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PRAVNA OSNOVA: 3. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 –
ORZGJS40), 149. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
- ZVO-1-UPB1, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08
- ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12
Odl.US: U-I-88/10-11, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 17. in 68. člen
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17), 2. in 5. člen
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS,
št. 91/07, 52/11, 79/11 in 52/12)
NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik v prvi obravnavi.
2. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik.
Obrazložitev:

1.

Ocena stanja in razlogi za sprejem odloka

Razlog za pripravo spremembe Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 44/16; v nadaljnjem besedilu: odlok) so ugotovitve izvajalca
gospodarske javne službe – SNAGE Javnega podjetja, d.o.o., da je potrebno sedaj določeno
obračunsko obdobje dveh let podaljšati na tri leta.
2. Cilji, načela in poglavitne rešitve odloka
Drugi odstavek 11. člena veljavnega odloka določa, da se cena storitev javne službe oblikuje
skladno s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja in da obračunsko obdobje znaša dve leti. Tretji
odstavek 11. člena veljavnega odloka pa določa, da izvajalec enkrat letno pripravi elaborat in
v primeru, da razlika med potrjeno in obračunsko ceno, izračunano kot povprečje preteklega
obračunskega obdobja dveh let, presega 10% potrjene cene, začne postopek potrjevanja
cene. V primeru, da razlika med potrjeno in obračunsko ceno, izračunano kot povprečje
preteklega obračunskega obdobja dveh let, ne presega 10% zneska potrjene cene, se razlika
upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje dvoletno obračunsko obdobje.
Dosedanje izkušnje oblikovanja in obračuna cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb
ravnanja z odpadki (zbiranja ter tudi predelave in odlaganja komunalnih odpadkov) po
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja kažejo, da je dvoletno obračunsko obdobje prekratko, da bi v predračunsko kalkulacijo
lahko kvalitetno zajeli vse stroške, vezane na nemoteno izvajanje gospodarske javne službe;
to še posebno velja za oblikovanje predračunskih cen za nove investicije. V krajših obdobjih
namreč prihaja do prevelikih nihanj in kratkoročnih odklonov, ki na letni ali dvoletni ravni ne
izkazujejo verodostojne stroškovne slike. Iz tega razloga je triletno obdobje veliko bolj primerno
in bo omogočilo primernejšo porazdelitev obračuna nujnih naložb v opremo, vozni park in
urejanje infrastrukture, potrebne za izvajanje posamezne gospodarske javne službe.
Prav tako se bo v triletnem obračunskem obdobju tudi dejanska količina opravljenih storitev,
zlasti storitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov, približala načrtovani. To je posledica dejstva, da se
količina zbranih komunalnih odpadkov z leti zmanjšuje, občine pa so svoje odpadke pričele
postopoma dovažati v RCERO. Sprva je bilo predvideno, da bodo v RCERO obdelani odpadki
37 občin pristopnic, trenutno pa v RCERO dovaža svoje odpadke že 46 občin, z nekaterimi pa
še potekajo dogovarjanja o vključitvi oziroma pričetku dovažanja komunalnih odpadkov. Tako
bo z vključitvijo novih občin postopoma dosežena količina odpadkov, ki je bila načrtovana v
fazi priprave in izgradnje projekta RCERO. S triletnim obračunskim obdobjem bo tako
omogočena primernejša porazdelitev stroškov in s tem stabilnejše cene storitev in višine
položnic brez prevelikih nihanj.
Ureditev Evropske Komisije na področju oblikovanja cen javnih služb v Sklepu Komisije o
uporabi člena 106(2) pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v obliki
nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje
storitev splošnega gospodarskega pomena (2012/21/EU) določa regulatorno obdobje največ
tri leta, medtem ko regulatorno (obračunsko) obdobje v Uredbi o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ni izrecno določeno.
3. Ocena finančnih in drugih posledic
Predlagana sprememba odloka ne prinaša finančnih posledic, ki bi bremenile proračun občine
Kamnik.
4.

Oddaja pripomb in predlogov javnosti na predlog odloka:

Oddaja pripomb in predlogov je mogoča najkasneje do 21. 11. 2017 na naslov
obcina@kamnik.si ali Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom »pripomba na
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja
Občine Kamnik«.
5. Razlogi za skrajšani postopek
124. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17)
določa, da manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov občinski svet lahko obravnava in
sprejme po skrajšanem postopku.
S predlaganim odlokom se osnovni odlok bistveno ne spreminja.

Marjan Šarec
ŽUPAN

PRILOGA:
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov z območja Občine Kamnik
- besedilo trenutno veljavnega člena, v zvezi s katerim se predlagajo spremembe in
dopolnitve

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - ZVO-1-UPB1, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07
- ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 Odl.US:
U-I-88/10-11, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 17. in 68. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 50/15 in 20/17), 2. in 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik
(Uradni list RS, št. 91/07, 52/11, 79/11 in 52/12) je Občinski svet Občine Kamnik na … seji
dne…………….. sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov
in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja
Občine Kamnik
1. člen
V Odloku o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 44/16) se
v 11. členu besedilo drugega stavka v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Obračunsko obdobje znaša tri leta.«.
Črta se tretji odstavek 11. člena.
2. člen
Obstoječe obračunsko obdobje se podaljša na tri leta tako, da se izračunana predračunska
cena iz Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov v RCERO Ljubljana za leti 2016 in 2017 upošteva kot predračunska cena tudi za
leto 2018.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 354-97/2007-3/12
Kamnik, dne ……………
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec

BESEDILO TRENUTNO VELJAVNEGA ČLENA, V ZVEZI S KATERIM SE PREDLAGAJO
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
11. člen
Javna služba se financira:
- s ceno storitev javne službe,
- iz sredstev, zbranih od prodaje frakcij, sposobnih ponovne snovne ali energetske
uporabe,
- iz okoljske dajatve,
- iz proračuna občine in
- iz drugih virov.
Cena storitev javne službe se oblikuje skladno s predpisom, ki določa metodologijo za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Obračunsko obdobje znaša dve leti.
Izvajalec pripravi elaborat v skladu s predpisom iz prejšnjega odstavka in v primeru, da razlika
med potrjeno in obračunsko ceno, izračunano kot povprečje preteklega obračunskega obdobja
dveh let, presega 10% potrjene cene, začne postopek potrjevanja cene. V primeru, da razlika
med potrjeno in obračunsko ceno, izračunano kot povprečje preteklega obračunskega obdobja
dveh let, ne presega 10% zneska potrjene cene, se razlika upošteva pri izračunu predračunske
cene za naslednje dvoletno obračunsko obdobje.

