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SpoStovani!

V zvezi vpraSanja Svetni5kega kluba N.Si, ki se nana5a na porodilu o izvr5evanju proraduna
Mestne obcine Ljubljana za leto 2A12 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2012, glede placila
stro5kov katastra za JP Snaga in JP VO KA, vas seznanjamo, da smo ln5titut za javno
upravo zaprosili za pravno mnenje o usklajenost Odloka o dopolnitvi Odloka o obdelavi
meianih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov (Uradni list RS, 51. 47111) z drlavnimi predpisi.

Dne 2. februarja 2012 smo prejeli dopis Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Litostrojska 33,
Ljubljana, s katerim so nas opozorili, da Odlok o dopolnitvi Odloka o obdelavi me5anih
komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov (Uradni list RS, 5t47111) ni v skladu zdrlavnimi predpisi. V dopisu so nam za
uskladitev odloka z drZavnimi predpisi postavili devetdeset dnevni rok od dneva prejema
dopisa.

Dopis Ministrstva za kmetijstvo in okolje smo preudili in zaradi potrditve na5ega prepricanja
o pravilnosti naSega odloka in njihove zahteve po uskladitvi odloka z dzavnimi predpisi,
smo ln5titut za javno upravo zaprosili za ptavno mnenje o skladnosti predpisa.

15. marca 2012 smo od lnStituta za javno upravo prejeli mnenje z naslovom >Mnenje o
nekaterih vpraianjih izvalanja javne sluZbe v javnem podjetju s podizvajalcem<. Mnenje
potrjuje pravilnost dolodb v odloku in jih zaradi tega tudi nismo spreminjali.

O tem, da je odlok skladen z dr2avnimi predpisi, smo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
pisno obvestili z dopisom 5t. 007-1212A10 z dne 30. marec 2A12.

Za izdelavo mnenja smo ln5titutu za javno upravo dne 26. aprila 2012 pla6,ali 5.040 eurov.
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Priloga:
- Mnenje o nekaterih vpra5anjih izvajanja javne sluZbe v javnem podjetju s

podizvajalcem,



MNENJE O NEKATERIH VPRASANJIH IZVAJANJA JAVNE SLUZBE
V JAVNEM PODJETJU S PODIZVAJALCE]UI

Narodnik: Mestna obiina Ljubljana
Mestnitrg I
1000 Ljubljana

lzvajalec: ln5titut za javno upravo
pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

Avtor mnenja: dr. Rajko Pirnat, redni profesor na
Pravni fakulteti v Ljubljani in predsednik IJU

Ljubljana, 15.3.2912
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I Uvod

Dne 1.3.2012 nam je naro6nik narodil izdelavo pravnega mnenja o zakonski
dopustnosti pogodbe, s katero javno podjetje odda storitve iz okvira gospodarske
javne sluZbe drugemu izvajalcu. Gre za vpra5anje dolodbe drugega odstavka 14.
dlena Odloka o obdelavi me5anih komunalnih odpadkov in oCtaganju ostankov
komunalnih odpadkov Mestne obfine Ljubljana (Uradni list RS, St.-ZZleOtO in
4712A11; v nadaljnjem besedilu" Odlok), s katero je bilo predvideno, da lahko
izvajalec javnih sluZb po tem odloku storitve obdelave me5anih komunalnih odpadkov
za 6as do zgraditve objektov in naprav za obdelavo me5anih komunalnih odpadkov s
pogodbo odda v izvaianie drugemu izvajalcu.

Ministrstvo za okolje in prostor je v dopisu 5t. 35406-2ATD011 z dne 22.11.2A1j
opozorilo na to, da je po njegovem mnenju ta dolobba nesktadna z Zakonom o
gospodarskih javnih sluZbah (Uradni list RS, 5t. 32/1993, 30/1998-ZZLppO,
12712A06-7J2P,3812A10-ZUKN in 5712011; v nadaljnjem besedilu: ZGJS), ki takega
nadina izvajanja javne sluZbe ne dolof,a. Ministrstvo pri tem navaja, da ZGJS v b.
6lenu dolo6a, da lahko lokalna skupnost zagotavlja gospodarske javne sluZbe
skladno s 7. dlenom tega zakona v naslednjih oblikah:

- v reZijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali znaiilnosti sluibe
neekonomidno ali neracionalno ustanovitijavno podje$e ali podeliti koncesijo,- v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali ved
gospodarskih javnih sluib, kijih zaradi njihove narave ni mogoie opravljati kot
profitne oziroma 6e to ni njihov cilj,

- v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali vei gospodarskih javnih
sluZb vedjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, kije
dolodena kot gospodarska javna sluzba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogode
opravljati kot profitno,

- z dajanjem koncesij.

Ministrstvo meni, da nadin, ki je urejen v Odloku, s katerim daje javnemu podjetju
moZnost, da javno sluZbo obdelave me5anih komunalnih odpadkov izvaja na nadin
oddaje drugemu izvajalcu, ni skladen z dolof,bamiZGJS.

Naroinik spraSuje za mnenje o tem, ali je navedena doloiba neskladna s 6. clenom
ZGJS, ali pa je na drugi strani dovoljeno, da' javno podjetje kot izvajalec gospodarske
javne sluZbe sklepa pogodbe za izvalanje storite v javne sluZbe z drugimi izvajalci.

Narodilu je narodnik priloZili naslednjo dokumentacijo:

- Odlok o obdelavi me5anih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov
komunalnih odpadkov Mestne ob6ine Ljubljana (Uradni list RS, st.77 .2Afi);

- Odlok o dopolnitvi Odloka o obdelavi me5anih kornunalnih odpadkov in
odlaganju ostankov komunalnih odpadkov Mestne obdine Ljubljana (Uradni list
RS, 5t. 47t2A11);



- Ministrstvo za okolje in prostor je v dopisu 5t. 35406-20712A11 z dne
22j1.2011;

- opis obsega storitev, za katere bo Javno podjetje Snaga d.o.o. sklenilo
pogodbo o izvajanju storitev z izbranim podizvajalcern {elektronska po5tja
Javnega holdinga Ljubljana z dne 1.3.2012.

To mnenje je izdelano na podlagi predloZene dokumentacije, zato ne izkljudujemo
moZnosti, da bi bilo v dolodenih elementih drugaino, 6e bi se izkazalo, da nismo
vedeli za dokumente ali podatke, ki bistveno vplivajo na obravnavana pravna
vpra5anja.

2 Dejansko stanje

Sporna dolodba drugega odstavka 14. dlena Odloka se glasi:

>lzvajalec lahko storitve obdelave me5anih komunalnih odpadkov za eas do
zgraditve objektov in naprav iz prvega odstavka odda s pogodbo v izvajanje drugemu
izvajalcu, ki izpolnjuje predpisane pogoje za obdelavo meSanih komunalnih
odpadkov, v kateri se dolodi tudi lokacija izvajanja.<.

Ustavnost in zakonitost te dolobbe je treba presojati v okviru dejanskih okoliSdin
poloZaja, na katerega se nanaSa in v katerem se bo ta dolodba uporabila. Dolodba se
nanaSa le na eno osebo *izvalalca gospodarskih javnih sluZb, kijih ureja ta odlok. to
pa sta obdelava meSanih komunalnih odpadkov; in odlaganje ostankov predelave ali

odstranjevanja komunalnih odpadkov. Ceprav odlok v drugem odstavku 5. dlena
govori le o eni javni sluZbi, ki jo sestavljajo tri storitve, pa je glede opredelitve javne

sluZbe treba upoitevati prvi odstavek 149" ilena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, St. 3912006 - uradno predi5deno besedilo UPB1, 49/2006-ZMetD, 6612006

Odl.US: U-l-51/06-10, 11212AAG Odl.US: U-l-40/06-10, 33/2007-ZPNairt, 5712008-
ZFO-1A,70'20A9 in 108/2009; v nadaljevanju: ZVA-1), ki loii v tem okviru dve javni

sluZbi: obdelava meSanih komunalnih odpadkov; in odlaganje ostankov predelave ali

odstranjevanja komunalnih odpadkov.

7a abe ti dve javni sluZbi je v odloku dolo6eno, da ju izvaja javno podjetje, pri demer
gre za Javno podjetje Snaga, d.o.o. Kot izhaja iz opisa, ki ga je zagotovil narodnik bo

s sklenitvijo pogodbe o izvajanju storitev obdelave me5anih komunalnih odpadkov ta

izvajalec javne sluZbe podizvajalcu poveril opravljanje naslednjih storitev:

:- prevzem in prevoz odpadkov do lokacije obdelave
- obdelavo odpadkov in
- prevoz ostanka po predelavi do odlagaliSda.

V okviru pogodbeno dogovorjenega opravljanja storitev bo podizvajalec prevzel,

prevaZal in obdelal meSane komunalne odpadke ter prevaZal ostanek predelave

meSanih komunalnih odpadkov nazal izvajalcu javne sluZbe na odlagali5de. Za

izvajalca javne sluZbe Snago, d.o.o. bo torej s svojimi sredstvi (tehnoloSko linijo)
obdelal me$ane komunalne odpadke in ostanek meianih komunalnih odpadkov po

obdelavi pripeljal nazal izvajalcu javne sluZbe.



lzvajalec javne sluZbe Snaga, d.o.o. bo sam opravljal stor:itve tehtanja neobdelanih
me5anih komunalnih odpadkov ob prevzemu, kakor tudi tehtanje ostanka obdelave
ob prevzemu ostanka na odlaganje in vodil ustrezne evidence. Prav tako bo izvajalec
javne sluZbe pri svojem poobla5dencu narodal mesedne analize odpadkov po
obdelavi.

Kot izhaja iz opisa, bo tudi pri doloianju cene obdelave me5anih komunalnih
odpadkov, kije cena obvezne gospodarske javne sluibe (kijo mora pred uveljavitvijo
potrditi lokalna skupnost, za okolje pristojno rninistrstvo pa mora k spremenjeni ceni
podati pozitivno mnenje) odgovornost za formalno pravilnost vloge za spremembo
cene 5e naprej nosil izvajalec javne sluZbe * Snaga, d.o.o. podizvajalec pa bo
odgovoren izvajalcu javne sluZbe zgolj za ekonomski in tehnidni del predpisane
vloge.

3 Presoja $porne dolodbe odloka glede na ZGJS

Sporno doloibo odloka v nadaljnjem obravnavamo v okviru takega naiina njenega
izvalanja, kot je opisan zgoraj, v katerem nastopa izvajalec storitev abdelave
me5anih komunalnih odpadkov kot podizvajalec izvajalca javne sluZbe. ki je javno
podjetje. V tem razmerju zlasti ta podizvajalec ne prevzema celotnega izvajanja javne
sluZbe, saj nekatere storitve 5e vedno izvajajavno podjetje, zlasti pa javno podjetje
nastopa kot izvajalec javne sluZbe tako v razmerju do uporabnikov kot tudi v razmerju
do ob6ine. Javno podjetje je v celoti odgovorno za pravilno izvajanje javne sluZbe
uporabnikom in obdini, podizvajalec pa je odgovoren zgoljjavnemu podjetju.

Osrednje vpraSanje tega mnenja je, ali tako stanje zgoraj navedeni 6. 6len ZGJS
prepoveduje. Za to dolo6bo je ustavno sodi$de 2e vedkrat navedlo, da predstavlja
izkljuine oblike, v katerih lahko obdina zagotovi izvajanje gospodarske javne sluZbel.
7a obravnavano javno sluZbo prideta resnifno v poitev le dva od navedenih Stirih
nadinov izvajanja gospodarske javne sluZbe. javno podjetje ali koncesija, saj zaradi
industrijskega nadina izvajanja te javne sluZbe niti reZijski obrat nitijavni gospodarski
zavod nista primerna.

Bistvo koncesije je v tem, da koncesionar, ki je oseba zasebnega prava izvala
gospodarsko javno sluZbo v svojem imenu in za svoj raiun, pri demer je glede na
prakso Sodi5da evropskih skupnosti treba dodati, da mora pri tem prevzeti poslovno
tveganje'. Koncesionar torej s koncesijo prevzame celotno izvajanje gospodarske
javne sluZbe in v zvezi s tem izvajanje v lastnem imenu stopa v razmerla z
uporabniki. Koncesionar mora tudi v celoti prevzeti odgovornost za izvajanje javne
sluZbe, tako v razmerju do uporabnikov storitev te javne sluZbe. kot tudi v razmerju
do obiine.

]Ctein.pr. Odlodba US RS U-l-63/00;td. 12 obrazlo2itve.
' Prvi odstavek 29. clena ZGJ$; poslovno tveganje je bistvena znadilnost koncesije za jaVne storitve
po pravu EU, deprav je vpra$anje, ali ta znadilnost nujno izhaja iz opredelitve izvajanja >v svojem
imenu in za svoj radun<<, o katerem govori ta 6len.



Zgorai navedeni 6. 6len ZGJS torej loii dva pravna poloZaja: javno podjetje, ki ga
ustanovi obdina za izvaianje javne sluZbe, in koncesijo. Upoitevaje to je prepovedan
poloZaj, v katerem bi javno podjetje v celoti preneslo izvajanje javne sluZbe na drugo
osebo, ta oseba pa bijo zadela v celoti izvajati v lastnem imenu in za svoj radun. To
bi namred pomenilo, da je v resnici vzpostavljeno koncesijsko razmerje v nasprotju z
ZGJS, saj koncesije ne bi podelila obdina. Vendar to velja le za poloiaj, ko bi javno
podjetje v celoti preneslo tudi odgovornost za izvajanje javne sluZbe in bi jo oseba
zasebnega prava zacela sama izvajati v svojem imenu.

Obravnavani poloZaj pa ni tak, pad pa bo javno podjetje za izvajanje dolodenih
storitev anga2iralo podizvajalca, ki pa ne bo izvalaljavne sluZbe v svojem imenu in
za svoj rafun, pai pa bo posamezne storitve izvajal za javno podjetje kot izvajalca
javne sluibe. Kot je razvidno iz nadaljevanja, ne le da noben zakon ne prepoveduje
izvajalbu javne sluZbe sklepati podizvajalske pogodbe, nasprotno, za nekatere oblike
izvajanje gospodarske javne sluibe to celo izrecno predvideva. V obravnavanem
prirneru je treba upo$tevati, da je obeina nalo2ila izvajanje javne sluZbe javnemu
podjetju in da ga sporna dolodba Odloka zgolj pooblaSda, da za 6as do zgraditve
objektov in naprav za izvalanje te javne sluZbe {regijski center za ravnanje z odpadki)
to javno sluZbo izvaja s podizvajalcem.

Ta zadasnost ureditve je posebej pomembna. Koncesija je relativno trajna oblika
izvajanja te javne sluZbe, 5e posebej v primeru, 6e koncesionar zgradi objekte in
naprave za njeno izvajanje (koncesija gradnje), saj rnora v koncesijskern razmerju biti
omogodeno koncesionarju, da povrne vloZek v zaietek izvajanja te javne sluZbe. 6.
ilena ZGJS pa ni mogode razumeti tako, da obdino sili v relativno dolgorodno
podelitev izvalanja gospodarske javne sluZbe koncesionarju, de Zeli izvajanje javne
sluZbe zagotoviti s svojim javnim podjetjem. ee to javno podjetje 5e nima objektov in
naprav za njeno izvajanje, nedvomno ni v neskladju s 6. dlenom ZGJS, da za
doloden 6as posamezne storitve te javne sluZbe izvaia podizvajalec javnega podjetja,
ki take objekte in naprave ima.

4 Ali ima lahko javno podjetje podizvajalce za izvajanje
gospodarske javne sluZbe?

Kot izhaia iz zgorai navedenega, 6. 6len ZGJS ne prepoveduje, da bi javno podjetje
izvajalo javno sluibo s podizvajalci, pad pa prepoveduje le poloZaje, ko bi bilo pod
videzom naloZitve izvajanja javne sluZbe javnemu podjetju vzpostavljeno koncesijsko
razmerje. Vpra5anje pa je, ali prepoveduje izvajanje javne sluZbe s podizvajalci
kakien drug zakon.

Javno podjetje je s 25.,26. in 18.dlenom ZGJS urejena oblika izvajanja gospodarske
javne sluZbe. ZGJS v teh dlenih zgolj ureja, da javno podjetje ustanovi vlada oziroma
lokalna skupnost kot podjetje v lasti drZave ali lokalne skupnosti in da ta ustanovitelj
doloii posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih
dobrin in odloda o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin. Za vsa vpra5anja,
ki se nanaSajo na poloZaj javnega podjetja. se uporabljajo predpisi, ki urejajo poloZaj
podjetij oziroma gospodarskih druZb. To pomeni, da je javno podjetje posebna



pravna oseba javnega prava, za kalero pa se praktiino v celoti uporabljajo predpisi,
ki veljajo za gospodarske druZbe.

V ta okvir spadajo tudi dolodbe Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, 6t, gTl2A07 *
uradno prediSdeno besedilo UPBl;v nadaljnjem besedilu: OZ) o sklepanju pogodb.
Zlasti to velja za dolodbo 3. dlena OZ o pogodbeni svobodi", saj ta dolo6ba velja tudi
za pravne osebe javnega prava, seveda znotraj meja prisilnih predpisov. ee ni
prisilnega predpisa, ki bi prepovedoval javnernu podjetju sklepanje pogodb o
izvajanju storitev in s tem izvajanje javne sluZbe s podizvajalci, potem glede na
dolodbe OZ to lahko stori.

ZGJS niti v dolobbah o javnem podjetju niti kje drugje izvajalcu javne sluZbe ne
prepoveduje sklepanja pogodb o storitvah, torej pogodb, s katerimi bi si za izvajanje
javne sluZbe javno podjetje zagotovilo izvedbo posameznih storitev s podizvajalci.
Prav tako ni kakSnega drugega zakana, ki bi prepovedoval tako sklepanje pogodb
javnemu podjetju.

Na drugi strani je mogode najti zakon, ki izrecno predvideva moZnost, da izvajalec
javne sluZbe izvaja javno sluZbo s podizvajalci. Gre za Zakan o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, st. 12712A06; v nadaljevanju: ZJZPJ, ki sicer posebej ne
ureja javnega podjetja (razen deloma v prehodnih in kondnih dolobbah. kar za
obravnavano vpra5anje ni relevantno), pa6 pa javno-zasebno partnerstvo kot obliko
izvajanja javne sluZbe. V 86. 6lenu pri koncesiji gradnje, kije oblika javno-zasebnega
partnerstva in ki lahko vkljuduje tudi izvajanje javne sluibea, pa ZJZP posebej ureja
podizvajalska razmerja za izvajanje javno-zasebnega partnerstva. ee je
podizvajalsko razmerje izrecno dovoljeno' zasebnemu partnerju v koncesijskem
razmerju za izvalanje javne sluZbe, ni videti nobenega razloga, zaka) bi podizvajalci
bili prepovedani javnemu podjetju, ko izvala gospodarsko javno sluZbo. V kolikor
dolodenih storitev javne sluZbe ne more izvesti javno podjetje samo, je nedvomno
dopustno, daza njihovo izvedbo najame podizvajalce.

5 Pomen pravil javnega naroEan ja za sklenitev pogodbe s
podizvajalcem

Pri tem je treba upo5tevati, da je javno podjetje naroinik po drugem odstavku 3.

dlena Zakona o javnem narodanju (Uradni list RS, 5t. 128/2006, 16/2008, 19/2010 in

1812011; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2), saj ustreza definiciji druge osebe javnega
prava iz te dolodbe" Javno podjetje mora podizvajalce iskati skladno s pravilijavnega
narodanja. Vsaka drugadna ureditev bi porhenila, da so krSena pravila o notranjem
razmerju med obiino in njenim javni podjetjem, v katerem je javno podjetje pridobilo
pravico izvajati gospodarsko javno sluZbo brez izvedbe konkureninega postopka,
torej z neposredno podelitvijo.

t Udeleienci prosto urejajo obtigacijska razmerja, ne smejo pa jih urejati v nasprotju z ustavo, s
prisilnimi predpisi aliz moralnimi nadeli.
" To izrecno doloda prvi odstavek 90. dlena ZJZP.
" Koncedent lahko podizvajalska razmeria celo izrecno naloZi.



Za tako podelitev v noiranjem razmerju pa mora javno podjetje izpolnjevati pogoje za
notranjega izvalalca. Doktrina notranjega izvajalca izvira iz sodbe SodiSda evropskih
skupnosti v zadevi C-107/98 Teckal Srl proti Comune di Viano, Azienda Gas-Acqua
Consorziale {AGAC) di Reggio Ernilia, zato se pogosto imenuje tudi >doktrina
Teckal<. V tej zadevi je SodiSde ES odlodilo, da je treba takrai veljavno Direktivo
Sveta 93136/EGS z dne 14. junija 1993 o usklajevanju postopkov oddaje javnih
naro6il blaga uporabiti v tistih primerih. v katerih namerava narodnik (lokalna
skupnost) skleniti pogodbo o dobavi blaga s subjektom. ki je formalno loien in
neodvisen pri sprejemanju odlo6itev, ne glede na to, da ima ta subjekt status javnega
naroinika. Pri tem pa je sodi56e dopustilo moZnost druga0ne odloeitve, 6e bi bil
poloZaj subjekta, ki mu je bilo naroiilo dodeljeno, soroden poloiaju notranjega
organa narodnika (zlasti z vidika nadzora), tj. de izvala naroenik nadzor nad tern
subjektom, enako kot ga izvala nad notranjimi organi, hkrati pa izvaja predmetni
subjekt naloge/pooblastila narof,nika (gre zgolj za formalno ladenost izvajalca od
obtasti) oz. izvriuje veeino (bistveni del) svoje dejavnosti prav z druZbeniki fiavnimi
narodniki).

V ved nadaljnjih odloditvah je sodiSde jasno oblikovalo to doktrino. lzvedba postopka
oddaje javnega narodila ni obvezna, deprav je sopogodbenik pravna oseba, ki je
pravno lodena od narocnika:

a) ee narodnik, ki je javni organ, izvaia nad tem lodenim subjektom podoben nadzor,
kot je ta, ki ga izvaja nad svojimi lastnimi notranjimi organizacijskimi enotami. pri
6emer manjSinska udeleZba zasebnega podjetja v kapitalu druZbe, v kateri je
udeleZen tudi narodnik, v vsakem primeru izkljueuje moZnost, da bi ta naroinik lahko
nad to druZbo izvr5eval podoben nadzor. kot ga izvaja nad svojimi sluZbami;

b) 6e ta lodeni subjekt opravlja preteZni oz. bistveni del svoje dejavnosti z enim ali
vee javnimi organi, ki ga nadzirajo in ki so narodniki.

ZJN-2 v 8. toiki prvega odstavka 17. ilena (sploine izjerne, ki niso predmet javnega
narodanja) doloda, da se ta zakon ne uporablja za pogodbe, sklenjene med enim ali
vee naroeniki in enim ali ved gospodarskimi subjekti, nad poslovanjem katerih imajo ti
narodniki nadzor, primerljiv nadzoru nad notranjimi organizacijskimi enotami
narodnika. Pri tem mora biti izpolnjen pogoj, da gospodarski subjekti sklepajo
pogodbe, ob upo5tevanju dolodb ZJN-Z, tudi de sami niso narodniki, in pogoj, da je
ponudbena cena enaka ali niZja od cene na trgu. Podobno dolodbo vsebuje tudi
Zakon o javnem naroianju na vodnem, energetskem, transportnem podroeju in
podrodju po5tnih storitev (Uradni list RS,5t. 12812006, 1612008,1912010 in 142A11',
v nadaljevanju: ZJNVETPS) v 6. tocki prvgga odstavka 19. clena (splo5ne izjeme, ki

niso predmet jhvnega narodanja).

Oditno je, da na eni strani ZJN-2 ne prenaSa v celoti v slovenski pravni red zahteve
doktrine notranjega izvajalca, hkrati pa uvaja dva nova pogoja. Glede na to je treba
zahteve doktrine notranjega izvajalca v pravu EU povezati z zahtevami ZJN-2 in

ugotoviti, da morajo za notranjega izvajalca biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- notranji izvajalec je od naroinika, ki je javni organ, loiena pravna oseba, ki je
bodisi sama narodnik po pravilih o javnem naroianju ali pa izvaja postopke
oddaje javnega narodila po ZJN-2 tudi, de sama ni naroinik;



- narofnik, ki je javni organ, mora izvajati nad notranjirn izvajalcem podoben
nadzor, kot je ta, ki ga izvaia nad svojimi lastnimi notranjimi organizacijskimi
enotami;

- notranji izvajalec mora opravljati pretelni oz. bistveni del svoje dejavnosti s
tem narodnikom ali ved narodniki, ki so javni organi;

- ponudbena cena mora biti enaka ali niija od cene na trgu.

Na tem mestu opozarjamo le na prvo alinejo, po kateri mora notranji izvajalec za
sklepanje pogodb izvajati postopke oddaje javnega narodila, tudi de sam ni naroenik.
Javno podjetje sicer je narodnik 2e zalo, ker ustreza definiciji druge osebe javnega
prava iz 3. elena ZJN-2, vendar obstoj notranjega razmerja z obiino $e dodatno
zahteva izvajanje postopkov oddaje javnega narodila.

Na drugi strani pa te dolodbe ZJN-2 (pa tudi ZJNVETPS) pomenijo, da je javnemu
podjetju dovoljeno sklepati pogodbe o storitvah, da sta torel ZJN-2 in ZJNVETPS 5e
druga zakona, ki izrecno predvidevata, da lahko javno podjetje sklepa pogodbe o
izvajanju storitev. Pri tem ni nobene ovire, da bi te pogodbe sklepalo za storitve, ki so
potrebne pri izvajanju javne sluZbe. Nasprotno, ker se razmerje notranjega izvaialca
med obdino in javnim podjetjem nana5a prav na izvajanje javne sluZbe, je torej ZJN-2
treba razumeti tako, da posebej predvideva moZnost, da javno podjetje kot notranji
izvajalec sklepa pogodbe s tretjimi osebarni zaizvaianje storitev, ki so potrebne za to,
da izvaja svoje obveznosti v notranjem razmerju z obdino - torej svoje obveznosti v
zvezi z izvajanjern javnem sluZbe.

6 Postopek nadzora nad zakonitostjo splo5nih aktov
lokalnih skupnosti

Na kratko je treba 5e omeniti postopek, po katerem lahko obdina varuje svoje pravice
glede nadina izvajanja gospodarskih javnih sluZb, ki je le zrcalna slika postopka, v
katerem ministrstva nadzirajo zakonitost sploinih aktov obcinskih organov.

Ministrstvo za okolje in prostor se v obravnavanem dopisu sklicuje na 64. dlen
Zakona o drZavni upravi (Uradni list RS, St. 11312005 - uradno predi5ieno besedilo
UPB4, 12612A07-7UP-8, 48120A9,812A10-ZUP-G in 812012-ZVRS-F; v nadaljevanju:
ZDU-1), ki res ureja nadzor ministrstev nad splo5nimi akti lokalnih skupnosti. Vendar
je treba omeniti, da ta nadzor 5e podrobneje ureja 88a. dlen Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, 5t. 9412007 - uradno preii5deno besedilo UPB2, 2712A08
odt.us, 76t2448, 100/2008 Odt.us, 79t2009, 14t2a10 Odl.us, 51tza1CI, 8412010
Odl.US; v nadaljevanju: ZLS), pri demer sta obe dolodbi med seboj vsebinsko
usklajeni. Tako 64. 6len ZDU-1 kot tudi 88a. dlen ZLS dolodata. da ministrstvo na
svojem delovnem podrocju nadzoruje zakonitost splo5nih in posamienih aktov
organov lokalnih skupnosti. Ker je obravnavani Odlok splo5ni akt sveta Mestne
obdine Ljubljana, je treba uporabiti dolocbe, ki se nanaiajo na splo*ne akte.

Ministrstvo, ki meni, da je doloiba splo5nega akta ob[ine neskladna z ustavo in
zakonom, mora opozoriti organ obdine, za katerega meni, da je izdal akt, ki ni v
skladu z ustavo in zakonom, in mu predlagati ustrezne re5itve ter doloditi rok, v



katerem mora organ lokalne skupnosti ta akt uskladiti. lz dopisa ministrstva ni jasno,

kakine reiitve predlaga in kak5no uskladitev zahteva, zato je dopis ministrstva glede

na zahteve ZDU-1 in ZLS v tem pogledu pomanjkljiv. Tako 64. 6len ZDU-1 kot tudi
B8a. dlen ZLS zahtevata, da mora ministrstvo predlagati vladi, da zahteva zadetek
postopka pred ustavnim sodi5dern za oceno skladnosti sploinega akta obdine z

ustavo in zakonom, 6e organ obdine ne uskladi svojega sploSnega akta z uetavo ali

zakonom. 88a. 6len ZLS pa je 5e podrobnejii, saj predvideva, da vlada na predlog

ministrstva predlaga ustavnemu sodi56u, da zadrZi izvrievanje splo5nega akta

obeine, za katerega ministrstvo oziroma vlada meni, da bi z njegovo izvrSitvijo lahko

nastale vedje motnje v izvr5evanju nalog obCine in bi zato nastale Skodljive posledice

zazdravje ali Zivljenje ljudi, ali veeja gospodarska Skoda, ali pa bi izvr5evanje takega

akta pomenilo kr$itev z ustavo in zakonom zagotovljenih pravic in svoboSdin

obdanov. Res pa je, da tako posebno pooblastilo niti ni potrebno, saj lahko vsaka

stranka ob vloZitvi zahteve ali pobude predlaga tudi zabasna zadrlanje izvr5evanja

izpodbijanega akta pod skoraj enakimi pogoji 2e po sploinih pravilih Zakana a

ustavnem soOi*eu (Uradni list RS, 5t. 6412007 - uradno prediSieno besedilo UPB1 in

rc812}07 - Sklep US).

V tem postopku ima obfina nedvomno poloZaj stranke, in sicer tako v delu, ko gre za

nadzoi ministrstva, kot tudi v postopku pred ustavnim sodi56em. To pa pomeni, da

mora v tem postopku varovati svoje pravice in Ze v postopku nadzora ministrstvu
jasno navesti razloge, zaradi katerih rneni, da obravnavana doloiba drugega

odstavka 14. dlena dCtot a ni v neskladju z ustavo in zakonom. Se v vedji meri pa to

velja za varstvo pravic v morebitnem postopku pred ustavnim sodiSdem, kjer je

nastopanje obdine 5e posebej pomembno zato, ker ima Sele odlobba ustavnega

sodiSda lahko pravne posledice za obdino.

7 Povzetek

Glede na to je mogode redi naslednje:

- lzvajalec javne sluibe obdelava me$anih komunalnih odpadkov v Mestni
obdini Ljubljana ie javno podjetje Snaga d.o.o., ki prevzema celotno
odgovornosi za izvajanje javne sluibe v razmerju do Mestne obdine
Ljubljana in uporabnikov, in samo izvaja tudi nekatere operativne
sloriive v zvezi s tem: storitve tehtanja neobdelanih me$anih komunalnih
odpadkov ob prevzemu, storitve tehtanje ostanka obdelave ob prevzemu

ostanka na odlaganje, vodenje ustreznih evidenc, zagotavljanje
mesednih analiz odpadkov po obdelavi, skrb in odgovornost za ceno in
njeno zaraiunavanje uPorabnikom ;

- V okviru pogodbeno dogovorjenega opravljanja storitev bo podizvajalec
prevzel, prevaial in obdelal me6ane komunalne odpadke ter prevaial
ostanek predelave rneianih komunalnih odpadkov nazaj izvajalcu javne

slu2be na odlagaliSie;
- tak polo2aj, kolavno podjetje izvtlajavno sluibo s podizvajalcem, pa ni

v nasprotju s g. flenom ZGJS; s tem dlenom ie prepovedan le.poloiaj, v
katerem bi lavno podjetje v celoti preneslo izvajanje javne sluibe na

drugo osebo, ta oseba pa bi jo zaEela v celoti izvajati v lastnem imenu in
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za svoj raeun, saj je to bistvo drugega naiina izvajanja javne sluibe, in
sicer koncesije; tako poloiaj bi bil v nasprotju z ZGJS, saj koncesije ne
bi podelila obdina;
6. dlena ZGJS pa ni mogode razumeti tako, da ob*ino sili v relafivno
dolgorodno podelitev izvajanja gospodarske javne sluibe koncesionarju,
6e ieli izvajanje javne sluibe zagotoviti s svojim javnim podjetjem; za
ias, dokler javno podjetje ne pridobi potrebnih objektov in naprav, sme
posamezne storitve te javne sluibe izvajati podizvajalec javnega
podjetja, ki take objekte in naprave ima;
niti ZGJS niti kakSen drug zakon ne prepoveduje javnemu podjetju
sklepati pogodb o izvajanju storitev s podizvajalci; glede na doloibe
ZGJS za javno podjetje v celoti veljajo dolofbe OZ, vkljudno s splo$no
doloiho 3. 6lena o svobodi sklepanja pogodb; na drugi strani je najti
zakone, ki pri izvajanju gospodarske javne sluibe in tudi posebej
javnemu podjetju dovoljujejo sklepanje podizvajalskih razmerij;
tako ZJZP v 86. dlenu pri koncesiji gradnje, ki je oblika javno-zasebnega
partnerstva in ki lahko vkljuduje tudi izvajanje javne sluzbe, izrecno
dovoljuje podizvajalska razmerja za izvajanje javno-zasebnega
partnerstva; de je podizvajalsko razmerje izrecno dovoljeno zasebnemu
partnerju v koncesijskem razmerju za tzvajanje javne sluibe, ni videti
nobenega razloga, zakaj bi podizvajalci bili prepovedani javnemu
podjetju, ko izvaja gospodarsko javno sluibo;
zJN-2 in ZJNVETPS pri urejanju pogojev za notranjega izvajalca posebej
predvidevata, da mora notranji izvajalec sklepati pogodbe po postopku
oddaje javnega naroiila; notranji izvajalec v smislu teh predpisov je tudi
javno podjetje, za katerega torej ta dva zakona izrecno predvidevata, da
sklepa tudi pogodbe za izvajanje storitev;
obdina mora svoje pravice varovati 2e v postopku nadzora pred
ministrstvom in podrobno predstaviti razloge, zaradi katerih meni, da
doloiba drugega odstavka 14. 6lena odloka ni v neskladju z ustavo in
zakonom, $e posebej ne s 6. ilenom ZGJS; 5e bolj to seveda velja za
morebiten postopek pred ustavnim sodiSdem.

prof. dr. Rajko Pirnat
Predsednik inStituta
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