
OBČINA RADLJE OB DRAVI 

Mariborska cesta 7 

2360 RADLJE OB DRAVI 

 

Številka: 014-0003/2019                                          

Datum: 16. 6. 2022  

 

OBČINSKI SVET 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

 

ZADEVA: 

 

PREDLOG ZA PODAJO pooblastila za zastopanje na skupščini 

Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o. 

 

PREDLAGATELJ: mag. Alan BUKOVNIK, župan 

 

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi, Urad za splošne 

zadeve in razvoj 

 

  

  

PRAVNA PODLAGA: 

 

 

 

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 32/93, 30/98 

– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS4), Zakon 

o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/11 – 

uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 - ZDeb) 

 

OCENA STANJA:  Na podlagi družbene pogodbe so člani skupščine javnega 

podjetja župani občin ustanoviteljic. S strani komisije za 

preprečevanje korupcije smo vse občine prejele dopis št. 06244-

24/2020/128 o nezdružljivosti funkcij župana s članstvom v 

različnih organih javnih podjetij, katerih ustanoviteljice so občine. 

Na slednje smo podjetje večkrat opozorili in jih tudi pozvali k 

pripravi oziroma spremembi ustreznih aktov.    

 

 

 

RAZLOGI ZA 

SPREJEM: 

Vodstvo Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o. 

je sklicalo 3. redno skupščino podjetja, kljub temu da niso urejeni 

ustanovitveni akti. Skupščina je sklicana dne 22.6.2022, v skladu z 

vabilom pa je potrebno 3 dni pred skupščino pisno najaviti 

prisotnost na seji. Tako ni možnosti za sklic redne seje občinskega 

sveta, ki je predvidena 27.6.2022 

 

 

OBRAZLOŽITEV:  

 

Skupščina Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi bo 

potekala dne 22.6.2022. Družbeniki oziroma njihovi pooblaščenci 

morajo pisno prijavo svoje udeležbe na skupščini dostaviti 

najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine, za pooblaščence 

pa so dolžni dostaviti še pisno pooblastilo za udeležbo in 

glasovanje na skupščini. Občina Radlje ob Dravi je eden izmed 

ustanoviteljev Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi. 

Ustanoviteljske pravice v imenu občine (v kolikor ni z 



materialnopravno zakonodajo drugače določeno) izvršuje 

občinski svet. V skladu z družbeno pogodbo o ustanovitvi 

Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi so se zasedanj 

skupščin udeleževali župani občin ustanoviteljic. Kot zgoraj 

navedeno, smo Občine prejele dopis Komisije za preprečevanje 

korupcije, po katerem župani ne morejo biti člani skupščin. 

Občinskemu svetu kot predstavniku ustanovitelja tako 

predlagamo, da poda soglasje za zastopanje Občine Radlje ob 

Dravi na 3. skupščini Javnega komunalnega podjetja odvetniku 

izr. prof. dr. Aleksiju Mužini iz Odvetniške pisarne Mužina, Žvipelj in 

partnerji, d.o.o., ki je strokovnjak s področja gospodarskih javnih 

služb. V nadaljevanju pa bomo poskušali tako vodstvu Javnega 

komunalnega podjetja, kot tudi preostalim občinam 

ustanoviteljicam ponovno predočiti pomembnost in pravilnost 

sprejeti zakonite ustanovitvene akte, ki bodo opredeljevali 

sestavo in način imenovanja organov javnega podjetja. 

Ustanovitveni akti morajo biti v enakem besedilu sprejeti v vseh 

občinskih svetih občin ustanoviteljic.   
 

 

MNENJE STROKOVNE 

SLUŽBE: 

 

Gradivo je primerno za obravnavo.  

OCENA FINANČNIH 

POSLEDIC: 

 

V občinskem proračunu so zagotovljena sredstva za odvetniške 

storitve.   

 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi za zastopanje občine kot 

družbenika na skupščini družbe Javno komunalno podjetje 

Radlje ob Dravi d.o.o. (3. redna seja skupščine družbenikov, ki bo 

dne 22. 6. 2022 ob 9.00 uri v Vuzenici) skladno z določili Zakona 

o integriteti in preprečevanju korupcije pooblasti: odvetnika izr. 

prof. dr. Aleksija Mužina iz Odvetniške pisarne Mužina, Žvipelj in 

partnerji, d.o.o. 
 

 

Pripravila: 

mag. Katja BURJA KOTNIK, Vodja Urada za splošne zadeve in razvoj 

 

Pregledala: 

Marjana ŠVAJGER, direktorica OU 
 

 

              mag. Alan BUKOVNIK 

              ŽUPAN 

 
 

 

 

 
 


