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ZADEVA:

SPREJEM IZJAVE OBČINSKEGA SVETA OBČINE LUKOVICA O
SEZNANITVI S FINANČNIM JAMSTVOM IN ODGOVORNOSTJO
ZAGOTAVLJANJA IZVIRNIH NALOG OBČINE GLEDE ZAPRTJA
ODLAGALIŠČA DOB

NAMEN:

Obravnava in sprejem izjave o seznanitvi Občine Lukovica kot
solastnice JKP PRODNIK d.o.o., z višino finančnega jamstva
in odgovornostjo izvajanja izvirnih nalog Občine glede zaprtja
odlagališča

PRAVNA PODLAGA:

- 20. člen Statut Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 9/11 in 15/14);
- Uredba o odlagališčih odpadkov (Ur. list RS, št.: 10/14, 54/15
in 36/16);

PREDLAGATELJ:

- Matej KOTNIK, župan

POROČEVALEC:

- g. Marko FATUR – direktor JKP Prodnik d.o.o.,
OBRAZLOŽITEV:

Javno komunalno podjetje PRODNIK d.o.o. na podlagi sprejetih splošnih aktov občine
zagotavlja izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi
odpadki. Javno podjetje je v mesecu avgustu 2016 na Ministrstvo za okolje in prostor, Agencijo
RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija za okolje), podalo vlogo za izdajo
okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Dob v obdobju
zaprtja odlagališča ter izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča glede
emisij v vode.
Agencija za okolje je v mesecu decembru 2016 javno podjetje pozvala, da dopolni vlogo z
dokazili o ustreznih finančnih jamstvih za zavarovanje izvedbe ukrepov za čas njegovega
zaprtja. Uredba o odlagališčih določa, da poleg t.i. običajnih finančnih jamstev kot so bančne
garancije, zavarovalne police ali zastave depozita pri banki, je lahko jamstvo dano tudi v obliki
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izjave upravljavca odlagališča, če je javna infrastruktura odlagališča v lasti občine ali več občin,
upravljavec pa je v izključni lasti občine ali je izključna solast občin. V tem primeru morajo izjavo
potrditi občina oziroma občine, ki so solastnice javnega komunalnega podjetja oz. upravljavca
odlagališča.
Agencija za okolje je v obrazložitvi sklepa za dopolnitev oz. podaljšanje roka za vlogo zapisala,
da le izjava s strani zakonitih zastopnikov občine, torej županov, ni sprejemljiva v smislu
zavezujočih določb Uredbe, temveč da mora izjavo oz. sklep sprejeti tudi občinski sveti
solastnic.
Iz zgoraj navedenega predlagamo, da Občinski svet Občine Lukovica sprejme spodaj navedeno
izjavo. Ker so solastnice JKP PRODNIK d.o.o., tudi Občine Domžale, Mengeš, Moravče in
Trzin, bo potrebno izjave sprejeti na vseh občinskih svetih občin solastnic javnega podjetja. Po
potrditvi izjav na vseh občinskih svetih, bodo župani vseh občin solastnic javnega podjetja, ki je
upravljavec odlagališča, podpisali skupno izjavo.
Občinski svet Občine Domžale kot večinske lastnice je izjavo že potrdil, prav tako Trzin in
Moravče.
Okoljevarstveno dovoljenje bo lahko izdano šele po tem, ko bodo potrjene vse izjave s strani
pristojnih občinskih svetov in posredovane pristojni agenciji za okolje.
FINANČNE POSLEDICE: Neposrednih finančnih posledic za proračun Občine Lukovica ni, saj
se s podajo izjave solastnic javnega komunalnega podjetja nadomešča izdaja bančne
garancije.
PREDLOG SKLEPA:
1. OBČINA LUKOVICA, Lukovica pri Domžalah, Stari trg 1, 1225 Lukovica, mat. št.:
5880491000, je kot solastnica oz. družbenica Javnega komunalnega podjetja
PRODNIK d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale, upravljavca odlagališča
nenevarnih odpadkov Dob, seznanjena z višino finančnega jamstva in
odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine, določenih z zakonom v času
po zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Dob v skladu z Uredbo o odlagališčih
odpadkov (Ur. list RS, št.: 10/14, 54/15 in 36/16).

Matej KOTNIK,
župan

PRILOGA:
- Sklep;
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