PREDLOG
SKRAJŠANI POSTOPEK
Na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 – odločba US: U-I40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12,
57/12 in 97/12 – odločba US: U-I-88/10-11), v zvezi z Uredbo o odlaganju odpadkov na
odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08, 53/09 in 61/11), 3. in 7. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 54/11), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1) (Uradni list RS, št.
29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/11 odločba US: U-I-166/10-8 in 21/13) in 20. člena
Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis
Prepih, št. 24/06, 47/08) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji ___ redni seji, dne
_____________ sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona
1. člen
V Odloku o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis
Prepih, št. 64 z dne 01.02.2011) se v 7. členu doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Del obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov na območju občine Gornja Radgona, ki se nanaša na izvajanje javne službe v
zbirnem centru Puconci, občina odda neposredno Javnemu podjetju Center za ravnanje z
odpadki Puconci d.o.o., ki je upravljalec regijskega centra za ravnanje z odpadki Puconci in
hkrati upravljalec zbirnega centra.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih.
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OBRAZLOŽITEV:

I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem odloka
Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (v nadaljevanju CEROP d.o.o.) je
upravljalec regijskega centra za ravnanje z odpadki v Puconcih in odlagališča nenevarnih
odpadkov z zbirnim centrom v Dolgi vasi. S prevzemom regijskega centra v Puconcih in
odlagališča v Dolgi vasi v upravljanje, je podjetje prevzelo v upravljanje tudi zbirmni center v
Puconcih, ki se nahaja znotraj kompleksa centra in zbirni center v Dolgi vasi.
Ker je naša občina ena izmed solastnic regijskega centra za ravnanje z odpadki Puconci, torej
tudi prej omenjenega zbirnega centra v Puconcih, imajo občani z območja naše občine
možnost neposrednega oddajanja vseh ločeno zbranih frakcij (mešana embalaža, papir,
steklo), les, oblačila in tekstil, jedilnega olja in maščob, barv, lepil, baterij in akumulatorjev,
električne in elektronske opreme, kosovnih odpadkov…) v zbirnem centru.
2. Cilji odloka
Predlagana dopolnitev odloka, s katero se bo na CEROP d.o.o. preneslo izvajanje dela
gospodarske javne službe zbiranja v okviru zbirnega centra Puconci, bo omogočila CEROP
d.o.o. vpis med zbiralce komunalnih odpadkov, občanom naše občine pa bo storitev oddajanja
odpadkov v zbirnem centru omogočena vsak delovni dan v letu v okviru rednega delovnega
časa zbirnega centra.
3. Finančne posledice odloka
Navedena sprememba ne povzroča v proračunu Občine Gornja Radgona nobenih dodatnih ali
novih obveznosti občine do javnega podjetja.

Ker gre zgolj za manjšo spremembo in dopolnitev osnovnega odloka, se Občinskemu svetu
Občine Gornja Radgona predlaga, da obravnava in sprejme predlog sprememb in dopolnitev
odloka v predlagani obliki po skrajšanem postopku.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek).

Gornja Radgona, maj 2013
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