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Zadeva: Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z 
odpadnimi nagrobnimi svečami – mnenje  MJU

Ministrstvo za javno upravo je v medresorsko usklajevanje prejelo Zakon o interventnih ukrepih 
pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami.

Strokovne službe ministrstva so gradivo pregledale in nanj podajamo naslednje pripombe:

Splošne pripombe:

Pripomba se nanaša na točko 8. na 4. strani vladnega gradiva kjer navajate, da se vsebina 
predloženega gradiva (predpisa) ne nanaša na pristojnosti, delovanje in financiranje občin. 
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, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) v 149. členu določa obvezne 
občinske gospodarske javne službe varstva okolja, mednje posledično sodi tudi ravnanju s 
komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. Ker gre po vsebini za 
izvajanje občinske javne službe, menimo da mora to predlagatelj ustrezno zapisati. Iz medijev 
smo zasledili, da so se pri pregledu na terenu sestali s predstavniki občinskih javnih podjetij in 
predlagamo, da to navedejo v gradivu.

K 8. členu predloga zakona:

V zvezi s predmetnim členom predlagamo razmislek o smiselnosti le-tega, da ne bo prišlo do 
dvojnega administrativnega obremenjevanja za poročevalce, ki imajo že tako predpisano 
poročanje in dokumentiranje dogodkov ministrstvu v Zakonu o varstvu okolja oziroma 
posameznih uredbah izdanih na podlagi Zakona o varstvu okolja.

K prvemu odstavku 9. člena predloga zakona:

Upoštevajoč vsebino predloga določbe menimo, da je navedba "določb splošnega upravnega 
postopka" (nanaša se na določbe o upravni izvršbi), nepotrebna. S predlagano določbo se 
namreč želi urediti  uporaba posameznih določb zakona tudi v primerih, ko bodo kapacitete 
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oziroma zmogljivosti skladiščenja odpadkov presežene, zato dikcija, ki je uporabljena v uvodu 
te določbe, ne doprinese  nove vsebine.

K določbi petega odstavka 9. člena:

Iz previdnosti opozarjamo, da lahko naročnik na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju 
(ZJN-3) ustavi postopek le do roka za oddajo ponudb. Po poteku roka za oddajo ponudb pa 
ustavitev postopka javnega naročanja ni več mogoča, naročnik pa lahko upoštevajoč določila 
ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe, 
vendar lahko v tem primeru začne (ta naročnik) nov postopek le, če so se bistveno spremenile 
okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe. V kolikor je ministrstvo želelo zajeti tudi te 
primere, predlagamo, da člen ustrezno popravi, predlog popravka v nadaljevanju: 

»9. člen

(1) ...
(5) Določbe prejšnjih odstavkov se uporabljajo tudi če izvajalec javne službe najkasneje do 1. 4. 
2019  ministrstvu sporoči, da je zaradi dolgotrajnosti ali drugih upravičenih razlogov ustavil
postopek javnega naročanja končal brez izbire, ki ga je za  izbiro  izvajalca obdelave odpadkov 
vodil v  skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št.
68/18).«

»K 9. členu:
V predmetnem členu je določena tudi možnost, da se s tem zakonom predlagani  interventni 
ukrepi izvedejo tudi za komunalno odpadno embalažo, za katere je izvajalec javne službe v 
skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno 
embalažo (Uradni list RS, št. 68/18) že začel postopek izbire izvajalca obdelave odpadkov, 
vendar pa ta izbirni postopek zaradi dolgotrajnosti ali drugih razlogov, ki niso na strani izvajalca 
javne službe, v doglednem času ni pripeljal do končne izbire izvajalca obdelave, zaradi česar se 
je izvajalec javne službe v skladu  z določili zakona, ki ureja javno naročanje, odločil, da bo 
postopek javnega naročanja ustavil oziroma zavrnil vse ponudbe. Vendar predlagani zakon 
vsebuje časovno omejitev, saj določa, da v tovrstnih primerih država interventne ukrepe izvede 
le, kolikor je izvajalec javne službe svojo odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja 
ministrstvu sporočil najkasneje do 1. 4. 2019.«

S spoštovanjem, 

Mojca Ramšak Pešec
            državna sekretarka
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