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 14. redni seji, dne
06.06.2013 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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