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OBRAZLOZITEV:

I. Aktivnosti pred pristopom Obcine Domzale k projektu RCERO Ljubljana

Odobrena sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada

Republika Siovenija je razvojne usmeritve na podroqu okolja dolocila z Nacionalnim programom
varstva okolja, ki ga je sprejel Drzavni zbor v letu 2005.

Na podlagi programa je Sluzba Vlade Republike Siovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko sprejela Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 -
2013. Iz operativnega programa izhaja tudi ugotovitev, da tehnkno tehnoloske in ekonomske
znaCilnosti objektov in naprav za ravnanje z odpadki narekujejo izgradnjo infrastrukture v obliki
regijskih centrov.

Na podlagi programa je Sluzba vlade za lokalno samoupravo vlozila Komisiji evropskih skupnosti
vlogo za odobritev financiranja iz Kohezijskega sklada za nadgradnjo regijskega centra za ravnanje
z odpadki v Ljubljani.

Komisija ES je odobrila izvedbo projekta ter izdala odlocbo 0 velikem projektu »Nadgradnja
regijskega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani«, ki je bil del operativnega programa strukturne
pornod Skupnosti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, v okviru cilja
konvergenca v Sioveniji (st. ((12007 SI161 PR 001), katerega izvedbo je morala zagotoviti Mestna
obcina Ljubljana.

Zakon 0 varstvu okolja na podroqu ravnanja s komunalnimi odpadki doloca naslednje obvezne
obCinske gospodarske javne sluzbe varstva okolja, ki jih morajo zagotavljati obcine:

1. zbiranje dolocenih vrst komunalnih odpadkov,
2. obdelava dolocenih vrst komunalnih odpadkov,
3. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Z nadgradnjo projekta R(ERO Ljubljana se zagotavlja vzpostavitev dolqorocneqa sistema ravnanja
z odpadki tako za Mestno ObCino Ljubljana kot za ostale obcine, ki so pristopile k projektu R(ERO

"-
Ljubljana iz obrnoqa Republike Siovenije.

Med postopkom odobritve pridobivanja sredstev s strani Evropske komisije je bilo pod pisano tudi
Pismo 0 nameri v katerem je bil izrazen skupni interes za sodelovanje in vkljuCitev obcin v sistem
ravnanja z odpadki. Pismo 0 nameri so podpisali Ministrstvo za okolje in prostor, Mestna ObCina
Ljubljana (kot investitor), obCine: Brezovica, Dobrova Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig,
Medvode, Skofljica, Velike Lasce (kot sovlagatelji) ter obcine: Dornzale, Kamnik, Menges, Komenda,
Trzin, Lukovica, Moravce in Vodice (kot pristopnice).

Podpis pogodbe Obcine Domzale 0 pristopu iz leta 2009

V nadaljevanju so obCine pristopnice, torej tudi vseh pet obcin, ki so ustanoviteljice JKP Prodnik v
mesecu decembru 2009 podpisale Pogodbo 0 pristopu obCin sirse Ijubljanske regije k
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sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana - RCEROLjubljana, s
katero so se kot pogodbeni partner zavezale, da bode pristopile k projektu ter prispevale izkljucno
sredstva okoljskih dajatev za odlaganje odpadkov. Soglasje za pod pis k pogodbi je novembra 2009
dal tudi tedanji ObCinski svet. Iz ze sklenjene pogodbe v letu 2009 je izhajalo nekaj kljucnih doloCiI
za obCine pristopnice, kamor sodi tudi Obcina Dornzale:

• financni prispevek za nadgradnjo centra se je kril izkljucno iz sredstev okoljske dajatve,

obcine pristopnice imajo pravico uporabljati storitve RCERO Ljubljana pod enakimi pogoji
kot ostale podpisnice pogodbe (investitor in sovlagatelji),

obcine pristopnice niso prispevale dodatnih sredstev, razen okoljskih dajatev (tudi v
primeru, ce bi bila sredstva okoljske dajatve rnanjsa, kot se je sprva nacrtovalo in tudi ne v
primeru, ce sredstva ne bi zadoscala za izvedbo in dokoncanje investicije),

• dogovorjeno je bilo, da bode obcine pristopnice sodelovale pri odlocanju v skupnem
organu Sveta RCEROLjubljana, ki ima nekatere kljucne pristojnosti.

Sam pod pis pogodbe iz leta 2009 in izvedba projekta ornoqocata ObCini Domzale, da bo imela
skupaj se z drugimi osrednje slovenskimi obCinami (konec leta 2018 se je skupno dovazalo
odpadke iz 56 obcin) zagotovljeno resitev vprasanja obdelave dolocenih vrst komunalnih odpadkov
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov yes cas predvidenega
delovanja RCEROLjubljana, torej za obdobje 30 let.

II. Narava izvajanja GJS in osnovna izhodisca za sprejem odloka

Narava izvajanja GJS obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov

Po naravi stvari gre za izvajanje obveznih gospodarskih javnih sluzb, ki jih mora organizirati lokalna
skupnost v eni izmed oblik izvajanja GJS, ki jih predvideva Zakona 0 gospodarskih javnih sluzbah.
Za neposredno podelitev koncesije je potrebno pripraviti koncesijski akt, torej odlok 0 koncesiji s
katerimi se morajo doloCiti nekatere obvezne sestavine, kot so:

predmet in pogoji opravljanja gospodarske jayne sluzbe,
vsebina javnega pooblastila,
dejavnost ali naCin opravljanja gospodarske jayne sluzbe,
obmoqe izvajanja,
pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
morebitna javna pooblastila,
pogoje za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
zacetek in cas trajanja koncesije,
vire financiranja gospodarske jayne sluzbe,
nadzor nad izvajanjem gospodarske jayne sluzbe,
dolociti organ, pooblascen za sklenitev pogodbe in druge sestavine potrebne za dolocitev
in izvajanje gospodarske jayne sluzbe.

Mestna obCina Ljubljana je jeseni 2014 posredovala obcinarn sopogodbenicam predlog sporazuma
in predlog besedila Odloka 0 koncesiji za gospodarski javni sluzbi obdelave dolocenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
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lupani obcine Domzale. Menges, Lukovica, Moravec in Trzin so izoblikovali enotno stalisce do
vsebine predlaganega odloka in se dogovorili, da bodo obCinske uprave pripravile gradivo za
sprejem odloka na pristojnih obCinskih svetih.

Izhodisca za sprejem odloka 50 naslednja:

• Zakon 0 gospodarskih javnih sluzbah - ZGJS (v nadaljevanju ZGJS) doloca, da se izvajanje
obveznih gospodarskih javnih sluzb lahko zagotavlja v naslednjih oblikah: v rezijskem
obratu, v javnem gospodarskem zavodu, v javnem podjetju in z dajanjem koncesij.

Z odlokom se zagotovi neposredna podelitev koncesije javnemu podjetju, kot to ornoqoca
ZGJS.

Odlok je potreben zaradi zagotovitve zakonite resitve izvajanja gospodarskih javnih sluzb
obdelave dolocenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov na obrnoqu tistih obCin, ki so pristopile v Regijski
center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO Ljubljana) in le-te niso ustanoviteljice ali
lastnice upravljavca tega centra in izvajalca teh dveh javnih sluzb druzbe JP VOKA Snaga
d.o.o. Ljubljana.

ObCina Domzale se je s pismom 0 namen In pogodbo 0 pristopu k RCERO Ljubljana
zavezala, da bo s horizontalnim povezovanjem z obcinarni, ki so 15.12.2009 sklenile skupno
pogodbo zagotavljala izvajanje obveznih gospodarskih javnih sluzb predel ave in odlaganja
dolocenih vrst komunalnih odpadkov; ureditev taksneqa sodelovanja je skladna z ureditvijo
v novih evropskih direktivah ter ustvarjanje medsebojnih zavez za doseganje medsebojnih
sinergijskih uCinkov pri zagotavljanju javnih storitev (Public Procurement Law Review,
5/2014, str. NA 131, Arrowsmith S. The law of public and utilities procurement. Regulation in
the EU and UK, volume 1. Thomson Reuters, 2014, str. 522).

• UresniCitev skupnih ciljev za zagotavljanje storitev javnih sluzb se izvede z zaokrozitvijo,
enotnostjo in optimalno izkoriscenostjo Regionalnega centra za ravnanje z odpadki (RCERO)
kot infrastrukture predmetnih javnih sluzb,

Doseganja skupnih ciljev na podrocju ponovne uporabe komunalnih odpadkov je skladno z
Direktivo Evropske komisije 2008/98/ES.

• S sprejetjern odloka se posamezne vrste storitev gospodarskih javnih sluzb na obrnoqu
obcin, ki so ustanoviteljice JKP Prodnik, poveze s storitvami, ki jih bo izvajalo podjetje javno
podjetje JP VOKA SNAGA, d.o.o., Vodovodna cesta 90,1000 Ljubljana.

• JKP Prodnik ze odvaza odpadke v RCEROLjubljana na podlagi zacasne pogodbe. lupani
posameznih obcin bode v 15. dneh po veljavnosti koncesije objavili zacetek izvajanja
koncesije v uradnih glasilih. Dokler se izvajanje koncesije ne bo uveljavilo, bo javno sluzbo
se vedno zagotavljalo javno podjetje JKPProdnik.

III. Vsebina predlaganega odloka po poglaviih
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Splosne dolocbe vsebujejo:

• Predmet odloka, ki predstavlja po vsebini koncesijski akt in koncesijsko odlocbo 5 katerima
se zaradi zagotovitve sodelovanja pri skupnem izvajanju storitev obveznih gospodarskih
javnih sluzb dolocijo predmet in pogoji za podelitev koncesije ter druga vprasanja v zvezi z
izvajanjem podeljene koncesije za obrnoqe vseh petih obCin. Podlaga za horizontalno
sodelovanje pri skupnem opravljanju nalog potrebnih za izvajanje javnih sluzb je pogodba
iz leta 2009.

• Koncesija po odloku se podeli za obdobje 10 let od sklenitve koncesijske pogodbe
neposredno druzbi JPVOKA SNAGA, d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana ob pogoju,
da poslovni delez v koncesionarju in poslovni delez v druzbi JAVNI HOLDING Ljubljana,
d.o.o., Verovskova ulica 70, 1000 Ljubljana, ki ima v lasti stoodstotni poslovni delez
koncesionarja, razen v primeru dolocenirn z zakonom, ni prenesen na osebo zasebnega
prava.

• Pojme in izraze v odloku.

Vsebina in obseg izvajanja javnih sluzb vsebuje:

• Dejavnosti, ki zajemajo gospodarske jayne sluzbe podrobneje dolocajo zakon, podzakonski
predpisi in odloki s podrocnih dejavnosti.

• Obmoqe izvajanja koncesioniranih javnih sluzb vseh obcin ustanoviteljic JKP Prodnik ter
objekte in naprave potrebne za izvajanje javnih sluzb v RCEROLjubljana.

Obveznosti in javna pooblastila koncesionarja v okviru izvajanja javnih sluzb vsebuje:

Obveznosti in pooblastila koncesionarja v okviru izvajanja javnih sluzb.

Financiranje javnih slufb vsebuje:

Vire financiranja izvajanja jayne sluzbe.

• Nacin oblikovanja cen storitev javnih sluzb, ki mora biti skladen 5 predpisom, ki
doloca metodologijo za oblikovanje cen obveznih gospodarskih javnih sluzb varstva okolja.

Pooblastilo za predlaganje cen storitev jayne sluzbe koncesionarju na podlagi uredbe in
odloka.

• Predlagana cena ne sme biti visja od cene storitev, ki je dolocena za uporabnike na obmoqu
Mestne ObCine Ljubljana, ki je investitor Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana -
RCERO.

Za danice Sveta RCERObo po pooblastilu iz tega odloka in Akta 0 ustanovitvi sveta RCERO
Ljubljana, pristojni organ za sprejem cen Svet RCEROLjubljana.

Podrobnosti v zvezi z obracunorn jayne sluzbe.
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Dolocbo, da je izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov dolzan posredovati bazo podatkov
in evidence 0 uporabnikih storitev koncesionarju.

Koncesija vsebuje:

• Koncesionar ima na obrnoqu ustanoviteljic JKP Prodnik izkljucno pravico opravljati javno
sluzbo in dolznost kontinuirano izvajati javno sluzbo.

• Steje se, da je pogodba veljavno sklenjena, ko jo podpisejo koncesionar in vse zupani obcin
koncedentk.

• Koncesijska pogodba se sklene za dolocen cas. Veljavna je od dneva sklenitve. Koncesijsko
razmerje zacne teci skiadno s terminskim planom pricetka dovazanja odpadkov v RCERO
Ljubljana, ki ga izdela upravljavec RCEROLjubljana in se doled v koncesijski pogodbi.

• Po 42. denu zupani v 15. dneh po veljavnosti koncesije objavijo zacetek izvajanja koncesije
v uradnih glasilih posamezne obcine.

Nadzor vsebuje:

Dolocbe 0 nadzoru obcinskih uprav nad samim izvajanjem sluzb, inspekcijski nadzor ter financni
nadzor.

Razmerja koncesionarja do uporabnikov in koncedenta vsebuje:

• Dolznost, da storitve javnih sluzb obracunava koncesionar.

• Izvajalec zbiranja dolocenih vrst komunalnih odpadkov in koncesionar se lahko s pogodbo
odgovorita, da storitve zaracunava izvajalec javne sluzbe zbiranja komunalnih odpadkov,
JKP Prodnik, ki v taksnern primeru za izvedbo teh podeljenih nalog obracuna utemeljene
stroske,

• Obveznosti obvescanja 0 statusnih spremembah, odgovornost koncesionarja, dolznosti in
pravice koncedenta, pristojnosti zupana in obCinske uprave, pravice uporabnikov,
obvescanje koncedenta in dolznosti uporabnikov.

• Uporabniki imajo pravico do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev.

Prenehanje koncesijskega razmerja vsebuje:

NaCine prenehanja koncesijskega razmerja, potek roka koncesije, razdrtje koncesijske pogodbe,
odstop od koncesijske pogodbe, sporazumno razvezo, prenehanje koncesionarja in odvzem
koncesije. Koncesionar mora ne glede na razloge prenehanja koncesijske pogodbe opravljati
javno sluzbo do izbora novega koncesionarja, vendar ne vee kot 1 (eno) leto po prenehanju
koncesijske pogodbe.

Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha z upravno odlocbo.
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Visja sila in spremenjene okoliscine vsebuje:

Definicijo visje sile in spremenjenih okoliscin ter delovanje, medsebojne obveznosti in pristojne
organe koncedenta in koncesionarja v spremenjenih pogojih delovanja.

Pristojnosti organov na strani koncedenta vsebuje:

Za usklajevanje odloCitev v zvezi z zagotavljanjem gospodarskih javnih sluzb bode obcinski sveti v
sestih mesecih pristopili k Aktu 0 ustanovitvi sveta RCEROLjubljana, ki odloca tudi 0 cenah storitev
za uporabnike.

Na strani koncedentk 0 splosnih aktih odloca]o Obcinski sveti skupno, 0 posarnicnih aktih pa zupan
posamezne obCine.

Uporaba prava in resevanje sporov vsebuje:

Prepoved proroqacije tujega sodisca ali arbitraze. Za vsa razmerja med koncedentom in
koncesionarjem ter koncesionarjem in uporabniki storitev gospodarskih javnih sluzb se lahko
dogovori izkljucno uporaba pravnega reda Republike Siovenije. V razmerjih med koncedentom in
koncesionarjem ter razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev javnih sluzb se ni
dopustno dogovoriti, da 0 sporih iz teh razrnerij odlocajo tuja sodisca ali arbitraze.

Prehodne in koncne dolocbe vsebujejo:

• Odlok 5 katerim je dolocen koncesionar za izvajanje gospodarskih javnih sluzb obdelave in
odlaganja komunalnih odpadkov, individualni akt 0 izbiri koncesionarja skladno z doloCili
37. elena Zakona 0 gospodarskih javnih sluzbah.

• Z uveljavitvijo odloka nastane koncesijsko razmerje, ki se zacne izvrsevati po sklenitvi
koncesijske pogodbe. Zupani 5 sklepom v 15. dneh po veljavnosti koncesi]e objavijo
zacetek izvajanja koncesije v uradnih glasilih posameznih obCin.

• Preneha se uporabljati 4. alineja 1. odstavka 4. elena Odloka 0 javnem komunalnem
podjetju Prodnik, kar vsebinsko pomeni, da JKP Prodnik ne zagotavlja vee gospodarske
javne sluzbe obdelave in odlaganja ostankov predelave komunalnih odpadkov, ampak jo
zagotavlja koncesionar po tem odloku.

IV. Nadalievanje postopkov

Obcine ustanoviteljice JKP Prodnik so z Odlokom 0 javnem komunalnem podjetju Prodnik, d.o.o.
doloCile, da javno podjetje za vse obdne izvaja vse tri obvezne gospodarske javne sluzbe ravnanja z
odpadki.

Dejavnost obdelave in odlaganja ostankov dolocenih vrst komunalnih odpadkov se bo 5

predlaganim odlokom iz javnega podjetja JKP Prodnik, z neposredno podelitvijo koncesije z
odlokom, ki je akt 0 koncesiji prenesla na JP VOKA Snaga Ljubljana, zato morajo vse obcine
ustanoviteljice sprejeti »Odlok 0 koncesiji za gospodarski javni sluzbi obdelave dolocenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov« v enakem
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besedilu, brez amandmajev. Odlok bo pricel veljati po zadnji objavi posamezne obcine
ustanoviteljice.

Po uveljavitvi odloka bo obcinska uprava pripravila tudi koncesijsko pogodbo 5 katero se bodo
skladno 5 predlaganim besedilom odloka uredile pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki
izvirajo iz narave koncesijskega razmerja oz. podelitve koncesije.

PREDLOG SKLEPA:

Obcinski svet Obcine Domzale sprejme Odlok 0 koncesiji za gospodarski javni sluzbi
obdelave dolocenlh vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov.
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Na podlagi 32., 35. in 37. elena Zakona 0 gospodarskih javnih sluzbah (Uradni list RS,st. 32/93,

30/98 - ZZLPPO in 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11 - ORZGJS40), 21. elena Zakona 0

lokalni samoupravi (Uradni list RS,st. 94/07-uradno precisceno besedilo 2, 76/08, 79/09,51/10,

84/10, 40/12 - ZUJF -14/15 ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 20. elena Statuta ObCine

Dornzale (Uradni vestnik Obcine Dornzale st. 9/11-uradno precisceno besedilo 2), 17. elena

Statuta ObCine Menges (Uradni vestnik Obcine Menges, st. 1/15), 20. elena Statuta Obcine

Lukovica (Uradni vestnik ObCine Lukovica, st. 9/11 in 15/14), 17. elena Statuta ObCine Moravec

(Uradni vestnik Obcine Moravce, st. 1/95, 3/95,1/96,5/96,6/96 in 7/98) in 18. elena Statuta

ObCine Trzin (Uradni vestnik OT, st. 2/06-uradno precisceno besedilo in 8/06), se sprejme

naslednji:

ODLOK
o koncesiji za gospodarski javni sluzbi obdelave dolocenih vrst komunalnih odpadkov

in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

I. SPLOSNE DOLOCBE

1.Clen

(uvodne ugotovitve)

(1) Ta odlok je koncesijski akt, 5 katerim se zaradi zagotovitve sodelovanja pri skupnem

izvajanju storitev obveznih gospodarskih javnih sluzb za obcine Dornzale, Menges,

Lukovica, Moravec in Trzin (v nadaljevanju: obcine koncedentke), dolocijo predmet in

pogoji za podelitev koncesije za izvajanje obveznih gospodarskih javnih sluzb obdelave

dolocenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja

komunalnih odpadkov ter ureja druga vprasanja v zvezi z izvajanjem podeljene koncesije.

(2) Izvajanje gospodarskih javnih sluzb iz prejsnjeqa odstavka se pri obCinah koncedentkah

zagotavlja 5 horizontalnim povezovanjem z obcinarni, ki so 15.12.2009 sklenile skupno

Pogodbo 0 pristopu obcin sirse Ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega

centra za ravnanje z odpadki Ljubljana - RCEROLjubljana, zaradi uresnicitve skupnih ciljev

zagotavljanja storitev javnih sluzb iz prejsnjeqa odstavka z zaokrozitvijo, enotnostjo in

optimalno izkoriscenostjo Regionalnega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) kot

infrastrukture predmetnihjavnih sluzb, doseganja skupnih ciljev na podroqu ponovne uporabe
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komunalnih odpadkov skladno z Direktivo Evropske komisije 2008/98/ES ter zaradi znizanja

stroskov storitev za uporabnike v javnem interesu.

(3) Obcine koncedentke so ustanoviteljice Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o., ki na

dan sprejetja tega odloka izvaja obvezne gospodarske javne sluzbe zbiranja komunalnih

odpadkov, obdelave dolocenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali

odstranjevanja komunalnih odpadkov.

2.elen

(predmet odloka)

(1) Koncesija po tem odloku se pod eli za obdobje 10 let neposredno druzbi JPVOKA SNAGA,

d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, rnaticna st. 5046688000. (v nadaljevanju:

koncesionar) skladno s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije za gospodarske javne

sluzbe.

(2) Pogoj za obstoj koncesijskega razmerja je, da poslovni delez v koncesionarju in poslovni

delez v druzbi JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovskova ulica 70,1000 Ljubljana, ki ima v

lasti stoodstotni poslovni delez koncesionarja, razen v primeru dolocenim z zakonom, ni

prenesen na osebo zasebnega prava. Koncesionar je dolzan obvestiti obcine koncedentke 0

vsaki statusni spremembi, vkljucno s kontrolno spremembo kapitalske strukture. Ce

koncesionar tega v razumnem roku ne stori, ee je zaradi sprememb prizadet interes obcin

koncedentk, ali ee so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe

ali pogoji podelitve koncesije, obcine koncedentke pod pogoji iz tega odloka, razdrejo

koncesijsko pogodbo.

(3) Pogoja za veljavnost koncesijskega razmerja sta sklenjena veljavna pogodba 0 najemu

infrastrukturnih objektov in naprav iz 7. elena tega odloka, sklenjena med koncesionarjem in

lastnikom infrastrukture ter veljavno okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje

infrastrukturnih objektov RCEROv skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

3.elen

(pojmi in izrazi v odloku)

(1) V tem odloku uporabljeni pojmi in izrazi pomenijo:

5 8



»gospodarskajavna sluzba« oziroma »javna sluzba« (v ednini oziroma dvojini): sta obvezni

gospodarski javni sluzbi obdelave dolocenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja

ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;

»obcine koncedentke«: so ObCina Dornzale, Menges, Lukovica, Moravec in Trzin,

posarnicno oziroma skupno;

»obcinski svet«: je obcinskl svet Obcine Dornzale, Menges, Lukovica, Moravce in Trzin,

posarnicno oziroma skupno;

»koncesija«: je skupen izraz za koncesijo za izvajanje gospodarskih javnih sluzb iz prvega

elena; termin »koncesija« se uporablja zaradi ureditve pravnega razmerja v zakonu, ki

ureja gospodarske javne sluzbe, ceprav Direktiva 0 koncesijah tako pravno razmerje

izkljucuje iz osebne/stvarne veljavnosti direktive;

»koncesionar«: je JP VOKA SNAGA, d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, rnaticna

st. 5046688000;

»izvajalec javne sluzbe«: je koncesionar po tem odloku;

»dolocene vrste komunalnih odpadkov«: so rnesani komunalni odpadki, katerih ostanki se

po obdelavi odlozijo na odlaqalisdh nenevarnih odpadkov;

»povzroCitelj odpadkov«: je vsaka oseba na obrnoqu obCine Dornzale, Menges, Lukovica,

Moravce in Trzin, katere delovanje ali dejavnost povzroca nastajanje odpadkov (izvirni

povzroCitelj odpadkov;

»uporabniki«: so vsi povzrocitelji odpadkov iz predhodne alineje.

(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga doloca zakon, ki ureja

varstvo okolja in drugi predpisi, ki urejajo dejavnosti ravnanja z odpadki.

II. VSEBINA IN OBSEG IZVAJANJA JAVNIH SLUZB

4.elen

(vsebina javnih sluzb)

Vsebino in dejavnosti, ki jih zajemata gospodarski javni sluzbi iz 1. elena tega odloka,

podrobneje dolocajo zakon, podzakonski predpisi in Odlok Mestne obCine Ljubljana, ki ureja

obdelavo dolocenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali

odstranjevanja komunalnih odpadkov ter odlok 0 ravnanju s komunalnimi odpadki posamezne

obcine koncedentke.
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5.elen

(loceni racunovodski izkazi)

Koncesionar mora zagotoviti locene racunovodske izkaze za dejavnost obdelave dolocenih

vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih

odpadkov in druge dejavnosti v skladu s slovenskimi racunovodskimi standardi in Zakonom 0

preglednosti financnih odnosov in locenern evidentiranju razlicnih dejavnosti.

6.Clen

(obmoqe izvajanja koncesioniranih gospodarskih javnih sluzb)

(1) Koncesionirani gospodarski javni sluzbi iz 1. elena tega odloka se zaqotavljata na obmoqu

obcin koncedentk.

(2) Uporabniki imajo pravico do uporabe storitev javnih sluzb na pregleden in

nepristranski nacin pod pogoji, dolocenirni z zakonom, ki ureja varstvo okolja in na

njegovi podlagi sprejetih predpisov.

(3) Storitve javnih sluzb so kot jayne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji.

Uporaba storitev javnih sluzb je v obsegu, ki ga dolocajo zakoni in predpisi 0 nacinu izvajanja

gospodarskih javnih sluzb, za uporabnike obvezna.

7. den

(objekti in naprave potrebni za izvajanje javnih sluzb)

(1) Objekti in naprave, potrebni za izvajanje javnih sluzb, so Regijski center za ravnanje z

odpadki Ljubljana - RCERO LJUBLJANA (v nadaljevanju: RCERO), na lokaciji Barje v

Ijubljani, katerega najemnik je koncesionar JP VOKA SNAGA, d.o.o., Vodovodna cesta 90,

1000 Ljubljana, katerega lastnik stoodstotnega lastninskega deleza je JAVNI HOLDING

Ljubljana, d.o.o. ter drugi objekti in naprave za obdelavo rnesanih komunalnih odpadkov

in odlaqalisce z objekti, napravami in ornrezjem za odlaganje ostankov predelave ali

odstranjevanja komunalnih odpadkov v najemu koncesionarja ali obcin. ki sodelujejo pri

skupnem izvajanju javnih sluzb,
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(2) Najemno razmerje se dokazuje z najemno pogodbo med lastniki infrastrukture in

najemnikom.

(3) Najemna pogodba se ne sme bistveno spremeniti od najemne pogodbe, ki je bila

veljavna v trenutku sprejema tega odloka.

III. OBVEZNOSTIIN JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJA, KI SODELUJEPRI

IZVAJANJU JAVNIH SLUZB

8. elen

(obveznosti koncesionarja)

Dolznosti koncesionarja so zlasti:

1. v javnem interesu kvalitetno, pravocasno in v ustreznem obsegu sproti in takoj

opravljati javni sluzbi, v skladu z zakonom in drugimi predpisi, v skladu z odloki ter

koncesijsko pogodbo;

2. upostevati tehnicne, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z

izvajanjem javnih sluzb, zlasti pa v tem okviru skrbeti za ekolosko usmerjeno ravnanje

z odpadki;

3. izvajati javni sluzbi skladno 5 programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki ga

na podlagi javnega pooblastila izdela vsako leta do konca junija za naslednje leta;

4. zagotoviti ustrezno zavarovanje nevarnih ali zdravju skodljivih odpadkov ter odpraviti

napake na objektih in napravah, ki utegnejo povzrociti veqo skodo na okolju ali

zdravju Ijudi najkasneje v roku 12 ur od ugotovitve napake oziroma prejema obvestila

uporabnikov (interventno izvajanje javnih sluzb), ne glede na navedeno pa nemoteno

sproti sprejemati vse odpade 5 podrocja obcin koncedentk;

5. uporabljati objekte, naprave in druga sredstva za izvajanje javne sluzbe kot dober

gospodar, jih tekoce vzdrzevati in odpraviti morebitne napake, okvare in

pomanjkljivosti, ki neposredno ne oqrozajo varstva okolja ali zdravja Ijudi v roku 14

dni od ugotovitve oziroma prejema obvestila uporabnikov, ne glede na navedeno pa

nemoteno sproti sprejemati vse odpade 5 podrocja obcin koncedentk;

6. cdlocati v upravnem postopku v vseh upravnih zadevah iz naslova izvajanja javnih

sluzb:

7. obracunavati pristojbine in druge prispevke v skladu 5 predpisi;
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8. pripravljati (Ietne in dolqorocne) programe za izvajanje javnih sluzb in kalkulacije

prihodkov in odhodkov dejavnosti in najmanj enkrat letno obcinarn koncedentkam

porocati 0 izvajanju javnih sluzb:

9. svetovati in pomagati obcinarn koncedentkam pri pripravi razvojnih in investicijskih

nacrtov ter projektov za pridobivanje financnih sredstev v okviru javnih razpisov ter

drugih virov;

10. voditi vse predpisane evidence in katastre, obvescati pristojne organe 0 krsitvah,

azurno odgovarjati na pritozbe in/ali pobude uporabnikov, ornoqocati nemoten

nadzor v zvezi z izvajanjem koncesije in skrbeti za tekcce obvescanje javnosti 0

dogodkih v zvezi z izvajanjem javnih sluzb.

IV. FINANCIRANJE JAVNIH SLUZB

9. clen

(viri financiranja)

(1) Javni sluzbi se financirata:

s ceno storitev javnih sluzb,

iz sredstev, zbranih od prodaje frakcij, sposobnih ponovne snovne ali energetske uporabe,

iz okoljske dajatve,

iz proracuna,

iz drugih virov.

(2) Cena storitev javnih sluzb se oblikuje skladno s predpisom, ki doloca metodologijo za

oblikovanje cen storitev obveznih obcinskih gospodarskih javnih sluzb varstva okolja.

(3) Koncesionar ima na podlagi tega odloka pooblastilo za predlaganje cen storitev jayne

sluzbe.

(4) Predlagana cena ne sme biti visja od cene storitev, ki je dolocena za uporabnike na

obrnocju Mestne Obcine Ljubljana, ki je investitor Regijskega centra za ravnanje z odpadki

Ljubljana - RCERO.

(5) Organ, ki v imenu oziroma, ki za racun koncesionarja po tem odloku sprejme cene

doloca zakon ali odlok.

(6) Kolikor ni druqace doloceno z zakonom ali odlokom je za obcine, ki so clanice Sveta

RCERO, po pooblastilu iz tega odloka, pristojni organ za sprejem cene Svet RCERO

Ljubljana, ustanovljen z Aktom 0 ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana.
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(7) Podrobnosti v zvezi z obracunorn javne sluzbe obdelave dolocenih vrst komunalnih

odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se

uredijo skladno z dolocili odloka 0 ravnanju s komunalnimi odpadki posamezne obcine

koncedentke, ki doloca nacin obracunavanja storitev javne sluzbe zbiranja komunalnih

odpadkov.

(8) Azurirane baze podatkov in evidence 0 uporabnikih storitev, ki se vodijo na podlagi

odloka 0 ravnanju s komunalnimi odpadki posamezne obcine koncedentke, je izvajalec

zbiranja komunalnih odpadkov dolzan posredovati koncesionarju iz tega odloka po

prejemu njegove utemeljene zahteve.

10. elen

(koncesijska dajatev)

Koncesionar obcinam koncedentkam ne placuje koncesijske dajatve.

v. KONCESIJA

11.elen

(sklenitev koncesijske pogodbe)

(1) Koncesionar pridobi pravice in dolznosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske

pogodbe za vsako izmed obcin koncedentk po tem odloku.

(2) Steje se, da je koncesijska pogodba veljavno sklenjena, ko jo podpisejo koncesionar in vsi

zupani obcin koncedentk.

12. den

(koncesijska pogodba)

S koncesijsko pogodbo se uredijo naloge in dejavnosti koncesionarja, odgovornost in pravice

ter obveznosti do obcin koncedentk in uporabnikov.
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13. den

(koncesionarjev pravni monopol)

(1) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem obrnoqu obCine:

izkljucno oziroma posebno pravico opravljati javni sluzbi iz 1. elena tega odloka,

dolznost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvajanje in kvalitetno opravljanje javnih

sluzb, v skladu s predpisi in v javnem interesu.

(2) Koncesionar, ki ima izkljucno pravico opravljanja dejavnosti iz 1. elena, mora dejavnosti

opravljati v svojem imenu in za svoj racun.

14. den

(trajanje in podaljsanje koncesijske pogodbe)

(1) Koncesijska pogodba se sklene za obdobje 10 let.

(2) Koncesijsko razmerje in izvajanje koncesije pricne teCi skladno s terminskim planom pricetka

dovazanja odpadkov v RCEROLjubljana, ki ga izdela upravljavec RCEROLjubljana in se doled

v koncesijski pogodbi. Terminski plan lahko do pricetka teka koncesijskega razmerja (iz

prejsnjeqa stavka) pogodbeni stranki sporazumno uskladita.

(3) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljsa zgolj iz razlogov, dolocenih z zakonom.

15. den

(razmerje do podizvajalcev)

Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja jayne sluzbe preko pogodbe s

podizvajalcem, v razmerju do obcin koncedentk in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi stem,

nastopati v svojem imenu in za svoj racun.

VI. NADZOR

16. clen

(nadzor nad izvajanjem javnih sluzb)
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(1) Nadzor nad izvajanjem javnih sluzb izvaja pristojni organ oziroma sluzba obCinske uprave

koncedentk. Nadzor lahko zajema vse okoliscine v zvezi z izvajanjem javnih sluzb, zlasti pa

zakonitost in strokovnost izvajanja.

(2) ObCine koncedentke lahko za posamezna strokovna in druga opravila pooblastijo pristojno

strokovno sluzbo oziroma drugo institucijo.

(3) Ce pristojni organ obcine koncedentke ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje pravilno

obveznosti iz koncesijskega razmerja, mu lahko z upravno odlocbo nalofi izpolnitev teh

obveznosti, oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe.

17. den

0nspekcijski nadzo~

Nadzor nad izvajanjem dolocil tega odloka izvaja tudi obcinski ali rnedobcinski inspektorat, ki

je pristojen za vodenje postopkov 0 ugotovljenih prekrskih ter ostali drzavni organi, ki imajo

taksno pristojnost po samem zakonu.

18. den

(financni nadzor)

(1) Financni nadzor nad poslovanjem koncesionarja izvaja notranja financna revizija oziroma

imajo obCine koncedentke pravico, da najamejo zunanjega revizorja za preveritev dela

poslovanja, ki se nanasa na opravljanje koncesije. Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem

strokovnega in financneqa nadzora uredijo obcine koncedentke in koncesionar s koncesijsko

pogodbo.

(2) Koncesionar mora obCinam koncedentkam omogoCiti odrejeni nadzor, vstop v svoje

poslovne prostore, pregled objektov in naprav koncesije ter ornoqociti vpogled v

dokumentacijo (Ietne racunovodske izkaze ...), v kataster javne sluzbe oziroma vodene zbirke

podatkov, ki se nanasejo nanjo ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.

(3) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V primeru nenapovedanega nadzora morajo

obcine koncedentke to sporociti pisno in navesti vzrok nenapovedanega nadzora.

(4) ObCine koncedentke izvrsijo napovedan nadzor s poprejsnjo napovedjo, praviloma najmanj

15 dni pred izvedbo. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti
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koncesionarja in tretjih oseb, praviloma Ie v poslovnem casu koncesionarja. Izvajalec nadzora

se izkaze s pooblastilom obcin koncedentk.

(5) 0 nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpiseta predstavnika koncesionarja in obcin

koncedentk oziroma pooblascenec obcin koncedentk.

VII. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV IN OBCIN KONCEDENTK

19. den

(izvajanje javnih sluzb)

Koncesionar je dolzan izvajati javni sluzbi. ki sta predmet koncesije, na nacin, kot je dolocen v

zakonu, ki ureja varstvo okolja, podzakonskih predpisih in odloku Mestne obdne Ljubljana, ki

ureja obdelavo dolocenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali

odstranjevanja komunalnih odpadkov in drugih predpisih ter splosnih aktih, izdanih po javnem

pooblastilu.

20. (len

(obracun storitev gospodarskih javnih sluzb)

(1) Storitve javnih sluzb iz tega odloka uporabnikom obracunava koncesionar, na podlagi

azuriranih baz podatkov, ki mu jih posreduje izvajalec javne sluzbe zbiranja dolocenih vrst

odpadkov za obmoqe posamezne obcine koncedentke.

(2) Izvajalecjavne sluzbe zbiranja dolocenih vrst komunalnih odpadkov in koncesionar se lahko

dogovorita, da storitve javnih sluzb iz tega odloka obracunava izvajalec javne sluzbe zbiranja

dolocenih vrst komunalnih odpadkov, pri cerner vrsi obracun in izterjavo za racun

koncesionarja izvajalec javne sluzbe zbiranja dolocenih vrst komunalnih odpadkov.

(3) V primeru iz 2. odstavka izvajalec javne sluzbe zbiranja komunalnih odpadkov za izvedbo

teh podeljenih nalog obracuna upravicene stroske, katerih nadomestilo zajema stroske

obracuna, posiljanja racunov, plaCilnega prometa, izterjave, sodne stroske ter odpise terjatev

in znasajo 5% stroskov storitev od visine racuna za sprejeto kolicino odpadkov.

(4) Izvajalec javne sluzbe zbiranja komunalnih odpadkov in koncesionar v primeru iz 2. in 3.

odstavka tega elena medsebojna razmerja uredita s pogodbo.
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21. den

(obvescanje 0 statusnih spremembah)

Koncesionar je dolzan takoj obvestiti obcine koncedentke 0 vsaki nameravani in izvedeni

statusni spremembi, vkljucno s kontrolno spremembo kapitalske strukture. Ce koncesionar

tega takoj ne stori, ee je zaradi sprememb prizadet interes obcin koncedentk, ali ce so zaradi

sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, lahko obCine koncedentke

na nacin in pod pogoji kotje to doloceno v tem odloku, koncesijsko pogodbo razdrejo.

22. (len

(obvescanje obcin koncedentk)

Koncesionar mora pisno sporocati obcinarn koncedentkam 0 vseh pomembnih dogodkih in

okoliscinah. ki bi lahko vplivale na izvajanje javne sluzbe, kot so:

postopki poravnave, arbitrazni postopki ali sodni spori koncesionarja v zvezi s koncesijo;

stavke in drugi dogodki, zaradi katerih pride do motenj v izvajanju javnih sluzb:

poskodbe infrastrukture, ki onernoqoca]o izvajanje koncesionirane dejavnosti;

v vseh primerih visje sile.

23. den

(odgovornost koncesionarja)

(1) Za izvajanje javnih sluzb je ne glede na dolocbe prejsnjih denov odgovoren koncesionar

kot izvajalec javnih sluzb,

(2) Koncesionar kot izvajalec javnih sluzb je v skladu z zakonom odgovoren tudi za skodo, ki jo

pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javnih sluzb povzrocijo pri njem zaposleni Ijudje ali

pogodbeni (pod)izvajalci obcini, uporabnikom ali tretjirn osebam.

(3) Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe, dolzan iz naslova splosne civilne

odgovornosti (vkljucno z razsiritvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti

zavarovalno pogodbo za skodo z najnlzjo visino enotne zavarovalne vsote, doloceno s

koncesijsko pogodbo - zavarovanje dejavnosti (za skodo, ki jo z nerednim ali nevestnim
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opravljanjem javnih sluzb ali v zvezi z opravljanjem javnih sluzb povzrocijo pri njem zaposlene

osebe ali pogodbeni (pod)izvajalci ObCini uporabnikom ali tretjim osebam).

24. den

(dolznosti in pravice obcin koncedentk)

(1) Dolznosti obcin koncedentk so zlasti:

da zagotavljajo pogoje za izvajanje vseh storitev, predpisanih z zakonom, predpisi 0 naCinu

izvajanja gospodarskih javnih sluzb ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku;

da zagotovijo sankcioniranje uporabnikov zaradi onernoqocanja izvajanja storitev

gospodarskih javnih sluzb:

da zagotovijo sankcioniranje morebitnih drugih nepooblascenih izvajalcev, ki bi med dobo

trajanja te koncesije izvajali storitev gospodarskih javnih sluzb na obmoqu Obdne:

pisno obvescanje koncesionarja 0 morebitnih ugovorih oziroma pritozbah uporabnikov.

(2) Pravice obcin koncedentk so zlasti:

nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih sluzb in financni nadzor;

druge pravice, dolocene s predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo.

25. den

(pravice uporabnikov)

(1) Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti pravico:

do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev,

pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev,

uporabljati storitve javnih sluzb pod pogoji, dolocenirni z zakonom, stem odlokom in z

drugimi predpisi.

(2) Uporabnik storitev javnih sluzb se lahko v zvez: z izvajanjem javnih sluzb pritozi

koncesionarju in obCinam koncedentkam, ee meni, da je bila storitev javne sluzbe opravljena v

nasprotju stem odlokom.

26. den

(dolznosti uporabnikov)

6 8



(1) Uporabniki imajo do koncesionarja in obcin koncedentk zlasti dolznost:

upostevati navodila koncesionarja in omogoCiti neovirano opravljanje storitev javnih sluzb,

prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javnih sluzb oziroma sporociti koncesionarju

vsako spremembo.

(2) Inspektor lahko na pobudo koncesionarja odredi uporabniku storitev, da zagotovi vse, kar

je potrebno za izvedbo storitev javnih sluzb.

VIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

27. den

(naCini prenehanja koncesijskega razmerja)

(1) Razmerje med obCinami koncedentkami in koncesionarjem preneha:

s prenehanjem koncesijske pogodbe,

s prenehanjem koncesionarja,

z odvzemom koncesije,

z odkupom koncesije.

(2) Razmerje med obcinami koncedentkami in koncesionarjem preneha z upravno odlocbo.

28. den

(prenehanje koncesijske pogodbe)

(1) Koncesijska pogodba preneha:

po preteku casa, za katerega je bila sklenjena,

z enostranskim razdrtjem,

z odstopom od koncesijske pogodbe.

(2) Ne glede na razloge prenehanja koncesijske pogodbe mora koncesionar opravljati javno

sluzbo do izbora novega koncesionarja, vendar ne vee kot 1 (eno) leto po prenehanju

koncesijske pogodbe.

6 9



29. den

(potek roka koncesije)

Koncesijska pogodba preneha s pretekom casa, za katerega je bila koncesijska pogodba

sklenjena.

30. den

(razdrtje koncesijske pogodbe)

(1) Koncesijska pogodba lahko z enostranskim razdrtjem obcin koncedentk preneha:

postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski

postopek pri koncesionarju,

ee je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odlocba zaradi krsitve predpisov,

koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere

utemeljeno ni rnoqoce pricakovati nadaljnjega pravilnega izvajanja koncesije,

ee je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoce in

neresnicne podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije,

ee koncesionar predpise ali koncesijsko pogodbo krsi tako, da nastaja veqa skoda

uporabnikom njegovih storitev ali tretjirn osebam,

ee se z dokumentiranimi ugotovitvami nadzora ugotovi, da koncesionar v bistvenem delu

ni izpolnil svoje obveznosti iz koncesijske pogodbe,

ce koncesionar ne dovoli obcinarn koncedentkam opravljanja nadzora iz 16. do 18. elena

tega odloka,

ee koncesionar ne izpolnjuje pogoja za obstoj koncesijskega razmerja iz 2. odstavka 2. elena

tega odloka,

ee koncesionar nima veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje

infrastrukturnih objektov RCERO,v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja,

(2) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, ee obcine koncedentke ne izpolnjujejo

svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe, tako, da to koncesionarju onernoqoca izvajanje

koncesijske pogodbe.

(3) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, ee je do okolisdn, ki bi

taksno prenehanja utemeljevale, prislo zaradi visje sile ali drugih nepredvidljivih in

nepremagljivih okoliscin.
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31. den

(odstop od koncesijske pogodbe)

(1) Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:

ee je to v koncesijski pogodbi izrecno doloceno,

ee druga stranka krsi koncesijsko pogodbo, pod pogoji in na nacin, kot je v njej doloceno,

ee se pogodba 0 najemu infrastrukturnih objektov in naprav iz 7. elena tega odloka

sklenjena med koncesionarjem in lastnikom infrastrukture bistveno spremeni od pogodbe

o najemu, ki je bila veljavna v trenutku sprejema tega odloka oziroma ce pogodba 0 najemu

preneha veljati in ni sklenjena nova.

(2) Ne steje se za krsitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje obcin koncedentk v javnem

interesu, ki je opredeljen v zakonu ali na zakonu oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej

nanasa na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v koncesionarjeve pravice.

32. den

(prenehanje koncesionarja)

(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja koncesionarja.

(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, ee so izpolnjeni z zakonom in koncesijsko pogodbo

doloceni pogoji za obvezen prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali v

primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne pravne naslednike (pripojitev,

spojitev, prenos premozenja, preoblikovanje, ...). V teh primerih lahko obcine koncedentke pod

pogoji iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe-razdrejo koncesijsko pogodbo ali od

koncesijske pogodbe odstopijo.

33. den

(odvzem koncesije)

(1)Koncesijsko razmerje preneha, ee obCine koncedentke v skladu s koncesijskim aktom

koncesionarju koncesijo odvzamejo. Obcine koncedentke lahko odvzamejo koncesijo

koncesionarju:

ee ne zacne z opravljanjem koncesionirane javne sluzbe v za to, s koncesijsko pogodbo,

dolocenem roku,
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ee je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna sluzba ali kot

koncesionirana javna sluzba,

(2) ObCine koncedentke morajo koncesionarju 0 odvzemu koncesije izdati odlocbo,

Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravnornocnosti odlocbe 0 odvzemu koncesije.

(3) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, ee je do okoliscin, ki bi taksno prenehanje

utemeljevale, prislo zaradi visje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliscin.

(4) V primeru odvzema iz druge alinee prvega odstavka so obdne koncedentke dolzne

koncesionarju povrniti tudi odskcdnino, v kolikor so za to izpolnjeni pogoji po splosnih pravilih

odskodninskeqa prava.

IX. VISJA SILA IN SPREMENJENE OKOLISCINE

34. den

(visja sila)

(1) Visja sila in druge nepredvidljive okoliscine so izredne, nepremagljive in nepredvidljive

okoliscine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank

(v celoti tuje pogodbenim strankam). Za visjo silo se stejejo zlasti potresi, poplave ter druge

elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje jayne sluzbe ni

rnozno na celotnem obrnoqu obcin koncedentk ali na njenem delu na naCin, ki ga predpisuje

koncesijska pogodba.

(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih rnoznosti opravljati koncesionirani javni sluzbi tudi

ob nepredvidljivih okoliscinah, nastalih zaradi visje sile, skladno z izdelanimi nacrti nujnih

ukrepov za tiste jayne sluzbe, kjer so nacrti ukrepov predpisani, za ostale jayne sluzbe pa

skladno s posameznimi programi izvajanja jayne sluzbe. 0 nastopu okoliscin, ki pomenijo vis]o

silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti 0 izvajanju javnih sluzb

v takih pogojih.

(3) V primeru iz prejsnjeqa odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od obcin koncedentk

povracilo stroskov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesioniranihjavnih sluzb v nepredvidljivih

okoliscinah.

(4) V primeru visje sile in drugih nepredvidljivih okoliscin lahko zupan posamezne obCine

koncedentke poleg koncesionarja aktivira tudi ObCinski stab za civilno zascito ter enote, sluzbe
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in druge operativne sestave za zasdto, resevanje in pornoc v obcini. V tem primeru prevzame

Obcinski stab za civilno zascito nadzor nad izvajanjem ukrepov.

X. PRISTOJNOST ORGANOV NA STRANI KONCEDENTOV

35. den

(pristojnosti organov obcin koncedentk)

(1) Za usklajevanje odlocitev v zvezi z zagotavljanjem gospodarskih javnih sluzb iz tega odloka

obcinski sveti pristopijo k Aktu 0 ustanovitvi sveta RCEROLjubljana v sestih mesecih po

zadnji objavi iz 2. odstavka 39. elena.

(2) 0 splosnih aktih odlocajo vsi obcinski sveti obcin koncedentk skupno, 0 posarnicnih aktih

odloca zupan posamezne obCine.

36. den

(spremenjene okoliscine)

(1) Ce nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliscine, ki bistveno otezujejo

izpolnjevanje obveznosti koncesionarja in to v taksni meri, da bi bilo kljub posebni naravi

koncesijske pogodbe nepravicno pogodbena tveganja prevaliti pretezno ali izkljucno Ie na

koncesionarja, ima koncesionar pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.

(2) Spremenjene okolisclne iz prejsnjeqa odstavka niso razlog za enostransko prenehanje

koncesijske pogodbe. 0 nastopu spremenjenih okoliscin se morata stranki nemudoma

medsebojno obvestiti in dogovoriti 0 izvajanju koncesijske pogodbe v takih pogojih. Kljub

spremenjenim okoliscinam je koncesionar dolzan v okviru objektivnih moznosti opravljati

koncesionirani javni sluzbi iz koncesijske pogodbe.

XI. UPORABA PRAVA IN RESEVANJE SPOROV

37. den

(uporaba prava)

Za vsa razmerja med obCinami koncedentkami in koncesionarjem ter koncesionarjem in

uporabniki storitev gospodarskih javnih sluzb se lahko dogovori izkljucno uporaba pravnega

reda Republike Siovenije.
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38. den

(prepoved prorogacije tujega sodisca ali arbitraze)

V razmerjih med obCinami koncedentkami in koncesionarjem ter razmerjih med

koncesionarjem in uporabniki storitev javnih sluzb ni dopustno dogovoriti, da 0 sporih iz teh

razmerij odlocajo tuja sodisca ali arbitraze.

XII. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

39. den

(odlocba 0 izbiri koncesionarja)

(1)Ta odlok, v katerem je z njim dolocen koncesionar za izvajanje gospodarskih javnih

sluzb obdelave dolocenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali

odstranjevanja komunalnih odpadkov, je individualni akt 0 izbiri koncesionarja v smislu

prvega odstavka 37. elena Zakona 0 gospodarskih javnih sluzbah (Uradni list RS,

st. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10- ZUKN in lli11- ORZGJS40). Z

uveljavitvijo odloka nastane koncesijsko razmerje po tem odloku, ki se zacne izvrsevati

po sklenitvi koncesijske pogodbe (rok koncesije), v trenutku iz 2. odstavka 14. elena tega

odloka.

(2) Zupan posamezne obcine koncedentke v 15. dneh po veljavnosti koncesije objavi sklep

o skupnem zacetku izvajanja koncesije po 1. denu tega odloka v uradnem glasilu

posamezne obcine koncedentke po tem odloku.

(3) Z dnem, ki je dolocen v sklepu 0 skupnem zacetku izvajanja koncesije po 1. clenu tega

odloka preneha veljati 4. alineja 1. odstavka 4. elena Odloka 0 javnem komunalnem

podjetju Prodnik d.o.o ..

40. den

(sklenitev koncesijske pogodbe)

(1) Najkasneje v treh (3) mesecih po uveljavitvi tega odloka posljejo obcine koncedentke

koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku 14 dni

od uskladitve njenega besedila.
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(2) V primeru nasprotja med pogodbami iz prejsnjeqa odstavka in predpisi veljajo neposredno

predpisi.

41. (len

(zacetek veljavnosti odloka)

Ta odlok sprejmejo v enakem besedilu Obcina Domzale, Menges, Lukovica, Moravce in

Trzin ter pricne veljati 15. dan po zadnji objavi.

Obcina Dornzale

Zupan Toni Dragar

Obcina Menges

Zupan Franc Jeric

ObCina Lukovica

Zupanja mag. Olga Vrankar

Obcina Moravce

Zupan dr. Milan Balazic

Obdna Trzin

Zupan Peter l.ozar

7 5


	vabilo.pdf
	2-48.pdf
	49-75.pdf
	76-120.pdf
	121-150.pdf
	151-164.pdf
	165-211.pdf
	212-214.pdf
	215-258.pdf
	259-261.pdf
	262-267.pdf
	268-272.pdf
	273-282.pdf
	283-295.pdf
	296-298.pdf
	299-333.pdf

