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I. ZAKONSKAPODLAGA
16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35114,21/15,25117),
32. in 33. dlen Zakona o gospodarskih javnih sluZbah (Uradni list RS, 5t. 32193, 30/98 -
ZZLPP O, 12'l I 06 - ZJZP, 3 8/1 0 - ZUKN in 57l I 1 - OMGJS40),
Zakon o varstru okolja (Uradni list RS, 5t. 39/06 - uradno predi5deno besedilo, 49106 -
ZMetD,66106 - odl. US, 33/07 - ZPNadrt, 57/08 - ZFO-IA. 70108, 108/09, 108/09 -
ZPNadrt-A, 48112, 57112,92113, 56115, 102115,30116, 61/17 - GZ,21l18 - ZNOrg in
84/18 - ZIURKOE),
Odlok o gospodarskih javnih sluZbah v Obdini Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t.

29196, 52/97, 19107, 16118).

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA
Obdinski svet Obdine Moravske Toplice je na 7. seji sprejel Odlok o nadinu izvajanja obvezne
obdinske gospodarske javne sluZbe zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov na obmodju
Obdine Moravske Toplice in ga posredoval v l5-dnevno javno riLzpravo, ki je trajala od 5.9.
do 20. 9. 2019. V dasu javne razprave je zainteresirana javnost lahko podala pisne pripombe
in predloge. Glede na to, Obdina Moravske Toplice ni prejela nobenega predloga oz.
pripombe, obdinskemu svetu predlagam, da sprejme odlok v enakem besedilu, kot je bil
sprejet v prvi obravnavi.

3. PREDLOG SKLEPA
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o predmetu in
pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne obtinske gospodarske javne
sluibe zbiranja doloienih vrst komunalnih odpadkov na obmoiju obiine Moravske
Toplice.
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Na podlagi dolodil 32. in 35. dlena Zakona o gospodarskih javnih sluZbah/ZGJSl (Uradni list
RS, 5t. 32193, 30/98-ZZLPPO, l2'7106-ZlZP,38/10-ZUKN, 57111),9. dlena Odloka o
gospodarskih javnih sluZbah v Obdini Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 29196, 5219'7,

19/07, 16/18), 10. dlena Odloka o nadinu izvajanja obvezne obdinske gospodarske javne
sluZbe zbiranja dolodenih wst komunalnih odpadkov na obmodju Obdine Moravske Toplice.
(Uradni list RS, 5t. ....) in 16. dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS,5t.
35/14,21115,25117) je Obdinski svet Obdine Moravske Toplice na ..... redni seji dne .....,
sprejel

ODLOK
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne obiinske

gospodarske javne sluibe zbiranja doloienih vrst komunalnih odpadkov na obmoiju
Obiine Moravske Toplice

Spr-oSNe DoLoaBE

f. ilen
(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se dolodijo predmet in pogoji opravljanj a
obvezne lokalne gospodarske javne sluZbe zbiranja dolodenih wst komunalnih odpadkov (v
nadaljevanju: javna sluZba) na obmodju Obdine Moravske Toplice (v nadaljevanju: obdina).
(2) S tem odlokom se dolodijo:

- dejavnosti, ki so predmet javne sluZbe,
- obmodje izvajanja javne sluZbe, uporabnike ter razme{a do uporabnikov,
- pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
- javna pooblastila koncesionarju,
- splo5ni pogoji za izvajanje javne sluZbe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo

zagotavljajo,
- wsta in obseg monopola,
- zadetek in das trajanja koncesije,
- viri financiranj a j avne sluZbe,
- naiin plaiila koncesionarja.
- nadzor nad izvajanjem javne sluZbe,
- prenehanje koncesijskega razmerja,
- organ, ki opravi izbor koncesionarl'a,
- organ, pooblaSden za sklenitev koncesijske pogodbe in
- druge sestavine, potrebne za doloditev in izvajanjejavne sluZbe.

ObrazloZitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi 32. in 33. ileno Zakona o gospodarskih jovnih sluibah
QGJS), ki doloiata, vsebino koncesijkega akta.

2. ilen
(upotaba izrazov)

V odloku uporabljeni izrazi v slovnidni obliki za mo5ki spol se uporabljajo kot ner.tralni za
Zenski in moSki spol.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoiek, glede katerega obdina ne jamii
odikodninsko ali kko drugate. Predlagane reiitue v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno det sprejetega predpisa
(iesta toika 7. ilena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znataja (Uradni lin Rt it 24/16).
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ObrazloZitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiil Zakona o enakih moinmostih Zensk in moikih in
Zakona o uresniievanju naiela enakega obravnavanja, ki zahtevata dosledno uporabo
izrazov, ki se nanaiajo na osebe v ienski in moiki jezikovni obliki.

U. PRnonrBr JAvNE sLUZBE

3. ilen
(storitve, ki so predmet javne sluibe)

(1) Javna sluZba po tem odloku obsega storitve zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov
na obmodju obdine.
(2) Vrsto in obseg storitev doloda Odlok o nadinu izvajanja obvezne obdinske gospodarske
javne sluZbe zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov na obmodju Obdine Moravske
Toplice.

ObrazloZitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi prve alineje 33. ilena Zakona o gospodarskih javnih
sluibah, ki doloia, da koncesijski akt vsebuje dejavnost ali zadeve, ki so predmetjavne sluZbe.

I l. ilen Odloka o naiinu inajanja obvezne obiinske gospodarske javne sluZbe zbiranja
doloienih vrst komunalnih odpadkov na obmoiju Obiine Moravske Toplice, doloia, da javna
sluZba obsega storiue zbiranja doloienih vrst komunalnih odpadkov, ki jih njihovi imetniki
prepuiiajo inajalcu javne sluZbe, in sicer:

- zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu od vrat do vrat,
- zbiranje kosovnih odpadkov v zbiralnih akcijah ali na poziv uporabnika,
- zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah in premiinih zbiralnicah,
- zbiranje odpadkov v zbirnem centru,
- predhodno razvriianje in predhodno skladiSienje zbranih odpadkov v zbirnem centru,

- izvajanje sortirne analize meianih komunalnih odpadkov,
- oddajanje zbranih odpadkov v nadaljnie ravnanje,
- ozaveiianje in obveiianie uporabnikov.

III. Onvroc"ln IZVAJANJA JAVNE SLUZBE, UPoRABNIKI TER RAZMERJA Do UPoRABNIKOV

4. ilen
(obmoije izvajanja javne sluZbe)

Dejavnost javne sluZbe se izvaja na celotnem obmodju obdine.

Obrazloiitev:

Besedilo je oblikovano no podlagi druge alineje 33. ilena Zakona o gospodarskih iavnih
sluZbah, ki doloia, da koncesijski akt vsebuje obmoije inajanjaiavne sluibe.

5. ilen
(uporabniki ter razmeria do uporabnikov)

(1) Uporabniki na celotnem obmodju obdine, imajo pravico do uporabe storitev javne sluZbe

na pregleden in nepristranski nadin pod pogoji, dolodenimi z predpisi, ki urejajo dejavnost
javne sluZbe.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni detovni pripomoiek, glede katerega obdina ne iamii
odikodninsko ali kako drugaie. Predlagane reiitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del spreletega predpisa

(iesta totka 7. itena Llredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaiaia (tJradni list RS, it. 24/16).
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(2) Uporaba storitev javne sluZbe je obvezna, razen v primerih, dolodenih z zakonom ali na
njegovi podlagi sprejetimi predpisi.

ObrazloZitev:

Besedilo l. odstavka je oblikovano na podlagi prvega odstavka 5. ilena Zakona o
gospodarskih javnih sluibah, ki doloia, da so javne dobrine pod enakimi z zakonom in
odlokom lokalne skupnosti doloienimi pogoji, dostopne vsakomur.
Besedilo 2. odstavkn je oblikovano na podlagi drugega odstavka 5. ilena Zakona o
gospodarskih javnih sluibah, ki doloia, da je uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z
obveznimi gospodarskimi javnimi sluZbami obvezna, ie zakon ali na njegovi podlagi izdan
predpis za posamezne primere ne doloia drugaie.

IV. PocoJI, KIJIH MoRA IzpoLNJEvATI KoNCESIoNAR

6. ilen
(pogoji)

(1) Koncesionar je lahko fizidna ali pravna oseba, de izpolnjuje pogoje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne sluZbe. Koncesionarje lahko tudi
tuja oseba, de zakon ne doloda drugade.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesionirane gospodarske javne sluZbe so:

- daje registriran za opravljanje dejavnosti, kije predmet javne sluZbe,
- daje organizacijsko, kadrovsko in tehnidno usposobljen za izvajanje javne sluZbe,
- da razpolaga s tehnidnimi sredstvi za izvajanjejavne sluZbe,
- da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, de so z zakonom predpisana.
(3) Koncesionar mota za podelitev koncesije koncedentu, predloZiti elaborat o oblikovanju
cen v skladu z drLavnim predpisom, ki ureja oblikovanje cen obveznih obdinskih
gospodarskih javnih sluZb varstva okolja.

ObrazloZitev:

Besediloje oblikovano na podlagi 30. ilena Zakona o gospodarskih javnih sluZbah, ki doloia,
da je koncesionar lahko fiziina ali pravna oseba, ie izpolnjuje pogoje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne sluZbe. Z besedilom 2. odstavka
so doloieni pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar.

V. JAVNApooBLAsTTLAKoNCESIoNARJU

7. tlen
favno pooblastilo)

(1) Izvajalec javne sluZbe v okviru storitev javne sluZbe opravlja strokovno-tehnidne,
organizacijske in razvojne naloge javne sluZbe:

- razvoj, nadrtovanje in pospe5evanje dejawosti javne sluZbe,
- investicijsko nadrtovanje in gospodaq'enje z objekti in napravami, potrebnimi za

izvajanje dejavnosti javne sluZbe.
(2) lzvajalec javne sluZbe mora vzpostaviti, voditi in vzdrLevati kataster komunalnih naprav v
skladu s predpisi.

Predlog ozioma osnutek predpisa predstavlja zgolj informalvni delovni pripomodeb gtede katerega obiina ne jamii
odgkodninsko ali kako drugaie. Predlagane reiitue v predlogu ati osnuku predpisa ne bodo nujno del sprejetega prcdpisa
6ena bika 7. ilena llredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaiaja (Uradni tist RS, ;t. 24/16).
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ObrazloZitev:

Besediloje oblikovano na podlagi ieste alineje 33. ilena Zakona o gospodarskih javnih
sluibah, ki doloia, da koncesijski akt vsebuje morebitna javna pooblastila koncesionarju.

VI. Spr-oSxI poco.l zA TzVAJANJE JAvNE sLUZBE

8. ilen
(splolni pogoji za izvajanje javne sluibe)

Koncesionar izvaja javro sluZbo v skladu z zakonom, ki ureja podrodje varstva okolja,
podzakonskimi akti, sprejetimi na njegovi podlagi, predpisi obdine in splo5nimi akti
sprejetimi na podlagi jar.nega pooblastila.

Obrazloiitev:
Z besedilom se doloiajo sploini pogoji za inajanje javne sluZbe.

VIL OBSEG MoNoPoLA
f. ilen

(obseg monopola)
(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne sluZbe iz prvega dlena tega odloka se podeli
enemu koncesionarju.
(2) Koncesionar pridobi posebno in izkljudno pravico za izvajanje dejavnosti javne sluZbe na
obmodju obdine.

ObrazloZitev:

Besedilo je oblikavano na podlagi ieste alineje 33. ilena Zakona o gospodarskih javnih
sluZbah, ki doloia, da koncesijski akt vsebuje vrsto in obseg monopola ali naiin njegovega
prepreievanja.

VIII, ZA.ETEK IN iAS TRAJANJA KONCESIJE

10. ilen
(zaietek koncesije)

Koncesijsko razmerje se zadne s podpisom koncesijske pogodbe.

Obrazloiitev:

Besedilo je oblikovano na podlagi sedme alineje 33. ilena Zakona o gospodarskih javnih

sluibah, ki doloia, da koncesijski akt vsebuje zaietek koncesije.

I f. ilen
(trajanje koncesije)

(1) Koncesija se podeli za obdobje 10let.
(2) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podalj5a iz razlogov, dolodenih z zakonom.

Obrazloiitev:

Besedilo ie oblikovano na podlagi sedme alineje 33. ilena Zakona o gospodarskih javnih

sluZbah, ki doloia, da koncesijski akt vsebuje ias trajanja koncesije.

predtog oziroma osnutek predpisa predstavAa zgoA informativni detovni piponoiek, glede katerega obiina ne jamii
odikodniosko ali kako drugaie. Predlagane reiitue v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa

(;esta toika 7. ttena lJredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaiaja (Uradni list RS, it. 24fi6).
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IX. VIRI FINANCIRANJA JAvNE SLUZBE

12. ilen
(viri financiranja javne sluibe)

Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne sluZbe iz:
- pladil uporabnikov storitev javne sluZbe,

- proraduna obdine,
- drugih virov dolodenih z zakonom ali odlokom obdine.

ObrazloZitev:

Besedilo je oblikovano na podlagi 59. ilena Zakona o gospodarskih javnih sluZbah, ki doloia,
da uporabniki za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnikn ali glede na
doloiljive skupine uporabnikov izmerljive, plaiujejo uporabniki ceno proizvoda ali storine, ki
je lahka tudi v obliki tarife, talrse, nadomestila ali povraiila.

X. Nlilx pr-,ltIul KoNCESIoNARJA

13. ilen
(koncesijska dajatev)

Koncesionar koncedentu ne pladuje koncesijske dajatve.

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi devete alineje 33. ilena Zakona o gospodarskih javnih
sluibah, ki doloia, da koncesijski ah vsebuje naiin plaiila koncesionarja ali naiin plaiila
odskodnine za izvrievanje gospodarske javne sluZbe oz. variiine.

XI. NADzoR NAD TzvAJANJEM cospoDARsKE JAVNE sLUZBE

14. ilen
(nadzor)

Nadzor nad izvajaljem koncesije izvaja pristojni organ medobdinske in5pekcije in redarstva.

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi l. odstavkn 50.o ilena Zakona o lokalni samoupravi, ki
doloia, da obiinska uprava opravlja nadzrorstvo nad izvajanjem obiinskih predpisov in
drugih aktov, s katerimi obiina ureja zodeve iz svoje pristojnosti. Za opravljanje navedenega
nadzorslva se v okviru obiinske uprave lahko uslanovi obiinska inipekcija.

XII. PRENEHANJEKoNCESIJSKEGARAZMERJA

15. ilen
(prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha:
- s prenehanjem koncesijske pogodbe,
- z odkupom koncesije,
- z odvzemom koncesije,

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj inFormaivni delovni pipomotek, qlede kateregd obiina ne jamii
odikodninsko ali kako drugaie. Predlagane reiitue v predlogu ali osnuku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
(gesta toika 7. ilena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaiaja (Uradni lin RS, it. 24//16).
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- s prevzemom javne sluZbe v reZijo,
- v drugih primerih dolodenih s koncesijsko pogodbo.

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi 41. ilena ZGJS, ki doloia, da razmerje med koncedentom
in koncesionarjem preneha s prenehanjem koncesije, z odkupom koncesije, z odvzemom
koncesije in s prevzemom koncesionirane gospodarske javne sluibe v reiijo.

16. ilen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

(1) Koncesijska pogodba preneha:
- po preteku d asa, zakaterega je bila sklenjena,
- z odpovedjo,
- z razdrtjem.

(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in
obveznosti ob odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se dolodijo v koncesijski pogodbi.
(3) Ne glede na razToge prenehanja koncesijske pogodbe, mora koncesionar opravljati javno
sluZbo do izbora novega koncesionarja, vendar ne ved kot 1 leto po prenehanju koncesijske
pogodbe.

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi 12. ilena ZGJS, ki doloia naiine prenehanja koncesijske
pogodbe.

17. ilen
(odkup koncesije)

(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha

opravljati dejavnost javne sluZbe pred potekom dasa trajanja koncesije, koncedant pa v
dolodenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil all pridobil za
namen izvajanja dejavnosti javne sluZbe.
(2) Nadin, obseg in pogoji odkupa koncesije se dolodijo v koncesijski pogodbi.

ObrazloZitev:

Besedilo je oblikovano na podlagi 13. ilena ZGJS, ki doloia prenehanje koncesijskega
razmerja z odkupom. Odkup je moZen samo, ie je izrecno predviden v koncesijskem aktu ali v
koncesijki pogodbi.

18. ilen
(odvzem koncesije)

(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na dolodila koncesijske

pogodbe:
- de ne zadne z izvajartjem dejar.nosti javne sluZbe v za to dolodenem roku,

- deje v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna sluZba

ali kot koncesionirana gospodarska javna sluZba,

- de dejavnosti ne izvaja redno, strokormo in pravodasno, skratka tako, da je so

povzrodene motnje v izvajanju dejavnosti,
- de dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta,

predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgotj informativni delovni piponoCek, glede katerega obiina ne jamii
odikodninsko ali kako drugaie. Predlagane reiitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nuino del sprejetega predpisa

(gesta toika 7. tlena uredbe o posredovanju in ponovni uryrabi inFormacij javnega znabja (Uradni list RS, it. 24/16).
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- zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kr5itev predpisov in dolodil koncesijske
pogodbe,

- de koncesionar kot fizidna ali pravna oseba preneha obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo
kr5itev iz tretje, detrte in pete alineje prvega odstavka tega dlena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega dlena ima
koncesionar pravico do od5kodnine v skladu z dolodili zakona, ki ureja podrodje gospodarskih
javnih sluZb.

Obrszloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi 14. ilena ZGJSP, ki doloia, da se pogoj i odvzema
koncesije doloiijo v koncesijskem aklu qli v koncesijski pogodbi.

19. ilen
(prevzem javne sluibe v reiijo)

(1) Koncedent lahko prevzame javno sluZbo v reZijo.
(2) Pogoji in nadin prevzema se dolodijo v koncesijski pogodbi.

ObrazloZitev:

Besedilo je oblikovano na podlagi 45. ilena ZGJS, ki doloia, da se pogoji in naiin prevzema
doloiijo v koncesijksem ahu ali v koncesijski pogodbi.

XIII. NAirN PoDELrrvE KoNCESTJE

20. ilen
(avni razpis)

(1) Koncedent izbere koncesionarje na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani obdine.

ObrazloZitev:

Besedilo l. odstavka je oblikovano na podlagi pnega odstavka 36. ilena ZGJS, ki doloia, da
koncesionarje pridobiva kocedent na podlagi javnega razpisa.
Besedilo 2. odstavka je oblikovano na podlagi ietrtega odstavka 36. ilena ZGJS, ki doloia,
da se javni razpis objavi v uradnem glasilu.

21. ilen
(oblika in postopek javnega razpisa)

(l) Javni razpis se opravi po dolodbah tega koncesijskega akta, v skladu z dolodili zakona, ki
ureja javno-zasebno partnerstvo in ob smiselni uporabi zakona o javnem narodanju.
(2) Javni razpis je veljaven, de se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem
koncesijskim aktom dolodene pogoje.
(3) iejavni razpis ni uspel se lahko ponovi.

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi drugega odstavka 36. itena ZGJS, ki doloia, clo je podlaga
za javni razpis koncesijski akt, s katerim se doloiita oblika in postopekjavnega razpisa.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgol informativni deloyni pripomoiek, glede katerega obiina ne jamti
odikodninsko ali kako druqaie. Predlagane relitve v predlogu ali osnuku predpisa ne bodo nuino dei sprejetega pfupisa
(iesta toCka 7. ilena Llredbe o posredovaniu in ponovni uporabi informacij javnega znaidja (Uradnilin Rs, 4. 24/16. '
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22. Elen
(vsebina javnega razpisa)

(1) Objava j avnega razpisa vsebuje najmanj:
- navedbo, da gre za podelitev koncesije za opravljanje javne sluZbe iz 2. ilena tega

odloka,
- ime in sedeZ obdine,
- predmet, naravo ter obseg storitev in obmodje izvajanjajavne sluZbe,

- zadetek in predviden das trajanja koncesijskega razmeq'a,
- postopek izbire koncesionarja,
- kraj, das in pladilne pogoje za dvigrazpisne dokumentacije,
- kraj in rok za predloLitev vlog ter pogoje za njihovo predloZitev,
- zahteve glede vsebine vlog,
- pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati in so dolodeni v 5. dlenu tega odloka ter

dokazila o njihovem izpolnjevanju,
- pogoje za predloZitev skupne vloge,
- meila za izbiro najugodnejSega ponudnika,
- naslov, prostor, datum in uro odpiranja vlog,
- rok, v katerem bodo kandidati obve5deni o izidu javnega razpisa.

(2) V dasu objave javnega razpisa imajo zainteresirane osebe moZnost vpogleda v razpisno
dokumentacijo.

ObrazloZitev:

Besedilo je oblikovano na podlagi 36. ilena Zakona o gospodarskih javnih sluibah, ki doloicl
da je podlaga za javni razpis koncesijski akt, s katerim se doloiita tudi oblika in postopek
javnega razpisa.

23. ilen
(postopek izbire koncesionarja)

(1) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje Zupan strokovno komisijo, ki jo
sestavljajo predsednik in dva dlana.
(2) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek konkurendnega dialoga v skladu z dolodili
zakona. ki ureja javno naroianje.
(3) Postopek konkurendnega dialoga se zadne z javnim razpisom v skladu z dolodili
prej5njega dlena.
(4) Obdina v prvi fazi konkurendnega dialoga, v skladu s pogoji, navedenimi v javnem

razpisu, izbere kandidate, s katerimi v drugi fazi vodi dialog, namenjen ugotovitvi in
opredelitvi sredstev ter najprimemejSih reSitvah za opravljanje javne sluZbe iz 2. dlena tega

odloka. V tem dialogu lahko javni par,|rter z izbranimi kandidati razpravlja o vseh vidikih
nadina izvajanja javne sluzbe ter resitve po potfebi med seboj primerja. obdina nadaljuje

konkurendni dialog s kandidati vse dotlej, dokler ne najde re5itve, ki ustreza njenim ciljem in

potrebam.

is) rnl"a konkurendnim dialogom mora obdina zagotoviti enakopravno obravnavanje vseh

kandidatov.
(6) Po odloditvi, daje dialog zakljuden, obdina obvesti vse kandidate, ki so sodelovali v zadnji

iazi dialoga in jih pozove, da predloZijo ponudbe, pripravljene ob upostevanju reSitev,

predstavljarih in opiedeljenih med dialogom. Predloiene ponudbe morajo vsebovati vse

elemente, zahtevate in potrebne za opravljanje javne sluZbe.

predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pnpomoiek gtede katerega otrina ne jamii

oag*dnins*o ali kako drugaie, predlagane reiitvi i preatogu ati osnutku predpisa ne bodo nujno del sprEetega predpisa

fitii toiiiiz.'a"i, ur"a6 o posredoianju in ponovni uporabi informaci iavnega znaiaia (uradni list RS, it. 24/16).
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(7) Javni partner sme od kandidata, ki je predloZil ekonomsko najugodnej5o ponudbo,
zahtevati, da pojasni nekatere elemente svoje ponudbe ali pa da potrdi zaveze, podane v svoji
ponudbi, de pojasnilo ali potrditev ne pomeni spremembe ponudbe, ki bi povzrodila
izkrivljanje konkurence oziroma imela diskrimonatomi udinek.
(8) Za vsa vpraSanja, ki se nanaSajo na izvedbo postopka izbire koncesionarja, ki s tem
odlokom niso urejena, se uporabljajo dolodila zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in
ob smiselni uporabi zakona, ki urejajavno narodanje.

Obrazloiitev:

Besedilo 1. odstavka je oblikovano na podlagi l. odstavka 52.ilena ZIZP, ki doloia, dajavni
partner imenuje strokovno komisijo za izbiro zasebnega partnerja za inedbo predmetajavno-
zasebnega partnerstva, ki jo sestavljajo predsednik in najmanj dvo ilana.

XIV. oRcAN, KI oPRAvI IZBOR KONCESIONARJA

24. Elen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)

(1) Koncesionarj a izbere obdinska \prava z upravno odlodbo na podlagi predloga strokovne
komisije iz prvega odstavka 22. dlena tega odloka.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega

razpisa, poloZaj stranke.

Obrazloiitev:
Besedilo l. odstavka je oblikovano na podlagi 37. ilena ZGJS, ki doloia, da o izbiri
koncesionarja odloia koncedent z upravno odloibo, ter da imojo v postopku vsi kandidati, ki
so sodelovali v postopkujavnega razpisa, poloiaj stranlce.

XV. OnclN, noosr-lStrx zl sxr,sNrrEv KoNCESTJSKD pocoDBE

25. 6len
(organ, poobla5ien za sklenitev koncesijske pogodbe)

Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene Zupan.

ObrazloZitev:

Besedilo je oblikovano na podlogiprvega odstavko 33. ilena ZLS, ki doloia, da iupan
predstavlja in zastopa obiino.

XVI. DRUGE SESTAVTNE poTREBNE zA DolotrrEv rN TzvAJANJE JAvNE sLUZBE

1. Prenos koncesije
26. ilen

(prenos koncesije)
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne sluZbe na drugo osebo samo z dovoljenjem
koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne sluZbe samo v primerih
dolodenih z zakonom, ki ureja podrodje gospodarskih javnih sluZb ali zaradi razlogov,
dolodenih v koncesijski pogodbi, drugade pa samo s soglasjem koncesionarja.
Predlog ozioma osnutek predpisa predstavlja zgol infomativni delovni pipomoae& glede katerega obiina ne jdmit
odikodninsko ali kako drugaie. Predlagane reiitue v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
(iesta toCka 7. Clena Uredbe o po$edovanju in ponovni uporabi informaci javnega znaiaja (Uradni list RS, it. 24/16).
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Obrazloiitev:

Besedilo prvega odstavka je oblikovano nq podlagi 16. ilena ZGJS, ki doloia, da lahko
opravljanje koncesionirane gospodarske javne sluibe koncesionar prenese na drugo osebo
samo, ie je prenos predviden v koncesijki pogodbi in v predvidenem obsegu. V nasprotnem
primeru je prenos moien samo z dovoljenjem koncedenta.
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi 47. ilena ZGJS.

2. Vi5ja sila
27. ilen

(dolinosti in pravica koncesionarja)
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih moZnosti izvajati javno sluZbo tudi v
nepredvidlj ivih okoli Sdinah, nastalih zar adi vi 5j e sile.
(2) V primeru iz prej5njega odstavka tega dlena ima koncesionar pravico od koncedenta
zahtevati povradilo stro5kov, ki so nastali zaradi izvajanjajavne sluZbe na obmodju obdina v
nepredvidljivih okoli5dinah. Razmerje v zvezi z nadinom izvajanja javne sluZbe v
nepredvidljivih okoli5dinah, se podrobneje opredeli s koncesijsko pogodbo.
(3) Zaradi nepredvidljivih okoli5din, ki so nastale zaradi vi5je sile, lahko koncesijsko razme4'e
preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.

Obrazloiitev:

Besedilo je oblikovano na podlagi 50. ilena ZGJS, ki doloia,da mora koncesionar v okviru
objektivnih moinosti opravljati koncesionirano gospodarsko javno sluZbo tudi ob

nepredvidljivih okoliSiinah, astalih zaradi viije sile.

3. Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih

28. ilen
(odgovornost za Skodo)

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za Skodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z

izvajanjem javne sluZbe povzrodijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim
osebam.

ObrazloZitev:

Besedilo je oblikovano na podlogi 5l. ilena ZGJS, ki doloia, da je koncesionar v sklsdu z

zakonom odgovoren za ikodo, kijo pri opravljanjujavne sluZbe povzroiijo pri niem zaposleni

uporabnikom ali drugim osebam.

4' za'asen Prevzem 
29.,en

(zaiasen prevzem)
V kolikor koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne

zagotovi izvajanja javne sluZbe, lahko njeno izvajanje zadasno zagotovi koncedent s

prevzemom javne sluZbe v reZijo ali na drug nadin, doloden v koncesijski pogodbi.

ObrazloZitev:

Besedilo je oblikovono na podlagi 52. ilena ZGJS, ki doloia, da lahko koncedent zaiasno
zagotovi opravljanje javne sluibe s prevzemom javne sluibe v reiijo ali na drug naiin,
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgotj informativni delovni pripomoiek, glede katerega obiina ne iamii
odikodninsko ali kako drugate. Predlagane reiitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
(iesta toika 7. ilena uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaiaja (lJradni list RS, it. 24/16).
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doloien v koncesijski pogodbi. ie koncesionct v primerih, ki so posledico pri njem zaposlenih
ljudi, ne zagotovi opravljanja koncesionirane gopsodarske javne sluibe.

5. Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja

30. ilen
(vrsta odgovornosti)

Koncedent subsidiamo odgovarja za Skodo, ki jo pri izvajanju javne sluZbe povzrodi
koncesionar uporabnikom ali drugim osebam na obmodju obdine, de ni s koncesijsko pogodbo
dogovorjena drugadna odgovomost.

ObrazloZitev:

Besedilo je oblikovano no podlagi 53. ilena ZGJS, ki doloia, da koncedent subsidiarno
odgovarja za ikodo, ki jo pri opravljanju koncesionirane gospodarske javne sluZbe povzroii
koncesionar uporabnikom ali drugim osebam, ie s koncesijsko pogodbo ni dogovorjena
drugaina vrs t a odgovor no st i.

6. Zavarovanje odgovornosti za Skodo

31. ilen
(zavarovanje)

(1) Koncesionar mora biti ustrezno zdvarovan za Skodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z
izvajanjem javne sluZbe povzrodijo pri njon zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam
in za Skodo, jo pri izvajanju javne sluZbe povzrodi uporabnikom ali drugim osebam.
(2) Obseg zavarovanja iz prej5njega odstavka se dolodi s koncesijsko pogodbo.

ObrazloZitev:

Besedilo doloia obveznost skleniNe zavarovanja za ikodo, ki jo pri inajanju javne sluibe
povzroiijo pri koncesionarju zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.

XVII. KoNiNA DoLoaBA
32. 6len

(zaietek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in zadne veljati naslednji dan po objavi.

ObrazloZitev:

Besedilo je oblikovano na podlagi 66. ilena ZLS, ki doloio, da morajo biti stLttut in predpisi
obiine objavljeni, veljati po zainejo petnajsti dan po objavi, ie ni v njih drugaie doloieno.
Statut in drugi predpisi obiine se objavijo v uradnem glasilu.

Stevilka: 3 54-OOO22|2O19 -4
V Moravskih Toplicah, dne

Zupan Obdine Moravske Toplice:
Alojz Glavad, l.r.
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olikodli\sko-al! kak? drugaie. Predlagane reiitve v predtogu ali osnutku pridpisa ne b6do nuino aei spreietega prApisa
(iesta toika 7. ilena uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informaci javneg; znacaja (undn;list Rs, gf. zqltil. '


