i javn€ga znacaia (Uradni list RS, St. 51/05 -
Uradno pred5Cerp besedilo. 11712006, - ZDavP-2, 2312014, 5012014, 19/2015 - odl. US.
102115 in 71181,

- z 10. denom Ur6db€ o posredovanju in ponovni uporabi informacij jamega znacaia (Uradni list
RS, St. 2412016), ki ie bil objavljen na spl€tnih straneh MOMS, v katralogih informacii iavnega
znaCaja pa naipozneio s6dem (7) dni pred s6io mestnoga sv6ta. na kateri bo izr/Bdena splosna
ra:zprava, s pozivom jamosti, da v roku trides€tih (30) dni na na6in, doloCan z objavo, sporodi
morebitno pripomb€ in predloge.

Pripombe in predlogo ie v skladu s proiBniim odstavkom motno podati na:
mestna.obcina@murska-sobotia.sr.

Predlog oziroma osnutek predpisa prEdstavlia zgoli informativni delomi pripomoaok, glode
kater€ga M€stna obcina Murska Sobols ne iamai od6kodninsko ali kako druga&. Prodlsgane
rositve v prcdlogu ali osnutku pr€dprsa n€ bodo nujno del spro,etega pr€dpisa (6. tocka 7. Clana
Urcdbe o posrBdovan,u in ponovni uporabi informacii javnega znacaia).

4. Ocena llnandnlh in druglh potledic, kirah bo imel apnelem ekte

Prsdmetni odlok ne bo im€l neposrodnih financnih poslsdic na proradun Mestno obcin€ Murska
Soboia. Cena storitov iavnih slulb se oblikujo skladno z Utodbo o enotni m€todologui za
oblikovani€ con sloritsv obveznih obdinskih gospodarskih jamih slutb varstva okol.ia, zgoli v
prim€ru, da s€ obcin€ odlotijo za subvoncioniranio ,avnah sluZb, to pomeni neposrodni izdatek
proraduna, za kar pa j6 potr€bno, da se o tem oprsdeli m€stni sv€t s posebnim skl€pom.

5. ZakljuCek

M€shomu svetu Moslne ob6ine Murska Sobota predlagamo, da obravnava predlog Odloka o

ustanoviM iavn€ga podistja cont€r za ravnanio z odpadki Puconci d.o.o. in ga v l. obravnavi

spr€ims v prcdlagani vsobini in obliki.

V Murski Soboti, dne 28.03.2022

Gradi\lo pripravil:

Oddolok za pr€moz€niskoprawE zadeve

Pr€dlagatoli :

dr. Aleksand6r JEVSEK
2upeN
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