PRIPOMBE IN VPRAŠANJA POSAMEZNIH OBČIN K PEDLOGU
ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA REGIJSKI CENTER
ZA RAVNANJE Z ODPADKI NOVA GORICA D.O.O.

1. Pripombe Občine Šempeter – Vrtojba:
K 1. členu
»V 1. členu manjka vezaj Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a.«
Pripomba se upošteva.

K 24. členu
«Pogodbo sprejme skupščina, podpiše jo predsednik.«
Pripomba se ne upošteva.
V tem primeru gre za individualni akt, ki določa pravice in obveznosti direktorja javnega
podjetja. Pogodbo podpiše predsednik skupščine. V pristojnosti skupščine javnega podjetja
so v skladu s 17. členom osnutka odloka le imenovanje in razrešitev direktorja javnega
podjetja. Potrebno je upoštevati tudi določbe zakona o varovanju osebnih podatkov, saj
pogodba vsebuje osebne podatke skupščine pa so javne.

K VIII in IX poglavju
- »Razmejiti je treba pristojnosti ali občinski svet ali svet ustanoviteljev. (kaj kdo dela)«
Pripomba se upošteva
V 27. členu odlok določa, da se za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje
odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih sluţb ustanovijo občine ustanoviteljice skupni
organ – Svet ustanoviteljev. Občine bodo preko Sveta ustanoviteljev izvrševale
ustanoviteljske pravice in usklajevale odločitev občin. Javno podjetje Regijski center za
ravnanje z odpadki Nova Gorica, d.o.o.. je samostojni pravni subjekt v pravnem prometu in
odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoţenjem.
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki ga v skladu z zakonom in po postopku,
določenem s tem odlokom, imenuje in razrešuje skupščina člani skupščine pa so
predstavniki, ki jih imenujejo občinski svetniki ustanoviteljic. Vse občine ustanoviteljice
izvršujejo svoje ustanoviteljske pravice preko sveta ustanoviteljev oziroma skupščine,
občinski sveti neposredno na vodenje javnega podjetja tako ne morejo imeti.
Glede na navedeno je potrebno 26, člen odloka črtati saj se nalogo podvajajo s pristojnostmi
skupščine.

- »Potreben tudi odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljev«.
Pripomba se ne upošteva.

Zakon o lokalni samoupravi v četrtem odstavku 61. člena določa, da za izvrševanje
ustanoviteljskih pravic občin v skladu z aktom o ustanovitvi in statutom javnega zavoda ali
javnega podjetja ter za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih sluţb
občinski sveti udeleţenih občin ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo ţupani. Akt o
ustanovitvi skupnega organa mora določati njegove naloge, organizacijo dela in način
sprejemanja
odločitev,
financiranje
in
delitev
stroškov
med
občinami.
27. člen predloga odloka določa, da se za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in za
usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih sluţb ustanovijo občine
ustanoviteljice skupni organ – Svet ustanoviteljev. Svet ustanoviteljev se ustanovi s tem
odlokom.

2. Pripombe Občine Kobarid
K16. členu
»16. člen« se naj doda nova alineja - potrjevanje cen iz 7. člena
Pripomba se ne upošteva.
Predlog odloka v 30. členu določa, da cene potrjuje Svet ustanoviteljic.
K 15. členu
»15. člen Odloka naj se uskladi z 9. členom.«
Pripomba se ne upošteva.
Odlok v 9. členu določa, da poslovne deleţe v odstotkih, 15. člen pa določa odstotek glasov
na vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega vloţka.

3. Vprašanja Občine Kanal ob Soči
»Ali bomo v preambuli pri končni verziji vključene vse občine in ali ga bodo podpisali vsi
ţupani in ali se ga objavi 1 x, ali ga bo sprejemala vsaka občina posebej in tudi objavila
posebej? Glede na dejavnost novega podjetja-ali se bo preko javnega podjetja izvajala tudi
javna sluţba zbiranja in odvoza odpadkov? »
Pripomba se upošteva.
Preambula se ustrezno popravi. Vsaka občina ustanoviteljica, ga bo v enakem besedilu
sprejela na občinskem svetu. Javna sluţba zbiranja in odvoza odpadkov bodo občine
izvrševale na enak način kot so jih do sedaj preko svojih javnih podjetij.

4. Vprašanje Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencije d.o.o. Idrija
Vprašanje so posredovali v imenu Občine Cerkno.
»Kako so bili določeni deleţi sofinanciranja, saj imam v naših evidencah zadnji Aneks, ki so
ga ţupani podpisovali v letu 2011, kjer pa deleţi niso čisto enaki kot v predlogu odloka. »

Poslovni deleţi v 9. členu osnutka odloka so enaki kot v Prilogi k aneksu št. 2 k Pogodbi o
sodelovanju pri pripravi in izvedbi projekta nadgradnje Centra za ravnanje z odpadki Nova
Gorica. 17. člen osnutka odloka pa določa odstotke glasov ustanoviteljic, namreč vsakih
dopolnjenih 50 EUR osnovnega vloţka daje ustanoviteljici en glas. Na podlagi poslovnih
deleţev ustanoviteljic se izračunajo odstotki glasov. Pri pripravi zgoraj navedenega aneksa je
prišlo do napačnega obračunavanja odstotkov glasov. Razlike so minimalne in ne bi
bistveno vplivale na glasovalne pravice ustanoviteljic.

5. Pripombe Občine Ajdovščina
Preambula odloka:
»V preambuli je potrebno vpisati člene statutov in seje občinskih svetov vseh 13 občin – isti
predpis mora biti sprejet na vseh občinskih svetih«
Pripomba se upošteva.
K 1. členu
»V 1. členu se doda nov drugi odstavek, ki določa, da se s tem odlokom ustanovi skupni
organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju in za usklajevanje odločitev
občin – Svet ustanoviteljic.
Poenotiti je treba poimenovanje Sveta ustanoviteljic, da bo v vsem besedilu enak (sedaj
napisano enkrat svet ustanoviteljic, enkrat svet ustanoviteljev).«
Pripomba se upošteva.
K 7. členu
»V 7. členu se doda nov odstavek, ki določa, da javno podjetje lahko spremeni ali razširi
dejavnost le s soglasjem ustanoviteljic (lahko tudi Sveta ustanoviteljic).«
Pripomba se ne upošteva.
V primeru, da bi bilo potrebno pridobiti soglasje za spremembo dejavnosti od vseh
ustanoviteljic, lahko posamezna občina ustanoviteljica tega soglasja ne bi podala. Zato je
predlagana nova dikcija, ki se glasi:Spremembo ali razširitev dejavnosti lahko
ustanoviteljicam predlaga le svet ustanoviteljic.

K 13. členu
»V 13. členu se črta drugi odstavek, ker Svet ustanoviteljic ni organ javnega podjetja, ampak
organ ustanoviteljic.«
Pripomba se upošteva.
K 15. členu
»V 15. členu je tabela nepotrebna in vnaša zmedo, ker je v odloku določeno, da vsakih
dopolnjenih 50 EUR daje 1 glas - glasovalo se ne bo po % iz te tabele, ampak po oddanih
glasovih.«
Pripomba se upošteva.

K 16. členu
»V drugem odstavku 16. člena manjka naloga skupščine:
»na predlog direktorja sprejema kadrovski načrt in načrt zaposlovanja v javnem podjetju«,
kajti le tako bo moţen nadzor in vpliv ustanoviteljic na zaposlovanje v javnem podjetju.«
Pripomba se upošteva.
K 18. členu
»Prvi odstavek 18. člena je nepotreben, ker to ureja ţe prvi odstavek 15. člena.
V prvem odst. 18. člena je določeno, da je s sklicem skupščine treba poslati tudi gradivo – po
ZGD pošiljanje gradiva ni nujno, zato bi bilo bolje, da te določbe ne bi bilo, saj je
neoperativna – imeti izdelano gradivo za skupščino 25 dni prej je mnogokrat nemogoče.
Poenotiti je treba tekst v drugem in četrtem odstavku 18. člena – da bo napisan na enak
način.«
Pripomba se upošteva.
K 20. členu
»V 20. člen (pristojnosti direktorja) je treba dodati novi alineji:
- izvajanje sklepov Sveta ustanoviteljic, sklepov skupščine in zahtev iz pogodbe o zaposlitvi,
- poročanje Svetu ustanoviteljic o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje
javnega podjetja,«
Pripomba se upošteva.
K 23. členu
»V 23. členu na koncu zadnjega stavka (prenehanje mandata direktorja) dodati: »oz. ko
ugotovi, da so nastali pogoji iz prejšnjega odstavka.«.
Pripomba se upošteva.
K 24. členu
»V 24. členu dodati, da se delovno razmerje z direktorjem sklene za določen čas, za čas
trajanja mandata.«
Pripomba se upošteva.
K 26. členu
V 26. členu – za peto alinejo »odločanja o potrditvi programa dela in finančnega načrta« bi
bilo bolje, da bi o tem odločal Svet ustanoviteljic, ker je to bolj enostavno in manj zamudno,
kot da to dela vseh 13 občinskih svetov. Mogoče bi bilo smiselno oceniti, če bi tudi katera od
ostalih alinej sodila v pristojnost Sveta ustanoviteljic.
Pripomba se ne upošteva, člen se črta.
K 27. členu

»Za 27. členom treba dodati nov člen, ki določa:
Ime Sveta ustanoviteljic iz drugega odstavka 1. člena tega odloka je Svet ustanoviteljic
javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova gorica d.o.o.. Sedeţ Sveta
ustanoviteljic je v Novi Gorici, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.«
Pripomba se upošteva.
K 28. členu
»V 28. členu je potrebno določiti mandat predsednika Sveta ustanoviteljic:
Predsednik opravlja svojo funkcijo z mandatno dobo 1 leta.«
Pripomba se upošteva.
K 29. členu
»V 29. členu je treba dodati:
Svet ustanoviteljic odločitve sprejema z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«
Pripomba se upošteva.
K 30. členu
»V 30. členu je treba dodati nalogo Sveta ustanoviteljic:
- odloča o cenah javne sluţbe.
Za 30. členom se doda nov člen:
Svet ustanoviteljic poroča občinskim svetom o svojem delu.
Občinski sveti lahko obravnavajo vprašanja iz pristojnosti Sveta ustanoviteljic in zavzamejo
do njih svoje stališče.
Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojnosti Sveta ustanoviteljic pred posameznim
občinskim svetom predstavlja Svet ustanoviteljic tisti njen član, ki je predstavnik posamezne
ustanoviteljice v Svetu ustanoviteljic.«
Pripomba se delno upošteva.
Dodana je nova dikcija, ki se glasi: ???
Ţupan, ki je predstavnik posamezne ustanoviteljice v Svetu ustanoviteljic, poroča
občinskemu svetu enkrat letno o delovanju javnega podjetja.
K 38. členu:
»38. člen - V prvem odstavku je določeno, da se skupščina konstituira pred pričetkom
delovanja javnega podjetja. Ta določba je neustrezna, saj mora biti javno podjetje najprej
ustanovljeno in vpisano v sodni register, da lahko prične z delovanjem, zato tudi njegov
organ ne more biti konstituiran pred tem.«
Pripomba se upošteva.

K 40. členu
»Iz 40. člena je razvidno, da naj bi ta odlok sprejel vsak občinski svet zase in ga objavil, kar
pomeni, da bi 13 občin sprejelo in objavilo vsaka svoj odlok. To ni pravilno, saj občine

ustanavljajo javno podjetje z enim aktom in ne s trinajstimi. Pojavilo bi se tudi vprašanje, ali
je besedilo vseh 13 odlokov enako.
Zato morajo biti v tem odloku ţe v preambuli (kot navedeno v prvi pripombi), navedeni
podatki vseh 13 občin, in na koncu navedenih vseh 13 občin in po sprejemu na občinskih
svetih podpisanih vseh 13 ţupanov.
Takšen način ne bo podaljšal sprejemanja odloka, saj gre odlok lahko istočasno v sprejem
na vse občinske svete in se po sprejetju vanj le vpišejo datumi sprejema na posameznih
občinskih svetih, podpisati pa ga morajo vsi ţupani.
40. člen se zato pravilno glasi:
Ta odlok objavijo ţupani v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan
po objavi.«
Pripomba se upošteva delno.

6. Pripombe Občine Tolmin
K 9 členu:
«Zakaj je prišlo do razlike med višino poslovnega deleţa posamezne občine (9. člen) in
odstotkom glasov, ki jih imajo posamezne občine na skupščini (15. člen) ? »
Pripomba se ne upošteva.
Razlika nastane zaradi načina obračunavanja. Vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega vloţka
daje ustanoviteljici en glas.
K 12. členu:
»V 12. Členu ni opredeljena višina najemnine, ki bi po našem mnenju morala pokrivati vsaj
amortizacijo in stroške financiranja investicije.«
Pripomba se ne upošteva.
Višino najemnine bo določala pogodba o najemu opreme, ko jo bo podjetje sklenilo s
občinami ustanoviteljicami. Gre za pogodbeno razmerje med občinami ter podjetjem. Višina
najema se lahko tudi spreminja, kar bi za posledico imelo tudi spremembo odloka.
K 30. členu
«Po našem mnenju bi morala biti pristojnost sveta ustanoviteljev tudi določanje cen«.
Pripomba se upošteva.

Nova Gorica, dne 6.3.2013

