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Zadeva: Amandmaji na Predlog Odloka o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju 

             ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 

 

 

 

1. AMANDMA: 

 

V 1. členu se na koncu tretje vrstice besedila dvopičje zamenja s piko in izbrišejo se vse alineje. 

 

Obrazložitev: 
Alineje v 1. členu so zapisane v 7. členu Zakona o gospodarskih javnih službah in je njihovo ponovno 

naštevanje v tem Odloku nesmiselno. 

 

 

2. AMANDMA: 

 

Izbriše se 2. člen. 

 

Obrazložitev: 

2. člen je nepotreben, saj govori o stvareh, ki so samoumevne. 

 

 

3. AMANDMA: 

 

V 3. členu se pred besedo »zagotavlja« črta beseda »se«, za besedo »zagotavlja« pa se doda besedilo 

»Mestna občina Ljubljana«. Na koncu 3. člena se pika izbriše in doda besedilo »in v skladu z 

veljavnimi zakoni ter podzakonskimi akti.« 

 

Obrazložitev:  

Javna služba se ne zagotavlja sama po sebi, torej je prav, da se zapiše, da javno službo zagotavlja 

Mestna občina Ljubljana. Dodatek »in v skladu z veljavnimi zakoni ter podzakonskimi akti« pa je 

smiseln zato, da  v odloku ni potrebno ponavljati  stvari, ki so sicer zapisane v zakonih (kot npr. 

alineje  v 1. členu) in uredbah oz. ostalih podzakonskih aktih. 
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4. AMANDMA:  

 

V 4. členu se za besedo »Izvajalec« doda besedilo »Snaga Javno podjetje d.o.o.« Na koncu člena se 

doda še besedilo »Program pregleda in uskladi organ mestne uprave, pristojen za gospodarske javne 

službe (v nadaljevanju: pristojni organ) in ga posreduje v sprejem pristojnemu organu ustanovitelja.« 

 

Obrazložitev: 

Menimo, da mora biti v odloku jasno, kdo je izvajalec. Če to ni Snaga Javno podjetje d.o.o., je 

potrebno navesti kdo. Najbrž ni namen, da se piše splošno za katerega koli izvajalca, ki bi se menjal 

vsako leto. Nadalje – program kakovosti ni sam sebi namen, zato je pomembno, da ga pregleda in 

uskladi z občinskim planom za to pristojni organ (Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet) in da 

tako usklajenega posreduje Svetu ustanoviteljev Javnega holdinga Ljubljana d.o.o., ki ga sprejme. 

 

 

5. AMANDMA: 

 

Dopolni se 11. člen, tako da se za drugim odstavkom doda tretji odstavek, ki se glasi: »Cenik storitev 

javne službe stopi v veljavo, ko izvajalec pridobi soglasje vseh pristojnih organov.« 

 

Obrazložitev: 

Trenutno je vlada Republike Slovenije spet prevzela kontrolo nad cenami komunalnih storitev in je za 

njihovo spremembo potrebno soglasje ministrstev. Tudi če tega ni, mora cene nekdo potrditi – v tem 

primeru je to svet ustanoviteljev pri Javnem holdingu Ljubljana. 

 

 

6. AMANDMA: 

 

V 13. členu se črta beseda »Strokovni«; pred besedo »organ« se doda besedo »pristojni« in za besedo 

»organ« se doda besedilo »Mestne občine Ljubljana« in piko. Ostalo besedilo se črta. 

 

Obrazložitev: 

Pri nadzoru nad izvajanjem tega odloka ne gre za strokovni nadzor, saj najbrž organ MOL ne 

razpolaga s strokovnim znanjem, s katerim bi nadzoroval strokovne rešitve.  

Dikcija »pristojni organ« izhaja iz spremenjenega 4. člena.  

 

 

 
        Franc Slak, 

        Vodja Svetniškega kluba NSi 
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- naslovu 

- kopija arhiv SK NSi 


