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Zadeva: Zaključeno povpraševanje - Nadzor na izvajanjem GJS varstva okolja
Vprašanje:
na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po izvedbi povpraševanja
med članstvom.
Občina je bila s strani Nadzornega odbora občine opozorjena, da naj je bi izvajala zadostnega
finančnega in strokovnega nadzora nad izvajanjem GJS varstva okolja. V zvezi s tem jo zanima,
kako v drugih občinah s strani občinske uprave nadzorujete izvajanje javne službe.
Občina članice smo prosili za odgovore do 2. 7. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si. V
nadaljevanju jih podajamo v zbirni obliki:
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
Na območju Mestne občine Murska Sobota se izvajajo naslednje obvezne občinske
gospodarske javne službe (GJS):
odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode (javno službo izvaja Komunala,
javno podjetje d.o.o., katere edina ustanoviteljica je mestna občina);
oskrba s pitno vodo (javno službo izvaja javno podjetje Vodovod sistem B d.o.o.,
katerega je mestna občina soustanoviteljica, 12 ustanoviteljic);
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (javno službo preko koncesijske
pogodbe izvaja družba Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., mestna občina je tudi
soustanoviteljica družbe);
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov (javno službo izvaja javno podjetje Center za ravnanje
z odpadki Puconci - CEROP, katerega je mestna občina soustanoviteljica -27 ustanoviteljic);
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se izvaja preko koncesijske
pogodbe, koncesionar PETROL d.d..
Ustanoviteljske pravice mestna občina v družbi Komunala, javno podjetje d.o.o. vrši preko
nadzornega sveta in tudi neposredno, preko pristojnega oddelka mestne uprave. Neposredni
nadzor zajema redno sodelovanje z vodstvom podjetja in ključnimi službami. Za vsako
poslovno leto se pregleda in potrdi poslovni načrt, tako za področje celotnega podjetja, kot za
področje GJS. Poslovni načrt poleg nadzornega sveta, potrdi tudi pristojni oddelek mestne
uprave. S poslovnim načrtom je mestna uprava seznanjena že v fazi same priprave. Podobno
je tudi pri letnem poročilu, tega poleg nadzornega sveta in pristojnega oddelka mestne uprave,
obravnava in sprejme na seji tudi mestni svet. V skladu s SRS letno poročilo vključuje tudi

razkritje poslovanja GJS. Tudi pri pripravi elaboratov za določanje cen gospodarske javne
službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode je mestna uprava vključena že v
procesu priprave elaborata. Torej uprava javnega podjetja ob pripravi elaboratov tesno
sodeluje z mestno upravo.
MESTNA OBČINA VELENJE
Izvajanje nadzora je odvisno od splošnih aktov in medsebojnih pogodb z izvajalcem GJS
varstva okolja, ki ta nadzor opredeljujejo. Gre za razliko med javnimi podjetji in koncesionarji,
ker je lahko tudi drugačna zakonodajna osnova ( za vse ZLS, za JP je osnova ZGJS, koncesije
možno ZJZP).
Izvajalci GJS imajo običajno revidirane rezultate poslovanja, poslovne načrte in poročila
sprejemajo preko sveta ustanoviteljev in skupščine, ali na občinskih svetih, glede na to kako
to določa osnovni akt. Elaborate o cenah se preveri skladno z uredbo; torej je odvisno od tega,
kako je organizirana posamezna javna služba. V primeru naše občine so posamezni referenti,
ki so v Uradu za komunalne dejavnosti zadolženi za posamezne GJS varstva okolja.
Posameznik bdi nad postopkom, vodi spis, preveri s strani izvajalcev podane podatke,
pripravi gradiva za kolegij uprave ali Svet mestne občine, po potrebi pa vključujejo tudi druge
notranje ali zunanje strokovnjake ( finančne in pravne). Za ta namen se imenuje delovna
skupina (zopet odvisno, kako je to definirano v posamičnem aktu).
MESTNA OBČINA MARIBOR
Nadzor nad izvajanjem delovanja gospodarskih javnih služb se izvaja skladno s podpisanimi
koncesijskimi pogodbami ter nato preko letne predstavitve elaborata po Uredbi o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), navsezadnje pa tudi preko nadzornega sveta,
saj so komunalna podjetja v večinski lasti Mestne občine Maribor, kar nam omogoča pregled
in potrjevanje dokumentacije, ki jo koncesionarji posredujejo na MOM.
Izvajalec javne službe tudi za najem infrastrukture namreč vsak mesec posreduje na MOM v
pregled za najem infrastrukture obvestilo, za kar se izstavi račun podjetju skladno s Pogodbo
o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture za posamezne gospodarske javne
službe. Kontrola izvajanja GJS se preverja tudi na terenu.
Zgoraj je podan opis izvajanja GJS na splošno za vse GJS. V kolikor želite lahko podamo še
podrobnejši opis izvajanja nadzora po posameznih GJS.
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OBČINA POSTOJNA
obveščamo vas, da v Občini Postojna sami ne izvajamo direktnega nadzora nad izvajanjem
GJS varstva okolja. To izvaja, v okviru svojih rednih nalog, Skupna občinska uprava občin
Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke, tudi na območju Občine Postojna.

Lep pozdrav,
Sekretariat SOS
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