Pojasnila na pripombe članice Statutarno pravne komisije glede besedila Odloka o koncesiji
za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: odlok):
k 1. členu:
Podeljuje se ena in ne dve koncesiji, izbran bo en izvajalec za izvajanje obeh javnih služb.
k 2. členu:
- peta alineja prvega odstavka:
Uporabljen je prihodnjik in ne sedanjik, ker bo javni razpis šele izveden, ko bo odlok sprejet v vseh
občinah v enakem besedilu.
- sedma alineja prvega odstavka:
Zapisana je samo »oseba«, ker tak zapis vključuje vse – fizične in pravne osebe, samostojne
podjetnike ter osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost.
k 4. členu:
Beseda »ureja« se nanaša samo na odlok, ki ureja ravnanje z odpadki (gre za Odlok o ravnanju z
odpadki v Občini Brda, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 64/2016). Zaradi
navedenega se beseda »ureja« uporablja v ednini.
k 9. členu:
Prvi odstavek 9. člena uporablja besedo »javne službe« v množini, kar je skladno s pojasnilom iz
prve alineje prvega odstavka 2. člena.
k 12. členu:
Besedilo »vključno z razlogi iz 6. odstavka tega člena« se nanaša na 45. člen Zakona o nekaterih
koncesijskih pogodbah (ZNKP) in ne na 12. člen odloka. Zakon v šestem odstavku 45. člena
namreč navaja, kateri razlogi se lahko uporabijo za izključitev subjekta v postopku izbire
koncesionarja, v odloku pa se želi poudariti, da se skladno z odlokom navedene razloge tudi
uporabi kot izključitvene.
k 13. členu:
V tretjem odstavku 13. člena gre resnično za nepravilno sklicevanje, se popravi v »iz drugega
odstavka«, v sedmem odstavku pa je pravilno besedilo »iz tretjega odstavka«. To se popravi pred
objavo.
k 35. členu:
»Odkup koncesije« se je črtal, ker je zaradi narave javnih služb tak način prenehanja nepotreben
in v praksi ni izvedljiv. »Prevzema koncesije« pa ZNKP ne predvideva, prevzem koncesije v režijo
(v skladu z ZGJS) pa zaradi narave javnih služb ni mogoč (izvajanje teh javnih služb je povezano
z različnimi dovoljenji in kapacitetami, ki jih mora zagotavljati koncesionar).
k 36. členu:
Navedba odpovedi koncesijskega razmerja je usklajena z ZNKP.
k 37. členu:
Vsaka oblika prenehanja koncesijskega razmerja, ki je navedena v 36. členu, je posebej urejena
še v samostojnem členu, zato se besedilo v 37. členu ponovi (iz prve alineja prvega odstavka 36.
člena).
k 38. členu:
Koncesijska dokumentacija je razpisna dokumentacija, ki bo pripravljena v postopku javnega
razpisa in bo vsebovala pogoje, ki jih bo moral izpolnjevati prijavitelj, merila za izbiro, različne
obrazce, vzorec koncesijske pogodbe in podobno. Briše se ločilo.
k 41. členu:
Koncesijski akt je ta odlok (prvi odstavek 1. člena odloka).

