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P R E D L O G 

 
Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, 
št 32/1993, 30/98_ZZLPPO, 127/2006, in 57/2011), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/2006 in 70/2008-ZVO-1B) ter 17. člena Statuta Občine Miren Kostanjevica (Uradni list 
RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren Kostanjevica na 23. seji dne 13.3.2013 sprejel 

 
 
 

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o gospodarskih javnih sluţbah v Občini Miren - Kostanjevica 

 
 
 

1. člen 
 
V odloku o gospodarskih javnih sluţbah v Občini Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 
53/2008) se v 3. členu, prvi odstavek pod točko a) spremeni točka 3. v:  
»3. a zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 
3. b. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,« 
   
 

2. člen 
 
V prvem odstavku 5. člena se pod točko A) se doda novi točki 3. in 4., ki se glasi: 
»3. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, 
  4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov«. 
 
 V točki B) S podelitvijo koncesije se točka 6. spremeni v:  
» 6. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov«.   
 
Prehodna in končna določba 

 
3. člen 

 
»Obvezni lokalni gospodarski javni sluţbi obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in 
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se začneta izvajati v 
javnem podjetju s pričetkom delovanja javnega podjetja.« 
 

4. člen 
 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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O B R A Z L O Ţ I T E V: 

 
1. PRAVNI TEMELJ ZA SPREJEM ODLOKA  

Pravni temelji za sprejem pravilnika so:  
- 3. člen Zakona o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, št 32/1993, 30/98-

ZZLPPO, 127/2006, in 57/2011), 
- Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 in 70/2008-ZVO-1B) 
- 17. člen Statuta Občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) 

 
 
2. OCENA STANJA, RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE ODLOK O SPREMEMBAH 
ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢBAH PRIPRAVLJEN 
Razlog za spremembo odloka je skupna odločitev trinajstih severnoprimorskih občin (Mestna 
občina Nova Gorica, Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-
Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin in Vipava) za sodelovanje in 
sofinanciranje skupnega regijskega centra za ravnanje z odpadki. Do jeseni morajo biti 
izdane vse odločbe in podpisane vse pogodbe o sofinanciranju regijskega centra v okviru 
finančne perspektive EU do leta 2014. Sklep Sveta regije z dne 10. januarja 2013 pa je bil 
tudi, da se v treh mesecih ustanovi javno podjetje, ki bo upravljajo z Regijskim centrom za 
ravnanje z odpadki in torej izvajalo dejavnost obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov. 
Iz navedenega sledi, da mora vseh trinajst občin sprejeti odlok o ustanovitvi javnega podjetja 
v enakem besedilu. Predhodno pa je potrebno uskladiti odlok o gospodarskih javnih sluţbah 
glede tistih dejavnosti, ki jih bo v bodoče izvajalo javno podjetje. 
 
Sprejem predlaganega odloka bo osnova za pravno in dejansko ureditev področja obveznih 
lokalnih gospodarskih javnih sluţb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.   
 
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZA OBČINSKI PRORAČUN IN DRUGA JAVNA 
FINANČNA SREDSTVA 

Odlok nima finančnih posledic za občinski proračun in druga javna finančna sredstva.  
 
4. REŠITVE IN POSLEDICE, KI BODO NASTALE S SPREJEMOM PREDLAGANEGA 
ODLOKA 

S predlaganim odlokom se usklajuje dikcija javne sluţbe zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov z navedbo v Zakonu o varstvu okolja; na novo se določa javna sluţba obdelava 
določenih vrst komunalnih odpadkov ter se spreminja način izvajanja javne sluţbe odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. V bodoče bo dejavnost 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov, izvajalo javno podjetje. Dejavnost zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov pa se bo v občini Miren-Kostanjevica še naprej izvajala s 
koncesijo, kakor tudi v vseh sosednjih občinah goriške statistične regije. 
 
5. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM ODLOKA 

Sprejem odloka ne bo imel nobenih drugih posledic. 
 
Občinskemu svetu občine Miren-Kostanjevica predlagam, da predloţeni odlok 
obravnava in sprejme. 

 
Pripravil: 
Aleš Vodičar 
                                                                                Zlatko Martin Marušič 
                                                                                          Ţupan 


