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ČLANOM OB ČINSKEGA SVETA 
OBČINE IZOLA 
 
 
Zadeva: Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Izola – vrnitev v ponovno 
prvo obravnavo 
 
Obrazložitev 
Na podlagi drugega odstavka 112. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradne objave Občine 
Izola, št. 2/0, 3/1 in 5/05), Vam v obravnavo in sprejem predlagamo sklep o vrnitvi predloga 
Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Izola v ponovno prvo obravnavo, zaradi 
obsežnih vsebinskih sprememb. 
 

S prvotnim predlogom odloka je bilo namreč predvideno, da bo gospodarske javne službe, ki 
so predmet urejanja - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst 
komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov na območju Občine Izola - še naprej izvajalo JP Komunala Izola d.o.o.  
 
Župan Občine Izola je z dopisom, št. 410-111/2017 z dne 9. 5. 2017, obvestil JP Komunala 
Izola d.o.o., da se je glede na predvidene spremembe zakonodaje in glede znižanja cen 
ponudnikov, ki odvažajo odpadke odločil zadolžiti občinsko upravo naj prične s postopki 
podelitve koncesije glede prevzema in odvoza mešanih komunalnih odpadkov iz Občine 
Izola, kot tudi, da se namerava Občina Izola povezovati z ostalimi občinami, vse z namenom 
racionalizacije in znižanja cen ter gospodarnega ravnanja in sodelovanja med javnim 
sektorjem. 
 
Glede na navedeno bo dejavnost zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki je obvezna 
gospodarska javna služba po Zakonu o varstvu okolja, še naprej opravljalo občinsko javno 
podjetje JP Komunala Izola d.o.o., za ostali dve službi - obdelava določenih vrst komunalnih 
odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov – pa je 
predvidena podelitev koncesije, in sicer gre za koncesijo storitve. Koncesijsko razmerje je 
potrebno skleniti zaradi določb slovenske zakonodaje. 
 
Predlagamo, da se predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Izola zato 
vrne v ponovno prvo obravnavo.  
 
 
 
 
 



Finančne posledice 
Sprejem predlaganega odloka ne bo imel obremenitev za občinski proračun. 
 
Zaklju ček 
Na osnovi podane obrazložitve Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme sklep s katerim se 
predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Izola vrne v ponovno prvo 
obravnavo. 
 
Hkrati predlagamo članom Občinskega sveta, da obravnavajo in sprejmejo predlog Odloka o 
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Izola v prvi obravnavi in ga posredujejo v 30 
dnevno obravnavo. 
 
 
 
Obrazložitev pripravila:  
Višja svetovalka 
mag. Irena Prodan 
v sodelovanju s predstavniki 
JP Komunala Izola d.o.o. 
 
 
 
Vodja UGDIKR                                                                                                         Župan 
mag. Tomaž Umek                                                                                                            mag. Igor Kolenc 
 
 
 
Priloge: 
- predlog sklepa, 
- predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Izola, 
- dopis JP Komunala Izola d.o.o., št. 410-111-2017 z dne 9. 5. 2017, 
- aneks št. 2 k Pogodbi za prevzem odpadkov iz Občine Izola, št. 11-5-4842/2015 z dne 16. 

12. 2015 - sporazumna prekinitev pogodbe z Saubermacher Slovenija d.o.o. iz Murske 
Sobote, 

- začasna pogodba o izvajanja storitev ravnanja z odpadki v regijskem centru za ravnanje z 
odpadki Ljubljana – RCERO LJUBLJANA. 

 
 
Obrazložitev prejmejo: 
1. člani OS, 
2. Urad za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj, tu, 
3. zbirka dokumentarnega gradiva. 



                                                                                                                                          Priloga 1 

 
 

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA                                                                      PREDLOG 
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE 
Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8 
6310 Izola – Isola 
Tel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00 110 
E-mail: posta.oizola@izola.si 
Web: http://www.izola.si/ 

 
Številka: ….. 
Datum:    
 
 
Na podlagi drugega odstavka 112. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Izola (Uradne 
objave Občine Izola, št. 2/0, 3/1 in 5/05), ter 30. in 101. člena Statuta Občine Izola (Uradne 
objave Občine Izola, št. 15/99, 17/12 in 6/14) je Občinski svet Občine Izola na svoji ….. redni 
seji, dne ......................., sprejel naslednji 
 
 

S  K  L  E  P 
 
 

1.  
 

Zaradi obsežnih vsebinskih sprememb se, na podlagi drugega odstavka 112. člena Poslovnika 
občinskega sveta (Uradne objave Občine Izola, št. 2/0, 3/1), predlog Odloka o ravnanju s 
komunalnimi odpadki v Občini Izola, ki je bil sprejet v prvi obravnavi na 16. redni seji OS, 
dne 15. 12. 2016, vrne v ponovno prvo obravnavo. 
 

2.  
 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
                     Ž u p a n 
 

mag. Igor KOLENC  
 
 
 
 
 
 
 
Sklep prejmejo:       
1) člani OS, 
2) Župan, 
3)   v zbirko dokumentarnega gradiva,  
4) arhiv – 2x. 

 



Priloga 2 

 
 

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA                                                                      PREDLOG 
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE 
Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8 
6310 Izola – Isola 
Tel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00 110 
E-mail: posta.oizola@izola.si 
Web: http://www.izola.si/ 

 
Številka:  
Datum:    
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 30. in 101. 
člena Statuta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 15/99, 17/12 in 6/14) je Občinski 
svet Občine Izola na svoji …..  redni seji, dne ......................., sprejel naslednji 
 
 

S  K  L  E  P 
 

1.  
 
Sprejme se predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Izola v prvi 
obravnavi in se ga posreduje v ______-dnevno obravnavo članom Občinskega sveta. 
 

2. 
 
Občinska uprava naj po zaključku obravnave pripravi predlog odloka za drugo obravnavo, in 
sicer tako, da pri tem upošteva pripombe, predloge in mnenja, ki so bila podana na današnji 
seji občinskega sveta, ter tiste predloge, pripombe in mnenja, ki bodo prispela v času 
obravnave.  
 
Tako pripravljen predlog odloka se posreduje v obravnavo in sprejem članom Občinskega 
sveta. 
 

3. 
 
Ta sklep velja takoj. 
                   
 
                                                                                                                    Ž u p a n 
 

      mag. Igor KOLENC 
 
Sklep prejmejo:       
1) člani OS, 
2) Župan, 
3)   v zbirko dokumentarnega gradiva,  
4) arhiv – 2x. 
 


