Številka: 007-0011/2018-3
Datum: 19.10.2018

Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica
Predlog
Naslov zadeve za obravnavo in sprejem
Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ ter
oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov

Gradivo za obravnavo na seji 6. izredni seji
Točka dnevnega reda 2. točka
Predlagatelj Mauricij Humar, župan

Pripravljalec gradiva

Mojca Bratina, Pravna služba OMK v sodelovanju s
strokovnimi službami občin ustanoviteljic in koncedentk

Poročevalec Občinska uprava
Pristojno delovno telo /
Župan
Mauricij Humar
Priloga
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ ter
oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov, ki je bil podan s strani Občine Hrastnik;

Na podlagi 4. odstavka 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 in 11/18 – ZSPDSLS-1; ZLS) in
17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) je
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 6. izredni seji, dne 25.10.2019 sprejel
naslednji

SKLEP
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme predlog Odloka o Spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
II.
Odlok se v objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
III.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 007-0011/2018Datum: 25.10.2018

ŽUPAN
Mauricij Humar

OBRAZLOŽITEV
1. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA:
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica je na 37. redni seji, dne 20. 6. 2018 sprejel Odlok o
ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: odlok) v prvi
obravnavi, brez morebitnih pripomb in dopolnitev. Naknadno so odlok obravnavale tudi
občine ustanoviteljice javnega podjetja CEROZ d.o.o. – Občina Hrastnik, Občina Litija,
Občina Radeče, Občina Trbovlje in Občina Zagorje ob Savi in občine koncedentke – Mestna
občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Renče-Vogrsko in Občina
Šempeter-Vrtojba.
Občina Hrastnik je podala predlog dveh amandmajev za spremembo besedila odloka in
obrazložitev predloga z vsebino kot sledi.
Amandma 1:
»Besedilo četrtega odstavka 23. člena predloga Odloka se spremeni tako, da se glasi:
(4) Občine morajo v desetih delovnih dneh po začetku veljavnosti tega odloka v smislu 1. in
2. odstavka tega člena imenovati člane Strokovne komisije. Če posamezna občina člana
Strokovne komisije ne imenuje, se do imenovanja šteje, da soglaša z odločitvami Strokovne
komisije, ki so sprejete v večini, določeni skladno s tem odlokom.
Obrazložitev:
Amandma v predlagani vsebini jasneje opredeljuje, da posledice neimenovanja člana
Strokovne komisije v primeru, ko občina člana ne imenuje v desetih dneh po začetku
veljavnosti Odloka, učinkujejo le do imenovanja člana, in ne za celotno štiriletno obdobje do
imenovanja novih članov Strokovne komisije. Deset dnevni rok za imenovanje članov
Strokovne komisije je določen zaradi zagotovitve operativnega izvajanja odloka in je
instrukcijski, zaradi česar je imenovanje člana po izteku roka dopustno.«
Iz dikcije predlaganega amandmaja in iz njegove obrazložitve je razvidno, da je predlagana
sprememba zgolj pojasnjevalne narave in vsebinsko odloka ne spreminja, saj je iz 3.
odstavka 12. člena odloka razvidno, da je imenovanje enega predstavnika vsake občine v
Strokovno komisijo obligatorne narave, za kar zamuda deset dnevnega roka za imenovanje
predstavnika vsake občine v Strokovno komisijo ne vpliva na samo pravico in dolžnost
imenovanja.
Amandma 2:
Drugi odstavek 24. člena predloga Odloka se črta.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.

Obrazložitev:

S predlaganim amandmajem se ukinja določitev skrajnega roka za predložitev elaborata, saj
je prvotno predlagani datum zaradi časovnega zamika sprejemanja odloka postal
brezpredmeten.
Pri sprejetju odloka se je pomotoma v 26. členu sprejelo tudi alineje, ki se navezujejo na
razveljavitev določb področnih odlokov drugih občin ustanoviteljic in koncedentk družbe
CEROZ, zato je bilo potrebno to popraviti.
Ker se predlogi amandmajev lahko dajejo le k predlogu predpisa in ne že sprejetemu
predpisu je potrebno besedilo predlaganih amandmajev obravnavati kot predlog k
spremembi in dopolnitvi dotičnega Odloka, ki ga je Občina Miren- Kostanjevica že sprejela
ter Predlog Sprememb in dopolnitev sprejeti na isti način, kot se je sprejemal Odlok.
Glede na to, da se z odlokom ustanavlja skupni organ za izvajanje skupne gospodarske
javne službe, morajo sodelujoče občine sprejeti odlok v istem besedilu in ga objaviti v
Uradnem listu Republike Slovenije oziroma v občinskem glasilu, v skladu s Statutom
posamezne občine. Odlok pa začne učinkovati z dnem začetka veljavnosti tega odloka v
zadnji izmed občin ustanoviteljic.

2. PREDLOG SKLEPA:
(I.)Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme predlog Odloka o Spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov.
(II).Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(III.) Ta sklep začne veljati takoj.
Pripravila:
Mojca Bratina, Pravna služba Občine Miren-Kostanjevica
v sodelovanju s strokovnimi službami občin
ustanoviteljic in koncedentk

