ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA PRLEKIJA d.o.o.,
(skrajšani postopek)
1. NASLOV ODLOKA

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA PRLEKIJA
d.o.o.

2. UVOD

2.1. Opis razlogov za sprejem sprememb odloka
Spremembo osnovnega odloka so narekovale spremembe v zakonodaji, spremembe v naslovih
ustanoviteljic ter potrebe po dopolnitvi dejavnosti gospodarskih javnih služb s spremljajočimi
dejavnostmi.
2.2. Cilji odloka
Cilj spremembe in dopolnitve odloka je v uskladitvi podatkov ustanoviteljic, uskladitvi odloka z
veljavno zakonodajo s področja urejanja gospodarskih javnih služb kakor tudi nemoteno opravljanje
obveznih gospodarskih javnih služb, katero je vezano tudi na določene spremljajoče dejavnosti ki so
nujne za samo delovanje podjetja, ne predstavljajo pa obveznih gospodarskih javnih služb (npr.
gradbena dela pri izvedbi priključkov itd.)

3. FINANČNE POSLEDICE

Predmetna sprememba in dopolnitev odloka ne bo imela finančnih posledic za proračune občin
ustanoviteljic.

4. PRAVNA PODLAGA
Na podlagi 25., 28. in 75. členu Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), 473. členu Zakona o gospodarskih družbah /ZGD-1/ (Uradni list RS,
št. 42/06 (60/06 popr.), 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI (100/07 popr.), 10/08),
drugem odstavku 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/ (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08
in 79/09), statutih Občine Apače (Prepih, št. 2/07), Občine Gornja Radgona – UPB 1 (Prepih, št.
24/06), Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Gornja Radgona (Prepih, št. 21/99), Statutu
Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) in Odloku o gospodarskih javnih službah v
Občini Križevci (Uradni list RS, št. 74/02 in 52/04), Statutu Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine
Ljutomer, št. 11/2009) in Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Ljutomer (Uradno glasilo
Občine Ljutomer, št. 5/2008, 11/09 in 2/2010) , Statutu Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) in
Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Radenci (Uradni list RS, št. 37/96, 18/98 in 7/98),
Statutu Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) in Odloku o gospodarskih javnih
službah v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 33/01), Statutu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list
RS, št. 29/00 in 77/02) in Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni
list RS, št. 18/96 in 92/03) ter Statutu Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) in Odloku o
gospodarskih javnih službah v Občini Veržej (Uradni list RS, št. 11/02, 41/04 in 44/04), so občinski
sveti občin Apače na _ . seji, Gornja Radgona na _ . seji, Radenci na _ . seji, Sveti Jurij ob Ščavnici na _
. seji, Križevci na _ . seji, Veržej na _ . seji, Ljutomer na _ . seji in Razkrižje na _. Seji, sprejeli
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5. BESEDILO ODLOKA
1. člen
Spremeni se Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d. o. o. (Ur. list RS, št. 24/2009, v
nadaljevanju: »Odlok«) tako, da se v 1. členu Odloka spremenita naslova ustanoviteljic pod
zaporednima številkama 1 in 6 , in sicer tako, da se pravilno glasita:
»1. Občina Apače, Apače 42 b, 9253 Apače,
6. Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9240 Ljutomer,«
2. člen
V 6. členu Odloka se spremeni in dopolni prvi odstavek tako, da se pravilno glasi:
»Javno podjetje izvaja obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja:
1. Oskrba s pitno vodo,
2. Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter
3. Urejanje in čiščenje javnih površin
na območju občin: Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob
Ščavnici in Veržej.«
ter dodata novi drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Podjetje izvaja tudi naslednje izbirne občinske gospodarske javne službe:
-

javna razsvetljava,
javna parkirišča ter
plakatiranje in oglaševanje.

Podjetje opravlja tudi naslednje dejavnosti značaja gospodarskih javnih služb:
-

gradnja in vzdrževanje vodovodnega omrežja (cevovodov, vodovodov, kanalizacij,
vodohranov, črpališč, prečrpališč),
gradnja drugih objektov nizkogradnje - rekonstrukcije in popravila,
gradnja in vzdrževanje priključkov na javno infrastrukturo (vodovod in kanalizacija)
druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
splošna gradbena dela,
gospodarjenje z javnimi objekti,
zaključna in obrtna dela v gradbeništvu,
nabava, montaža in servisiranje vodomerov,
vodenje in izdelava katastra komunalnih objektov in naprav za lastne potrebe in potrebe
občin,
izvajanje investicijskih poslov,
prevoz blaga v cestnem prometu,
odvoz fekalij.«

Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
3. člen
V 7. členu se v prvem odstavku med Druge dejavnosti družbe dodajo še:
»

42.210

Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in plin
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42.910
42.990
43.110
43.120
43.210
43.220
43.290
43.390
43.990
49.410
49.500
52.100
63.110
68.200
68.320
71.112
71.121
71.129
71.200
72.110
72.190
73.120
73.200
81.100
81.290
81.300
82.190
«

Gradnja vodnih objektov
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
Rušenje objektov
Zemeljska pripravljalna dela
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
Drugo inštaliranje pri gradnjah
Druga zaključna gradbena dela
Druga specializirana gradbena dela
Cestni tovorni promet
Cevovodni transport
Skladiščenje
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
Geofizikalne meritve, kartiranje
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
Posredovanje oglaševalskega prostora
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
Čiščenje cest in drugo čiščenje
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

Črta se dejavnost 73.000 Oglaševanje in raziskovanje trga.
4. člen

Spremeni se 26. člen odloka tako, da se glasi:
»Člani skupščine imajo število glasov, določeno v razmerju z obsegom poslovnega deleža
ustanoviteljice, ki ga je imenovala, oziroma na vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega kapitala en glas.
Tako ima član:
Član skupščine iz občine
Apače
Gornja Radgona
Križevci
Ljutomer
Radenci
Razkrižje
Sveti Jurij ob Ščavnici
Veržej
Skupaj
«

Osnovni vložek v EUR

Število glasov

19.040
45.000
18.140
61.540
27.420
6.820
15.180
6.860
200.000

380
900
362
1230
548
136
303
137
3996

5. člen
V 31. členu se spremeni navedba člena, ki se po novem glasi
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»(pogoji za imenovanje in trajanje mandata)«.
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Mandat direktorja traja 4 (štiri) leta. Ista oseba je lahko po poteku mandata ponovno imenovana.«
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS, ko ga v enakem besedilu sprejmejo Občinski sveti občin:
Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej ter
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka:
Apače, dne

Župan
Občine Apače

Številka:
Gornja Radgona, dne

Župan
Občine Gornja Radgona

Številka:
Križevci, dne

Župan
Občine Križevci

Številka:
Ljutomer, dne

Župan
Občine Ljutomer

Številka:
Radenci, dne

Župan
Občine Radenci

Številka:
Razkrižje, dne

Župan
Občine Razkrižje

Številka:
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Številka:
Veržej, dne

Župan
Občine Veržej

6. OBRAZLOŽITEV:
Javno podjetje Prlekija d.o.o., ki je s 1. 4. 2010 od podjetja KSP Ljutomer d.o.o. prevzelo
izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno ter odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. S prevzemom dejavnosti je JP Prlekija d.o.o. od
podjetja KSP Ljutomer d.o.o., poleg prevzema zaposlencev in najema sredstev za prevzeto dejavnost,
prevzelo tudi posle in pogodbena razmerja podjetja KSP Ljutomer d.o.o. s tretjimi osebami ter
nadaljevalo izvajanje del.
Temeljni akt, ki je podlaga za nastanek in delovanje JP Prlekija d.o.o. je Odlok o ustanovitvi
Javnega podjetja Prlekija d.o.o., ki pa ga je za potrebe nemotenega delovanja in izvajanja dejavnosti v
skladu s predpisi, kakor tudi zaradi nekaterih naknadno ugotovljenih formalnih neskladij, potrebno v
nekaterih določilih dopolniti in spremeniti, kakor sledi:
•

Potrebno je dopolniti registracijo dejavnosti javnega podjetja, saj mora podjetje opravljati tudi
druge storitve, povezane z osnovno dejavnostjo, ki sicer niso javne službe, vendar so nujni
sestavni del izvajanja občinskih gospodarskih javnih služb in ne predstavljajo nelojalne
konkurence gospodarskim drugim družbam (izvajanje javnih pooblastil: izdaja soglasij, mnenj in
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projektnih pogojev za priključevanje na javno infrastrukturo, vzdrževanje hidrantov, pobiranje
okoljskih dajatev, upravljavski nadzor,...).
Navedene storitve omogočajo racionalnejše in uspešno poslovanje javnega podjetja, pri
čemer pozitivni učinki opravljanja teh dejavnosti v celoti ostajajo v javnem podjetju in
nadomeščajo izpad prihodkov zaradi neustreznih cen javnih služb in se namenjajo izboljševanju
pogojev opravljanja dejavnosti javnih služb (zaključni račun za leto 2010 kaže izgubo na osnovni
dejavnosti, zaradi politike cen javnih služb, ki bi sicer bremenila lastnike - občine, če ne bi
negativne razlike nadomeščali dodatni učinki opravljanja storitev, zaradi česar je podjetje leto
zaključilo brez izgube).
Registracija dodatnih dejavnosti sama po sebi seveda še ne pomeni, da bo podjetje te
dejavnosti že tudi izvajalo, saj se mora javno podjetje o tem posebej dogovoriti z občino, oz.
skleniti z njo pogodbo, v kateri se natančno opredeli, katere dejavnosti in pod kakšnimi pogoji
lahko javno podjetje izvaja.
JP Prlekija v občini Gornja Radgona ne izvaja javne službe, oziroma je izvajanje javne službe
vezano na izgradnjo Pomurskega vodovoda in omejeno na upravljanje skupnih objektov in
naprav. Drugače je v drugih občinah, kjer JP Prlekija izvaja javno službo in ima z občinami
sklenjene pogodbe za izvajanje javne službe, kakor tudi pogodbe za izvajanje drugih storitev in
prav zaradi navedenega je registracija dodatnih dejavnosti, ki so jo te občine že potrdile, nujna.
•

Spremeniti je potrebno določila, ki se nanašajo na število glasov gleede na osnovni vložek. Zakon
o gospodarskih družbah namreč v svojem 506. členu določa glasovalno pravico družbenikov
družbe z omejeno odgovornostjo in sicer, da vsakih dopolnjenih 50 eurov osnovnega vložka daje
družbeniku en glas. Družbena pogodba lahko določi, da imajo nekateri družbeniki več glasov na
vsakih 50 EUR osnovnega vložka ali da je glasovalna pravica nekaterih družbenikov omejena.
Skladno z navedenim, se 26. člen Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. uskladi z
določili Zakona o gospodarskih družbah, pri čemer pa se razmerje med družbeniki ne spreminja.

•

S predlogom sprememb odloka odpravljamo tudi naknadno ugotovljeno nepravilno navedbo
naslovov nekaterih ustanoviteljic javnega podjetja.

•

Določila odloka s predlaganimi spremembami tudi usklajujemo z zakonskimi določili glede
časovne opredelitve ter prenehanja mandata direktorja.

Predlog sprememb in dopolnitev odloka sta že potrdila Svet ustanoviteljic in Skupščina
Javnega podjetja Prlekija d. o. o., spremembe odloka pa v predlaganem enotnem besedilu morajo
sprejeti vsi občinski sveti občin ustanoviteljic – občinski sveti ostalih občin so predlog sprememb
odloka že potrdili.
Občinskemu svetu predlagamo, da predlog odloka obravnava in sprejme v predlagani vsebini po
skrajšanem postopku.

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JP Prlekija d.o.o. – skrajšani postopek, v
predlaganem enotnem besedilu.
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton Kampuš, l.r.
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