Obrazložitev predloga
ODLOKA
O KONCESIJAH NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI
V OBČINI KANAL OB SOČI

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem odloka
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (41/2004, 17/2006, 20/2006,
49/2006, 33/2007, 57/2008, 70/2008 in 108/2009) sodijo med obvezne
občinske gospodarske javne službe tudi štiri javne službe na področju
ravnanja z odpadki:
1. zbiranje komunalnih odpadkov,
2. prevoz komunalnih odpadkov,
3. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
4. obdelava mešanih komunalnih odpadkov.
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS,
št. 39/06, uradno prečiščeno besedilo), ter sklepa in odločbe US v Uradnih
listih RS, št. 28/06, 66/06 ter 112/06), 3., 4., 7. in 35. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ter 127/06),
17. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4, Uradni list RS, 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo; ZP-1E, Uradni list RS, 17/08-spremembe), ter sklepa in
odločbe US v Uradnih listih RS, št. 7/05, 34/05, 139/06, 29/07 in 58/07),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo), ter odločbe in sklepi US v Uradnem listu RS,
št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 68/98, 12/99, 36/99,
59/99, 100/00, 28/01, 16/02, 108/03, 77/04 in 21/06), Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Kanal ob Soči (Uradno glasilo 10/91)
in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic,
št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št.70/07, 51/08) ter skladno z Zakonom
o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006) je Občinski svet
Občine Kanal ob Soči na 15. redni seji dne 03.04.2008 sprejel Odlok o
zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči (Uradni
list RS, št. 51/2008).
Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči (v
nadaljevanju: Odlok) ureja način opravljanja obvezne lokalne gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine
Kanal ob Soči.
Glede oblike izvajanja gospodarske javne službe, ki je predmet Odloka, 3.
člen določa, da gospodarsko javno službo izvaja oseba zasebnega prava, ki se
ji v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, in zakonom, ki
ureja javno-zasebno partnerstvo, podeli koncesijo ali z njo sklene druga
oblika javno-zasebnega partnerstva.

Izhajajoč iz zgornjih podlag je potreben sprejem koncesijskega akta (ki ga
predstavlja tu obrazložen predlog Odloka), s katerim se določijo predmet in
pogoji za podelitev koncesij ter ureja druga vprašanja v zvezi s koncesijama
za izvajanje zgoraj opredeljenih obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb.
2. Načela in poglavitne rešitve
Predlog Odloka o koncesijah na področju ravnanja z odpadki v Občini Kanal
ob Soči je pripravljen v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje, ki ureja
koncesijska razmerja, ter upoštevajoč materialnopravno ureditev izvajanja
gospodarskih javnih služb na področju ravnanja s komunalnimi odpadki v
zgoraj opredeljenih predpisih.

3. Vsebina odloka
Predlog Odloka o koncesijah na področju ravnanja z odpadki v Občini Kanal
ob Soči je razdeljen na šest poglavij, v katerih je vsebovano skupno
devetindvajset členov.
V uvodnem poglavju (»Splošne določbe«) predloga Odloka je opredeljen
predmet urejanja in podane definicije nekaterih najpomembnejših pojmov, ki
so uporabljeni v predlogu. Odlok je po vsebini koncesijski akt, s katerim
Občina Kanal ob Soči določa predmet in pogoje za podelitev koncesije ter
ureja druga vprašanja v zvezi z izvajanjem:
1. lokalne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov in
2. lokalne gospodarske javne službe prevoza komunalnih odpadkov.
V drugem poglavju predloga Odloka (»Podelitev koncesije«) so podane zahteve
glede oblike in postopka javnega razpisa, glede razpisnih pogojev in glede
meril za izbiro koncesionarja. Drugo poglavje ima štiri podpoglavja: »Javni
razpis«, »Pogoji za prijavo«, »Merila za izbor«, Izbor koncesionarja«.
Naslednje, tretje poglavje (»Koncesijska pogodba«) vsebuje določbe glede
sklepanja koncesijske pogodbe, določbe glede začetka, teka in trajanja
koncesije, v njem je opredeljena vsebina koncesijske pogodbe, poleg tega so
določene pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov ter
urejeno prenehanje koncesijske pogodbe
V četrtem poglavju (»Nadzor«) so vsebovane določbe glede nazora nad
izvajanjem javne službe, določen je organ nadzora nad izvajanjem določil
odloka in organ finančnega nadzora nad poslovanjem koncesionarja. Podana
je tudi podlaga za izvajanje nadzornih ukrepov.
Peto poglavje predloga Odloka za vsa razmerja med koncedentom in
koncesionarjem ter koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe
določa izključno pristojnost sodišča v Republiki Sloveniji in izključno

uporabo pravnega reda Republike Slovenije, vsebuje pa tudi arbitražno
klavzulo in prepoved prorogacije tujega sodišča ali arbitraže.
Zadnje poglavje predloga Odloka vsebuje prehodne in končne določbe.

4. Finančne in druge posledice
Odlok o koncesijah na področju ravnanja z odpadki v Občini Kanal ob Soči
nima neposrednih finančnih posledic.

5. Sklep
Glede na navedeno predlagam občinskemu svetu, da obravnava predlog
Odloka o koncesijah na področju ravnanja z odpadki v Občini Kanal ob Soči
in ga v predlagani vsebini sprejme.

