
PRVO BRANJE 
 
Na podlagi 3. alineje 6., 25. in 26. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11–ORZGJS40), 473. in 474. člena Zakona o 
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. 
US, 82/13, 55/15), 6., 20. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO ), Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – 
ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in76/15) , 5. in 18. člena Statuta Občine Apače (Prepih, št. 2/07 in 53/12), 
18., 78. in 114. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 
1/2015), 5 in 15., člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št.  3/2015), 6. in 18. Statuta Občine 
Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št.  11/2009, 7/2011, 2/2013), 16. člena Statuta Občine 
Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011, 57/2015), 5. in 14. člena Statuta Občine 
Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01,38/04, 28/12), 5., 7., 15. in 82. člena Statuta Občine Sveti 
Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/2014) ter 4., 16. 74. in 76. člena Statuta Občine Veržej (Uradni 
list RS, št. 22/08, 105/12), so Občinski svet Občine Apače na __. redni seji dne ______, Občinski svet 
Občine Gornja Radgona na __. redni seji dne ______, Občinski svet Občine Križevci na …. redni seji 
dne ______, Občinski svet Občine Ljutomer na __. redni seji dne ______, Občinski svet Občine 
Radenci na __. redni seji dne ______, Občinski svet Občine Razkrižje na __. redni seji dne ______, 
Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na __. redni seji dne ______ in Občinski svet Občine 
Veržej na __. redni seji dne ______ na  sprejeli 
 

O D L O K  
o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(namen odloka) 
 

(1) S tem odlokom se ustanovi Javno podjetje Prlekija d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje).  
(2) Ustanoviteljice javnega podjetja so:  

- Občina Apače, Apače 42B, 9253 Apače, matična številka 2215632000, 
- Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, matična številka 

5880289000, 
- Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, matična številka 

1332147000, 
- Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, matična številka 5874092000, 
- Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, matična številka 5880297000, 
- Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje, matična številka 1332163000, 
- Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, matična 

številka 5880319000, 
- Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, matična številka 1332171000,  

      (v nadaljevanju: ustanoviteljice). 

2. člen 

(namen odloka in ustanovitev Sveta ustanoviteljic) 
 

(1) Ta odlok določa ustanoviteljske pravice, način njihovega izvrševanja in način usklajevanja 
odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem občinskih gospodarskih javnih služb.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4654
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2849
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1783
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2075
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2976


(2) S tem odlokom se ustanavlja Svet ustanoviteljic kot skupni organ za izvrševanje pravic iz 
prvega odstavka tega člena in za izvajanje ostalih nalog po tem odloku. 

(3) Ustanoviteljske pravice izvršujejo ustanoviteljice prek Sveta ustanoviteljic in na skupščini, v 
skladu s tem odlokom in družbeno pogodbo.  

(4) Če je posamezna pravica ali obveznost urejena v odloku in družbeni pogodbi, se uporablja ta 
odlok, razen če ni s tem odlokom drugače določeno. 

3. člen 

(ustanovitev in prenehanje) 
 

(1) Javno podjetje se ustanovi za nedoločen čas.  
(2) Javno podjetje lahko preneha:  

- v primerih, določenih z zakonom,  
- na podlagi razveljavitve tega odloka v eni ali več ustanoviteljicah, pod pogojem iz tretjega 

odstavka tega člena. 
(3) Javno podjetje lahko preneha kot oseba javnega prava z razveljavitvijo tega odloka in se 

lahko izvede na podlagi soglasja vseh ustanoviteljic, vendar na podlagi 2. odstavka 41. člena 
medobčinskega Sporazuma o lastništvu in upravljanju sistema C, z dne 25.5.2016 (v 
nadaljevanju »sporazum«), ne pred 31. 12. 2022, razen zaradi obvezne prilagoditve državnih 
predpisov o obveznih oblikah izvajanja gospodarskih javnih služb. 

4. člen 

(ime in sedež) 
 

(1) Ime (firma) javnega podjetja je: Javno podjetje Prlekija d.o.o. Skrajšano ime (skrajšana firma) 
je: JP Prlekija d.o.o.. 

(2) Sedež podjetja je Babinska cesta 2 A, 9240 Ljutomer. 

5. člen 

(pečat) 
 

(1) Javno podjetje ima pečat z naslednjo vsebino: Javno podjetje Prlekija d.o.o. Pečat lahko 
vsebuje tudi zaščitni znak javnega podjetja.  

(2) Zaščitni znak se lahko spremeni s sklepom skupščine. 

II. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA 

6. člen 

(registracija dejavnosti) 
 

(1) Javno podjetje se v skladu z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, registrira za 
opravljanje vsaj naslednjih dejavnosti:  
a) glavna dejavnost je 36.000 zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode; 
b) druge dejavnosti so:  

37.000   Ravnanje z odplakami    
42.110 Gradnja cest 
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in plin 
42.910 Gradnja vodnih objektov 
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje 
43.110 Rušenje objektov 
43.120 Zemeljska pripravljalna dela 



43.130 Testno vrtanje in sondiranje 
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav 
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav 
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah 
43.310 Fasaderska in štukaterska dela 
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva 
43.330 Oblaganje tal in sten 
43.342 Pleskarska dela 
43.390 Druga zaključna gradbena dela 
43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela 
43.990 Druga specializirana gradbena dela 
49.410 Cestni tovorni promet 
49.500 Cevovodni transport 
52.100 Skladiščenje 
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 
68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin  
68.320  Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi  
71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje 
71.121  Geofizikalne meritve, kartiranje 
71.129 Druge inženirske dejavnosti in  tehnično svetovanje 
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje 
72.110  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije 
72.190  Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 
73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora  
73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja  
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost  
81.290  Čiščenje cest in drugo čiščenje  
81.300  Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice  
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti 

(2) Poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena opravlja javno podjetje tudi vse druge posle, ki so 
potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti, oziroma, ki pripomorejo k izvajanju 
občinskih gospodarskih javnih služb, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti. 

(3) Skupščina lahko brez spremembe tega odloka, če je to treba, pri pristojnem organu registrira 
dodatne  dejavnosti.  

7. člen 

(gospodarske javne službe) 
 
(1) Javno podjetje izvaja obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, in sicer: 

a) obvezno občinsko gospodarsko javno službo oskrba s pitno vodo na območju občin Apače, 
Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej, 

b) obvezno občinsko gospodarsko javno službo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju občin Apače, Križevci, Ljutomer, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in 
Veržej,  

(2) Javno podjetje izvaja obvezne občinske gospodarske javne službe iz prvega odstavka tega člena 
skladno z odlokom, sprejetim za posamezno gospodarsko javno službo v posamezni občini. 

8. člen 

(javna pooblastila in druge naloge) 
 

(1) Javno podjetje izvaja naslednje strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na 
področju gospodarskih javnih služb: 



- sodeluje pri razvoju, načrtovanju in pospeševanju gospodarskih javnih služb, 
- podaja predloge ustanoviteljicam za investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in 

napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb, 
(2) Javno podjetje izvaja upravlja gospodarske javne infrastrukture skladno s predpisi o ravnanju s 

stvarnim premoženjem občin in predpisi o izvajanju posamezne gospodarske javne službe, 
(3) Javno podjetje skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov, izvaja naslednja javna pooblastila: 

- daje mnenja, določa pogoje in daje soglasja k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti 
zadevajo gospodarsko javno infrastrukturo,  

- daje predpisana soglasja za priključitev na gospodarsko javno infrastrukturo. 
(4) Javno podjetje na podlagi predpisov, ki urejajo geodetsko dejavnost, vzpostavlja, vodi in vzdržuje 

posamezne katastre gospodarske javne infrastrukture za ustanoviteljice, za katere izvaja 
gospodarske javne službe. 

(5) Ustanoviteljice lahko javno podjetje pooblastijo ali mu naročijo, neposredno ali z javnim 
naročilom, vodenje in/ali izvajanje investicijskih ali investicijsko-vzdrževalnih del na gospodarski 
javni infrastrukturi. 

(6) Podrobnejše naloge iz drugega do petega odstavka tega člena ter financiranje le-teh se uredijo s 
pogodbami na podlagi sporazuma in sprejetih planskih dokumentov, pri čemer se zasleduje 
načelo pokrivanja stroškov, ki jih posamezna naloga povzroča.  

III. LASTNIŠTVO IN USTANOVITELJSKE PRAVICE 

9. člen 

(osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži) 
 

(1) Osnovni kapital javnega podjetja znaša nominalno 200.000 EUR in so ga ustanoviteljice zagotovile 
ob ustanovitvi v denarju.  

(2) Osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljic znašajo: 
 

Občina  Poslovni delež v % Osnovni vložek v 
EUR 

Apače 9,52 19.040 
Gornja Radgona 22,50 45.000 
Križevci  9,07 18.140 
Ljutomer 30,77 61.540 
Radenci 13,71 27.420 
Razkrižje 3,41 6.820 
Sveti Jurij ob Ščavnici 7,59  15.180 
Veržej 3,43 6.860 

Skupaj 100 200.000 

 
(3) Skupščina družbenikov lahko sklene, da se poveča osnovni kapital javnega podjetja.  
(4) Prenos poslovnih deležev ali delov poslovnih deležev v javnem podjetju na pravne osebe 

zasebnega prava ni dopusten.  
(5) Prenos poslovnih deležev ali delov poslovnih deležev s strani posamezne ustanoviteljice na drugo 

ustanoviteljico je dopusten na podlagi 100 % soglasja ostalih ustanoviteljic, ki deleža ne 
prenašajo, vendar ne pred 31. 12. 2022.   

10. člen 

(pogodba o prenosu infrastrukturnih objektov) 
 



(1) Ustanoviteljice in javno podjetje sklenejo pogodbo o izvajanju javne službe in najemu 
gospodarske javne infrastrukture ter vzdrževanju skupne gospodarske infrastrukture, ki jo javno 
podjetje potrebuje za izvajanje obveznih občinskih  gospodarskih javnih služb iz 7. člena tega 
odloka. 

11. člen 

(odgovornost za poslovanje javnega podjetja) 
 

(1) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, razen v primeru iz 
drugega odstavka tega člena. 

(2) Ustanoviteljice v skladu s tem odlokom odgovarjajo za pravočasno presojo elaboratov in 
potrditev cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja tako, da te 
vključujejo in pokrivaje vse upravičene stroške. V nasprotnem primeru se ustanoviteljice 
zavezujejo zagotoviti subvencije cen ali pokrivanje vseh nekritih upravičenih stroškov.   

IV. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA IN DELO SVETA USTANOVITELJEV 

12. člen 

(ustanovitev skupnega organa občin) 
 

(1) S tem odlokom se za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju in drugih pravic 
povezanih z njegovim delovanjem, določenih v tem odloku, ustanovi Svet ustanoviteljic. 

(2) Svet ustanoviteljic sprejme svoj pečat. Pečat se uporablja na vseh aktih, ki jih sprejema Svet 
ustanoviteljic. 

13. člen 

(sestava in način dela Sveta ustanoviteljic) 
 

(1) Svet ustanoviteljic sestavljajo župani oziroma županje (v nadaljevanju: župani) ustanoviteljic 
javnega podjetja. 

(2) Župani izmed sebe določijo predsednika Sveta ustanoviteljic, ki tudi predstavlja Svet 
ustanoviteljic, sklicuje in vodi seje, podpisuje njegove odločitve ter skrbi za izvrševanje in 
koordiniranje njihovega izvajanja. Predsednik Sveta ustanoviteljic se menja vsako leto po 
načelu rotacije, po naslednjem zaporedju: Ljutomer, Gornja Radgona, Radenci, Apače, 
Križevci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Veržej in Razkrižje. 

(3) Svet ustanoviteljic izvaja svoje naloge na sejah. Seje potekajo praviloma na sedežu organa.  
(4) Sedež organa je na naslovu javnega podjetja. 

14. člen 

(število glasov članov Sveta ustanoviteljic) 
 

(1) O pravicah in obveznosti po tem odloku odloča Svet ustanoviteljic skladno z določili 15. člena 
tega odloka tako, da ima vsak župan oziroma županja pri sprejemanju odločitev po en glas. 

15. člen 

(način sprejemanja odločitev) 
 

(1) Svet ustanoviteljic veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj 6 županov, razen pri 
glasovanju o cenah obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo, ko 
morajo biti prisotni vsi župani ustanoviteljic. 

(2) Svet ustanoviteljic sprejme veljaven sklep, če so zanj glasovali: 



- vsi  župani v primeru odločanja o cenah obvezne občinske gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo, 

- župan posamezne občine ustanoviteljice v primeru, ko gre za odločanje o cenah obvezne 
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode posamezne ovčine , 

- najmanj 5 županov v vseh ostalih primerih. 
(3) V vabilu za sejo sveta ustanoviteljic, ki se članom posreduje najmanj 7 dni pred sejo, se določi 

naknadni dan zasedanja sveta ustanoviteljic, za primer, če ta ob prvotno določenem datumu 
ne bi bil sklepčen, kar velja le za primere iz tretje alineje drugega odstavka tega člena Svet 
ustanoviteljic na naknadnem zasedanju veljavno odloča ne glede na število navzočih 
županov, ob upoštevanju kvorumov iz prejšnjega odstavka tega člena. Naknadni dan 
zasedanja ne sme biti določen prej kot naslednji delovni dan po prvotno določenem dnevu.  

16. člen 

(pristojnosti Sveta ustanoviteljic) 
 

(1) Svet ustanoviteljic:  
- določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,  
- odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,  
- odloča v drugih primerih, ko zakon ali drug predpis določa, da o določenem vprašanju 

odloča organ občine, pa ni določeno, da je takšna naloga v pristojnosti občinskega sveta, 
- je posvetovalni organ občinskega sveta ali skupščine v zvezi z nalogami iz drugega ali 

tretjega odstavka tega člena . 
(2) Svet ustanoviteljic lahko  od posamezne občine ustanoviteljice zahteva, da mu le-ta 

posreduje informacije in odločitve  v zvezi z:  
- izvajanjem javnih služb 
- odločanjem o zadolževanju,  
- vstopom novega družbenika,  
- statusnimi spremembami ali prenehanjem družbe in  
- v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis. 

(3) Svet ustanoviteljic lahko od skupščine zahteva, da mu le-ta posreduje informacije in 
dokumentacijo v zvezi z:  
- izplačili dobička in pokrivanjem izgube, 
- imenovanjem direktorja, 
- s poslovno politiko, programi dela ter finančnimi načrti javnega podjetja, 
- programom za obvladovanje kakovosti poslovanja. 

(4) Svet ustanoviteljic ima pravico informacije in dokumentacijo zahtevati pred sprejemom 
odločitve in lahko nanje poda mnenje.  

(5) Svet ustanoviteljic potrjuje načrt predvidenih obnov gospodarske javne infrastrukture, ki je v 
solastništvu ustanoviteljic 

17. člen 

(strokovne in administrativne naloge) 
 

(1) Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe Sveta ustanoviteljic opravlja 
občinska uprava Občine Ljutomer. 

18. člen 

(sredstva za delo Sveta ustanoviteljic) 
 



(1) Sredstva za delovanje Sveta ustanoviteljic zagotavljajo občine iz proračuna v razmerju glasov 
članov v Svetu ustanoviteljic, razen če se ne dogovorijo drugače na seji sveta ustanoviteljev in 
so na seji udeleženi vsi župani. 

(2) Če se seja izvede zgolj v zvezi z nalogami gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode, krijejo sredstva občine, za katere se ta dejavnost 
izvaja. 

19. člen 

(dolžnost obveščanja) 
 

(1) Svet ustanoviteljic o svojih odločitvah redno in sproti obvešča organe javnega podjetja. 

V. ORGANI 

20. člen 

(organi javnega podjetja) 
 

(1) Organi javnega podjetja so:  
– skupščina,  
– direktor. 

21. člen 

(sestava skupščine) 
 

(1) Skupščino sestavljajo člani – predstavniki ustanoviteljic, ki izmed sebe izvolijo predsednika. 
Člani skupščine imajo namestnike.  

(2) Občinski svet vsake občine ustanoviteljice imenuje in razrešuje po enega člana skupščine in 
njegovega namestnika. Člani skupščine in njihovi namestniki se imenujejo izmed zaposlenih 
delavcev občinske uprave posamezne občine ustanoviteljice, ali izmed drugih oseb, ki jih v 
skupščino imenuje občinski svet. 

(3) Mandat članov skupščine in njihovih namestnikov traja štiri leta, vezan pa je na mandat 
občinskega sveta. Člani skupščine in namestniki so lahko po izteku mandata ponovno 
imenovani. 

(4) Izmed članov se vsako leto za enoletno obdobje izvoli nov predsednik skupščine po 
naslednjem zaporedju: Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti 
Jurij ob Ščavnici in Veržej.    

(5) Predsednik skupščine zastopa družbo v razmerju do direktorja družbe. 

22. člen 

(pristojnosti in delo skupščine) 
 

(1) Pristojnosti skupščine in način njenega dela določajo predpisi in družbena pogodba, pri 
čemer mora skupščina pred imenovanjem direktorja obvezno pridobiti mnenje Sveta 
ustanoviteljic. 

23. člen 

(pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja) 
 

(1) Direktor je poslovodni organ javnega podjetja. 



(2) Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se podrobneje določijo z družbeno pogodbo 
med ustanoviteljicami in individualno pogodbo o zaposlitvi, ki jo direktor sklene s 
predsednikom skupščine. 

24. člen 

(poročanje direktorja) 
 

(1) Svet ustanoviteljic in skupščina imata pravico do informiranosti o poslovanju javnega 
podjetja v skladu z zakonom.  

(2) Direktor je na podlagi zahteve dolžan pisno poročati Svetu ustanoviteljic, ustanoviteljicam in 
skupščini enkrat letno, dodatno pa na podlagi  sklepov navedenih organov. 

VI. POSLOVNA POLITIKA IN PLANIRANJE 

25. člen 

(razvojni program in letni načrt) 
 

(1) Za učinkovito zagotavljanje javnih dobrin in uspešno poslovanje javno podjetje pripravlja 
finančne in poslovne načrte in elaborate o cenah. Roki za pripravo in način potrjevanja 
finančnih in poslovnih načrtov se določijo z družbeno pogodbo, roki za pripravo, pregled in 
potrjevanje elaboratov o cenah pa s tem odlokom. 

(2) Direktor javnega podjetja pri pripravi teh aktov sodeluje z občinskimi upravami, strokovnimi 
institucijami in komisijo iz 27. člena tega odloka. 

VII. POSLOVANJE JAVNEGA PODJETJA 

26. člen 

(predpisi o javnem naročanju) 
 

(1) Javno podjetje je pri pridobivanju pogodbenih izvajalcev in dobaviteljev blaga, dolžno 
spoštovati predpise o javnem naročanju. 

VIII. STROKOVNA KOMISIJA 

27. člen 

(strokovna komisija) 
 

(1) Svet ustanoviteljic imenuje strokovno komisijo za potrebe strokovne presoje elaboratov o 
cenah in reševanje drugih skupnih zadev in ji v skladu s in podpisanim medobčinskim 
Sporazumom o lastništvu in upravljanju sistema C, določi pravila delovanja in sprejemanja 
odločitev.  

IX. PRAVILA O CENAH  

28. člen 

(pristojni organi) 

(1) Strokovno presojo elaboratov in cen gospodarskih javnih služb  izvaja komisija iz 27. člena 
tega odloka, cene gospodarskih javnih služb pa potrjuje Svet ustanoviteljic. 



(2) Morebitne subvencije za uporabnike na svojem območju potrjuje občinski svet vsake 
posamezne občine. 

29. člen 

(obračunsko obdobje) 

(1) Obračunsko obdobje je eno koledarsko leto oziroma se lahko skrajša ali podaljša s pogodbo o 
izvajanju javne službe in najemu gospodarske javne infrastrukture ter vzdrževanju skupne 
gospodarske infrastrukture in skladu z veljavno zakonodajo.   

30. člen 

(potrjevanje cen) 

(1) Svet ustanoviteljic se zavezuje potrjevati enako ceno omrežnine za posamezen premer 
vodomera in enako ceno vodarine, za vse uporabnike na območju sistema C, če je upravičene 
stroške izvajanja gospodarske javne službe potrdila strokovna komisija iz 27. člena tega 
odloka. 

(2) Svet ustanoviteljic se zavezuje potrjevati tudi cene odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode skladno s pravili, določenimi v 15. členu tega odloka. 

31. člen 

(poračuni cen) 

(1) Cene gospodarskih javnih služb se v primeru, če so razlike manjše kot 10 % med potrjeno 
ceno gospodarskih javnih služb preteklega obračunskega obdobja in obračunsko ceno 
gospodarskih javnih služb preteklega obračunskega obdobja, poračunajo v elaboratu za 
prihodnje obračunsko obdobje. 

(2) Cene se lahko, če so pozitivne ali negativne razlike višje od 10 % med potrjeno ceno 
gospodarskih javnih služb preteklega obračunskega obdobja in obračunsko ceno 
gospodarskih javnih služb preteklega obračunskega obdobja poračunajo v prvih treh mesecih 
tekočega obračunskega obdobja. Svet ustanoviteljic v takšnem primeru določi tudi takojšnjo 
prilagoditev cene za tekoče obračunsko obdobje.  

(3) Razlika iz prvega in drugega odstavka se ugotavlja na ravni celotne gospodarske javne službe 
(omrežnina in strošek posamezne gospodarske javne službe).  

(4) O poračunu oziroma vračanju pozitivnih in negativnih razlik med potrjenimi in obračunskimi 
cenami odloča Svet ustanoviteljic. 

(5) Poračun z vračilom subvencij ustanoviteljicam se lahko izvede le, če so občine subvencijo 
plačale, in do višine plačanih subvencij. V nasprotnem primeru se razlika poračuna (vrne) 
uporabnikom storitev gospodarske javne službe. 

32. člen 

(priprava in posredovanje elaboratov) 

(1) Javno podjetje pripravi predlog izračunov in poračunov cen v elaboratih, v katerih mora 
razkriti upravičene stroške izvajanja vsake posamezne gospodarske javne službe po 
predpisanih standardih tako, da so pokriti vsi upravičeni stroški in donos v višini 5 % nabavne 
vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev. 

(2) Javno podjetje vsako leto pripravi in posreduje elaborate o cenah iz prejšnjega odstavka 
člena tega odloka do 30. 9. za naslednje obračunsko obdobje strokovni komisiji iz 27. člena 
tega odloka, ne glede na višino spremembe cene v primerjavi s preteklim obračunskim 
obdobjem. Elaborate o cenah odvajanja in čiščenja v enakem roku posreduje občinski upravi 
posamezne občine. 



(3) Elaborati morajo vključevati predlog poračuna pozitivnih in negativnih razlik, skladno s 
predpisi, ki urejajo oblikovanje cen in predpisi o državnih pomočeh. 

33. člen 

(delo strokovne komisije in občinske uprave) 

(1) Strokovna komisija ter občinska uprava posamezne občine (v primeru različnih cen 
gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode) 
pregledata elaborate in zahtevata morebitne dopolnitve ali spremembe najkasneje v roku 30 
dni od prejema.  

(2) V naslednjih 10 dneh javno podjetje elaborat dopolni ali spremeni, v skladu z upravičeno 
zahtevo strokovne komisije ali občinske uprave in ga pošlje strokovni komisiji ali občinski 
upravi, ki se mora do dopolnitev elaborata opredeliti v roku 10 dni  

(3) Če strokovna komisija ali občinska uprava dopolnitev ali sprememb elaborata ne zahtevata v 
roku iz prvega odstavka tega člena ali so zahteve v nasprotju s prvim odstavkom 34. člena 
tega odloka, se šteje, da v elaboratih izračunane cene ustrezno upoštevajo upravičene 
stroške in da je javno podjetje bodisi upravičeno terjati subvencijo ali pa mora razliko 
poračunati uporabnikom prek cene ali z vračilom subvencije občinam.  

(4) Dopolnjen ali spremenjen elaborat in predlog sklepa o cenah, ki ga pripravi strokovna 
komisija ali občinska uprava, pošlje strokovna komisija ali občinska uprava oziroma javno 
podjetje v primeru, če tega ne storita strokovna komisija ali občinska uprava, vključno s 
predlogom subvencij ali vračil uporabnikom, Svetu ustanoviteljic v potrditev in občinskim 
svetom vseh občin sistema C v informacijo zaradi določitve morebitnih subvencij. 

34. člen 

(upravičeni stroški in nepotrditev cen) 

(1) Pristojni organi, ki presojajo elaborate ter sprejemajo elaborate in potrjujejo cene 

gospodarskih javnih služb, presojajo tudi upravičene stroške, in pri tem upoštevajo tudi 

primerjalno analizo, analize, ki jih pripravijo neodvisne institucije ali uporabijo drug, 

strokovno ustrezen način presoje upravičenih stroškov. 

35. člen 

(odločanje o cenah) 

(1) O dopolnjenih ali spremenjenih elaboratih odloči Svet ustanoviteljic po pravilih, določenih 
15. členu tega odloka. 

(2) Če Svet ustanoviteljic ne potrdi strokovno preverjenih in potrjenih cen skladno s tem 
odlokom s strani strokovne komisije iz 27. člena tega odloka, morajo ustanoviteljice 
zagotoviti subvencije in pripadajoče dajatve do 31. 3. za preteklo leto v višini, ki omogoča 
pokritje vseh upravičenih stroškov, potrjenih s strani strokovne komisije, in donosa iz prvega 
odstavka 33. člena tega odloka.  

X. OSTALI AKTI 

36. člen 

(družbena pogodba) 
 

(1) Na podlagi tega odloka in določil Zakona o gospodarskih družbah, ustanoviteljice najkasneje v 
roku treh mesecev po uveljavitvi odloka sprejmejo in sklenejo družbeno pogodbo, ki mora 
biti v notarski obliki in vsebinsko skladna s tem odlokom. 



(2) Notranjo organizacijo javnega podjetja in sistemizacijo delovnih mest, vključno s pooblastili 
drugih vodilnih delavcev ter razporeditvijo po plačilnih razredih, predpiše direktor z internimi 
enostranskimi akti, ki so skladna z kadrovskim načrtom..  

(3) Splošne akte javnega podjetja sprejema na predlog direktorja skupščina. Posamične 
izvedbene in konkretne akte oziroma navodila za delo izdaja direktor. 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

37. člen 

(sprejem odloka) 
 

(1) Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo vsi občinski sveti občin: Apače, Gornja Radgona, Križevci, 
Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij  ob Ščavnici in Veržej.  

(2) Če so določbe tega odloka na eni strani ali drugega akta katere izmed občin (ki ureja 
gospodarsko javno službo) na drugi strani v nasprotju, se uporabljajo določbe tega odloka.  

 

38. člen 

(prenehanje veljavnosti) 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija 

d.o.o. (Uradni list RS, št. 24/09).  

39. člen 

(objava in veljavnost)  
 

(1) Ta odlok se objavi v _______, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin Apače, 
Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej.  

(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Št. ………………. 
Ljutomer, dne ……….. 
 
Župan  
Občine Apače  
Franc Pižmoht l.r.  
   
Župan  
Občine Gornja Radgona  
Stanislav Rojko l.r.  
 
Župan  
Občine Križevci  
mag. Branko Belec l.r.  
 
Županja  
Občine Ljutomer  
mag. Olga Karba l.r.  
 
Župan  
Občine Radenci  
Janez Rihtarič l.r.  



 
Župan  
Občine Razkrižje  
Stanko Ivanušič l.r.  
 
Župan  
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici  
Miroslav Petrovič l.r.  
 
Župan  
Občine Veržej  
Slavko Petovar l.r. 


