
oBR AZLoi,lrEv
upoltevanja predlogov sprememb

Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

Tekom 1. obravnave na obiinskih svetih so bili s strani obiin ustanoviteljic podani
naslednji predlogi sprememb oz. dopolnitev:

1. OBdINA KOBILJE:

Obdina Kobilje je podala slededa predloga spremembe oz. dopolnitve:
- Sprememba navedenega napadnega naslova Obdine Kobilje v naslov Kobilje 5619227

Kobilje.
- Sprememba napadne navedbe odloka iz Odlok o gospodarskih javnih sluZbah v Obdini

Kobilje (Ur.l. RS, it.5l97) v Odlok o lokalnih gospodarskih javnih sluZbah v
Obiini Kobilje (Glasilo Obiine Kobilje, St.6/2006 in38122).

Podana predloga sta bila upo5tevana v celoti.

2. OBdINA KUZMA

Obdina Kuzma je podala slededi predlog spremembe oz. dopolnitve:
- V uvodu se popravi, da je bil veljavni statut Obdine Kuzma je objavljen v Uradnih

objavah obiine Kuzma, 3t. 00312017.
Podan predlog je bil upoStevan v celoti.

3. MESTNA OBdINA MURSKA SOBOTA

Mestna obdina Murska sobota je podala sledede predloge spremembe oz. dopolnitve:
- Drugi odstavek obrazloZitve 12 . dlena - preuditi je potrebno ali je zapis obrazloZitve

smiseln.
Podan predlog je bil upoStevan v celoti. Predmetna obrazlolitev je bila drtana, saj v zapisani
oblika ni smiselna.

- Naj se preudi peti odstavek 36. dlena, ki doloda merila dlanov nadzornega sveta, in
sicer de predstavnika delavcev v nadzornem svetu javnega podjetja morata
izpolnjevati navedena merila petega odstavka 36. dlena, ki doloda merila dlanov
nadzornega sveta.

Predlog je bil ponovno preuden. Zato se smiselno doda Sesti odstavek, ki doloda merila, za

predstavnika delavcev v nadzornem svetu, pri demer za predstavnike sveta delavcev ne veljajo
1.,2. in 3. alineja petega odstavka 36. dlena, morata pa imeti predstavnika delavcev vsaj VI/I.
stopnjo izobrazbe in 5 let delovnih izku5enj. Morata pa tudi izpolnjevati pogoje i24.,5.,6. in
7. alineje petega odstavka tega dlena. Pri pripravi odloka je bil zasledovan cilj, da se

konstruira strokoven nadzorni svet. Ustrezno se potem pre5tevildi zadnji odstavek v tem dlenu

in sicer iz Sestega v sedmi odstavek.

Pri tretji alineji 4. odstavka 41. dlena naj se doda >v soglasju znadzomrm svetom((
(argument mestnega svetnika, da gre zaprecej visok znesek).
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Podan predlog je bil preuden in delno tudi upostevan. Dolodba je bila prilagojena na nadin,
da skupsdina poda soglasje k pridobivanju, odsvojitvi ali obrem.nitul drugih iedstev, katerihposamidna vrednost presega 50.000,00 EUR ob pridobitvi predhodneg u"*ninio nadzornega
sveta, v primeru v kolikor pridobivanje, odsvojitev ali obremenitev drugih sredstev niso bilavkljudena v veljavni poslovni nadrt. Skupidina je hierarhidno organ, ki je nadrejen
nadzornemu svetu (dlane nadzomega sveta imenuje skupsdina), ,uto 1i smiselno, da siskupsdina pridrLi moZnost, da odlodi drugade, kot poda mnenje nadzorni svet. predmetno
soglasje je predvideno zgolj, v kolikor le-ta posli niso ze vkljudeni , u.Surni poslovni nadrt,
saj poslovni nadrt obravnavata oba organa.

- detrta alineja 4. odstavka 41. dlena, doda se naj >v soglasju z nadzomimsvetom((, prav
tako se naj doda oz. preudi ali je smiselno vnesti omejitev, da ne bo prihajalo do
drobitev / delitev investicij, zadolievanja oz. dajanja porostev.

Podan predlog je bil smiselno upoStevan v celoti.

- Drugi odstavek 28. dlena: Mo MS predlaga, da se drZimo dolodila Radunskega
sodiSda in da se spet vstavi beseda ,rnoirn.

P.o9* predlog je bil upostevan v celoti - drtana je bila dolodba >po potrebi<. pregled
elaboratov s strani neodvisnega revizorjaje bil eden izmed glavnih popravljanih ukrepov
Radunskega sodisda, ker je ugotovilo, daso bile cene obeh GJS doslej oblikovane nepravilno.obdine.so v skupnem odzivnem porodilu, ki so ga podale 15.2.2021, navedle, da boustanovitveni akt po novem dolodal, da bo elaboratJ za dolodanje cen GjS sprejemal Svetustanoviteljic, elaborate pa bo na zahtevo nadzornega sveta predhodno revidiral revizor.Radunsko sodiSde j9_n1o v porevizijskem porodil u . {n" 29.3.2021ocenilo, da ta popravljalni
ukrep NI ZADoVOLJIV, (vsi ostaii ut<repi obdin so bili zadovoljivi), saj nadzorni organ niorgan obdin, ki bi sditil javni interes, arnpak je organ druZbe, ti srit iriterese druZbe, zatopresoja o potrebnosti revidiranja elaboratou n" -ori biti prepuSdena nadzornemu svetu. Zatoje 

- 
dejansko po mnenju Mestne obdine Murska Sobota potrebno, da se dosledno sledi

naloZenim popravljalnim ukrepom radunskega sodiSda in v odloku opredeli dolodba, kot jo je
zahtevalo, to je da se pred sprejemom elaboiatov na svetu ustanoviteljic, elaborati pregledajooz' revidirajo s strani neodvisnega revizorja ali strokovnjak a za aitoeurl" 

"", GJS in toobvezno, ne pa po potrebi ali po trenutnih vzgibih obdin.

4. OBEINA PUCONCI

obdina Puconci na predlagano vsebino ni podala nobenih pripomb, so pa na Komisiji za statutin. pravna vpra5anja opozorili, da se 5e enkrat p..r.ri preambula oz. spreme nilaiurira
zakonodaja.

Predmetni predlog je bil upostevan. Zakonodajaje bila ponovno preverjena, vendar pa je izry'l}qa neenotnega sistema objave pravnih akiov s strani obdin urturorit.liic izjemno teZkoslediti spremembam pravnih aktov- obiine ustanoviteljice zato pozivamo, da naj vsaka
zase pred drugo obravnavo predmetnega Odloka preverijo p."rr. podlaie v preambuli
in pravoiasno posredujejo morebitne spremembe.

5. OBdINA LJUTOMER:
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Obdina Ljutomer je podala sleded predlog oz. pobudo za dopolnitev predloga Odloka:

- V javni razpravi je Obdinski odbor DESUS podal predlog spremembe 36. dlena
(nadzorni svet) na nadin, da se zapi5e, kolikokrat se lahko ponovi mandat dlana NS.
Predlog: Nadzorni svet, naj bi se imenoval za dobo Stirih let. Prav tako pa naj bi se po
preteku mandata imenovali dlari nadzornega sveta iz drugih obdin ustanoviteljic -
vedno imenovane obdine, ki 5e niso bile dlanice nadzomega sveta. Ce traja mandat
dlana nadzomega sveta 8 let, kar bi naj bila najviSja meja, svojo pripombo
utemeljujemo s slededim: Obdin ustanoviteljic je 27, in de je mandat trajanja
nadzornega sveta dva mandata, je to osem let in po preteku ved desetletij pride na
vrsto zadnja obdina ustanoviteljica kot dlanica nadzomega sveta.

Predmetnega predloga ni bilo mogode upo5tevati. elane nadzornega sveta imenuje skup5dina,
ki ima pristojnost, da sama izbere primeme kandidate za dlane nadzornega sveta. Tekom
dolgotrajnega usklajevanja predloga Odloka znotraj strokovne skupine in s posameznimi
obdinami ustanoviteljicami so bili preudeni razlidni modeli, na kak5en nadin bi se izbirali
kandidati za (lane nadzornega sveta, ki jih imenuje skup5dina. Pri odlodanju za kondni
predlog so pretehtali argumenti, da morajo biti dlani nadzornega sveta strokovni, da mora biti
postopek izbora transparenten in obenem ne preved kompleksen, saj bi to lahko onemogodalo
udinkovito delovanje javnega podjetja. Posamezne obdine ustanoviteljice tudi niso bile
naklonjene predlogu, da bi same izvajale javne lazpise za izbor dlanov nadzomega sveta.
Tekom usklajevanja predloga odloka je bila kot optimalna prepoznana varianta, da razpis
enotno imede predsednik skupSdine, pri demer postopek razpisa in imenovanja se podrobneje
dolodi s poslovnikom.

6. OBdINA LENDAVA:

Obdina Lendava je podala sledede predloge oz. dopolnitve:
- V primeru izstopa posamezne obdine iz lastni5tva javnega podjetja lahko nastanejo

posledice za druge obdine, in sicer na podrodju cen (npr. morebiti izstop MO MS, ki ima
27 o/o deleL in bi se zaradi izstopa te obdine in zarudi neuporabe odlagalnega polja zniLala
kolidina odloZenih odpadkov, kar bi vplivalo na oblikovanje cen pri drugih obdinah).

Podan predlog je bil preuden, vendar ni primerno, da se vpra5anje izstopa posameznih obdin
podrobneje ureja s predmetnim Odlokom. Izstop oz. izkljuditev druZbenika je urejen s

sistemskim zakonom, ZGD-|, na kar se sklicuje tudi odlok. Predmetni odlok predvideva
osnovna izhodi5da glede izstopa posamezne obdine podrobneje pa se bo vpra5anje izstopa
urejalo z druLbeno pogodbo, skladno z dolodbami ZGD-|.

- Kakor izhaja iz Odloka je odlodanje glede cen v pristojnosti sveta ustanoviteljic, kar je
razumljivo, bi pa bilo smiselno, da se vendar vse obdinske svete obvesti o elaboratih o
cenah (28. dlen).

Podan predlog je bil preuden, vendar pa predloga ni smiselno vkljudevati v same dolodbe
Odloka, saj gre za notranja razmerja oz. pravlla v vsaki posamezni obdini. Nekatere obdine Ze

sedaj redno semanjajo obdinske svete z vsemi elaborati, nekatere pa ne. Namred vsaka obdina
ima to podrodje urejeno z notranjimi predpisi. Prav tako opozarjamo, da gre zat.i. avtonomno
odloditev posamezne obdine in z odlokom ni mogode posegati v notranje predpise obdin.
Cetrta in peta alineja, prvega odstavka, 22. tlena tega odloka dolodata, da imajo obdinski
pravico do dajanja mnenj k predlogom in odloditvam skup5dine ter sveta ustanoviteljic ter
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odloditev o subvencioniranju cen. Kar pomeni, da imajo obdinski sveti Ze na podlagi 22. dlena
pridobljeno pravico vplivati na odloditve skup5dine oz sveta ustanoviteljic.

- Glede potrjevanja cen se je odprlo vpra5anje glede cen zaobdine, ki niso ustanoviteljice.
Podan predlog je bil preuden. V skladu z obstojedimi predpisi se cene obvemih obdinskih
gospodarskih javnih sluZb varstva okolja oblikujejo na podlagi Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih obdinskih gospodarskih javnih sluZb varstva okolja (Uiadni
list RS, 3t. 87/12, l09ll2, 76/17, 78119 in 44122 - ZYO-2). Ustanoviteljice javnega podjetja
nimajo pristojnosti na dolodanje cen drugim obdinam, ne-ustanoviteljicam, ker se cene
dolodajo v skladu s predpisi.

- Odprlo se je vpra5anje kapacitete odlagalnih polj.
Glede kapacitete odlagalnih polj se Y,riZata dva interesa - eno se nana5a na povedanje
izkori5denosti kadrovskega potenciala in javne infrastrukture CEROP, drugo pa je-polnjenJe

$apacitet odlagalnih polj. CEROP je pristopil k izdelavi porodila o topografiji oaiagaiiSea.
Studija je bila predstavljena v letnem porodilu za poslovno leto 202I, s katerim so bile obdine
ustanoviteljice javnega podjetja seznanjene v gradivu za 18. redno sejo skup5dine javnega
podjetja. Obdine soustanoviteljice v skladu z Odlokom ohranjajo moZnost, aa soaetu.lelo pri
sprejemu odloditev ali in v kolik5nem obsegu se bodo storitve iz',rajale zapridruLene obdine.

7. OBEINA APAdE

Tretji odstavek prvega dlena, se popravi naslov sedeZa Obdina Apade in sicer pravilen naslov
sedeZa obdine je: Apade 42b.

8. OBEINA TISINA

obdina Ti5ina je podala slededi predlog spremembe oz. dopolnitve:
V uvodu se popravi, da je bil veljavni statut Obdine Ti5ina objavljen v Uradnem listu 5t.
4ll20l5 in9712020.
Podan predlog je bil upo5tevan v celoti

4

i



Dodatno vnesene spremembe, obravnavane in dodane v okviru delovne skupine:

Drugi, prej5nji tretji odstavek razlage k 12. dlenu se beseda >detrtega odstavka<
zamenja z besedo >tretjega odstavka<.
Pojasnilo: pri ruzlagi 12 .Elenaje v tedanjem tretjem odstavku bilo navedeno napadno
zapisano.

Prvi stavek v 13. dlenu se po novem glasi: >>Ustanovitelji javnega podjetja so

s o I as tniki pr e mo ienj a v nas I e dnj e m s or ozm erj u : ... <

Pojasnilo: PrejSnje dolodilo je bilo manj razumljivo in je z novim predlogom jasneje

zapisano.

Razlaga 14. dlena, peti odstavek razlage, se izvede pravopisni popravek in sicer v
tekstu tega odstavka se briSe beseda ))se( v stavku.

ietrti odstavek 34. dlena se ob upoStevanju ZGD-I ustrezno popravi besedilo tako, da
glasi $kupiiina se skliie s priporoienim pismom...< ostali del odstavka ostane
nespremenjen.
Pojasnilo: Besedilo se uskladi s prvim odstavkom 509. dlena ZGD-I, ki doloda, da se

skup5dina sklide s priporodenim pismom.

irta se takratni peti odstavek 35.dlena.
Pojasnilo: Za drugo branje Odloka se opuSda peti odstavek tega dlena (iz I.obravnave),
ki je dolodal: >>Za sprejem odloditve o izvajanju storitev na obmodju drugih obdin, ki
niso ustanoviteljice javnega podjetja (pridruZene obdine) po pravilih za t. im.
pogodbeni in-house v skladu s detrtim odstavkom 7. (lena tega odloka je potrebno

soglasje vseh obdin ustanoviteljic.< Vsebina te dolodbe je namred Ze vnesena v
drugem odstavku 48. dlena tega Odloka, ki doloda, da mora direktor pred sklenitvijo
sporilzuma iz dettega odstavka T.tlena Odloka pridobiti pisno soglasje vseh obdin
ustanoviteljic za podpis sporazuma. Ustrezno temu se odstavki na novo pre5tevildijo.
V sedanjem petem odstavku je odpravljena napaka in se beseda >odloda< pravilno
glasi >odloka<.

Spremeni se zapis devete alineja drugega odstavka 38. dlena in sicer se zapiSe, da

nadzorni svet preveri in potrdi letno porodilo druZbe in predlog za tporabo bilandnega
dobidka ter zavzame stali5de do revizijskega porodila.
Pojasnilo: pristojnosti nadzornega sveta so dolodene v ZGD-I, prav tako skup5dine,

besedilo devete alineje se je zgolj jasneje zapisalo.

V drugem odstavku 38. dlena se za enajsto alinejo doda nova alineja, ki se glasi:

ryodelini soglasja k imenovanju poslovodskih oseb v povezonih gospodorskih

druibah z javnim podjetjem<
Pojasnilo: Nadzorni svet poda soglasje k imenovanju poslovodskih oseb javnega

podjetja CEROP v povezanih gospodarskih druZbah z javnim podjetjem (npr.

Ogradek, Mensana d.o.o.).

48. dlen odloka se spremeni, tako, da se doda drugi, tretji in detrti odstavek ter

pre5tevildi dosedanji drugi odstavek v petega.

Nov drugi in tretji odstavek sta oblikovana na podlagi dolodb ZGD-L, ki urejajo
ustanavljanje gospodarskih druZb. Z odlokom se dovoljuje ustanavljanje ali lastni5ka
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udeleZba javnega podjetja le v tistih druZbah, ki dopolnjujejo osnovno dejavnost
javnega podjetja ali de poslovanje teh druZb prispeva k razvoju podrodja ravnanja z
odpadki. Nov detrti odstavek doloda, da javno podjetje lahko ustanovi oz. je dlan
gospodarskega interesnega zdruLenja, cilj katerega je olajSevati in pospesevati
delovanje podjetja kot njegovega dlana. Javno podjetje je Ze dlan GIZ SLOCERO.
PrejSnji drugi oz novi peti odstavek tega dlena ureja pooblastilo obdin ustanoviteljic
direktorju javnega podjetja, da v njihovem imenu in za njihov radun sklepa sporivume
iz Eetrtega odstavka 7. dlena tega odloka ( t. im. pogodbeni in-house), pri demer je
dol/an pred podpisom sporzvuma pridobiti pisno soglasje vseh obdin ustanoviteljic za
podpis sporazuma. Dolodba sedanjega petega odstavka se je zgolj jasneje zapisala.

Prvi odstavek 50. dlena se spremeni tako, da se besedna zvezda ytreh mesecev<
zamenja z besedno atezo tdveh mesecev(.
Pojasnilo: Ocenjuje se, da je rok dveh mesecey za, ureditev in podpis druZbene
pogodbe izvedljiv.

53. dlen se spremeni, tako, da glasi: >Prvi nadzorni svet se imenuje v roku 2 mesecev
od sklenitve Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja (druZbene pogodbe)<
Konstituiranje nadzornega sveta je s predmetno dolodbo vezano na sklenitev druZbene
pogodbe in ne na sprejem odloka. Potrebno je namred, da se spremembe pri javnem
podjetju (druZbena pogodba) najprej vpiSejo v sodni register in Sele takrat se lahko
oblikuje nadzomi svet.

Nekaj obdin ustanoviteljic je opozorilo na napake v preambuli, glede navedb pravnih podlag
oz. spremenilalurira zakonodaja. Pravne podlage so bile 5e enkrat preverjene, vendar pa jeiz
razloga neenotnega sistema objave pravnih aktov s strani obdin ustanoviteljic pri pripravi
preambule izjemno teZko slediti spremembam pravnih aktov (nekatere objavljajo svoje akte v
Uradnem listu, nekatere v svojih obdinskih glasilih). Obiine ustanoviteljice 5e enkrat, pred
drugo obravnavno odloka, pozivamo, da naj vsaka zase pred drugo obravnavo
predmetnega Odloka preveri pravne podlage v preambuti (podatki o sprejemu odloka o
gospodarskih javnih sluZbah in statuta obiine) in pravoiasno posredujejo morebitne
spremembe.

Murska Sobota, 25.8.2022

Pripravili:
- Dr. Petra Ferk, Institut za javno-zasebno partnerstvo , Zavod Turjak.

Strokovna skupina zapripravo in izvedbo aktivnosti in ukrepov iz revizijskega
porodila Radunskega sodi5da RS.
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II. OBRAVNAVA

Na podlogi 25., 28. in 75. ileno Zokono o gospodorskih jovnih sluiboh /ZGJS/ (urodnilrst Rt it. 32/gg,

30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZZP, 38/10-ZUKN in 57/77 - ORZGJS4O), Zokono o gospodorskih druiboh

(uradno pretiiteno besedilo) /ZGD-L-UPB3/ (Urodni list RS, it. 65/09, 33/71, 97/77, 32/72, 57/72,

44/13 - odl. US, 82/73, 55/75, 75/17, 22/19 - ZPosS, 158/20 - ZtntPK-C in 78/27), ietrtego in petega

odstovka 67. tlena Zokono o lokolni somouprovi (uradno pretiiieno besedilo) /ZLS-UpB2/ (Urodni list

R5 5t. 94/07, 76/08, 79/09, 57/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUULFO, 11/18 - ZSIDSLS-L, 30/78, 61/20 -
ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), Stotuta Obiine Apote (Prepih, gt. 2/07, S3/12)in Odloka o

gospodorskih javnih sluiboh v Obiini Apoie (Prepih, it. 16/08 in 20/09), Stotuto Obiine Bettinci

(Urodno glosilo slovenskih obiin, 5t. 47/2019) in Odtoko o gospodarskih jovnih sluiboh v Obiini

Beltinci (Uradni /,st R5 it. 43/2012), Stotuto Obeine Conkovo (Urodno gtosilo slovenskih obein, it.

2/2021) in Odloka o gospodorskih javnih sluibah v Obiini Conkovo (Urodni list Rt 5t.

86/2011), Statuta Obiine Crenilovci (Urodno glasilo slovenskih obiin, it. 11/2020) in Odloko o tokotnih

gospodarskih javnih sluiboh v ObtiniCreniovci (uradno glasilo slovenskih obtin, it. 76/2020), Stotuto

Obiine Dobrovnik (Llradnil,st RS 35/2007, 2/2009, 66/2010 in 2/2016) in Odloko o gospodorskih

iovnih sluiboh v Obiini Dobrovnik (Urodne objove Obtine Dobrovnik, it. 3/2077), Stotuto Obiine

Gornio Rodgono (Uradno glosilo Obtine Gornjo Radgona, it. 1/2015) in Odloko o gospodorskih jovnih

sluibah v Obtini Gornjo Rodgono (lJradno glasilo Obiine Gornja Rodgono, lokolni tosopis Prepih, it.

93 z dne 07.07.2075), Stotuto Obiine Gornji Petrovci /|JPB-L/ (Uradnilisr RS it. 101/06) in Odloko o

gospodorskih jovnih sluZboh v Obtini Gornji Petrovci (lJrodni list RS, it. 86/2011), Statuta Obtine Grad

(Urodne objove Obiine Grad, 5t. 1/2017) in Odloko o lokalnih gospodarskih javnih sluiboh v Obiini

Grad (Uradne objove Obiine Grod, 5t. 2/2078),, Statuta Obiine Hodoi (Urodni list RS, tt. 84/2011) in

Odtoko o gospodorskih jovnih stuiboh v Obiini Hodoi (lJrodni list RS, it. 6/00), Stotuto Obiine Kobitje

(Uradno glosilo slovenskih obiin 26/2076 in 40/2079) in Odloka o tokalnih gospodorskih jovnih

sluiboh v Obiini Kobilje (Glasilo Obdine Kobilje, 3t. 6/2NO in 38/22), Stotuta Obiine Kriievci (urodno

glosilo slovenskih obtin, it. 10/2018)in Odloko o gospodorskih javnih sluiboh v Obiini Kriievci

(Urodni list RS, gt. 32/2011), Stotuta Obiine Kuzmo (llrodne objave obtine Kuzma, 5t. 3/2077) in

Odloko o gospodarskih jovnih sluiboh v Obiini Kuzmo (Urodni list RS, it. 50/96), Statuto Obdine

Lendavo (Uradni list Republike Slovenije it. 32/2077, 5/2079, 37/2019) in Odloko o gospodorskih

jovnih sluiboh v Obiini Lendovo (Urodni list Republike Slovenije 45/2009, 67/2070, 707/2077,

80/2017 in 49/2022), Statuto Obtine Ljutomer (lJradno glosilo Obtine Ljutomer, it. 77/2009,7/2077,

2/2073, 1/2016)in Odloko o lokolnih obiinskih gospodarskih jovnih sluibah v Obiini Ljutomer (Urodni

glasilo Obiine Ljutomer, gt. 2/2075), Stotuta Obtine Morovske Toplice (Uradni /,st Rt it. 35/2074,

27/2075, 25/2017) in Odloko o gospodorskih jovnih sluiboh v Obiini Morovske Toplice (lJradni list RS,

it. 29/96, 52/97, 19/07 in 76/2078), Stotuto Mestne obtine Murska Soboto /UPB/ (Urodnilist R5 5t

23/07, 49/2070, j9/2015 in 59/17)in Odloko o gospodarskih javnih sluiboh v Mestni obiini Mursko

1

t
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Soboto (urodnir6t R5 it. gg/2015), Stotuto Obeine Odranci (Urodni list Republike Sloveniie 702/2017,

64/2017 in 46/2019) in Odloka o gospodorskih jovnih sluibah v Obiini Odronci (Urodni list Republike

Slovenije 47/7996, 39/2002 in 773/2009), Stotuta Obiine Puconci (Uradnilist R5 it. 91/15 in 128/21)

in Odloko o lokolnih gospodorskih javnih stuiboh v Obiini Puconci (Urodni ,rst Rt it.18/2010 in

4/2071), Stotuta Obtine Radenci (Uradni gtasilo slovenskih obein, it. 2/2011 in 67/2015) in Odloka o

gospodorskih javnih stuiboh v Obiini Rodenci (lJrodno glosilo slovenskih obiin, it. 7/2074, 72/2019),

Stotuto Obtine Razkriije (lJrodni /ist R5 5t. 41/21 - urodno preiiiieno besedilo)in Odloko o

gospodorskih jovnih stuiboh v Obtini Rozkriije (tJrodni,,st Rt it. 28/2071), Stotuta Obeine Rogoiovci

(urodni list R5, it. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) in Odloko o gospodorskih iovnih

sluiboh v Obiini Rogaiovci (tJradni /ist R$ it. 70/09, 34/11 in 39/75), Stotuto Obiine Sveti Jurii ob

Siovnici (Uradni list RS, Et. 45/2014) in Odloko o gospodarskih jovnih sluiboh v Obtini Sveti Jurii ob

Stavnici (lJradnilist RS, Et. 10/10 in 56/76), Statuto Obtine Solovci (lJradnilist R5 3t. j8/06) in Odloko

o tokotnih gospodarskih jovnih sluiboh v Obtini Solovci (lJrodni list RS, it. 9/07), Stotuta Obiine Tiiina

(tJrodni list RS, 5t. 41/2015 in 97/2O20) in Odtoko o gospodorskih javnih sluiboh v Obeini Tiiino (popr.

10.01.2018) (Uradni list RS, it. 69/2077), Statuto Obiine Turniite (Urodni list Republike Slovenije

6/2017) in Odloka o gospodorskih jovnih sluiboh v Obiini Turniiie (Urodni list Republike Sloveniie

18/2017), Stotuta Obtine Veliko Polono (Llradni list Republike Slovenije 44/7999,52/2003 in 89/2073

) in Odtoko o gospodorskih jovnih sluibah v Obiini Veliko Polono (Urodni list Republike Sloveniie

(24/2003 in l3/2lu)Stotuto Obeine Veriej (Urodni ,,st Rt it. 22/08 in 105/2012) in Odloko o

gospodorskih jovnih sluiboh v Obtini Veriej (lJrodni list RS, it. 77/02, 41/04 in  a/04) so Obtinski svet

Obiine Apoie na .... redni seji dne ..., Obiinski svet Obiine Beltinci no .... redni seii dne ..., Obiinski svet

Obiine Conkova no .... redni seji dne ..., Obtinski svet Obiine ereniovci na .... redni seii dne ...,Obiinski

svet Obiine Dobrovnik no .... redni seji dne ...,Obtinski svet Obiine Gornjo Rodgono no .... redni seii

dne ..., ObEinski svet Obiine Gornji Petrovci na .... redni seji dne ..., Obiinski svet Obtine Grod na ....

redni seji dne ..., Obiinski svet Obeine Hodoi no .... redni seji dne ..., Obeinski svet Obiine Kobilie no ....

redni seji dne ...,Obtinski svet Obtine Kriievci no .... izredni seji dne ...., Obiinski svet Obiine Kuzmo na

.... redni seji dne ..., Obtinski svet Obtine Lendavo na .... redni seji dne ...,Obiinski svet Obiine Liutomer

na .... redni seji dne ..., Obtinski svet Obtine Morovske Toplice no .... seji dne ..., Mestni svet Mestne

obiine Mursko Sobota na .... seji dne ..., Obiinski svet Obeine Odranci no .... redni seji dne ...,Obiinski

svet Obiine Puconci na .... redni seji dne ..., Obtinski svet Obiine Radenci no .... redni seii dne ...,

Obtinski svet Obiine Razkriije no .... redni seji dne ..., Obeinski svet Obeine RogoSovci no ... redni seii

dne ..., Obtinski svet Obeine Sveti Jurij ob Siovnici no .... redni seji dne ..., Obtinski svet Obiine Satovci

na .... redni seji dne ..., Obtinski svet Obtine TiSino no .... redni seji dne ... in Obiinski svet Obiine

Turni1ee no .... redni seji dne ...,Obtinski svet Obiine Veliko Polana na .... redni seji dne ..., Obiinski

svet Obiine Veriej no ... redni seji dne ... sprejeli

2
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ODLOK
o ustanovitvi iavnega podietja Center za ravnanie z odpadki puconci d.o.o.

I. SPLOSNE DOLOEBE

1. Elen
(ustanovitev javnega podietia)

(1) S tem odlokom se ustanovi javno podjetje Center za ravnanje z odpadki puconci d.o.o. (v
nadaljeva nju : javno podjetje).

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

(3) Ustanoviteljice javnega podjetja (v nadaljevanju: obdine ustanoviteljice) so:

ObEina ustanoviteljica Naslov obtine
L Obiina ApaEe 42 9253
2 Obdina Beltinci Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci
3 Obiina Cankova Cankova 25, 9261 Cankova
4. ObEina erenSovci Ulica Prekmurske iete 20,9232 erenSovci
5. Obdina Dobrovnik, Dobrovnik 297 9223 Dobrovnik

Partizanska cesta 13, 9250 Gorn Ra6. Obdina Radgona

7 ObEina GornjiPetrovci
8. Obiina Grad Grad 1 9264Grad
9 ObCina Hodo5 Hodoi 9205 Hodo5
10. Obdina Kgbilje

11. Obiina KriZevci Kriievci meru 9242Kriievci
72. Obdina Kuzma 60 9253 Kuzma
13. Obiina Lendava Glavna ulica 9220 Lendava
74. Obdina Ljutomer

15. Obtina Moravske Toplice

76 Mestna obiina Murska Sobota KardoSeva ulica 2, 9000 Murska Sobota
77. ObEina Odranci Panonska ulica 9233 Odranci
18. Puconci 80, 9201 Puconci
19. Obiina Radenci nska cesta 9252 Radenci
20. Obiina Razkriije Safarsko 9246
2L. ObEina Roga5ovci 9262 sovct
22 Obdina SvetiJurij Ulica Bratka Krefta 92214 SvetiJu
23 Obdina Salovci Salovci 9204 5alovci
24 uocrna ltstna Ti5ina 4 9251Ti5ina
25 ObEina TurniSde Ulica Stefana Kovada 9224 Turni5de
26 Obdina Velika Polana Velika Polana t]-t,9225 Velika polana

Obdina VerZej Ulica bratstva in enotnosti 8,924L Veriej

3

Gornji Petrovci 31d,9203 petrovci

Kobilje 56, 9227 Kobilie

llrafqyl ulica 1,9240 Ljutomer

KranjEeva ulica 3, 9225 Moravske Toplice

Obdina Puconci

27.
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bsRAzLoZfiev:

2. Elen

(ustanovitev sku Pnega organa)

s tem odlokom obcine ustanoviteljice ustanovijo svet ustanoviteljic kot skupni organ za izvrsevanje

ustanoviteljskih pravic obdin za usklajevanje odloditev obEin v zvezi z zagotavljanjem javnih sluib, ki

jih izvaja javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d'o'o"

3. Elen

(Pomen Poimov)

V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je doloien v predpisih, ki urejajo podrodje

gospodarskih javnih sluib, gospodarskih druib in varsWa okolja.

4. Elen

(uporaba predpisov)

Za vpra5anja v zvezi z ustanoviwijo in poslovanjem podjetja, ki niso urejena s tem odlokom, se

uporabljajo doloiila zakonov, ki urejajo gospodarske javne sluibe in gospodarske druibe'

ffiffi

4

odst. 67. tleno Zakona o lokolni samouprovi (ZLS, lJradni list RS, Et. 94/07 - uradno preiiiieno

76/08, 7g/Og, 57/70, 40/12 - ZUJF, 14/15 -
^\JUJFO, 

11/18 - ZSPDSLS-I, 30/78, 61/20 -
in 80/20 - ZIUOOPE) doloto, da lahko dve oti vei obiin zorodi gospodorneiiego in

zagotovljonio iovnih sluib skupoj ustonovi iavno Podietie.

ruzen ce n,sc) v ZGJS oli

ustanoviteliic je vzpostovlien na podlogi

so v 23. 29. ilenu

tPoimi

zqto so v odloku vseovsebovoti

v losti.ustanovi nJentpadjetjejavnolokalna25. ZGJSZskladu doloibo ileno skupnost
ooz.ilena74. moroZGD-7 Pogodbopogodbodruibeno4odstovkoms tretjim

doloiila oodstovko 67. ilena ZLS.
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It. FIRMA !N SEDEZ

5. Elen
(firma in sedei podjetja)

(1) Firma javnega podjetja je: Javno podjetje center za ravnanje z odpadki puconci d.o.o.

(2) SkrajSana firma javnega podjetja je: CEROp d.o.o.

(3) Sedei javnega podjetja je: Vaneia B7/b,92OL puconci.

(4) Poslovni naslov javnega podjetja je: Vaneda Bl/b, gzOL puconci.

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

5.6len
(petat)

(1) Javno podjetje ima pedat pravokotne oblike z naslednjo vsebino: Center za ravnanje z

odpadki Puconci d.o.o., ki vsebuje tudi za5titni znak javnega podjetja.

(2) Za5ditniznak se lahko spremenis sklepom skupiiine.

III. DE'AVNOST

7. Elen
(izvajanje javnih sluib in spremljajoEe dejavnost)

(1) Javno podjetje je ustanovljeno zlasti z namenom izvajanja obveznih obdinskih gospodarskih
javnih sluib varstva okolja na podroiju ravnanja z odpadki, vkljudno z opravljanjem posebnih
storitev v skladu z vsakokratnim predpisom, ki ureja metodologijo za doloEitev cen
gospodarskih javnih sluib in drugimi spremljajoeimi oz. dopolnjujoiimi dejavnostmi. Natin in

5

oblikovano v ki

Ziga po ZGD-7 ni (vei) obvezna, je pto bil stednji viasih obvezni
podjetje tudi posluje z iigom, zoto se ta ureditev ohranjo. V

moro bitioznoko,

tudi

72.v tlenu do ,s katerim vje Je ime, posluje.
druib;e. 29.V tlenu ZGD-7 dodejovnost pa doloCa, sedei druibeje

CEROP oprovlja svojo dejavnost tudi .izvenne ugotovitve Rotunskega do
odstovku do
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pogoje opravljanja gospodarskih javnih sluib dolodi posamezna obtina ustanoviteljica z

obdinskimi akti za obmodje posamezne obdine ustanoviteljice.

(2) Javno podjetje izvaja obvezni gospodarski javni sluibi odlaganja ostankov predelave ali

odstranjevanja komunalnih odpadkov in obdelavo dolodenih vrst komunalnih odpadkov na

obmoeju ob[in ustanoviteljic iz tretjega odstavka 1. dlena tega Odloka za vse obEine enotno,

na nadin in pod pogoji, kakor so opredeljeni s tem odlokom in Pogodbo o ustanovitvijavnega

podjetja.

(3) Javno podjetje lahko opravlja tudi druge obvezne in izbirne gospodarske javne sluibe varstva

okolja za obdine ustanoviteljice, v kolikor posamezna obdina ustanoviteljica dolodi tako z

obiinskimiakti.

(4) Javno podjetje lahko, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo koncesije in javna

narodila med subjekti v javnem sektorju (t. im. pogodbeni in-housel, zaradi boljSe

izkori$ienostiosnovnih sredstev in kadrovskih virov svoje dejavnosti opravlja tudi za in na

obmodju drugih obiin, ki niso ustanoviteljice (pridruiene obEine) in za druge pravne osebe

javnega prava, ob upoitevanju ekonomske upraviEenosti izvajanja teh storitev ter

zasedenosti kapacitet odlagalnega polja ter dolgoroEnega vpliva na kapacitete odlagalnega

polja.

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

obdine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.

(6) Javno podjetje lahko opravlja tudi druge dejavnosti (trine dejavnosti), ki so namenjene

bolj$emu in bolj celovitemu ravnanju z odpadki in/ali zagotavljajo boljSo izkoriSEenost

osnovnih sredstev ali veijo produktivnost zaposlenih.

(7) Javno podjetje lahko tudi zagotavlja obdelavo in odlaganje odpadkov, kijih javnemu podjetju

posredujejo posamezniki in poslovni subjekti, ki delujejo na obmoEju obdin ustanoviteljic ali

pridruienih obdin.

ffi

gospodarske jovne sluibe. Notin in pogoje opravljanjo gospodorskih javnih sluib doloii posomezna

obiina ustanoviteljica z obiinskimi akti za obmoije posamezne obtine ustonoviteljice, uendor po

morojo le-ti biti usklajeni s tem odlokom in Pogodbo o ustonovitvi jovnego podietio. Smlselno bi bilo,

da se priprovi enoten odlok, ki bo urejot noiin in pogoje oprovljanjo gospodorskih iavnih sluib
odlagonja sstonkov predelqve oli odstranjevonjo komunolnih odpadkov in obdelovo dobeenih vrst

komunolnih odpadkov.

5

V sklodu s temi doloiili je toko doloeeno, do jovno podjetje izvojo vorstva okolja na

z odpadki, in sicer zo vse obtine ustonoviteljice na njihovih obmotjih, vkljuino
posebnih storitev v skladu z lJredbo o metodologiji zo oblikovonje cen storitev

gospodorskih javnih sluib vorstva okotja (Uredba MEDO, lJrodni list RS, it. 87/72,
in 78/19). V skladu z Uredbo o metodologiji zo oblikovonje cen storitev obveznih

jovnih sluib vorstva okoljo lohko izvojalec GJS izvoja posebne storitve, ki niiaio
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,Tretji odstovek tego ileno dopuiEa moZnost, do jovno podjetje lohko oprovljo tudi druge obvezne in
izbirne gospodorske jovne sluibe vorstvo okotjo zo obiine ustonoviteljice (obvezne lokolne
gospodarske iovne sluibe vorstvo okoljo opredeljuje vsakokrot veljovni Zakon o vorstvu okoljo), v
kolikor posomezna obeino ustonoviteljica doloii toko z obtinskimi okti. Javno podjetje tako lahko zo
'posamezne obtine ustonoviteljice izvajo tudi druge lokalne GJS v sktadu.z aki posomezne obiine.
;lovno podjetje ie izvojo GIS zbironja zo del obiine puconci.

detni odstovei* iego iteno 
'omogoii 

izvojanje els tuai zo druge' obeine, torel io [iste,'ki-niso
ustonoviteliice iavnego podjetjo no podtogi t.im. pogodbenega in-house rozmerjo, kokor go
ppredeliuie iesti odstavek 73. ileno Zokona o nekoterih koncesijskih pogodbah (ZNKP, ttrodni list RS,

It. s/tS in 727/27 - zJN-38). Javno podjetje namrei ie izvojo GtS obdelove in odtaganje na podlogi
podelienih koncesii zo obiine ne-ustonoviteljice in ta doloCba omogoto neposredno ikleponie pogodb
tned obiinami ustonouiteliicomi in obEinami ne-ustonovitetjicami v zvezi z zogotavljonjem
gospodorskih iavnih sluib idopustn.a je tudi podelitev pooblastilo direkorju iavnegi poaietli zo
bklepanie tovrstnih pogodb, ki je predvideno v drugem odstovku 18. tlena tego Odtoko) . V tem.

P.:i*1r! se lo.hko Orifodk!iz te deiounos.ti iteieio v razmerie odvisnosti podietja od obiin ustonoviteljic

{izpolnievanje pogojo t. im. gospddorske odviinosti glede na revizijo raiunsiego sodiiio). V interesu
yseh ie, do so kopocitete javne infrostrukture optimoiio izkoriiiene, soj to zniiuje ceno obdelavi
Ddpadkov. V primeru sklenienih koncesijskih pogodb gre zo dolgoroino poggdpep-a ro.zmerja, k! pri
l-zraiunu cene za GJS obiin-ustangujtgljic pr9lstgvtjojo posgbne_.dejavlgstj;

ieii oastivek teii'iteno"iotoTo oz' omogoio, da iavnto po,aie:tji idi*o oprovtji-toxoni gbspoairike
lovne sluibe zo obiine, ki niso uston-oviteljice jovnego podjetjo tudi na podtogi koncesije (t.i. do sg jovi
ho jovne ryzpise drugih obeifl.

iesti oisi,tave* dopl);;;, da lavno poal1tie tahio opravtii iuAi a-iuge dejovnosti (trine leiovnostil:fi io
pameniene boljiemu in bolj celovitemu rovnonju z odpadki in/ali zogotovljojo boljio izkoriiienost
bsnovnih sredstev oli veijo produkivnost za.poslenih, sevedo po morojo biti le-te v monjiem deleiu,
fla se zosleduje pogoj t. im. gospodorske odvisnosti. S predtogonim beseditom tlena se saniro oiitek
Rotunskego sodiiio o neustreznosti oblike izvajonjo nolog predelove in ponovne uporobe. V hierorhiji
yavnonjo z odpodki, predpisoni s stroni EU in RS, je to primorna nologa na podroiju ravnonja z
gdpodki. V kolikor je zdruiena s socialnim podjetniitvom in/oli involidskim podjetjgm, se obe.nem

ye i uj ej o ie s oci a I n i m om e nti v obii n a h u s-t a n ovlte li i co h.

Sedmi odstovek dopuiia, do jovno podjetje lahko tudi zogotovtjo obdelovo in odtogonje odpodkov, ki
jih jovnemu podjetju posredujejo posomezniki in poslovni sybjeki, ki detujejo na obmoiiu obtin
ustonoviteljic oli pridruZenih obiin.

8. tlen
(registracija deiavnosti)

(1) Javno podjetje se v skladu z Uredbo o standardni klasifikac'rji dejavnosti (Uradni list RS, 5t

69/07 in 17/08) registrira za opravljanje naslednjih dejavnosti:

7

08.910 Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila

Drugi odstovek tega ilena doloto, do javno podjetje izvajo obvezni gospodorskijovni stuibi odtaganjo
ostonkov predelove oli odstranjevonjo komunatnih odpodkov in obdelovo doloienih vrst komunolnih
odpadkov no obmoiiu obiin ustonoviteljic iz tretjego gdstavka f. ileno tego Odtoko zo vse obiine
gnotno_.



08.920
16.240
16.290
17.120
L7.zto
t7.220
17.290
20.150
22.t90
22.zLO
22.220
22.290
32.400
32.990
35.119
35.210
35.300
38.110
38.120
38.210
38.220
38.310
38.320
39.000
43.110
43.t20
43.130
45.200
46.L20
46.130
46.770
47.990
49.41O

49.420
52.100
s2.240
58.190
63.110
43.990
58.100
58.200
68.320
69.103
69.200
70.zLO
70.220
71.L29
7L.200
72.L10
72.790
72.200
73.L20
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Pridobivanje Sote

Proizvodnja lesene embalaie
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja

Proizvodnja papirja in kartona
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaie

Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebSdin iz papirja

Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona

Proizvodnja gnojil in duSikovih spojin
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume

Proizvodnja plo5i, folij, cevi in profilov iz plastidnih mas

Proizvodnja embalaie iz plastiEnih mas

Proizvodnja drugih izdelkov iz plastidnih mas

Proizvodnja igrad in rekvizitov za igre in zabavo

Drugje nerazvrSdene predelovalne dejavnosti
Druga proizvodnja elektrike
Proizvodnja plina

Oskrba s paro in vrodo vodo
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
Ravnanie z nenevarnimi odpadki
Ravnanje z nevarnimi odpadki
Demontaia odpadnih naprav

Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov

Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
Ru5enje objektov
Zemeljska pripravljalna dela

Testno vrtanje in sondiranje
Vzdrievanje in popravila motornih vozil

PosredniStvo pri prodajigoriv, rud, kovin, tehniEnih kemikalij

Posredni5tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala

Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in trinic
Cestni tovorni promet

Selitvena dejavnost
SkladiSdenje

Pretovarjanje
Drugo zaloiniStvo
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Drugo informiranje
Trgovanje z lastnimi nepremidninami
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremidnin
Upravljanje nepremiinin za pladilo ali po pogodbi
Druge pravne dejavnosti
Radunovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davdno svetovanje
Dejavnost stikov z javnostjo

Drugo podjetniSko in poslovno svetovanje
Druge inienirske dejavnosti in tehnidno svetovanje
Tehnidno preizku5anje in analiziranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na podroiju biotehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih podrodjih naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na podro6ju druiboslovja in humanistike
Posredova nje oglaSevalskega prostora

8
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77.770
77.L20
77.290
77.320
77.390
81.100
8L.220
81.290
81.300
82.110
82.300
82.920
8s.590
96.010
96.090

Dajanje lahkih motornih vozilv najem in zakup
Dajanje tovornjakov v najem ali zakup
Dajanje drugih izdelkov za 5iroko rabo v najem in zakup
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
Vzdrievanje objektov in hi5ni5ka dejavnost
Drugo diSdenje stavb, industrijskih naprav in opreme
ei5denle cest in drugo iiSdenje
Urejanje in vzdrievanje zelenih povriin in okolice
Nudenje celovitih pisarni5kih storitev
Organizira nje razstav, sejmov, sreia nj
Pakiranje
Drugje nerazvr5Eeno izobraieva nje, izpopolnjeva nje in usposablja nje
Dejavnost pralnic in kemienih Eistilnic
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvr5tene.

(2) Glavna dejavnost je:
38.210 Ravnanjeznenevarnimiodpadki

(3) Poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega ilena opravlja javno podjetje tudi vse druge posle, ki
so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti oziroma, ki pripomorejo k izvajanju
gospodarske javne sluibe, ne pomen'rjo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.

9.6len
fiavna pooblastila)

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

(2) Javno podjetje ima, kolikor ni z zakonom drugaEe dolodeno, naslednja javna pooblastila:
- vodenje katastrov in evidenc s podroEja delovanja javnega podjetja,
- doloianje pogojev in dajanje mnenj k dovoljenjem za posege v prostor, de le-ti zadevajo

komunalno infrastrukturo, kijo ima v upravljanju,
- druga javna pooblastila, kakor izhajajo iz vsakokrat veljavne zakonodaje.

9

ZGD-I smejo gospodorske druibeskladu 2 dolotbo 6.

ki so druibeni
zgolj gospodorske posle

o

s tem do noje doloiba sedoj veljavnego 7.

sluibe je po noravi nalog potrebno lotiti od izvojonjo jovnih pooblostil,
nologe. lJstova Republike Slovenije {URS, lJrodni list RS, gt. 33/91-t, 42/97 - 112568,

24/03 - UZ3a, 47, 68, 69/04 - U274, 69/M - tJZ43, 69/A - UZ^O, 68/06 -
47/13 - 1J290,97,99, 75/16 - UZ70o in 92/21- UZ62o) v 727. tlenu dobeo, da lohko

oli no ZO
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t javno

10. flen
(razvojne naloge)

(1) Javnemu podjetju se poveri izvajanje naslednjih razvojnih in strokovno tehnidnih nalog:

- razvoj, nadrtovanje in pospeSevanje dejavnosti s podrotja gospodarskih javnih sluib ravnanja

z odpadki,
- razvojno usmerjeno upravljanje komunalne infrastrukture, ki se nana5a na gospodarske javne

sluZbe ravnanja z odPadki,
- investicijsko nairtovanje, izvajanje investicij, vodenje in gospodarjenje z objekti in napravami,

potrebnimi za izvajanje gospodarske javne sluibe ravnanja z odpadki,

- prevzemanje v upravljanje in vzdrievanje novozgrajene ali obnovljene objekte in naprave

komunalne infrastrukture,
- opravljanje strokovno tehnitnih, organizacijskih in razvojnih nalog v zvezi s komunalno

infrastrukturnimi objekti in napravami, s katerimijavno podjetje upravlja,

- priprava letnih programov oz. elaboratov za izvajanje javne sluibe in kalkulacije prihodkov in

odhodkov dejavnosti in najmanj enkrat letno obiinam ustanoviteljicam porodanje o izvajanju

javne sluZbe in poslovanju, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo predmetno

javno sluZbo,

- priprava srednjerodnega poslovnega nadrta druZbe, ki zajema obdobje 7 let (razvojni

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

EU in driave, tudiv okviru socialnega podjetniStva in/ali invalidskega podjetja,

- razvoj novih dejavnosti in vsebin, ki prispevajo k trajnostnemu ravnanju z odpadki,

- druge naloge, kijih obdine ustanoviteljice skupaj ali posamezno naloiijo javnemu podjetju.

bdh+zt oitrrVi

IV. TASTNISTVO JAVNEGA PODJETJA

11. Elen
(osnovni kapital)

(1) Osnovni kapitaljavnega podjetja znaSa 123.413,00 EUR in je zagotovljen v denarju.

10

podjetju se naloga tudi izvajanje strokovno-tehniinih in razvoinih nolog ter tudi
ki jih podjetje lohko (glede no opremo in znanjo, s koterimi rozpologo) izvoja bodisi za

skupaj oli posamezno. Nomret, vedno vetjo pozornost v proksi
Posebna pozornost je tokogospodorskih javnih sluZb vorstva okoljo.

in strokovno-lehliinih nalog, ki so

sistem. zovezujoiego poslovnega notrta in srednjeroinego poslovnego noirto (rozvojni
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(2) Osnovni kapitalje v celoti vpladan

OBNAZLOITTEl\':

tlen) mora osnovni kapitol d.o.o. znoioti nojmonj 7.soo EIJR, osnovi uloiki po

12. Elen
(osnovni vloiki in poslovni deleii)

(1) osnovni vloZki in poslovni deleii ustanoviteljic so doloieni glede na delei investicije
posamezne obEine v izgradnjo centra za ravnanje z odpadki puconci.

(2) osnovni vloiki in na njihovi podlagi pridobljeni poslovni deleii, izraieni v odstotkih, znalajo:

Naziv obEine Osnovni vloiek v EUR Poslovni delei v %
1 ObEina Apade 4.040,00 3,274
2. Obdina Beltinci 6.060,00 4,9L0
3. Obdina Cankova 1.390,00 L,L26
4. Obiina Gornja Radgona 9.550,00 7,738
5. Obiina GornjiPetrovci 1.560,00 L,264
6. Obdina Grad 1.640,00 !,329
7 ObEina Hodo5 250,00 0,203
8 Obdina Kriievci 2.7gO,OO 2,26L
9 Obdina Kuzma 1.040,00 0,843
10. Obdina Ljutomer 12.300,00 9,967
11. Obiina Moravske Toplice 5.380,00 4,359
12. Mestna obdina Murska Sobota 33.700,00 27,307
13. Obdina Puconci 4.390,00 3,557
L4. ObEina Radenci 5.040,00 4,094
15 Obdina RazkriZje 1.150,00 0,932
16 Obdina RogaSovci 2.350,00 1,904
17 Obdina SvetiJurij ob Sdavnici 1.990,00 L,6L2
18 Obdina 5atovci 1.190,00 0,964
19. Obtina TiSina 3.000,00 2,43L
20. ObCina Veriej 1.190,00 o,964
2L. Obdina eren5ovci 4.037,OO 3,271
22. Obdina Dobrovnik 1.293,00 7,O48

23. Obfina Kobilje 564,00 o,457
24. Obfina Lendava 11.035,00 8,94L
25. Obdina Odranci 1.602,00 t,298
26. Obiina TurniSie 3.386,00 2,744
27 Obdina Velika Polana 1.496,00 1,272

Skupaj 123.413,00 100

11



II. OBRAVNAVA

(3) Obdine ustanoviteljice javnega podjetja so solastniki premoZenja, s katerim javno podjetje

gospodari, v sorazmerju glede na viSino poslovnih deleiev kot izhaja iz prej5njega odstavka

tega flena.

13. Elen

(razmerie solastniSwa)

Ustanovitelji javnega podietja so solastniki premoienia v naslednjem sorazmeriu:

- Obdina Apaie solastnica premoienja v idealnem deleiu 3,27Yo,

- Obiina Beltincisolastnica premoienja v idealnem deleiu 4,9LYo,

- obEina cankova solastnica premoienja v idealnem deleiu L,L3yo,

- Obdina erenSovcisolastnica premoienja v idealnem deleiu 3,27yo,

- obeina Dobrovnik solastnica premoienja v idealnem deleiu L,oSYo,

- obEina Gornja Radgona solastnica premoienja v idealnem deleiu 7,74yo,

- obdina Gornji Petrovcisolastnica premoienja v idealnem deleiu L,26yo,

- Obtina Grad solastnica premoienja v idealnem deleiu 7,33Yo,

- ObEina Hodo5 solastnica premoienja v idealnem deleiu O,2Oyo,

- Obiina Kobilje solastnica premoienja v idealnem deleiu O,46yo,

- ObEina Kriievcisolastnica premoienja v idealnem deleiu 2,26yo,

- Obiina Kuzma solastnica premoienja v idealnem deleiu O,84yo,

- Obdina Lendava solastnica premoienja v idealnem deleiu 8,94yo,

- ObEina Ljutomer solastnica premoienja v idealnem deleiu 9,97Yo,

- Obiina Moravske Toplice solastnica premoienja v idealnem deleiu 4,36yo,

- Mestna obdina Murska Sobota solastnica premoienja v idealnem deleiu 27,3LYo,

- Obiina Odrancisolastnica premoienja v idealnem deleiu L,3Oyo,

- Obtina Puconcisolastnica premoienja v idealnem deleZu 3,56yo,

- ObEina Radencisolastnica premoienja v idealnem deleiu 4,08yo,

- Obdina Razkriije solastnica premoZenja v idealnem deleiu O,93yo,

- Obdina Rogasovci solastnica premoienja v idealnem deleiu L,goyo,

- Obdina SvetiJurij solastnica premoienja v idealnem deleiu L,6LYo,

- ObEina Salovci solastnica premoienja v idealnem deleiu 0,96yo,

- Obtina Ti5ina solastnica premoZenja v idealnem deleiu 2,43Yo,

- Obiina TurniSde solastnica premoienja v idealnem deleiu 2,74yo,

- obdina Velika Polana solastnica premoienja v idealnem deleiu 7,27yo,

- ObEina Veriej solastnica premoienja v idealnem deleiu O,96%.

td!FFEIE}
ff

14. Elen

72

V predmetnem elenu so opredeljeni osnovni vtoiki in poslovni deleii obiin ustonovitetiic. Ohronia se

ureditev sedoniego f . ilena Odloka.

tudi doloibo odstovka ki do so obtine

solastniki s katerim

no deleiev kot izhoio iz prejinjegg odstouko tega ilena.

vloiki in poslovni deleii obiin ustonoviteliic. Ohranio se
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(urejanje razmerij glede infrastrukture)

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

(2) Javno podjetje mora javno infrastrukturo vzdrievati in uporabljati kot dober gospodar za
potrebe izvajanja javne sluibe.

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

(4) Najemnina za uporabo javne infrastrukture je namenski prihodek obein, ki ga praviloma
namensko uporabljajo za investic'rje in investicijska vzdrievalna dela na javni infrastrukturi iz
prvega odstavka tega dlena, ob upo5tevanju metodolog'rje za obiikovanje cen storitev
obveznih obdinskih gospodarskih javnih sluib varstva okolja oz. vsakokrat veljavno podro6no
zakonodajo.

(5) Sredstva za redno in obdasno vzdrievanje javne infrastrukture se pokrivajo iz prihodka,
doseienega z izvajanjem storitev javne sluibe.

13

uprovljonjo z gospodorsko jovno bilo oktuolno ob izteku
zo izkozovonie sredstev v upravljonju v sklodu s Slovenskimi raiunovodskimi stondardi

(2006) - Roiunovodsko spremljonje gospodarskih jovnih sluib), ki se je izteklo z 37.
V sklodu z usmeriNami Ratunskego sodiiio je veiino javnih podjetij in obtin ureditev

tokrat uredila na noiin, do so sredstvo, ki so bilo do tokrot v uprovljonju javnih
predmet nojemnih tlen

Roiunskego
odstovek toko doloio, do se obiine solostnice doti v

s

no

prugi odstovek dototo, da moro iovno potdiitie mori iivno irfitlruftu* vzi*evoii in uporobtjoti koi
lober gospodor 4o pqtrebe izuojoltjo jovne sluibe.

Peti odstovek doloeo, do se sredstvo zo redni in oOtosno uzaiZeu,qnlq jovne infrastrukture pokrivojo iz
prihqdko, doseienega z izvojonjem storitev joune sluibe.
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V. TRAJANJE IN PRENEHANJE JAVNEGA PODJETJA

15. flen
(ustanovitev)

Javno podjetje se ustanovi za nedoloien tas.

OBRAZTO,ITEV:

16. Elen

(prenehanie)

(1) Javno podjetje lahko Preneha:
- te tako sklenejo druibeniki z vsaj triEetrtinsko veEino glasov vseh druibenikov,

- Ee sodiSde ugotovi nidnost kapitalske druibe,
- s steiajem,
- s sodno odloEbo Po toibi,
- z zdruiitvijo, pripojiWijo ali razdelitvijo,
- ie se osnovni kapital zniia pod zakonsko doloden znesek,

- v drugih primerih, dolodenih z zakonom.

l2l Za postopek likvidacije druibe in prenehanje druibe po skraj5anem postopku se uporabljajo

doloEila vsakokrat veljavne zakonodaje.

(3) V primeru likvidacijskega postopka se preostanek premoienja javnega podjetja deli med

druZbenike v skladu z njihovimi deleii.

(q) ee bi bila zoper javno podjetje vloiena nidnostna toiba, lahko druibeniki sklenejo, da bodo

sami odpravili nidnostne razloge in prevzamejo obveznosti v razmerju z vloiki nasproti

osnovnemu kapitalu.

L4

'V predmetnem je opredeljeno trajanje druibe. Ohrania se ureditev sedoniego prve:go odstavko 3.

iteno Odtoko - iavno pgdjetie se ustonovi zo nedoloien ios'

primeri prenehania iavnega podietia.

na katere ie

te se osnovni kopitol zniio pod zokonsko dolaien znesek.
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odstovku tego tteno je podrobneje opredeljen postopek likvidocije druibe in

VI. UGOTAVUANJE REZUTTATOV POSLOVANJA tN ODGOVORNOST

17. ilen
(ugotavljanje rezultatov postovanja)

(1) Javno podjetje vodi evidence o poslovanju, ki se nana5ajo na izvajanje gospodarske javne
sluibe in ostalih prihodkov, loEeno po posameznih dejavnostih, podatke o kolidini in vrstah
odpadkov pa tudi po obtinah ustanoviteljicah.

(2) Ugotavljanje poslovnega izida poteka v skladu s predpisi in sprejeto poslovno politiko javnega
podjetja.

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

(4) O kritju morebitne izgube javnega podjetja in o razporejanju morebitnega dobidka odloda
skupidina javnega podjetja v skladu z zakonom, tem odlokom in Pogodbo o ustanovitvi
javnega podjetja.

(5) Preseiek prihodka nad odhodki usWarjen iz naslova opravtjanja gospodarske javne sluibe se
praviloma namenja za razvoj dejavnosti oz. storitev opravljanja gospodarskih javnih sluib.

18. Elen
(odgovornost)

Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoienjem, razen s premoZenjem, ki
predstavlja infrastrukturne objekte in naprave, ki so namenjene za opravljanje dejavnosti, ki se
izvajajo kot gospodarska javna sluiba.

Ureditev ie sklodno z 472. tlenom ZGD-7, ki doloto, do zo obveznosti druibe z omejeno odgovornostjo
d ruibe ni ki n iso odg ovorni.

iEilFltfill?i|l
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V drugem
toibe.

Ohronja se ureditev sedanjega
Odloka. lzvzeta je odgovornast iz noslovo javne

odloko. ugotovljanje poslovnega izida se izvede v sklodu s predpisi. Skupiiino je
m

poslovnego izido.

nomenom podpo;re rgzvojnih nolog jovnega podjetjo je
doloibo, 6s ss,preseZek prihodko nod

v odstovkupetem tega
naslovo
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VII. POVEEANJE OSNOVNEGA KAPITALA

19. Elen

(poveEanje osnovnega kaPitala)

(1) Skupsdina lahko sklene, da se poveda osnovni kapital. O poveianju osnovnega kapitala z

novimi osnovnimi vloiki odlodajo druibeniki na skup5dini s tridetrtinsko vedino glasov vseh

druibenikov.

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

druibenika

OBRAZLOZITEV:

triietrtinsko vetina vieh

20. Elen

(prednostna pravica)

(1) DeleZi obdin soustanoviteljic kot druibenikov se lahko odsvojijo ali pravno nasledijo' Obdina

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

pisno obvestiti vse druibenike. Pri prodaji poslovnega deleia imajo ostale obEine

usta noviteljice pred kupno pravico.

(2) ee prednostno pravico nakupa uveljavi in izvede nakup ved obEin soustanoviteljic, le-te

pridobijo poslovni delei v sorazmernem delu glede na obstojete poslovne deleie.

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

druibenikov.

OBRAZTOZITEV:

predmetna dolotba je v sklodu z 481. ilenom ZGD-7, ki doloio, da se poslovni deleii tohko odsvoiiio in

'deduleio. eeyti odstavek 487. iteno ZGD-7 doloio, do ie z druibeno pogodbo ni doloieno drugoie,

imajo druibeniki pod enokimi pogoji pri nakupu poslovnega deleio prednost pred drugimi osebami.

Peti odstovek 487. ileno ZGD-1 po dolota, do moro druibenik, ki nomerova prodoti svoi poslovni

detei, druge druibenike pisno obvestiti o namerovoni prodoji in pogoiih prodaie ter iih pozvati, do mu

morebitni kupec sporoti svojo priprovljenost za nakup v enem mesecu od preiemo obvestila. Nodolie

Sesti odstovek 481. tteno ZGD-7 doloio, do ie je vee druibenikov priprovlienih kupiti poslovni delei,
'postonejo imetniki prodanego deleio vsi kupci skupoj. V sedmem odstuvku 487. tleno ZGD-7 po ie
opredegeno, do lahko druibeno pogodba dotoii, do je zo odsvojitev poslovnego delela osebam, ki

niso druibeniki, potrebno soglosje veiine ali vseh druZbenikov, in doloii pogoie za izdaio soglosio.

Osmi odstovek 487. iteno ZGD-7 pa doloio, do Ee nobeden od drui.benikov ni priprovlien kupiti

poslovnega deleio in druibeniki niso doli soglasjo za prodoio poslovnega deleio osebi, ki ni druibenik,

lahko druibenik izstopi iz druZbe.
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v 577. ilenu, no noiin, da dolodo, da

kopitol. Poveionie osnovnego kopitalo se

oli-kot tz

prvem odstavku tega tleno ie opredelieno, da ie zo to odloCitev potrebno

kar se zdi no
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vlll. PRENEHANJE PoSLovNEGA DEIEZAzARADt tzsropA oztRoMA tzKUUCtwE oBCTNE
USTANOVITEUlCE

prenehanje porlorn"c2"ljrtl" .or,"i ustanoviterjici

(1) Z enostranskim izstopom ali z izkljuditvijo obdine ustanoviteljice preneha poslovni delei te
obiine in vse s tem deleiem povezane pravice in obveznosti.

(2) Obdina ustanoviteljica, ki je izstopila iz druibe, ali je bila iz druibe izkljuEena, ima pravico do
izplaiila v vi5ini vplaianega svojega poslovnega deleia, prevrednotenega v skladu z
veljavnimi predpisi in pod pogojem, da je poravnala obveznosti iz naslova vplaEila osnovnega
vloika do druZbe.

(3) Obiina ustanoviteljica, ki izstopa, oziroma, ki je izkljudena iz javnega podjetja, lahko zahteva
izrofitev tistega stvarnega premoienja iz javnega podjetja, ki ga javno podjetje uporablja za
opravljanje svoje dejavnosti zgolj za to obdino na njenem obmoeju. Razlika do polne
vrednosti poslovnega deleia se obEini zagotovi v denarju. ee je vrednost tega premoienja
viSja od poslovnega deleia obiine, obeina zagotovi razliko v denarju.

(a) ObEina ustanoviteljica, ki ieli iz druibe izstopiti, mora najprej poravnati vse zapadle
obveznosti. lzstop je dolina priglasiti direktorju najkasneje 5est mesecev pred potekom
poslovnega leta. Direktor je dolian o izstopu obdine ustanoviteljice takoj obvestiti skup5Cino.

(5) Delitev poslovnega deleia nidopustna.

17

Skladno s to ureditviio so v 20. Etenu Odloka urejeno vproionja, ki jih ZGD-1 ne urejo. Toko je v
drugem in tretiem odstovku tego ilena doloieno, da ie prednostno provico nokupo uveljovi vei obiin
soustonoviteliic, postoneio imetniki prodonega deleio vsi kupci skupaj v sorazmernem delu glede na
gbstoieie poslovne deleie. Za odsvoiitev poslovnega deleio osebom, ki niso druibeniki, po je potrebno
soglosje vseh druibenikov.

7 urejo izkljuiitev in izstop druibenika v 507. tten deleio
oli druibenika v 502. ilenu

drugem odstovku je urejeno pravica obtine ustonoviteljice, ki je izstopila iz druibe, oli je bilo iz
izkliuiena, do izplatilo v viiini vplatanega svojego poslovnego deleio, prevrednotenega v

z veliavnimi predpisi (upoitevo se poveiano ali zmonjiano vrednost stvarnega in
tn do obveznasti iz naslova vloiko
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IX. IZVRSEVAN'E USTANOVITEUSKIH PRAVIC

22. Elen

(obEinski sveti obEin ustanoviteliic)

(1) ObEinski sveti ustanoviteljic si pridriujejo pravico do:

- enakopravnega odloianja o spremembah tega odloka,
- enakopravnega odlodanja o vstopu novih druibenikov vjavno podjetje,

- enakopravnega odlo|anja o prenehanju javnega podjetja in statusnemu preoblikovanju,

- dajanja mnenj k predlogom in odloEiWam skup5Eine ter sveta ustanoviteljic,

- odloiitev o subvencioniranju cen storitev gospodarskih javnih sluib, kijih izvaja javno

podjetje, za svojo ob6ino.

(2) pristojnosti obdinskega sveta ne posegajo v pristojnosti sveta ustanoviteljic in obratno'

23. Elen

(svet ustanoviteljic, ime in sedei)

(1) S tem odlokom se za izvr5evanje ustanoviteljskih pravic obdin v javnem podjetju Center za

ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. ustanovi skupni organ obein ustanoviteljic javnega podjetja

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

(2) lme skupnega organa obEin je svet ustanoviteljic javnega podjetja Center za ravnanje z

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

(3) Sedei sveta ustanoviteljic je enak sedeiu javnega podjetja

(4) Strokovne naloge za svet ustanoviteljic opravlja uprava obiine, v kateri je sedei javnega

podjetja.

18

eetrti odstovek 27. iteno po doloio, do moro obiino ustanoviteljico, ki ieli iz druZbe izstopiti, naiprei

porovnoti vse zopodle obveznosti. lzstop je dotino priglositi direktorju noikosneie iest mesecev pred

potekom poslovnego leto. Direktor je dolZan o izstopu obtine ustonoviteliice takoi obvestiti skupiiino.
'v 

petem odstavku 27. ekno Odtoko je opredeljena dolotbo, v skladu s eetrtim odstovkom 483. ilena

zGD-7, ki doloeo, da druzbena pogodba delitev poslovnego deteio prepove.

odloka glede izvrievonio ustonoviteliskih pravic so prilogoiene glede no doloibe

in zohteve Raiunskego sodiiio. Vendor po ne glede na prenos Pristoinosti
obtinski sveti obdriiio pristoinosti do enokoprovnego odloianjo o spremembah

enokoprovnega odloianjo o vstopu novih druibenikov v javno podietie,

o prenehonju jovnega podjetia in stotusnemu preoblikovaniu, doionjo mneni k

odlotitvam skupiiine ter sveta ustanoviteliic, odbeitev o subvencioniraniu cen

sluib, ki jih izvajo javno podjetie.

V drugiem odstovku 22. iteao predlogo novega Odloko je tucli ohronienoldoloibo sedoniego Odloko,

da pristojnosti obtinskega sveto ne posegajo v pristoinosti sveta ustanoviteliic in obratno.
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osnAiroZlrEv:

glede no dototbe podroEne

24. Elen
(sestava in odloEanje sveta ustanovitefic)

(1) Svet ustanoviteljic sestavljajo vsakokratni iupani oziroma iupanje (v nadaljevanju: iupani) ali
po njihovem pooblastilu drugi predstavniki obdin ustanoviteljic javnega podjetja Center za
ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

(2) Svet ustanoviteljic je ustanovljen za izvr5evanje ustanoviteljskih pravic ter za usklajevanje
odloEitev v zvezi z zagotavljanjem javnih sluib ustanoviteljic. Obtinski sveti s sprejemom tega
od !o ka prenesejo usta novite ljska u p raviienja na svet usta novite !jic.

(3) Predsednik sveta ustanoviteljic se menja vsako leto po natelu rotacije po naslednjem
zaporedju: Murska Sobota, Ljutomer, Lendava, Gornja Radgona, Beltinci, Moravske Toplice,
Radenci, Puconci, Apa6e, eren5ovci, Turni5Ee, Ti5ina, Kriievci, Roga5ovci, Sveti Jurij, Grad,
Odranci, Gornji Petrovci, Velika Polana, Cankova, Dobrovnik, Salovci, Veriej, Razkriije,
Kuzma, Kobilje, Hodo5.

(4) Predsednik sveta ustanoviteljic predstavlja svet ustanovite[ic, sklicuje in vodi njegove seje,
podpisuje njegove odloEitve ter skrbi za izvrSevanje in koordiniranje njihovega izvajanja.

(5) Svet ustanoviteljic veljavno odloia, de je na seji navzotih toliko iupanov oz. njihovih
pooblaStencev, da imajo ved kot 70 % (sedemdeset) vseh glasov.

(6) ee ob navedenem dasu svet ustanoviteljic ni sklepien, se skliEe naknadno zasedanje naslednji
delovni dan po prvotno dolodenem dnevu. Svet ustanoviteljic na naknadnem zasedanju
veljavno odloia, ee je prisotnih vsaj toliko iupanov oz. njihovih poobla5iencev, da imajo ved
kot 50 (petdeset) % vseh glasov.

(7) Svet ustanoviteljic si prizadeva, da sprejema odloditve soglasno. V kolikor ni mogode dosedi
soglasnega sprejema odloditve, je odloditev veljavno sprejeta, te zanjo glasuje vel kotTO %
glasov iz 25. ilena tega odloka oz. v primeru odloiene seje , de zanjo glasuje vei kot 50 %
glasov iz 25. ilena tega odloka. V kolikor tudi predmetna sklepdnost ni doseiena, se seja
sklide ponovno.

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

I

19

ilen ZLS odstovku dolota, da lohko obiinski sveti obiin ustanovijo za
in zo usklojevanje odloiitev obtin v zvezi z zagotavljonjem javnih

ustanoviteljic je v obiini, v koteri je'sedei jovnega podjetjo.
skupni v6.
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OBRAZLOZITEV:

Doloibe odloka glede odloionjo sveto ustonoviteljic so pritogoiene glede no dolodbe podrotne

zokonodoje in zahteve Ratunskego sodiiia po vetji zostoponosti obtin ustonoviteliic pri spreiemoniu

od I oiitev sveto u st o n ov ite li i c.

gesedilo je oblikovono v sktodu z doloibomi 57. iteno ZLs, ki dobeo, do svet ustonoviteliic sestovlioio

iupqni ii do svet ustonoviteljic oprguljo svoje naloge v imenry in zo roeun obtin, $ s-o go ustanovile'

V kolikar 
'ni mogoie doseti

gt^osuje vei kot 70 % gtosov iz

bedmi odstoiek 24. iieno odtoka.aobis,.do moro biti sejo sveto ustonoviteljic sklicanto vsoi enkrot

letno.

25. Elen

(Stevilo glasov Elanov sveta ustanoviteliic)

Vsak iupan ima pri sprejemanju odloditev odstotek glasov, ki ustreza poslovnemu deleiu posamezne

obiine soustanoviteljice iz tretjega odstavka 12. dlena tega odloka.

OBRAZLOATEV:

25. ilen
(pristoj nosti sveta ustanoviteliic!

Svet ustanoviteljic ima naslednje pristojnosti:
- dolo6a posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,

- odloda o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
- odloda v drugih primerih, ko tako izrecno doloia zakon alidrug predpis'

pBRAZLOZlTEV:

Besedilo je obtikovono v sklodu s 4. odstovkom 67. tleno ZLS, ki doloEo, da obiinski sveti obtin

ustonoviteljic javnega podjetjo za izvrievanie ustonoviteliskih provic obiin v sklodu z aktom o

ustanovitvi jovnego podjetja ter zo usklajevonje odtoiitev obiin v zvezi z zogotovlianiem iavnih sluZb,

ustonovijo skupni orgon, ki ga sestavtjojo iuponi. Provice ustano.viteliic iavnego podietia so dolotene v

sktodu z dototbo 26. ilena ZGJS.

ustanoviteljic veliavnio odlodo, ie je na seii novzoiih toliko iupanov oz. niihovih

imojo ved kot 70 % glasov. Nouedeno vetino je bila glede no poslovne deleie obtin
ki je obrovnavolo ugotovitve

Ohronjo se

76. tleno Odloko, s tern, da se ponovno,ne

sklic no ilen

20
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27.Elen
(seje sveta ustanoviteljic)

(1) Seje sveta ustanoviteljic sklide vsakokratni predsednik sveta ustanoviteljic. pobudo za sklic
seje sveta ustanoviteljic imajo tudi tlani, katerih skupni poslovni delei predstavlja najmanj
desetino osnovnega kapitala, pri demer morajo sklicatelju navesti predlog dnevnega reda,
gradivo in predlog sklepa. Sklic seje mora biti opravljen najkasneje v roku pet dniod prejema
pobude za sklic.

(2) seja se sklide pisno, s predlogom dnevnega reda in gradivom po elektronski poiti. Vabilo s
popolnim gradivom morajo ilani prejeti vsaj deset (10) dni pred sejo.

(3) Podrobnosti sklica sej, vodenja, odlodanja in delovanja sveta ustanoviteljic doloda poslovnik.

28. Elen
(odloEitev seie sveta ustanoviteljic o cenah gospodarskih javnih sluib)

(1) Javno podjetje enkrat letno pripravi elaborat o cenah izvajanja gospodarskih javnih sluib v
skladu z veljavnimi predpisi ter ga petnajst (15) dni pred sejo predloZi svetu ustanoviteljic.
Elaborat mora biti pripravljen v skladu z uredbo, ki doloda metodologijo za oblikovanje cen
storitev obveznih obEinskih gospodarskih javnih sluib varstva okolja.

(2) Pred obravnavo elaborata na svetu ustanoviteljic elaborat predhodno pregleda strokovnjak
za oblikovanje cen gospodarskih javnih sluib varstva okolja, ki ga izberejo obdine
ustanoviteijice.

(3) Svet ustanoviteljic sprejema enotne cene izvajanja gospodarskih javnih sluib odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in obdelave doloEenih vrst
komunalnih odpadkov za vse obdine ustanoviteljice na podlagi elaborata, ki je pripravljen v
skladu z veljavnimi predpisi.

(4) Posamezna obEina ustanoviteljica lahko na podlagi sklepa obdinskega sveta s pladilom iz
proraEuna subvencionira ceno gospodarske javne sluibe uporabnikom storitev v svoji obtini
v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

27

27. tlenu predlogo Odloko je opredeljeno sklicevonje sej sveta ustonoviteljic. Seje sveto
skliie vsakokrotni predsednik sveta ustanoviteljic. Pobudo zo sklic seje

tretjem odstovku 27. Eleno je doloieno, da svet ustonoviteljic
sklico tn

ki

Vobilo sse skfiee pisno, s dnevnego reda in
dni
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OBRAZLOZITEV:

Besedilo je oblikovano v sklodu z Uredbo o metodologiji zo oblikovonje cen storitev obveznih obtinskih

gospodarskih jovnih sluib vorstva okolja, ki v 6. tlenu dolodo, do izvoiolec enkrot leto priprovi

elaborot.
potrjevonje cen je v pristojnosti sveto ustanoviteliic, ki za celotno obmoiie vseh 27 obiin ustanovitetiic

sprejme enotno ceno.

V zodnjem odstovku je ie dolotbo, ki je bilo smiselno enako ie opredelieno v dosedoniem odloku,

obenem pa uresniiuje zahteve predpisov, do morojo cene gospodarskih iavnih sluib pokrivoti stroike,

ki nostojojo pri njenem izvojanju. V iet .ft:,!l 
odstovku 28. Eleno Odloka ie smiselno ohraniena detrtego

:odstovko 47. ildna sedaiveliovnego Odloka.

29. Elen

(sredstva za delo sveta ustanoviteljic)

(1) Organizacijske in administrativne naloge za potrebe sveta ustanoviteljic opravlja uprava

javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d'o'o"

(2) Sredstva za delovanje sveta ustanoviteljic zagotavljajo obiine iz proraeuna v razmerju glasov

dlanov v svetu ustanoviteljic.

OBRAZLOZITEV:

tego ileno je oblikovono no podlogi 4. odstaiko 67. tteno zLs, ki doloio,

sveto ustonoviteliic dotgloti noiin finon"cironio in delitev stroikov.med

X. UPRAVUANJE JAVNEGA PODJETJA

30. Elen

(organi javnega podietia)

(2) StroSki organov in stroSki dlanov povezanih z udeleibo na sejah so stro5ki druibe

OBRAZTOATEV:

Javno
pveto

podjetje imo noslednje orgone: skupitino, nodzorni svet in direktoria. Podlogo zo ustonovitev

ustanoviteljic je tetrti odstovek 61. ilena ZLS.

V skladu s 514, ileiom ZGD-7 morojo vsi javni subjekti imeti nadzorni svet. V predlogonem ilenu so

toko upoitevono doloiilo ZGD-7.

22

odstovek tega ilena do orgonizacijske in administrotivne naloge' zo potrebe

oprovljo upravo jovnega podjetja Center za rovnonie z odpodki Puconci d.o.o..

odstovku 23. ileno tega Odloko ie v skladu s iestim odstavkom 61. tlena ZLS

(1) Organijavnega podjetja so:

- skupSEina,

- nadzorni svet,
- direktor.
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in doloia, do so stroiki orgonov in stroiki ilonov povezonih z

31. Elen
(skupiEina)

(1) Upravljavske pravice obdin druibenic se uresnidujejo preko skupSdine, ki jo kot dlani
skup5dine sestavljajo direktorji obdinskih uprav ali poobla5denci, ki imajo za to pisno
pooblastilo.

(2) Predsednik skupSdine se menja vsako leto po natelu rotacije po naslednjem zaporedju:
Apade, Beltinci, Cankova, eren5ovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad,
Hodo5, Kobilje, Kriievci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota,
Odranci, Puconci, Radenci, Razkriije, RogaSovci, Sveti Jurij, Salovci, Ti5ina, Turni5de, Velika
Polana, Veriej.

(3) Predsednik skupSEine zastopa druibo v razmerju do direktorja druibe in organov druibe,
kolikor ni za posamezen primer dolodeno drugade.

32. Elen
(razdelitev glasov v skupiEini)

Vsaka obdina ustanoviteljica ima Stevilo glasov doloieno v razmerju z obsegom poslovnega deleia
obdine ustanoviteljice oziroma na vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega kapitala en glas:

Naziv obEine Osnovnivloiek v EUR Stevilo glasov

1. Obiina Apade 4.040 80
2 ObEina Beltinci 6.060 tzr
3 Obdina Cankova 1.390 27

4. Obiina Gornja Radgona 9.550 191

5 Obdina GornjiPetrovci 1.560 31

6 Obdina Grad 1.640 32

7 Obiina Hodoi 250 5

Obeina Kriievci 2.790 55

9 Obiina Kuzma 1.040 20

23

8.

se uprovljovske provice obtin druibenic uresniiuje.jo
ki io kot tloni skupiiine sestovljojo direktorji obiinskih uprov ali poobtoiienci, ki imojo

pisno pooblostilo. S to ureditvijo se uueljovlja priporolilo Roiunskego sodiiia, ki je tekom

odstavek tego ilena doloda,

no tem iz odloibe sbdiSto

se meijo viokose rotocija glede

n

odslovek 37. tleno dolo1a, da doskuSeine zostopo druibo v
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10. Obiina er 12.300

33. Elen

(pristojnosti skup5Eine)

(1) Obiine ustanoviteljice sprejemajo sklepe na skupidini. Za vsa vpra5anja, ki se nanaSajo na

sklic skupSdine in glasovanje na skup5dini ter niso v tem odloku posebej urejena, se

uporabljajo dolodbe zakona, ki ureja gospodarske druibe'

(2) Obdine ustanoviteljice na skupSiini odlodajo o:

- zmanjSanju ali povedanju osnovnega kapitala,

- statusnih spremembah in prenehanju druibe,
- izkljuditvi prednostne pravice druibenikov pri prevzemu novih vloikov,
- sprejetju letnega porodila in uporabi bilandnega dobidka,

- sprejetju letnega in srednjerodnega poslovnega nadrta,

- zahtevi za vpladilo osnovnih vloikov,
- vraEanju naknadnih vpladil,
- delitvi in prenehanju poslovnih deleiev,
- predhodnem soglasju k imenovanju ali odpoklicu direktorja javnega podjetja,

- ukrepih za nadzor dela direktorja,
- postavitvi prokurista in poslovnega pooblaSdenca,

- uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju ali druibenikom v zvezi s

povradilom 5kode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju,

246

to75.3801L. Obiina Moravske Toplice
67433.700L2, Mestna obdina Murska Sobota

874.39013 Obdina Puconci
1005.040L4 Obdina Radenci

231.15015 Obdina Razkriije
472.3s016. Obdina RogaSovci

391.99017. ObEina SvetiJurij ob Siavnici
231.19018 obdina Salovci

603.00019 Obdina TiSina

231.19020. Obdina Veriej
804.O37ObEina erenSovci
257.29322. Obiina Dobrovnik
1156423 ObEina Kobilje

22011.035Obdina Lendava24.
321.60225. ObEina Odranci
673.38626 Obdina TurniSde

29t.49627 Obtina Velika Polana

2.455123.4t3Skupaj

24

ZGD-7 do vsakih 50

ileno Odloka.

21.
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zastopanju druibe v sodnih postopkih proti direktorju,
imenovanju in odpoklicu dlanov nadzornega sveta,
potrditvi ali odpoklicu zunanjega revizorja za revizijo letnih porodil na predlog
nadzornega sveta,
podelitvi soglasja direktorju javnega podjetja o ustanovitvi nove gospodarske druibe ali
pridobitvi in odsvojitvi deleiev v drugi gospodarski druibi,
pridobivanju, odsvojitvi ali o bremenitvi neprem idnin,
drugih zadevah, za katere tako doloda vsakokrat veljavna podrodna zakonodaja, ta odlok
ali Pogodba o ustanovitvijavnega podjetja.

(3) Direktor javnega podjetja mora vsako leto skup5dini predloiiti poslovni natrt javnega
podjetja. Potrjen poslovni nadrt je zavezujod. Poslovni nadrt ima vsaj naslednje sestavne dele:
ocena prifakovanega dobiEka oz. izgube, nairt investicij, finandni natrt.

@l Za ueinkovito zagotavljanje javnih dobrin in uspe5no poslovanje javnega podjetja, sprejme
skup5Eina javnega podjetja na predlog direktorja srednjerodni poslovni natrt druibe, ki
zajema obdobje 7 let (razvojni program).

(5) V primeru obstoja nevarnosti za obstoj druibe je skup5dina dolina takoj sprejeti ukrepe za
odpravo razlogov, ki ogroiajo celovitost in delovanje druibe.

34. flen
(sklic skupiEine)

(1) Sejo skupidine sklicuje predsednik skupSdine na lastno pobudo, dolian pa jo je sklicati na
zahtevo katerekoli obdine ustanoviteljice. Direktor zahteva sklic skupSdine v primerih,
doloienih z zakonom.

(2) Seja skup5Eine mora biti sklicana najmanj enkrat letno.

(3) Sejo skupSdine vodi predsednik. V odsotnosti predsednika vodi sejo skup5Eine dlan, ki
nadome5Ea predsednika.

25

dolatene v z
v 505. elenu doloto, da druibeniki odloiojo

sprejetju letnega porotilo in
zahtevi zo vpbeilo osnovnih
vraionju nsknodnih
delitvi in prenehanju poslovnih
postavitvi in odpoklicu
ukrepih zo pregled in nadzor delo
postovitvi prokuristo in poslovnego

zohtevkov druZbe proti oli
ali

zostoponju druibe v sodnih postopkih proti
zo to oli

v

javnega podjetjo, uporobljojo predpisi,
ki se

oz. ce

je oblikciuano na podlogi 28. ki se zoZGJS, da vso
ki
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( ) Skupiiina se skliEe s priporoEenim pismom, pri iemer mora biti vabilo dlanom vroieno

najmanj petindvajset dni pred datumom seje. Z vabilom mora biti predlagan dnevni red seje'

Gradivo se posreduje dlanom po elektronski poSti najmanj deset dni pred sejo skupS6ine'

(5) Skupi[ina se lahko sklide fizidno ali korespondenEno, z uporabo sredstev informacijsko-

komunikacijske tehnologije.

OBRAZTOZITEV:

Odtok v 34. ebnu ureja sklic skupitine. i,ejo skupiiine sklicuje predsednik skupitine na lostno pobudo,

dotian po jo je skticoti no zohtevo direktorjo oli iupono koterekoli ustanoviteliice. Direktor zohtevo

sklic skupiiine v primerih, dotoienih z zokon-om. Te primere opredeliuie ZGD-7 v 508. tlenu. V sklodu s

tem ilenom skliie skupitino pdstovodio:
': ie noj druZbeniki odlodojo o zodevoh iz 505, elena tego zokono;
:- ee je to nuino zo interese druibe;'- te se z letno bilanco oli bilanco med poslovnim letom qgotovi, do je izgublieno polovico

osnovnego kapilala;
', v drugih primeiih, dolotenii z zokonom ati driibeno pogodbo.

Drugi odstovek tego ileno dobeo, do sejo skupiiine-vodi-predsednik."V odsotnosti predsedniko vodi
'sejo skupieine ilg4, ki nadomeieo predsednika.

Tretji odstovek doloio, da se skupiiina se sklicuje preko elektronske poite, pri iemer mora bitivabilo
ilonom vroieno najmonj petindvojset dni pred dotumom seje. Z vobilom moro biti predlogan dnevni

red seje. Grodivo se, posreduje ilonom po elektronski poiti najmanj deset dni pred seig skupi.iine.

tetrti odstavek doloio, do se Skupitino skfiee s priporoEenim pismom nojmani petindvoiset dni pred
.datumom seje. Grodivo se posreduje elonory naknadnb, po elektronski poiti noimani deset dni pred
'sejo skupitine.

Peti odstavek dolo1a, do se skupiitino lohko oprovi tudi koreipo4enii,o, z uporobo drugih sredstev

i nform a cijs ko-kom u n i kocijske-te h n of og ii e.

Sploino veljovno ureditev po ZGD-7 pravilomo predvideva izvedbo skupieine detniiariev v osebni

{fizitni) prisotnosti delniiorjev oti njihovih poobloiiencev, ZGD-7 po dopuiio tudi, da se delnitorii

udeleiijo skupitine ati gtosujejo pred skupiiino ali no njej s pomoijo elektronskih sredstev brez fiziine
'prisotnosti, vendor pod pogojem, da je le-to urejeno v statutu druibe (ietrti odstovek 297. ilena ZGD'

1). V tem primeru je v druibeni pogodbi (Pogodbi o ustanovitvi jovnego podietio) potrebno urediti

postopek izvedbe skupiiine, pri iemer je zlosti pomemben natin identifikaciie delnitariev ter

zogotovitev vornego in delujotega sistem elektronskega komunicironjo. Druibeno pogodbo oz. stotut

lohko pooblasti poslovodstvo, do to postopek podrobneje uredi. Tovrstno ureditev ie smiselno v

primeru izjemnih razmer, kot npr. epidemije COVID-79. Moinost korespondentnih skupitine se ni
:izrecno predvidena, le-te niso mogoie.

35. Elen
(spreiem odloEitev na skupSEini)

(1) Skup5Eina veljavno odloda, Ee je na seji navzotih toliko dlanov, da imajo ved kot 70

(sedemdeset) % glasov v skladu z 32. Elenom tega odloka.
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(2) ee ob navedenem dasu skup5dina ni sklepdna, se preloii na naslednji delovni dan po prvotno
dolodenem dnevu ob istem dasu, na kar skup5dina veljavno sklepa, de je prisotnih vsaj toliko
dlanov, da imajo ved kot 50 (petdeset) % glasov.

(3) Skup5dina sprejme veljaven sklep, de je za sklep glasovalo vei kot 70 (sedemdeset) % glasov v
skladu z 32. dlenom tega odloka , tazen ie vsakokrat veljavni predpisi oz. ta odlok ne dolodajo
drugaEe.

(4) V primeru naknadnega zasedanja skupSdine iz prvega odstavka tega Elena , skupSdina sprejme
veljaven sklep, ie je za sklep glasovalo vee kot 50 (petdeset) % glasov v skladu z 32. Elenom
tega odloka.

(5) Za sprejem odloditve o izvajanju storitev na obmoiju drugih obdin, ki niso ustanoviteljice
javnega podjetja s prijavo na javne razpise za podelitev koncesije v skladu s petim odstavkom
7. ilena tega odloka, je potrebnaTO% vedina glasov v skladu s 32. dlenom tega odloka ter
soglasje matitne obdine, kjer se nahaja odlagalno polje.

(6) Skupidina lahko za potrebe organizacije svojega dela sprejme poslovnik.

pb-nazqgZmi:

botoibi tego iteno'opredetiuje osn'oid aiuvanjo in sprelemonjo oitoiiiev io ikupitini.'obe-fem je
pred'uideno moinost, da .s$upitino o -svoiem delu tahlg yrejme poslouplk,.-kjqr pvoje -d-elovapje
podrobneje opqedgli.

iridlogone dotoebg so'is'itoiene- z dibeir- zcb-l. iob-t v sio. Etini- ciotoia,'d6'sxupitino
Vruibenikov veliavno odloio, ie je navzoEih toliko druibenikov, da imojo (vsoj) veEino glasov v skladu

I doloibo pruego odstavko 505. ilena ZGD-I. ee ni z zokohom ali druibeno pogodbo dotoieno
fliugoie, odlo1oio druibeniki no skupiiini z vetino oddonih glosov. Nodotje ZGD-7 v tregem.odstovku
570. iteno dolota, do druZbeno pogodbo lohko doloii, do se ie v vobilu zo skupitino doloii noknodni
dan zosedonio skupitine, ie to ob prvotno dolotenem tosu ne bi bito sktepino;'skupiiina na
hoknadnem zosedanju ueljovno odloEa ne glede no itevilo novzoiih druibenikov. tetdi adstavek-tegd
570. Eleno ZGD-I pa doloio, do noknadni don zosedanjo skupiiinq ne sme biti dolo1en prej kot
Tostednji delovni don po p:otno dolotenem dnevu.

y sxdau i navedeiimi doioebomi ZGD-'1 je v 35. itenu odioka iiieaeio ureditev gieae ipriiemonjo
odloiitev na skupitini, ki odstopo od ureditve v ZGD-7. Pravilomo se zohtevo nomrei veijo vetina za
spreiem odtoiitev skupitine, kot izhaja iz ZGD-1. ZGD-7 dotoia minimolno veiino, tako do je to
urediteu dopustno.

Zo drugo branie Odloka se opuida peti odstovek tego Etena (iz l.obravnave), ki je doto1al: >Za
spreiem odloEitve o izvojdnju storitev na obmoEju drugih obEin, ki niso ustanoviteljice javnega
podietia (pridruiene obEine) po pravilih za t. im. pogodbeni in-house v skladu s Eetrtim odstavkom
V. Eleno tega odloka je po, rebno soglasje vseh obEin ustanoviteljic.<< Vsebino te dotoEbe je namrei
ie vneseno v drugem odstovku tl8. ileno tega Odloka, ki dolodo, do mora direktor pred sklenituijo
sPorozumo iz eetrtego odstauka T.ilena Odloko pridobiti pisno soglasje vseh obiin ustonoviteljic za
podpil sporo?uma:
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35. Elen
(nadzorni svet)

(1) Nadzorni svet sestavlja Sest dlanov, od katerih so Stirje dlani predstavniki obdin ustanoviteljic,

dva ilana pa sta predstavnika delavcev, imenovana v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje

delavcev pri upravljanju.

(2) elane nadzornega sveta imenuje skupidina za dobo Stirih let in so po preteku mandata lahko

ponovno imenovani. Razpis izvede predsednik skupidine, postopek razpisa in imenovanja se

podrobneje doloEi s Poslovnikom.

(3) Razpis za mesto Elana, ki je odstopil, oziroma mu je prenehalo dlanstvo iz drugega razloga, se

opravi takoj. Razpis in imenovanje nadomestnega dlana se izvede za ostanek mandatnega

obdobja Elana, ki mu je prediasno prenehal mandat.

(4) Nadzorni svet izmed dlanov predstavnikov obdin ustanoviteljic z navadno veEino izvoli

predsednika in njegovega namestnika. Predsednik nadzornega sveta zastopa javno podjetje

nasproti direktorju in obdinam ustanoviteljicam. Predsednik nadzornega sveta je pooblaiden

za sklepanje pogodbe o zaposlitvi z direktorjem.

(S) elan nadzornega sveta je lahko le neomejeno poslovno sposobna fizidna oseba, ki izpolnjuje

pogoje za dlane nadzornega sveta, katere doloda zakon, ki ureja gospodarske druibe' Poleg

meril, ki jih doloEa zakon, ki ureja gospodarske druibe, morajo dlani nadzornega sveta

zadostiti 5e naslednjim merilom:
- imajo najmanj univerzitetno (stopnja Vll) ali visoko strokovno izobrazbo (stopnja Vl/2),

- imajo vsaj 5 let ustreznih delovnih izkuSenj s podrodja vodenja ali sodelovanja v organih

upravljanja, vodenja projektov ali podrodja za oblikovanje cen gospodarskih javnih sluib

varstva okolja ali s podrodja delovanja javnega podjetja,

- so strokovnjaki oz. usposobljeni na podrodju oblikovanja cen gospodarskih javnih sluib

varstva okolja, kar dokazujejo z referencami oz. potrdilom,

- odlikuje jih osebna integriteta in poslovna etitnost,
- premorejo poslovno in drugo ustrezno strokovno znanje s podrodja delovanja javnega

podjetja,
- so sposobni udinkovitega komuniciranja in timskega dela,

- niso v morebitnih konfliktih interesov.

(5) Ne glede na doloEbo petega odstavka tega Elena za predstavnika delavcev ne veliaio merila

iz 1. do 3. alineje prejSnjega odstavka tega ilena, temveE sledeii merili:
- imata vsaj vi5jeSolsko izobrazbo (stopnia Vl/l),
- imata vsaj 5 let delovnih izkuienj.

(7) Skupitina lahko odpoklide Elane nadzornega sveta, ki jih je imenovala, pred potekom

mandatne dobe. elan nadzornega sveta, ki ga je izvolil svet delavcev, je lahko odpoklican

pred potekom mandata, de tako sklene svet delavcev.

y sktodu z 2. odstavkom 514. itena ZGD-7 je v jovnih podjetiih, kot ie CEROP d.o.o;, nodzorni svet

obvezen oroan,
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37. Elen
(poslovanje in odloEanje nadzornega sveta)

(1) Nadzorni svet opravlja svoje delo na sejah. Zaradi opravidljivih razlogov lahko predsednik
sklide korespondenino sejo, ki se izvede z uporabo informacijsko - komunikac'rjske
tehnologije na daljavo. Nadzorni svet je sklepden, de je pri sklepanju navzodih vsaj polovica
Elanov.

(2) Vsak ilan ima en glas. Odloditev je sprejeta, de je zanjo glasovala vedina navzodih dlanov
nadzornega sveta. V primeru, da je rezultat glasovanja neodloden, je odlodilen glas
predsednika nadzornega sveta.

(3) Nadzorni svet se sklicuje po potrebi, vendar pa najmanj enkrat letno.

(4) Nadzorni svet najmanj enkrat letno poroEa skupSdini o svojem delu.

(5) elan nadzornega sveta ne sodeluje pri odlodanju o zadevah, ki se nana5ajo nanj

29

svet sestovlia iest ilanov, od koterih so itirje tlani predstavniki obiin ustanoviteljic, dvo
po sto imenovono v sklodu z zokonom, ki urejo^sodelovonje detavcev pri

o sodelovanju dglovcev pri upravljonju (ZSDU) v

v nodzornem svetu ne sme biti manjie od ene

svet moro med svojimi izvoliti in
278.

let so po'preteku mondato lohko

zo ilane nadzornego sveta, soj se v proksi no lokolni ravn! opuita, dodotno po
zohtevo, da mo.rs biti ilan nodzornego'sueta strokovnjak zo oblikovonje cen

sodiilo.
zo v drZavnidruib vpriporoiilo SDH sskladuupravljonje losti, strokovne skupine,priporoEili

obrovnovolo ugotovitve zohtevoRotunskega Opuiieno te po opravljenem

merilo zapogojev, ki jih zo Elane svetov zohtevo ZGD-7,

sveto. Predstavnika'delavcev morold imeti vsoj vl/l. stopnje in s tet delovnih
predstavnika delavcev ne velja tudi tretjo alineja petega odstavka tega Elena, sj ni

do bo predstavnik delavcev strokovnjak oz usposobljen za podroEje oblikovonje

odstavek posebej doloEo merilo, ki morato izpolnjevati predstovniko delavcev

,zjavnih sluib o.n/.

lahko iloneodpoklite ki dobe.nadzornego sveto, jejih imenovolo, pred potekom
sveto, ki ce
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(61 Za nadzorni svet se smiselno uporabljajo doloibe zakona, ki urejajo poloiaj in pristojnosti

nadzornega sveta v druZbi z omejeno odgovornostjo.

(7) Podrobnosti sklica sej, vodenja, odloianja in delovanja nadzornega sveta doloda poslovnik.

OBRAZTOZiIEV:

38. Elen
(pristojnosti nadzornega sveta)

(1) Nadzornisvet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja.

(2) Nadzornisvet ima naslednje pristojnosti:
- izvede postopek javnega razpisa za imenovanje direktorja,
- ob pridobljenem predhodnem soglasju skup5dine imenuje in odpokliie direktorja,
- sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
- nadzoruje vodenje poslovjavnega podjetja,
- predlaga skupSEini v izvolitev ali odpoklic revizorja za revizijo letnih porodil,

- predlaga skup5dini sprejem sklepov iz svoje pristojnosti oz. daje mnenje k predlogom za

sprejemanje sklepov skupSiine, danih s strani direktorja,
- sprejema poslovnik o delu nadzornega sveta,
- imenuje revizijsko komisijo,
- preveri in potrdi letno porodilo druibe in predlog za uporabo bilandnega dobidka ter

zavzame stalisee do revizijskega porodila,
- obravnava predlog letnega in srednjerodnega poslovnega nairta z nadrtom investicij

javnega podjetja, katerega v obravnavo nadzornemu svetu posreduje direktor javnega

podjetja,
- daje mnenje k pisnemu porodilu o poslovanju javnega podjetja in povezanih druib na

koncu vsakega polletja in ga posreduje v sprejem skup5dini,

- podelitvi soglasja k imenovanju poslovodnih oseb v povezanih gospodarskih druibah z
javnim podjetjem,

- doloda prejemke direktorja upoStevaje veljavne sploSne in interne akte javnega podjetja,

- opravlja druge zadeve dolodene z vsakokrat veljavno zakonodajo, s tem odlokom in

pogodbo, s katero so urejena razmerja med ob6inami ustanoviteljicami ter javnim

podjetjem.

(3) O delu nadzornega sveta sprejme nadzorni svet poslovnik'
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gdtok nopotuje na uporobo doloiQ ZOO-| o vpmianjih, ki s tem odiokom niso ureien-a.

odstovek tego tlena sklica tn
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gBRAZTOZITEV:

39. Elen
(plaiila Elanom nadzornega sveta)

(1) elanom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plaiilo. O pladilu dlanom nadzornega
sveta odloei skup5Eina. Pladilo mora bitiv ustreznem razmerju z nalogami dlanov nadzornega
sveta in finanEnim poloiajem javnega podjetja.

(2) elani nadzornega sveta ne morejo biti udeleieni pri dobidku javnega podjetja.

40.6len
(revizijska komisija)

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

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

(3) Sej komisije se smejo udeleievati le ilani komisije. Pri obravnavanju posameznih todk so
lahko na sejo povabljeni izvedenci ali porodevalci.

(4) Komisija poroda o svojem delu nadzornemu svetu.
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Eesedilo 38. €leno tega Odloko je oblikovono v skladu z 574. ilenom ZGD-7, ki doloio, do ie ima
drutba nodzorni svet, se zanj smiselno uporobljajo dototbe o nodzornem svetu v detniiki druibi.
ttlodzorni svet imojo vse druibe, ki so subjektijovnega intereso.

v 287. ilenu doloto, do nodzorni svet
v

pristojnostmi nadzornego sveto je tudi imenovanje in odpoklic
odstovko' 515. ileno ZGD-I. do

fi

V

zv

tmo

sveto tudina med

CEROP vsvet podeli soglasje k

druibeno pogodbo oli skupitina. Plaiilo moro biti v ustreznem rozmerju z nalogami

v 2M. tlenu dblodo, do se tahko nodzornego delo zo. njihovo

sveta in ebni ne
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(5) Revizijska komisija izvaja naloge v skladu z dolodbami vsakokrat veljavnega zakona, ki ureja

gospodarske druibe. Revizijska komisija ne more odloiati o vpra5anjih, ki so v pristojnosti

nadzornega sveta.

(61 Za vsa ostala vpraianja v zvezi z delovanjem revizijske komisije, ki niso urejena s tem

odlokom, se uporabljajo dolodila zakona, ki ureja gospodarske druibe'

41. Elen

(direktor javnega podietja)

(1) Direktor je poslovodniorgan javnega podjetja.

(2) Direktor vodi poslovanje in delo javnega podjetja neomejeno, samostojno in na lastno

odgovornost ter zastopa in predstavlja javno podjetja.

(3) Pristojnosti direktorja so tudi:
- izvajanje sklepov skup5dine in nadzornega sveta, ki so vezani na redno poslovanje javnega

podjetja,
- porodanje skupSEini in nadzornemu svetu javnega podjetja o zadevah, ki lahko

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

izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu

s sprejetimi akti,
- imenovanje vodilnih delavcev,
- sklepanje pogodb o zaposlitvi, odloeanje o zadevah s podrodja delovnih razmerij skladno

z zakonom, kolektivno pogodbo in splo5nimi akti delodajalca,
- dolodanje nalog zaposlenim v javnem podjetju in nadzor nad njihovim izvajanjem,
- sprejem vseh sploinih aktovjavnega podjetja,
- priprava letnega in srednjerodnega poslovnega natrta javnega podjetja, letnega porodila

in ostale dokumentacije, v skladu z veljavnimi predpisi,
- priprava letnega porodila druibe z radunovodskimi izkazi in drugimi sestavnimi deli,

vkljudno s predlogom uporabe bilandnega dobidka in predlaganje v sprejem skupSdini po

predhodni obravnavi nadzornega sveta in revizorja,
- zagotavljanje pogojev za sodelovanje delavcev pri upravljanju v skladu z veljavnimi

predpisi,
- izvajanje nalog, kijih dolodajo predpisi, v razmerju do obdin ustanoviteljic in nadzornega

sveta ter odlodanje o drugih tekodih zadevah,
- imenovanje direktorjev v odvisnih druZbah, na podlagi predhodne izvedbe javnega

razpisa in pridobljenega soglasja nadzornega sveta.

(4) Direktor mora pridobiti predhodno soglasje skupidine v naslednjih primerih
- pridobivanje, odsvojitev ali obremenitev nepremiinin;
- izdajanje vrednostnih papirjev;

32

v 574;o ilenu doloia, da moro v druibi, kije

svet mora imenovoti revizijsko komisiio, ki je sestovlieno iz vsaj treh flonov.
v
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pridobivanje, odsvojitev ali obremenitev drugih sredstev, katerih posamidna vrednost
presega 50.000,00 EUR, v kolikor le-ta niso vkljuEena v veljavni poslovni nain, pri Eemer
je potrebno predhodno pridobiti mnenje nadzornega sveta;
izvajanje investicijskih del in zadolZevanje ter dajanje posojil in poroitev, ki presega
100.000,00 EUR v zadniih 12 mesecih, pri iemer ie potrebno predhodno pridobiti
mnenje nadzornega sveta;
statusne spremembe javnega podjetja.

42. Elen
(imenovanje direktorja in pogoji za imenovanje)

(1) Direktorja imenuje in odpoklide nadzorni svet s posebnim sklepom za mandatno obdobje
Stirih (4) let in je lahko ponovno imenovan.

l2l za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg z zakonom dolodenimi pogoji izpolnjuje ie
naslednje pogoje:
- najmanj Vll/2. stopnja izobrazbe ekonomske, pravne, tehnidne ali organizacijske smeri,- najmanj pet (5) let delovnih izku5enj na vodstvenih detovnih mestih,
- izkuSnje iz podroeja varovanja okolja in ravnanja z odpadki ter poznavanje zakonodaje iz

tega podrodja.

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

(a) ee direktor ni imenovan ali iz kateregakoli razloga ni direktorja, nadzorni svet javnega
podjetja imenuje zadasnega direktorja, ki mora izpolnjevati enake pogoje kot so dolodeni za
imenovanje direktorja, vendar najveE za dobo enega leta.
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bsnAzLoZriErr:

sklodu imo druZbo ali vei p.oslovodij,.ki n.o laslng odgovornost

direktorjo imenuje in odpokliie nadzorni svet, ie go druibo ima. ZGD-I doloto,
direkorjo zo doloien ios in do 2 leti. lsto

515.

posamiEna vrednost presega 5o.o(n oo EllR, v kotikor le-to niso vkljudeno v

odstavku setega ebna
direktor jovnega pridobiti soglosjev doloienih primerih oz.podjetjo skupieine,

vsvetanadzornega prtmeru ali obremenitevpridobivonjo, odsvojitve drugih

ter v primeru izvajanja investicijskih del in

uredite.v iz 37. in 39,

ter n

no 2- odstovek 255.

osebd, r.ozen oseho, kije ie ilan drugega
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delovno rozmerje in socialno vornost, zoper provni promet, zoper premoienie, zoper okolie, prostor in

narovne dobrine. To osebo ne sme biti ilon orgono vodenjo ali nadzoro pet let od provnomoinosti

sodbe in dve leti po prestoni kazni zoporo; ji je bil izrefun vornostni ukrep prepovedi opravlionia

poklico, in sicer dokler trojo prepoved, oli je bito kot ilon orgona vodenio ali nodzoro druibe, nod

katerim je bit zatet stetojni postopek, provnomotno obsojeno na ptoiilo odikodnine upnikom v sklodu

z dolotbomi zokono, ki urejo finonino poslovonje podjetii, o odikodninski odgovornosti, in sicer ie dve

leti po provnomotnosti sodbe. Odlok dotoio ie dodotne pogoie, in sicer da mora osebo imeti noimonj
'Vtt/2 stopnjo izobrozbe ekonomske, provne, orgonizacijske ali druge ustrezne smeri, noimani pet (5)

let detovnih izkuienj na vodstvenih delovnih mestih in izkuinie iz podroiio vorovania oko$o in

ravnonjo z odpadki ter poznovonie zokonodaie iz tegg podrotio.

provice, obveznosti in odgovornosti direktorja se podrobneje doiloi'tio s pogodbo o zapostitvi, ki io
direktor sklene z nodzornim suetom iavrygo podietio.

V zadnjem odsioiku so doloibe gtede imenovan\ zoedsiieaa liykt1lo, zo primer, ie direkto.r ni

imenovan, oti !2"!<aterega kol! rozlogo ni dirgkorio {prim. fipr. tudi'drugi od-stdvek 273. tlen ZGD-I).

43. ilen
(odpoklic direktorja)

Nadzorni svet odpoklide direktorja pred iztekom mandata:
- ie krSi tiste doloibe druibene pogodbe, ki omejujejo njegova pooblastila za zastopanje v

razmerju do tretjih,
- de s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzrodi dlanicivedjo Skodo ali de zanemarja ali

malomarno opravlja svoje dolinosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale huj5e motnje pri

opravljanju dejavnosti javnega podjetja,
- ie nastane kateri od razlogov, ki je po predpisih o delovnih razmerjih razlog za prenehanje

pogodbe o zaposlitvi,
- de neutemeljeno ne izvrluje sklepov skupSdine ali sveta ustanoviteljev,

- v drugih primerih, kijih dolo6a zakon.

beRAzLoArrv:

bhranlo se uredite.v iz sedonidgo 32. ftenq odtoko.

V sklodu z drugim odstovkom 268. itena ZGD-I lahio nodzorni svel odpokfiee posomeznego ebno

uprove oli predsednika:
- ie huie krii obveznosti;
- ie ni sposobenvoditi Poslov;
- te mu skupiiina izrete nezoupnico, rozen ie je nezaupnico izreklo iz oiitno neutemelienih

, '#rlrii;oll*ono*r*o-postovnih roztogov (pombirbneiSe spremembe v strukturi delniiariev,

reorgonizociio in Podobno).

'Ti primeri so zojeti z zadnio alineio 43. ilena Odloko.

ZGD-7 ne ureja odstopa postovodje druibe z omejeno odgovornostio. V sklodu s sodno prakso (npr.

VSK sktep Cpg 323/2074) zodoito za vpis izbrisa zokonitega zastopniko niegovo odstopna iziovo (izroz

volje, da ne ielivet oprovljoti dototene funkcije), ki ie v konkretnem primeru edina relevontna listina,

saj ima konstitutivne ueinke. Ker lahko toko poslovodjo z odstopno iziovo doseie prenehonie svoie

funkcije, za pretrganje tego rozmerja z druibo ni potrebno ie delovanie skupiiine oz' nadzornega

sveto, v kolikor ima druibo nodzorni svet.
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tl4. Elen
(prenehanje mandata)

(1) Direktorju preddasno preneha mandat:
- de izgubi poslovno sposobnost,
- de postane trajno nezmoien za opravljanje dela,
- de je s pravnomoino sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljSo od Sest mesecev.

(2) Direktorju preneha mandat z dnem, ko nadzorni svet ugotovi, da so nastali razlogi iz
prej5njega odstavka.

@

X!. POSLOVNA POLITIKA IN PRAVICA DO TNFORMACIJ

45. Elen
(pravica do informacii)

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

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

XII. FI NANCI RANJ E DE'AVNOSTI JAVN EGA PODJETJA

46. Elen
(financiranje)

(1) Dejavnosti javnega podjetja se financirajo:
- s pladili za storiWe,
- s prodajo blaga in storitev na trgu,
- iz sredstev ustanoviteljic,
- iz drugih virov.

(2) obdina Puconcivodi poseben proraEunski sklad, na katerem se zadriujejo sredstva iz naslova'
platila najemnine za javno infrastrukturo, ki jo ima javno podjetje v podnajemu. Viiina
sredstev, ki se zbira na tem proradunskem skladu, se dotodi na podlagi sprejetega sklepa
ustanoviteljic, v odstotku od obradunane najemnine za javno infrastrukturo glede na
vsakoletni poslovni nairt.

ilriEFflrEllT'
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beiedilo ptrvega odstavka je obtikovotno"no podtagi ri. -iteno ZGJ|, ki dotoio' nitine liioncrtonjo'jqvnega podjetja.
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Pri obiini Puconci je ie oblikovon poseben proroiunski sklad, v koterem se meseino zbiro 50%

obratunone najemnine zo javno infrostrukturo, ki jo ima javno podietie v podnoiemu od obiin
:ustonoviteljic. Na podlogi te doloibe v odloku, bi se v proro1unu zbiralo nojmonj 50% nojemnine,

vsokoletno viiino po se utemelii in potrdiv poslovnem noirtu podietjo.

47. flen
(delovanje v skladu z zakoni)

(1) Javno podjetje se je, v zvezi z izvajanjem javne sluibe, glede pridobivanja pogodbenih

izvajalcev in dobaviteljev opreme, dolZno ravnati po dolodbah zakona in drugih predpisih.

(2) Javno podjetje mora za morebitne dejavnosti, ki niso opredeljene kot gospodarska javna

sluiba, voditi loEeno radunovodstvo v skladu z zakonom.

pBRAZTOilTEV:

X!It. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTIJAVNEGA POD'ETJAV PRAVNEM PROMETU

48. Elen

(pooblastilo obEin ustanoviteljic javnemu podjetiu in lastniStvo gospodarskih druib)

(1) Javno podjetje ima v pravnem prometu s pravnimi in fizidnimi osebamivsa pooblastila'

(2) Javno podietie tahko, ob predhodnem sogtasju skup5Eine, ustanovi novo gospodarsko druibo ali

pridobi poslovni delei v drugi gospodarski druibi, vendar le, Ee postane veEinski lastnik ali pridobi

veEino glasovalnih pravic ter Ee za to obstaia ekonomski interes iavnega podietia ali ie druiba

invalidsko ali socialno podietie.

(3) Gospodarska druiba iz prejSniega odstavka lahko opravlia le dejavnost, ki dopolniuie osnovno

dejavnost iavnega podjetja ali ie poslovanje druibe prispeva k razvoiu podroEia ravnanja z odpadki.

(4) Javno podjetje lahko ustanovi in je Elan gospodarskega interesnega zdruienia, ki olaiSuie in

pospeSuje dejavnosti Podietia.

(5) Obdine ustanoviteljice pooblaidajo direktorja javnega podjetja, da v njihovem imenu in za

njihov radun sklepa sporazume iz detrtega odstavka 7. ilena tega odloka, pri iemer je dolian

pred podpisom sporazuma pridobiti pisno soglasje vseh obEin ustanoviteljic za podpis

sporazuma.

OBRAZTOZ.ITEV:

je doloteno, do imo iovno podietie v provnem prometu s provnimi in

ki
v
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V sktodu z doloibo 66. iteno ZGD-7 je javno podjetje dotino voditi rotuno.vodstvo po doloiilih zokono,

ki. u rej o g os podqrske- d r u Zpe.
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49. Elen
(odgovornost javnega podjetia)

(1) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznostiz vsem svojim premoienjem

(2) Obdine ustanoviteljice za obveznostijavnega podjetja ne odgovarjajo.

XtV. SPLOSN!AKTI

50. Elen
(sklenitev Pogodbe o ustanovitvi javnega podietial

(1) Na podlagi tega odloka sklenejo obdine ustanoviteljice v roku dveh mesecev od uveljavitve
tega odloka novo pogodbo o ustanovitvi javnega podjetja kot druibe z omejeno
odgovornostjo (druibena pogodba), ki mora biti sklenjena v notarski obliki ali drugi obliki
doloieni z zakonom. Doloeila Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja ne smejo biti v
nasprotju s tem odlokom in veljavno zakonodajo.

(2) Predlog za vpis druibene pogodbe v sodni register poda direktor javnega podjetja.

aETil:r7lrEr?r'

XV. PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

51. Elen
(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati Odlok o ustanovitvijavnega podjetja Center za ravnanje z
odpadki Puconci d.o.o. (Uradni list RS, 5t. 3412008, S4/ZOO9 in 67/2OLO\.
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odstavek tego ileno ureia pooblastito obiin ustonoviteljic direktorju javnego podjetja, da v
imenu in za niihov raiun sklepo spomzume iz tetrtego odstovka 7. iteno Ego odloka ( t. im.

in-house), pri iemer je dgliqn pred. podpisom sporozumo pridobiti soglosje vseh obein

skladu s 7. odstavkom 7. ilena ZGD-7 je druiba o.dgovorna zo svoje obveznosti z vsem

d.o.o.

ods"tsvek tego ilena doloio

se druZba ustonovi s sklenitvijo pogodbe (Pogodbov 474- dolo(a,
jovnego podjetjo), Enok tudi
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ilen da z dnem uveljovitve tego odloko preneho velioti sedoi yelioven odlok z vsemi

52. Elen
(predsedovanje svetu ustanoviteliic in skupiEini)

Predsedovanje svetu ustanoviteljic in skupSdini se nadaljuje po vrstnem redu, kakor je bilo v veljavi na

podlagi doloib Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

(Uradni list RS, 5t. 3412008, 54l2OO9 in 67l2O7Ol.

53. Elen
(imenovanje prvega nadzornega sveta)

Prvi nadzorni svet se imenuje v roku 2 mesecev od skleniWe Pogodbe o ustanovihri javnega podietia

(druibene pogodbe).

Predmetni dlen doloda, da se prvi nadzorni svet se imenuje v roku 2 mesecev od sklenitve Pogodbe o

ustanovitvi javnega podjetja (druibene pogodbe).

54. Elen
(objava in veljavnost)

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

(2) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga v enakem besedilu sprejmejo

obtinski sveti vseh obdin ustanoviteljic.

(3) Ta odlok zatne veljati naslednji dan po objaviv Uradnem listu Republike Slovenije

OBRAZTOZITEV:

38

ilen doloEa, da se predsedovanje svetu ustonoviteliic in s*upliini nodaljuje po

oz: do se ne

Predmetni ilen urejo objovo in veliovnost tego odtoko.

prvem odstovku ko go sprejmejo vsi obiinski sveti

adstovek tego ileno doloio, do se to listu Republike Sloveniie, ko ga

ileno po doloia, da ta odlok zoine veljoti naslednji dan po obiavi v Uradnem listulretji odstovek tego
Republike Stoveniie.



st.
Apade, dne

Zupan obiine Apade

Andrej Steyer
5t.

Beltinci, dne

Zupan obline Beltinci

Marko Virag
5t.
Cankova, dne

Zupan obdine Cankova

Danilo Kacijan

5t.

erenSovci, dne

Zupanja obEine erenSovci
Vera Markoja

5t.

Dobrovnik, dne

Zupan obiine Dobrovnik
Marjan Kardinar

5t.

Gornja Radgona, dne

Zupan obiine Gornja Radgona

Stanislav Roiko

5t.

Gornji Petrovci, dne

Zupan obdine Gornji Petrovci

Franc 5lihthuber
5t.

Grad, dne
Zupanja obEine Grad

Cvetka Ficko

5t.

Hodo5, dne

Zupan obiine HodoS

Ludvik Orban
5t.

Kobilje, dne

Zupan obdine Kobilje

Darko Horvat
5t.

Kriievci, dne

Zupan obdine Kriievci
Branko Belec

5t
Kuzma, dne

Zupan obdine Kuzma

Joief Skalid
5t.

Lendava, dne

II. OBRAVNAVA
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Zupan obdine Lendava

lvan Koncut

5t.

Ljutomer, dne
Zupanja obdine Ljutomer
mag. Olga Karba

5t.
Moravske Toplice, dne

upan obdine Moravske Toplice

Alojz GlavaE

5t.

Murska Sobota, dne
Zupan Mestne obdine Murska

Sobota

Zoran Hoblaj, podiupan v zadasnem

upravljanju funkcije iupana

St.

Odranci, dne
Zupan obdine Odranci

lvan Markoja

5t
Puconci, dne

Zupan obtine Puconci

Ludvik Novak

5t.

Radenci, dne
Zupan obEine Radenci

Roman Leljak

5t.

Razkriije, dne
Zupan obEine Razkriije

Stanko lvanuSid

5t.

RogaSovci, dne
Zupan obdine Rogaievci

Edvard Mihalii
5t.

Sveti Jurij ob Sdavnici, dne
Zupan obEine SvetiJurij ob Siavnici
Anton Slana

5t
5alovci, dne

Zupan obdine Salovci

lztok Fartek

5t.

Ti5ina, dne
:rv.
/upan oDcrne lrsrna

Franc Horvat

5t.

TurniSde, dne

40



t

Zupan obiine Turni5de

Borut Horvat
5t.
Velika dne

Zupan obdine Velika Polana

Damijan Jaklin
5t.

Veriej, dne

Zupan obEine Veriej
Slavko Petovar

II. OBRAVNAVA
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