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PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o spremembi Odloka o lokalnih 
gospodarskih službah v Občini Selnica ob Dravi po skrajšanem postopku. 

 

PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA: 
Odlok sprejme svet z večino opredeljenih glasov navzočih članov.  
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Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 
30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 33/2007-ZPNačrt), 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list 
RS, št. 33/2006-UPB-1) ter 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/2007) je 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na …. seji, dne …….., sprejel  
 
 

Odlok o spremembi  
Odloka o lokalnih gospodarskih službah v Občini Selnica ob Dravi  

 
 

1. člen 
V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 35/99 in 7/06) 
se 6. člen spremeni tako, da glasi: 
 
Izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb občina izvaja neposredno ali v okviru javno-
zasebnega partnerstva. 
 
Občina zagotavlja neposredno izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb z ustanavljanjem 
režijskih obratov, javnih gospodarskih zavodov ter javnih podjetij. Za izvajanje lokalnih 
gospodarskih javnih služb lahko občina sklene javno-zasebno partnerstvo. Občina lahko z ozirom 
na specifičnost izvajanja lokalne gospodarske javne službe sklene javno-zasebno partnerstvo za 
celotno območje občine ali le za geografsko zaokroženo območje občine. 
 
Javno-zasebno partnerstvo se lahko izvaja kot razmerje pogodbenega partnerstva ali kot razmerje 
statusnega partnerstva. 
 
Postopki sklepanja in izvajanja javno-zasebnega partnerstva se izvajajo na podlagi zakona o 
javno-zasebnem partnerstvu ali na njegovi podlagi sprejetim predpisom za posamezne oblike 
javno-zasebnega partnerstva. 
 
 

2. člen 
Črtata se 9. in 10. člen odloka, ostali členi se smiselno preštevilčijo. 
 
 

3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.  
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Obrazložitev: 

Kot smo zapisali že v obrazložitvi za odločitev o nakupi deležev v družbi Snaga d. o. o., je Občina 
Ruše v letu 1997 podpisala Koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe za 
ravnanje z odpadki (št. 353-4/97 z dne, 04. 06. 1997 z izvajalcem Snaga javno podjetje, d. o. o. in 
Saubermacher Slovenija d. o. o.). Naslednik te 10-letne pogodbe je bila tudi Občina Selnica ob 
Dravi. Po izteku navedene pogodbe so vse tri vključene občine (ob navedenih še Lovrenc na 
Pohorju) sklenila aneks k obstoječi pogodbi, ki se izteče maja 2008. 
 
Zaradi pričetka veljavnosti novega Zakon o javno zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/2006), 
ki je možnost podaljšanja javno-zasebnih partnerstev, razen v izjemnih primerih, onemogočil, 
moramo v letu 2008 koncesijska razmerja razrešiti. 
 
Občinska uprava Občine Selnica ob Dravi je v sodelovanju z Občino Ruše preverila možnosti 
organizacijskih oblik izvajanja omenjene javne službe. Ugotovljeno je bilo, da obstajajo naslednje 
možnosti za ureditev javne službe ravnanja z odpadki: 

- podelitev koncesije na osnovi javnega razpisa (koncesionar je lahko javno podjetje ali 
zasebno podjetje), 

- neposredna podelitev koncesije javnemu podjetju oziroma gospodarski družbi, v 100% 
javni lasti. 

 
Glede na dejstvo, da do konca maja 2008 ne bi bilo mogoče izvesti vseh potrebnih postopkov za 
javni razpis koncesije (sprememba ustreznih aktov, objava na portalu javnih naročil, izbor, 
morebitne pritožbe …), je trenutna rešitev pridobitev lastniških deležev v javnem podjetju Snaga 
javno podjetje, d. o. o. O tem je Občinski svet že odločal na svoji 11. redni seji.  
 
Da bi takšno podaljšanje pogodbe do končne rešitve ravnanja z odpadki v občini lahko izpeljali, je 
potrebno spremeniti obstoječi Odlok o lokalnih gospodarskih službah v Občini Selnica ob Dravi, in 
sicer predlagamo spremembo v 6., 9. in 10. členu odloka. Dejstvo je, da je tudi sicer celoten odlok 
zastarel in ga je potrebno v najkrajšem času spremeniti. Predlagana sprememba, ki bo upoštevana 
tudi pri pripravi novega odloka, tako le trenutno rešuje nastalo situacijo. 
 


