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Priloga: 

- Preklic pooblastila z dne 7. 3. 2017  
 



 

Predlog 
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
Miren 137, 5291 Miren 
Občinski svet 
 

 

 

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno 

prečiščeno besedilo, 62/16) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 10. redni seji, 

dne 13. 2. 2020 sprejel naslednji 

 

S K L E P  

 

I. 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica preklicuje pooblastilo št. 0142-0001/2017-8 z dne 

7. 3. 2017, s katerim je pooblastilo župana, da nadaljuje s postopki za vzpostavitev javno-

javnega partnerstva za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja določenih 

vrst komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Zasavje (CEROZ). 

 

II. 

Ta sklep začne veljati takoj. 

 

 

 

Številka: 0142-0001/2017- 

Miren, dne 13. februarja 2020 

 

 

Mauricij Humar 

župan 

 

 

 



 

O B R A Z L O Ž I T E V: 

 

1. PRAVNI TEMELJ ZA SPREJEM SKLEPA  

PravnI temelj za sprejem sklepa je:  

- Statut Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno 
besedilo, 62/16). 

 

2. OCENA STANJA, RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE SKLEP POTREBEN   

V začetku leta 2017 je bil sprejet medobčinski Sporazum o skupni izvedbi postopka podelitve 
koncesije za gospodarsko javno službo (v nadaljnjem besedilu: GJS) odlaganja in obdelave 
določenih vrt komunalnih odpadkov, podpisale so ga občine Brda, Kanal ob Soči, Miren-
Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba. Na podlagi podpisanega sporazuma je 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica pooblastil župana Občine Šempeter-Vrtojba, da 
nadaljuje s postopki za vzpostavitev javno-javnega partnerstva za izvajanje GJS obdelave in 
odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Zasavje 
(CEROZ), s sklepom št. 0142-0001/2017-8 z dne 7. 3. 2017. 
 
Ker postopek za vzpostavitev javno-javnega partnerstva ni bil uspešen, so naštete občine 
skupaj z Mestno občino Nova Gorica pripravile nov odlok o podelitvi koncesije za predmetno 
GJS, na podlagi katerega bo za izvedbo postopka skupnega javnega razpisa za podelitev 
koncesije pooblaščena mestna uprava Mestne občine Nova Gorica.  
 
Posledično se vse aktivnosti v predmetni zadevi ustavijo in vsi sklenjeni sporazumi in 
podeljena pooblastila odpovejo. 
 
 
3. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC ZA OBČINSKI PRORAČUN IN DRUGA 

JAVNA FINANČNA SREDSTVA 

Predlog sklepa nima finančnih posledic za občinski proračun ali druga javna finančna 

sredstva, niti drugih posledic.  

 
 
Na podlagi navedenega predlagam, da Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 

sprejme Sklep o preklicu pooblastila št. 0142-0001/2017-8 z dne 7. 3. 2017, s katerim je 

pooblastilo župana, da nadaljuje s postopki za vzpostavitev javno-javnega partnerstva 

za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja določenih vrst 

komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Zasavje (CEROZ). 

 
Pripravila: 
Karmen Budin, Pravna služba 
 
 

Mauricij Humar 
                         Župan 
 


