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ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE LOG - DRAGOMER  
 
 
ZADEVA:  Sporazum o zagotavljanju izvajanja gospodarskih jav nih služb 

obdelave dolo čenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih od padkov 
št. 1/2015 
 

PRAVNA PODLAGA:  – Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – 
ORZGJS40), 

– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno 
prečiščeno besedilo, 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 in 92/13) 

– Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 
127/06) 

– Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Log - Dragomer 
(Uradni list RS, št. 72/2008) 

– Statut Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07)  
 

NAMEN: obravnava in sprejem  
 

POROČEVALEC:  Igor Petek, pomočnik direktorja Snaga, d.o.o. 
 

 
I. OBRAZLOŽITEV 
Občine ustanoviteljice Javnega holdinga Ljubljana in lastnice gospodarske javne 
infrastrukture zgrajene v okviru RCERO Ljubljana so občinam vključenim v RCERO poslale 
predlog besedila Sporazuma o zagotavljanju izvajanja gospodarskih javnih služb obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov, ki ga je le-ta sprejel.  
 
V Sporazumu so upoštevane pripombe nekaterih predstavnikov občin o upoštevanju »ZERO 
WASTE« zavez podanih v sprejetih dokumentih.  
 
Junija 2006 je bila podpisana medobčinska pogodba o sofinanciranju nadgradnje RCERO 
Ljubljana. Prvotnim občinam podpisnicam (sovlagateljice) so se pozneje pridružile še druge 
občine, tako je sedaj v RCERO Ljubljana vključenih 37 občin, s tremi pa potekajo dogovori. 
Snaga izvaja javno službo po Zakonu o gospodarskih javnih službah v obliki javnega podjetja 
za 7 občin ustanoviteljic, v obliki koncesije pa danes v 3 občinah, kjer so podeljene koncesije 
za omejeno obdobje. Skladno z zakonodajo mora Snaga urediti ustrezno koncesijsko 
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razmerje v vseh občinah vključenih v RCERO Ljubljana. Osnovo za ureditev razmerij prinaša 
ta sporazum, ki pa predstavlja tudi osnovo za pristopanje novih občin. Koncesijsko razmerje 
je potrebno skleniti zaradi določb slovenske zakonodaje, pri tem pa ne gre za pravo 
koncesijsko razmerje. Po podpisu sporazuma je predvideno sprejetje ustreznega odloka v 
vseh občinah z vsebino koncesijskega akta in koncesijske odločbe ter odloka o izvajanju 
javne službe in ustreznih koncesijskih pogodb. 
 
Na podlagi prakse Sodišča EU v zadevi C-480/06, Komisija proti Nemčiji Direktiva o javnih 
naročilih v četrtem odstavku člena 12 ureja t.i. pogodbeno oz. horizontalno sodelovanje, kot 
pogodbo o izvedbi javnega naročila, sklenjeno izključno med dvema ali več javnimi naročniki. 
V takem primeru ne gre za »pravo« »in house« razmerje v smislu prvega odstavka 12. člena 
Direktive o javnih naročilih oziroma prvega odstavka 28. člena Infrastrukturne direktive 
oziroma prvega odstavka 17. člena Direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb, saj ne gre 
za sodelovanje med javnim naročnikom in od njega odvisne pravne osebe ampak za 
sodelovanje dveh javnih naročnikov. Ker pa gre za skupno izvajanje določene ali več javnih 
storitev s strani javnih naročnikov in s tem gospodarnejše in lažje opravljanje teh nalog, je 
takšno sodelovanje ob izpolnjevanju določenih pogojev ravno tako izvzeto iz uporabe 
Direktive o javnih naročilih.  
Sodišče EU je zastavilo izhodišče glede t.i. horizontalnega sodelovanja pri skupnem 
opravljanju nalog javnega značaja v sodbi z dne 9. junija 2009 v zadevi Komisija proti 
Nemčiji (C-480/06, ZOdl., str. I-4747, točke 37, 44 in 47), dopolnilo pa dne 
19. decembra 2012 v zadevi Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce in drugi 
(C-159/11, točki 34 in 35) ter sklepu z dne 20. junija 2013 v zadevi Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri (C-352/12, točka 43 in nasl.). Iz te sodne prakse lahko razberemo pet točk, ki mora 
biti kumulativno izpolnjenih za dopustnost horizontalnega sodelovanja, in sicer: 

• sporazum se sklepa z namenom vzpostavitve lojalnega sodelovanja med udeleženimi 
javnimi organi pri skupnem izvajanju nalog javnih storitev - zagotovitev opravljanja javne 
službe, ki je skupna tem organom, 

• sporazum ureja pravna razmerja samo ob upoštevanju vidikov javnega interesa; 

• udeleženi podpisniki tega sporazuma na odprtem trgu ne ustvarijo več kot 10 % 
prihodka iz dejavnosti, ki so pomembne za izvajanje sporazuma; 

• sporazum ne vključuje finančnih nakazil med udeleženimi javnimi organi, 

• v nobenem od vključenih javnih organov zasebni sektor ni udeležen. 
 
Predmetno zadevo je obravnaval Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske 
javne službe dne 8. 12. 2015 na 7. redni seji. 
 
PREDLOG SKLEPA 
Občinski svet Ob čine Log - Dragomer se seznani z besedilom Sporazuma  o 
zagotavljanju izvajanja gospodarskih javnih služb o bdelave dolo čenih vrst 
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave  ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov št. 1/2015 in soglaša z njim. 
 

Občina Log - Dragomer 
    Župan 

       Miran Stanovnik, l.r. 
 
PRILOGA: 
− Sporazum o zagotavljanju izvajanja gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst 

komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
št. 1/2015  


