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ŽUPAN 
 
www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si 
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
t: 03 713 64 20, f: 03 713 64 64  

  

 
Številka : 007-0006/2021  
Datum:    17.03.2021 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC 
 
 
ZADEVA: 
 

Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini 
Žalec (1. obravnava) – v nadaljevanju odlok 
 

PRAVNA PODLAGA:  20. člen statuta občine Žalec (Uradni list RS, št. 
29/13, 23/17)  
 

NAMEN:  Namen odloka je urediti izvajanje obveznih 
gospodarskih javnih služb zbiranja in obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih, 
ki se bo zagotavlja s podelitvijo koncesije 
koncesionarju, ki ga bo občina izbrala v skladu z 
določili sprejetega odloka 
 

OCENA STANJA: Pravno ureditev obvezne gospodarske javne 
službe zbiranja in obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih je 
potrebno uskladit z Zakonom o gospodarskih 
javnih službah, Zakonom o nekaterih koncesijskih 
pogodbah in Odlokom o gospodarskih javnih 
službah v občini Žalec. 

  
FINANČNE POSLEDICE:  
 

Storitve plačujejo končni uporabniki oz. povzročitelji 
odpadkov. 
 

PREDLAGATELJ:  Župan Občine Žalec  
Janko Kos 
  

POROČEVALCI: Predlog odloka bodo na seji obrazložili Tanja 
Razboršek Rehar, direktorica občinske uprave, 
Aleksander Žolnir, vodja urada za gospodarske 
javne službe in svetovalka dr. Petra Ferk. 
 

DELOVNO TELO, KI OBRAVNAVA AKT 
OZIROMA GRADIVO IN POROČA 
OBČINSKEMU SVETU: 

Predlog odloka bo na svoji seji obravnaval Odbor 
za gospodarske javne službe 
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OBČINA ŽALEC 

ŽUPAN 
 
www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si 
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
t: 03 713 64 20, f: 03 713 64 64  

  

 
Številka :  007-0006/2021 
Datum:     17.03.2021 
 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
 
ODBORU ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
 
 
ZADEVA:  Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov v Občini Žalec 
 
V prilogi vam skladno z določilom 1. odstavka 34. člena poslovnika Občinskega sveta 
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 92/13) posredujemo predlog Odloka o koncesiji za 
opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja in obdelave določenih 
vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov v Občini Žalec za obravnavo na seji občinskega sveta 
(1.obravnava). 
 
Predlog odloka bodo na seji občinskega sveta obrazložili Tanja Razboršek Rehar, 
direktorica občinske uprave, Aleksander Žolnir, vodja urada za gospodarske javne službe 
in dr. Petra Ferk, predstavnica Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, svetovalca in 
izdelovalca Študije upravičenosti podelitve koncesije v skladu s 25. členom ZNKP. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo besedilo predloga Odloka o 
podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja 
in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Žalec in ga poda v 15-dnevno javno 
obravnavo. 
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                     PREDLOG 1. OBRAVNAVA 
 
 

OSNUTEK 
 
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, 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, 21/18 – 
ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), 32., 33. 35. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 
57/11 – ORZGJS40) v zvezi z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP, Uradni list RS, št. 
127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), šestega odstavka 13.člena Zakona o nekaterih 
koncesijskih pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19), 20. člena Statuta občine Žalec (Uradni list RS, 
št. 29/13 in 23/17) ter skladno s 3. in 7. členom Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini 
Žalec (Uradni list RS, št. 102/20) in Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Žalec 
(Uradni list RS, št. 19/97, 40/97, 23/06) je občinski svet občine Žalec na……seji, dne……..sprejel  
 

O D L O K 
O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH 
JAVNIH SLUŽB ZBIRANJA IN OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV 

TER ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH 
ODPADKOV V OBČINI ŽALEC 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

(Predmet odloka) 
 
(1) Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja 
in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Žalec predstavlja koncesijski akt, s katerim se 
določijo predmet in pogoji za podelitev koncesije ter ureja druga vprašanja v zvezi z izvajanjem 
podeljene koncesije.  
(2) Obvezne občinske gospodarske javne službe iz prvega odstavka tega člena se izvajajo na 
celotnem območju občine Žalec. 
(3) Izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb iz prvega odstavka tega člena zajema 
storitve, kakor so opredeljene z vsakokrat veljavnimi predpisi. 
 

2. člen 
(Definicije) 

Poleg pomenov, določenih v zakonu, odlokih ter drugih predpisih imajo izrazi v tem odloku še 
naslednji pomen: 
- gospodarske javne službe oziroma javne službe: so obvezne občinske gospodarske javne 

službe iz 1. člena tega odloka;  
- koncedent: je občina Žalec; 
- občinski svet: je občinski svet občine Žalec; 
- koncesija: je koncesija za izvajanje gospodarskih javnih služb iz 1. člena tega odloka; 
- koncesionar: je oseba, ki izvaja gospodarske javne službe iz 1. člena tega odloka na podlagi 

koncesije; 
- izvajalec javne službe: je koncesionar po tem odloku; 
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- uporabniki: so povzročitelji odpadkov, kakor so opredeljeni v vsakokrat veljavni zakonodaji. 
 

3. člen 
(Enotnost koncesijskega razmerja) 

V občini Žalec (v nadaljevanju: občina) se gospodarske javne službe iz 1. člena izvajajo s 
podelitvijo koncesije enemu izvajalcu (koncesionarju).  
 

4. člen 
(Pogoji izvajanja gospodarske javne službe) 

Pogoji za izvajanje javnih služb, ki so predmet te koncesije so določeni z vsakokrat veljavnimi 
predpisi, med drugim z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec, Odlokom o 
gospodarskih javnih službah v občini Žalec ter z določili v tem odloku, podrobneje pa s 
koncesijsko pogodbo. 
 

II. DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
 

5. člen 
(Vsebina gospodarskih javnih služb) 

(1) Gospodarska javna služba »zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov« obsega: 

− zbiranje:  

• ločenih frakcij iz podskupin 15 01 in 20 01 s seznama odpadkov, 

• kosovnih odpadkov, 

• odpadkov z vrtov, parkov in pokopališč, 

• odpadkov s tržnic, 

• odpadkov, ki nastanejo pri čiščenju cest, 

• mešanih komunalnih odpadkov in 

• izrabljenih gum v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami; 

− vodenje evidenc o odpadkih in o ravnanju z njimi; 

− redno in pravočasno obveščanje o posameznih aktivnostih opravljanja javne službe na 
krajevno običajen način;  

− izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za preprečevanje nastajanja in zmanjševanje  
nastajanja odpadkov ter  

− ostale storitve, ki sodijo skladno z zakoni, odlokom, ki ureja izvajanje navedene javne 
službe, in drugimi predpisi v okvir javne službe.   

 
(2) Obvezna občinska gospodarska javna služba »obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov 
obsega«: 

− tehtanje, kontrolo, preverjanje in prevzem mešanih komunalnih odpadkov v skladu z 
okoljevarstvenim dovoljenjem, 

− obdelavo mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem v centru za ravnanje s 
komunalnimi odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov, 

− skladiščenje mešanih komunalnih odpadkov pred njihovo obdelavo, 
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− oddajo izločenih nenevarnih frakcij, primernih za recikliranje, v nadaljnjo obdelavo v 
skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, 

− ravnanje z izločenimi nevarnimi frakcijami, kot je za posamezno nevarno frakcijo določeno 
v predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki, 

− oddajo izločenih gorljivih frakcij, primernih za energetsko predelavo, v sežig ali sosežig v 
skladu s predpisi, ki urejajo sežiganje odpadkov, 

− oddajo ostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi upravljavcu odlagališča za 
komunalne odpadke in 

− izdelavo ocene odpadkov pred oddajo odpadkov iz prejšnje točke v skladu s predpisom, 
ki ureja odlagališča odpadkov. 

(3) Obvezna občinska gospodarska javna služba »odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja določenih vrst komunalnih odpadkov« obsega odlaganje ostankov predelave 
mešanih komunalnih odpadkov, v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov.  
(4) Vsebino in dejavnosti, ki jih zajemajo gospodarske javne službe iz 1. člena, podrobneje 
določajo zakon, podzakonski predpisi in odloki, ki ureja ravnanje s komunalnimi odpadki v občini 
Žalec. 
 

III. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN 
UPORABO JAVNIH DOBRIN TER OBMOČJE IZVAJANJA   
 

6. člen 
(Postopek izbire in status izvajalca) 

(1) Občina Žalec s tem odlokom sprejema odločitev, da obstaja javni interes za zagotavljanje 
gospodarskih javnih služb iz 1. člena tega odloka (v nadaljevanju tudi: javne službe) z 
vzpostavitvijo notranjega koncesijskega razmerja na podlagi sklenitve neposredne (in-house) 
koncesijske pogodbe. 
(2) Izvajanje javnih služb iz prvega odstavka 1. člena tega Odloka se v občini Žalec zaradi 
uresničitve skupnih ciljev zagotavljanja storitev javnih služb v javnem interesu zagotavlja s 
horizontalnim sodelovanjem občine Žalec z drugimi občinami za dosego skupnih ciljev 
zagotavljanja predmetnih javnih služb, s čimer bo zagotovljena optimalna izkoriščenost kapacitet 
izvajalca in obstoječih omrežij (infrastrukture), optimizacija stroškovne učinkovitosti zagotavljanja 
javnih služb in enotna ter racionalna oskrba s storitvami predmetnih javnih služb. 
(3) Iz razlogov navedenih v prejšnjem odstavku tega člena in zaradi uresničitve skupnih ciljev 
zagotavljanja storitev javnih služb z enotnostjo in optimalno izkoriščenostjo Regionalnega centra 
za ravnanje z odpadki Celje (v nadaljevanju tudi: RCERO Celje, Center) ter zaradi doseganja 
skupnih ciljev na področju ponovne uporabe komunalnih odpadkov skladno z Direktivo Evropske 
komisije 2008/98/ES se javne službe iz 1. člena tega odloka izvajajo s podelitvijo neposredne 
koncesijske pogodbe, sklenjene na podlagi sporazuma med Občino Žalec na eni strani in 
ustanoviteljicami družbe SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., glede sodelovanja pri 
skupnemu izvajanju javne službe v smislu šestega odstavka 13. člena Zakona o nekaterih 
koncesijskih pogodbah. Ustanoviteljice družbe SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., 
lahko podelijo pooblastilo za podpis sporazuma. S predmetnim sporazumom si Občina Žalec 
pridrži izrecno pravico, da je vključena v vse razprave in postopke sprejemanja odločitev, ki se 
nanašajo na izvajanje javnih služb iz 1. člena tega odloka na območju občine Žalec. 
(4) V sporazumu iz prejšnjega člena se kot izvajalec javne službe zbiranja in obdelave določenih 
vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov določi družba SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 
Celje, matična številka: 5914523000. 
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(5) Koncesijska pogodba iz prejšnjega člena mora biti vsebinsko smiselno enaka koncesijskim 
pogodbam drugih primerljivih občin 3. odstavka tega člena, s katero so te občine kot 
koncesionarja za javno službo zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov določile subjekt iz 
prejšnjega odstavka tega člena. 
(6) V koncesijski pogodbi iz prejšnjega člena se določijo tudi cene storitev gospodarskih javnih 
služb iz 1. člena tega odloka, na podlagi cen, sprejetih s strani pristojnega organa v skladu z 
vsakokrat veljavnimi predpisi. Cene storitev po koncesijski pogodbi ne smejo biti višje od cen 
storitev, ki so določene za uporabnike na območju drugih občin, za katere isti koncesionar izvaja 
storitve navedenih javnih služb, razen v delu, v katerem je razlika posledica vložka posameznih 
občin v RCERO Celje. 
(7) Koncesija po tem odloku se podeli skladno s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije 
gospodarske javne službe. O izbiri koncesionarja odloči z odločbo v upravnem postopku pristojni 
upravni organ občine. 
(8) Na podlagi sklenjenega sporazuma iz tretjega odstavka tega člena in odločbe iz prejšnjega 
odstavka tega člena občina Žalec s koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo.  
 

7. člen 
(Izvajanje gospodarske javne službe) 

Izvajanje javnih služb po tem odloku v Občini Žalec  poteka skladno z Načrtom ravnanja z odpadki 
v Regionalnem centru za ravnanje z odpadki Celje in drugimi akti koncesionarja, kot to določajo 
predpisi Republike Slovenije za izvajalca javne službe zbiranja in obdelave ter odlaganja ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov. 
 

IV. KONCESIJA 
 

8. člen 
(Začetek in trajanje koncesije) 

(1) Notranja koncesijska pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 
(2) Trajanje koncesijskega razmerja za gospodarske javne službe iz 1. člena tega odloka je 20 
let od sklenitve koncesijske pogodbe (trajanje koncesije).  
(3) Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Posamezna javna 
služba se prične izvajati z dnem, ki se določi v notranji koncesijski pogodbi. 
(4) Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali razlogov na strani koncedenta, 
koncesionar ne more izvrševati bistvenega dela tega koncesijskega razmerja. 
(5) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov in v obsegu določenem z 
vsakokrat veljavnimi predpisi. 
 

9. člen 
(Sprememba koncesijske pogodbe) 

Občina Žalec ali koncesionar lahko zahtevata spremembo notranje koncesijske pogodbe v 
primerih in pod pogoji, kakor so predvideni v vsakokrat veljavni zakonodaji, zlasti pa v primeru: 

- spremembe zakonov in predpisov, ki vplivajo na spremembo določb notranje koncesijske 
pogodbe; 

- v primeru dodatnih investicij ali storitev, ki niso bile vključene v prvotno pogodbo; 
- spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno predvideti ob podpisu notranje koncesijske 

pogodbe. 
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Občina Žalec lahko zahteva spremembo notranje koncesijske pogodbe tudi v primeru: 
- če je to potrebno, da se zavaruje javni interes. 

 
10. člen 

(Način izvajanja) 
Koncesionar je dolžan izvajati javne službe, ki so predmet koncesije, na način, kot je določen v 
odlokih ali drugih predpisih, ki urejajo način izvajanja javnih služb, ki sta predmet koncesije in po 
drugih predpisih ter splošnih aktih, izdanih po javnem pooblastilu. 
 

11. člen 
(Koncesionarjeva izključna pravica) 

(1) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju občine: 

• izključno pravico opravljati javno službo iz 1. člena tega odloka, 

• dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvajanje in kvalitetno opravljanje javne 
službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu. 

(2) Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja dejavnosti iz 1. člena, mora dejavnost 
opravljati v svojem imenu in za svoj račun. Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini in 
izključni izvajalec javne službe na celotnem območju občine.  
(3) V izjemnih primerih lahko koncesionar, ob soglasju koncedenta in v skladu z vsakokrat 
veljavnimi predpisi, sklene z drugim usposobljenim izvajalcem pogodbo o začasni pomoči, v 
okviru katere lahko druga oseba opravlja posamezne storitve javne službe na območju občine. 
(4) Koncesionar je pristojen pri izvajanju predmetne javne službe izdajati dovoljenja in druge akte, 
ki so predpisani z zakonom ali drugimi predpisi.  
 

12. člen 
(Razmerje do podizvajalcev) 

Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja javne službe preko pogodbe s podizvajalcem, 
izbranim po postopku določenim z zakonodajo s področja javnega naročanja, v razmerju do 
koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v svojem imenu in za svoj 
račun.  
 

13. člen 
(Uporaba javnih dobrin) 

(1) Storitve javne službe so kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji. 
(2) Uporaba storitev javne službe je v obsegu, ki ga določajo zakoni in predpisi o načinu izvajanja 
javne službe, za uporabnike obvezna.  
 

V. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB 
 

14. člen 
(Financiranje) 

(1) Izvajanje storitev javnih služb se financira iz plačil uporabnikov za storitve javnih služb, iz 
proračuna oziroma iz drugih virov. 
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(2) Občina Žalec in koncesionar se lahko dogovorita za subvencioniranje izvajanja javnih služb iz 
proračuna zgolj, če je to dopustno glede na predpise, ki določajo način in metodologijo oblikovanja 
cen storitev javnih služb ter predpise, ki urejajo državne pomoči. 
 
(3) Cena storitev javne službe se oblikuje skladno z vsakokrat veljavnim predpisom, ki določa 
metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja. 
 
(4) Cena storitev za uporabnike javnih služb v občini Žalec je enaka ceni javnih služb za 
uporabnike v občinah ustanoviteljicah. 
 
 

15. člen 
(Izhodiščne cene in njihovo spreminjanje) 

(1) Cene storitev javnih služb se določijo in usklajujejo po predpisih, ki urejajo metodologijo za 
oblikovanje cen storitev izvajanja gospodarskih javnih služb iz 1. člena tega odloka in na način 
kot je dogovorjen z notranjo koncesijsko pogodbo. 
 
(2) Koncesionar mora vzpostaviti učinkovit sistem plačevanja in izterjave obračunanih storitev.  
 

VI. JAVNA POOBLASTILA 
 

16. člen 
(Vodenje katastra javne službe in ostalih evidenc) 

(1) S tem odlokom se podeli koncesionarju javno pooblastilo za vodenje katastra javne službe in 
ostalih evidenc, kot izhaja iz tega odloka. 
(2) Kataster javne službe se vodi skladno s predpisi, ki urejajo vodenje zbirnega katastra 
gospodarske javne infrastrukture, in usklajeno s standardi in normativi geografskega 
informacijskega sistema in ga je dolžan koncesionar po prenehanju koncesijskega razmerja v 
celoti predati koncedentu. 
 

17. člen 
(Vsebina katastra) 

(1) Kataster vsebuje baze podatkov o objektih, njihovi lokaciji ter stanju, napravah in opreme 
(zabojniki, premične zbiralnice, kompostniki …).  
(2) Kataster vsebuje tudi baze podatkov o zbirnih in odjemnih mestih s podatki o vrstah, tipih in 
volumnu predpisanih zabojnikov za odpadke na posameznih prostorih, v povezavi s podatki o 
uporabnikih. 
(3) Kopijo ažuriranih podatkov izroča koncesionar koncedentu periodično, vendar najmanj enkrat 
letno, ob prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe pa mu jih brezplačno izroči v celoti v last in 
posest občini. 
(4) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, je izvajalec prosilcem 
dolžan posredovati vse informacije iz katastra, razen tistih informacij, za katere isti zakon določa, 
da prosilcem ne smejo biti posredovane. Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na prosilca, 
je izvajalec slednjemu dolžen posredovati brezplačno, za posredovanje ostalih informacij javnega 
značaja pa je izvajalec prosilcem upravičen zaračunati stroške skladno z uredbo, ki ureja 
posredovanje informacij javnega značaja.  
(5) Z osebnimi podatki iz katastra mora izvajalec ravnati na predpisan način. 
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18. člen 
(Ostale evidence) 

(1) Koncesionar mora na podlagi javnega pooblastila podeljenega s tem odlokom, voditi evidenco 
tudi o: 
– naseljih, kjer je zagotovljeno stalno in občasno zbiranje komunalnih, kosovnih in nevarnih 

komunalnih odpadkov; 
– celotni količini zbranih odpadkov v občini; 
– količinah ločeno zbranih odpadkov po vrstah in količinah ter ločeno zbranih nevarnih 

komunalnih odpadkov; 
– količini in vrstah odpadkov, ki so odpadna embalaža, oddanih v skladu s predpisi o embalaži 

in odpadni embalaži, vključno z odpadno embalažo, ki je nevarni odpadek. 

– zbirke evidenčnih listov za zavezance, 
– evidenco ocen odpadkov ter skladno s predpisi podatke o vrsti in količini odloženih oziroma 

odstranjenih odpadkov, 

– podatke o količini ter vrsti obdelanih odpadkov, 
– podatke o količini ter vrsti odpadkov, ki nastanejo pri obdelavi, predanih pooblaščenim 

zbiralcem, predelovalcem ali odstranjevalcem, 
– obratovalne dnevnike in drugo predpisano dokumentacijo skladno s predpisi, 
– zbirke poročil o obratovalnem monitoringu, 
– druge katastre, evidence in zbirke podatkov v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo 

izvajanje javnih služb iz 1. člena tega odloka.  
(2) Izvajalec javne službe mora za vsako pošiljko iz prvega odstavka tega člena pridobiti potrdilo 
o predaji ali imeti evidenčni list, če je ta predpisan. Izvajalec mora dokumentacijo in evidence iz 
prvega odstavka tega člena za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj pet let.  
(3) Uskladitev obstoječih, delno vzpostavljenih katastrov, vzdrževanje ter finančna razmerja v 
zvezi z uskladitvijo obstoječih, delno vzpostavljenih katastrov in vzdrževanje katastrov 
posameznih javnih služb ureja koncesijska pogodba.  
(4) Vse spremembe na objektih, napravah in glede opreme se v kataster vnesejo najkasneje v 
30 dneh.  
 

19. člen 
(Javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij)  

(1) Izvajalec ima, glede na vsebino izvajanja javne službe in glede na infrastrukturo, ki jo 
opredeljuje ta odlok, skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov, javno pooblastilo za dajanje 
mnenj, kolikor to ni v nasprotju z zakonom. 
(2) Izvajalec je dolžan na vlogo stranke izdelati tudi predhodne strokovne pogoje ali mnenje. 
(3) Če ni v zakonu, podzakonskem predpisu ali v tem odloku določeno drugače, o pritožbah zoper 
odločitve izvajalca, ki jih ta v upravnem postopku sprejema pri izvajanju javnih pooblastil, odloča 
župan Občine Žalec. 
 

20. člen 
(Dostop do informacij javnega značaja)  

(1) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, je izvajalec prosilcem 
dolžan posredovati vse informacije iz katastra in evidenc, razen tistih informacij, za katere isti 
zakon določa, da prosilcem ne smejo biti posredovane. Informacije javnega značaja, ki se 



10 
 

nanašajo na prosilca, je izvajalec slednjemu dolžen posredovati brezplačno, za posredovanje 
ostalih informacij javnega značaja pa je izvajalec prosilcem upravičen zaračunati stroške skladno 
z uredbo, ki ureja posredovanje informacij javnega značaja.  
(2) Z osebnimi podatki iz katastra in evidenc mora izvajalec ravnati na predpisan način. 

 

VII. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV IN KONCEDENTA 
 

21. člen 
(Pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov) 

Razmerja koncesionarja do uporabnikov in koncedenta tvorijo pravice in dolžnosti koncesionarja, 
koncedenta in uporabnikov. 
 

22. člen 
(Dolžnosti koncesionarja) 

(1) Dolžnosti koncesionarja glede gospodarske javne službe »zbiranje določenih vrst komunalnih 
odpadkov« so zlasti: 
- v sodelovanju s pristojnim organom skrbeti za razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne 

službe ter za investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti, napravami, opremo in 
sredstvi, potrebnimi za izvajanje javne službe; 

- pripravljati predlog programa odvoza odpadkov; 
- izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko 

pogodbo in zagotavljati uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami 
ter kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu; 

- upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem 
javne službe, zlasti pa v tem okviru skrbeti za ekološko usmerjeno ravnanje z odpadki;  

- kot dober gospodarstvenik uporabljati, upravljati in/oziroma vzdrževati objekte, naprave in 
druga sredstva, namenjena izvajanju dejavnosti; 

- v prvotno stanje povrniti nepremičnine na katerih so se izvajala vzdrževalna in druga dela; 
- vzdrževati gospodarsko javno infrastrukturo za izvajanje javne službe tako, da se, ob 

upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost; 
- omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe, 
- sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin, oziroma opravljanje storitev, ki so predmet 

koncesije ali v povezavi z njo;   
- skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem javne službe; 
- pravočasno dogovoriti uporabnikom na njihove pobude in/ali pritožbe; 
- obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni s predpisom; 
- pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev iz drugih virov, kot je določeno v odloku 

o izvajanju javne službe, 
- vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javno službo, usklajenih z občinskimi evidencami; 
- ažurno in strokovno voditi poslovne knjige; 
- pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne programe in dolgoročne plane javne službe, letna 

poročila, kakor tudi druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti; 
- poročati koncedentu o izvajanju koncesije; 
- obveščati druge pristojne organe (inšpekcije …) o kršitvah; 
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- vzdrževati v uporabnem stanju vse naprave, opremo in objekte javne službe, skrbeti za 
urejenost odjemnih mest, zbiralnikov ter zabojnikov. Vse morebitne napake, okvare in 
pomanjkljivosti na slednjih, ki pomenijo tekočo obrabo in neposredno ne ogrožajo zdravja ljudi 
in varstva okolja, mora koncesionar odpraviti v roku 14 dni od ugotovitve oziroma od ustnega 
obvestila uporabnikov (interventno izvajanje javne službe), 

- glede zadev, ki niso posebej urejene s tem odlokom, zlasti glede oskrbovalnih standardov, 
vrste posod, razvrstitve objektov in naprav, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih standardov 
in normativov za izvajanje javne službe, se mora izvajalec javne službe ravnati po vsakokrat 
veljavnih predpisih, ki urejajo predmetno javno službo. 

(2) Dolžnosti koncesionarja glede izvajanja gospodarskih javnih služb »obdelava določenih vrst 
komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov« 
so zlasti: 
- v javnem interesu kvalitetno, pravočasno in v ustreznem obsegu opravljati javne službe, v 

skladu z zakonom in drugimi predpisi, v skladu z odloki ter koncesijsko pogodbo; 
- upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem 

javnih služb, zlasti pa v tem okviru skrbeti za ekološko usmerjeno ravnanje z odpadki;  
- zagotoviti ustrezno zavarovanje nevarnih ali zdravju škodljivih odpadkov ter odpraviti napake 

na objektih in napravah, ki utegnejo povzročiti večjo škodo na okolju ali zdravju ljudi 
najkasneje v roku 12 ur od ugotovitve napake oziroma prejema obvestila uporabnikov 
(interventno izvajanje javnih služb); 

- uporabljati objekte, naprave in druga sredstva za izvajanje javne službe kot dober gospodar, 
jih tekoče vzdrževati in odpraviti morebitne napake, okvare in pomanjkljivosti, ki neposredno 
ne ogrožajo varstva okolja ali zdravja ljudi v roku 14 dni od ugotovitve oziroma prejema 
obvestila uporabnikov; 

- sklepati z uporabniki pogodbe za uporabo javnih dobrin oziroma opravljanje storitev, ki so 
predmet koncesije (samo, če je tako določeno s posebnimi predpisi), odločati o upravnem 
postopku v vseh upravnih zadevah iz naslova izvajanja javnih služb ter obračunavati 
pristojbine in druge prispevke v skladu s predpisi; 

- oblikovati cene storitev javnih služb; 
- svetovati in pomagati koncendentu pri pripravi razvojnih in investicijskih načrtov ter projektov 

za pridobivanje finančnih sredstev v okviru javnih razpisov ter drugih virov; 
- voditi vse predpisane evidence in katastre, obveščati pristojne organe o kršitvah, ažurno 

odgovarjati na pritožbe in/ali pobude uporabnikov, omogočati nemoten nadzor v zvezi z 
izvajanjem koncesije in skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem 
javnih služb; 

- upoštevati, da se cena storitev javnih služb oblikuje skladno s predpisom za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih  gospodarskih javnih služb varstva okolja.  
 

23. člen 
(Odgovornost koncesionarja) 

(1) Za izvajanje javne službe je, ne glede na določbe prejšnjih členov, odgovoren koncesionar 
kot izvajalec javne službe.  
(2) Koncesionar kot izvajalec javne službe je v skladu z zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo 
pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali 
pogodbeni (pod)izvajalci Občini Žalec, uporabnikom ali tretjim osebam. 
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24. člen 

(Dolžnost obveščanja o statusnih spremembah) 

Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statusni spremembi, vključno s kontrolno 
spremembo kapitalske strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi 
sprememb prizadet interes koncedenta, ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena 
razmerja iz koncesijske pogodbe, lahko koncedent pod pogoji iz tega odloka, razdre koncesijsko 
pogodbo. 
 

25. člen 
(Dolžnost vodenja ločenih računovodskih izkazov) 

(1) Koncesionar mora za občino Žalec zagotoviti ločene računovodske izkaze za dejavnost 
zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanje komunalnih odpadkov in druge dejavnosti v skladu s slovenskimi računovodskimi 
standardi. 
(2) Če koncesionar ne zagotovi oz. izvaja obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko 
koncedent pod pogoji iz tega odloka, razdre koncesijsko pogodbo. 
 

26. člen 
(Pravice in dolžnosti koncedenta) 

(1) Dolžnosti koncedenta so zlasti: 
- da zagotavlja pogoje za izvajanje vseh storitev predpisanih z zakonom, s predpisi o načinu 

izvajanja javne službe in s tem odlokom ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku;  
- da zagotavlja takšno višino plačil in ceno storitev, da je ob normalnem poslovanju možno 

zagotoviti ustrezen obseg in kakovost storitev ter vzdrževanje objektov, naprav in opreme 
koncesije, da se lahko, ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja njihova 
vrednost; 

- da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja storitev javne službe; 
- da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo 

trajanja koncesije izvajali storitve javne službe na področju občine; 
- pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov. 
 (2) Pravice koncedenta so zlasti: 
- nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb in finančni nadzor; 
- izvajanje enostranskih ukrepov v javnem interesu; 
- druge pravice, določene s predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo. 
 

27. člen 
(Pravice  uporabnikov) 

(1) Uporabniki imajo od koncesionarja zlasti pravico: 
- do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev koncesionarja, 
- pravico do zagotovljenih cen storitev; 
- zahtevati vse obvezne in neobvezne storitve javnih služb; 
- vpogleda v evidence - kataster oziroma v zbirke podatkov, ki jih vodi koncesionar in se 

nanašajo nanj; 
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- pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev, 
- uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, s tem odlokom in z drugimi 

predpisi. 
(2) Uporabnik storitev javne službe se lahko v zvezi z izvajanjem javne službe pritoži 
koncesionarju in koncedentu, če meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju z 
vsakokrat veljavnimi predpisi.  

28. člen 
(Dolžnosti uporabnikov) 

(1) Uporabniki imajo do koncesionarja in koncedenta zlasti dolžnost: 
- upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovirano opravljanje storitev javnih služb, 
- pripraviti neoviran dostop do vseh zbiralnikov, objektov, opreme, prostorov in naprav, kjer se 

opravljajo storitve javne službe;  
- redno plačevati storitve v skladu z veljavnimi tarifami; 
- prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javnih služb oziroma sporočiti koncesionarju 

vsako spremembo; 
- nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje katastra - obveznih zbirk podatkov. 
(2) Če uporabnik storitev koncesionarju, ki ima namen opraviti dela v okviru storitev javne službe, 
ne dovoli ali ne omogoči vstopa v svoje prostore ali mu ne omogoči neoviranega dostopa do 
naprav, ali mu drugače ne omogoči izvajanja javne službe, je koncesionar o tem dolžan obvestiti 
pristojno inšpekcijo oziroma drug nadzorni organ. 
(3) Pristojni inšpektor lahko na pobudo koncesionarja odredi uporabniku storitev, da zagotovi vse, 
kar je potrebno za izvedbo storitev javnih služb. 
 

29. člen 
(Dokazovanje izpolnjevanja pogojev) 

(1) Koncesionar je dolžan ves čas trajanja pogodbe izpolnjevati pogoje za neposredno sklenitev 
koncesijske pogodbe, v skladu s šestim odstavkom 13. člena Zakona o nekaterih koncesijskih 
pogodbah oz. z vsakokrat veljavno zakonodajo. 
(2) Koncesionar mora ob sklenitvi koncesijske pogodbe in ves čas trajanja pogodbe izpolnjevati 
tudi naslednje pogoje:  
- registracijo oziroma izpolnjevanje pogojev za opravljanje javne službe;  
- razpolagati z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in 

izkušnjami na področju javne službe za njeno izvajanje na celotnem območju občine,  
- razpolagati z zadostnim obsegom opreme oziroma potrebnih sredstev za delo;  
- biti sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet javne službe; 
- sposobnost zagotavljati storitve na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju tega odloka, 

predpisov, normativov in standardov ter ob upoštevanju krajevnih običajev; 
- zagotavljati interventno izvajanje javne službe ob vsakem času; 
- usposobljenost za vodenje katastra ter razpolaganje z ustreznimi delovnimi pripravami za 

njegovo vodenje. 
(3) Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih 
določajo vsakokrat veljavni področni predpisi.   
(4) Podrobneje se pogoji opredelijo v koncesijski pogodbi. 
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VIII. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA, ORGAN, PRISTOJEN  ZA SKLENITEV 
KONCESIJSKE POGODBE IN TRAJANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 

 
30. člen 

(Izbira koncesionarja) 

(1) Občinska uprava v imenu koncedenta odloči o izboru koncesionarja z upravno odločbo.  
(2) Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku 28 dni od njene dokončnosti ne 
pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja. 
 

31. člen 
(Sklenitev koncesijske pogodbe) 

(1) Koncesionar pridobi pravice dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske 
pogodbe. 
(2) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan. 
 

32. člen 
(Razmerje med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo) 

(1) V primeru neskladja med tem odlokom in notranjo koncesijsko pogodbo veljajo določbe tega 
odloka. 
(2) Sklenjena notranja koncesijska pogodba ima naravo javnopravne pogodbe, zato lahko občina 
Žalec v njej opredeli določene javnopravne elemente, s katerimi se varuje javni interes. 
 

33. člen 
(Pristojni organ za izvajanje koncesije) 

Organ občine, pristojen za izdajanje odločb in drugih aktov v zvezi s koncesijo je občinska uprava. 
 

IX. NADZOR IN ENOSTRANSKI UKREPI V JAVNEM INTERESU 
 

34. člen 
(Nadzor nad izvajanjem javnih služb) 

(1) Redni nadzor nad izvajanjem notranje koncesijske pogodbe izvaja občina Žalec, ki lahko za 
posamezna strokovna in druga opravila nadzora pooblasti občinsko upravo ali zunanjega 
izvajalca. 
 
(2) Občina Žalec lahko nad izvajanjem s pogodbo dogovorjene dejavnosti odredi tudi izreden 
nadzor. Za izvedbo izrednega nadzora župan imenuje posebno nadzorno komisijo. O izvedenem 
izrednem nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik izvajalca in predsednik 
nadzorne komisije. 
 
(3) Koncesionar mora občini Žalec omogočiti nadzor, pregled infrastrukture ter omogočiti vpogled 
v vso dokumentacijo (npr. letne računovodske izkaze, revizorjevo poročilo), vključno z 
dokumentacijo, ki jo izvajalec označi kot poslovno skrivnost in se nanaša na izvajanje javnih služb, 
nadalje vpogled v vodene zbirke podatkov ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila. 
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(4) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti izvajalca in tretjih oseb, 
praviloma le v poslovnem času izvajalca. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom občine 
Žalec. 
 
(5) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik izvajalca in Občine Žalec oz. 
pooblaščenec. 
(6) Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora podrobneje 
uredita koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo. 
 

35. člen 
(Inšpekcijski nadzor) 

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi medobčinski inšpektorat, ki je pristojen za 
vodenje postopkov o ugotovljenih prekrških ter ostali državni organi, ki imajo takšno pristojnost 
po samem zakonu. 
 

36. člen 
(Finančni nadzor) 

(1) Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja izvaja notranja revizija oz. ima koncedent 
pravico, da najame zunanjega revizorja za preveritev dela poslovanja, ki se nanaša na opravljanje 
koncesije.  
(2) Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, 
pregled objektov in naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne računovodske 
izkaze …), v kataster javne službe oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter 
nuditi zahtevane podatke in pojasnila.  
(3) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V primeru nenapovedanega nadzora mora 
koncedent to sporočiti pisno in navesti vzrok nenapovedanega nadzora. 
(4) Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo, praviloma najmanj 15 dni pred 
izvedbo. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in 
tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s 
pooblastilom koncedenta.  
(5) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta 
oziroma koncedentov pooblaščenec. 
 

37. člen 
(Nadzorni ukrepi) 

Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz 
koncesijskega razmerja, mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti, oziroma 
drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe. 
 

38. člen 
(Enostranski ukrepi v javnem interesu) 

(1) Občina Žalec ima pravico, ko je to nujno potrebno, da se zavaruje javni interes in doseže 
namen sklenjene koncesijske pogodbe, da z enostranskim ukrepom poseže v vzpostavljeno 
notranje koncesijsko razmerje in zavaruje javni interes. 
 
(2) Kot enostranski ukrep v javnem interesu lahko Občina Žalec uporabi: 

- uvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem notranje koncesijske pogodbe; 
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- izdajo obveznih navodil izvajalcu; 
- začasni prevzem s strani Občine Žalec vzpostavljene infrastrukture v upravljanje in 

oskrbo; 
- izvedbo investicijskih ali vzdrževalnih ukrepov za zavarovanje vrednosti vzpostavljene 

infrastrukture; 
- odvzem notranje koncesije, v kolikor so razlogi za odvzem na strani izvajalca. 

 
(3) Ukrep Občine Žalec mora biti skladen z načelom sorazmernosti in ne sme prekomerno 
obremenjevati izvajalca. 
 
(4) Način in pogoji uveljavitve enostranskih ukrepov v javnem interesu se podrobneje opredelijo 
z notranjo koncesijsko pogodbo. 
  

X. PRENOS KONCESIJE 
 

39. člen 
(Oblika) 

(1) Prenos koncesije je dopusten zgolj v primerih, ki so izrecno predvideni v vsakokrat veljavni 
zakonodaji. 
 
(2) Izvajalec ne sme brez predhodnega pisnega soglasja občine Žalec prenesti izvajanje 
koncesije na tretjo osebo. 
(3) Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot je bila koncesija podeljena. Novi 
koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo.  
(4) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop prevzemnika koncesije v pogodbena 
razmerja odstopnika z uporabniki. 
 

XI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
 

40. člen 
(Načini prenehanja koncesijskega razmerja) 

Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha: 
- s prenehanjem koncesijske pogodbe, 
- s prenehanjem koncesionarja, 
- z odvzemom koncesije, 
- z odkupom koncesije.  

 
41. člen 

(Prenehanje koncesijske pogodbe) 

Koncesijska pogodba preneha: 
- po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, 
- z razdrtjem oz. odstopom od koncesijske pogodbe, 
- s sporazumno razvezo. 

 
42. člen 

(Potek roka koncesije) 

Koncesijska pogodba redno preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba 
sklenjena. 
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43. člen 

(Razdrtje koncesijske pogodbe) 

(1) Notranja koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) razdrtjem oziroma odstopom občine 
Žalec v skladu s pravili obligacijskega prava preneha: 

- če izvajalec javnih služb ne izvaja redno, strokovno, pravočasno ter zato povzroča motnje 
v izvajanju nalog javnih služb; 

- zaradi ponavljajočih in dokumentiranih kršitev predpisov ali notranje koncesijske pogodbe 
s strani izvajalca; 

- če izvajalec notranjo koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda uporabnikom 
njegovih storitev, Občini Žalec ali tretjim osebam; 

- če izvajalec kljub pismenem opozorilu Občine Žalec ne izpolnjuje prevzetih obveznosti na 
način določen s tem odlokom in notranjo koncesijsko pogodbo. 

(2) V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prejšnjega odstavka lahko začne občina Žalec 
postopek za enostransko razdrtje notranje koncesijske pogodbe. 
(3) Koncesionar lahko razdre oz. odstopi od koncesijske pogodbe, če občina Žalec ne izpolnjuje 
svojih obveznosti iz notranje koncesijske pogodbe tako, da to izvajalcu onemogoča izvajanje 
notranje koncesijske pogodbe. 
(4) Enostransko razdrtje notranje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, 
ki bi takšno prenehanja utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in 
nepremagljivih okoliščin. 
(5) Ob razdrtju notranje koncesijske pogodbe je izvajalec dolžan prenesti na občino Žalec 
morebitno predano infrastrukturo. 
(6) Izvajalec ni upravičen do nadomestila za predčasno prenehanje notranje koncesijske 
pogodbe. 

44. člen 
(Sporazumna razveza) 

(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi sporazumno razvežeta koncesijsko 
pogodbo.  
(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da ugotovita, da je zaradi 
bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih 
enakovredno ocenjenih okoliščin, oziroma nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske 
pogodbe nesmotrno ali nemogoče.  
 

45. člen 
(Prenehanje koncesionarja) 

(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja koncesionarja.  
(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z zakonom in koncesijsko pogodbo 
določeni pogoji za obvezen prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali v primeru 
prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos 
premoženja, preoblikovanje, …). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz koncesijskega akta 
ali koncesijske pogodbe razdre oz. odstopi od koncesijske pogodbe.  
 

46. člen 
(Odvzem koncesije) 

(1) Koncesijska pogodba lahko zaradi odvzema notranje koncesije s strani občine Žalec 
predčasno preneha: 
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- če izvajalec ne začne z opravljanjem nalog iz tega odloka v za to s koncesijsko pogodbo, 
določenem roku; 

- če je v javnem interesu, da se javne službe iz 1. člena tega odloka prenehajo izvajati kot 
gospodarske javne službe; 

- če je v javnem interesu, da se izvajanje javnih služb preneha izvajati v obliki notranjega 
(in-house) koncesijskega razmerja; 

- če je proti izvajalcu uveden stečajni ali likvidacijski postopek; 
- če je bila izvajalcu izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, notranje 

koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje notranjega koncesijskega 
razmerja, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega pravilnega 
izvajanja notranje koncesijske pogodbe; 

- če obstaja utemeljen dvom, da izvajalec v bistvenem delu ne bo izpolnil prevzetih 
obveznosti; 

- če je po sklenitvi notranje (in-house) koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je izvajalec dal 
zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na sklenitev notranje koncesijske 
pogodbe; 

- če izvajalec kadarkoli tekom trajanja razmerja ne izpolnjuje več pogojev za sklenitev 
notranje koncesijske pogodbe; 

- če se uveljavlja protikorupcijska klavzula iz notranje koncesijske pogodbe; 
- če se je koncesija bistveno spremenila, kar terja nov postopek izbire koncesionarja, 
- če je za koncesionarja v času podelitve koncesije obstajal razlog za izključitev, zaradi 

katerega bi moral biti izključen iz postopka izbire koncesionarja, 
- če je Sodišče Evropske unije po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo hujše 

kršitve obveznosti koncedenta, ki izhajajo iz PEU, PDEU in tega zakona, zato koncesija 
ne bi smela biti podeljena koncesionarju ali 

- če koncesionar ne spoštuje odločitve koncedenta iz šestega in sedmega odstavka 
59. člena Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah. 

(2) Odvzem notranje koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi odvzem 
utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin. 
(3) Podrobneje se pogoji odvzema določijo v notranji koncesijski pogodbi.  
(4) Občina Žalec mora izvajalcu o odvzemu notranje koncesije izdati upravno odločbo, ki jo izda 
občinska uprava, s katero ugotovi razloge za odvzem notranje koncesije. Notranje koncesijsko 
razmerje preneha z dnem dokončnosti odločbe. 
(5) V primeru odvzema notranje koncesije je izvajalec dolžan prenesti na občino Žalec predano 
infrastrukturo. 
(6) Izvajalec ni upravičen do nadomestila za predčasno prenehanje notranje koncesijske 
pogodbe. 
  

47. člen 
(Odkup koncesije) 

(1) Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno službo možno bolj učinkovito opravljati na 
drug način, lahko uveljavi takojšnji odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora sprejeti občinski 
svet, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski akt in sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja 
javne službe. Z odkupom koncesije koncedent na infrastrukturi, ki je v lasti tretjih oseb, izven 
koncesionarja, ne more pridobiti lastninske ali druge sorodne pravice.  O nameravanem odkupu 
mora koncedent pisno obvestiti koncesionarja vsaj 1 (eno) leto vnaprej. 
(2) Odkup je lahko sporazumen ali prisilen in se izvede v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo. 
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XII. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE 
 

48. člen 
(Višja sila) 

(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, nepremagljive in nepredvidljive 
okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank (v 
celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge 
elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni možno 
na celotnem območju občine ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba. 
(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano javno službo tudi 
ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti ukrepov v 
primeru nepredvidljivih napak in višje sile. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata 
stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih. 
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo 
stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane javne službe v nepredvidljivih 
okoliščinah. 
(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivi okoliščin lahko župan poleg koncesionarja aktivira 
tudi Občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, 
reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame Občinski štab za civilno zaščito nadzor 
nad izvajanjem ukrepov. 
 

49. člen 
(Spremenjene okoliščine) 

(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje 
obveznosti koncesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi koncesijske pogodbe 
nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima 
koncesionar pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe. 
(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso razlog za enostransko prenehanje 
koncesijske pogodbe. O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma 
medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v takih pogojih. Kljub 
spremenjenim okoliščinam je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.  
 

XIII. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV 
 

50. člen 
(Uporaba prava) 

Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter koncesionarjem in uporabniki storitev 
javne službe se lahko dogovori izključno uporaba pravnega reda Republike Slovenije.  
 

51. člen 
(Arbitražna klavzula in prepoved prorogacije tujega sodišča ali arbitraže) 

(1) S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da je za odločanje o sporih med koncedentom in 
koncesionarjem pristojna arbitraža, kolikor to ni v nasprotju s pravnim redom. 
(2) V razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe ni dopustno dogovoriti, 
da o sporih iz teh razmerij odločajo tuja sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije tujega sodišča 
ali arbitraže).  
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XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

52. člen 
(Pričetek veljavnosti odloka) 

(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS, ko ga sprejme občinski svet občine Žalec. 
(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Številka: 007-0006/2021 
Žalec, dne…….                                                                                                                  
 
                                                                                                Župan Občine Žalec 
                                                                                                        Janko Kos 
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Obrazložitev: 
Občina Žalec je na seji dne 1. julija 2020 sprejela nov Odlok o gospodarskih javnih službah v 
Občini Žalec, ki v 3. členu opredeljuje kot obvezne lokalne gospodarski javne službe zbiranje in  
obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Žalec v 20. 
členu vsebuje določbo, da je Občina dolžna uskladiti predpise in sprejeti nove predpise v skladu 
s odlokom, najkasneje v roku šestih mesecev po uveljavitvi odloka. Za pripravo novega Odloka 
se je občinska uprava odločila, saj področij javne službe zbiranja in obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov 
Občine Žalec ni imela urejenega v skladu s področno zakonodajo. 
Zakon o varstvu okolja (v nadaljevanju: ZVO-1, 149. člen) določa, da so obvezne občinske 
gospodarske javne službe varstva okolja zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava 
določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov. ZVO-1 v navedenem členu še določa, da občina zagotovi izvajanje 
navedene javne službe v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe. Način in oblike 
izvajanja gospodarskih javnih služb določa Zakon o gospodarskih javnih službah (v nadaljevanju: 
ZGJS). V skladu z določilom 3. člena ZGJS so gospodarske javne službe republiške in lokalne in 
so lahko obvezne in izbirne. Obvezna gospodarska javna služba se določi z zakonom. Način 
opravljanja republiške gospodarske javne službe predpiše Vlada Republike Slovenije z uredbo, 
lokalna skupnost pa z odlokom tako, da je zagotovljeno njeno izvajanje v okviru funkcionalno in 
prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov. Ne glede na način izvajanja/opravljanja 
gospodarske javne službe, režim dejavnosti ureja država oziroma lokalna skupnost. Glede na 
navedeno določilo 3. člena, ZGJS predvideva izdajo posebnega predpisa (odlok lokalne 
skupnosti) o načinu opravljanja, s katerim se uredijo pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih 
dobrin, viri financiranja in način njihovega oblikovanja (v tem okviru tudi cenovni režim), pravice 
in obveznosti uporabnikov in položaj infrastrukture, namenjene izvajanju javne službe. Omenjeno 
izhaja iz določil 7. člena ZGJS, ki določa, da se s predpisom iz drugega odstavka 3. člena ZGJS 
za posamezno gospodarsko javno službo določijo: organizacijska in prostorska zasnova 
njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v režijskem obratu, javnem gospodarskem 
zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije ali javnih kapitalskih vložkov), vrsta in obseg javnih 
dobrin ter njihova prostorska razporeditev, pogoji za opravljanje in uporabo javnih dobrin, pravice 
in obveznosti uporabnikov, viri financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega 
oblikovanja, vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za opravljanje gospodarske javne 
službe, ki so lastnina republike ali lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in 
varstvo, ki ga uživa, drugi elementi pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe. 
Namen odloka je urediti izvajanje gospodarskih javnih služb zbiranje in obdelava določenih vrst 
komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
Občine Žalec, ki se zagotavlja kot obvezna gospodarska javna služba s podelitvijo koncesije 
koncesionarju, ki ga bo občina izbrala v skladu z določili tega odloka. S predlaganim Odlokom se 
določa način izvajanja predmetnih gospodarskih javnih služb. Koncesija po tem odloku se podeli 
neposredno družbi Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. v upravnem postopku, skladno s 
predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe – Zakon o 
gospodarskih javnih službah in Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah. Predmet odloka je 
zagotovitev izvajanja gospodarskih javnih služb zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov ter odlaganja ostankov predelave v Občini Žalec. 
Cilj predlaganega odloka je doseči optimizacijo opravljanja obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, tako za izvajalca, kot za uporabnike storitev 
ravnanja s komunalnimi odpadki, s finančnega in operativnega vidika izvajanja gospodarske 
javne službe, pri čemer se v celoti sledi najnovejšim zahtevam zakonodaje na področju ravnanja 
s komunalnimi odpadki. Z odlokom se ureja način, predmet in pogoji opravljanja obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na območju občine Žalec. 
Občina Žalec bo na podlagi šestega odstavka 13. člena Zakona o nekaterih koncesijskih 
pogodbah neposredno podelila koncesijo SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. Za namen 
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neposredne podelitve koncesije na podlagi 25. člena Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah 
je bila s strani Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak, PE Ljubljana, Ukmarjeva 2, 
1000 Ljubljana izdelana Študija upravičenosti podelitve koncesije za zagotavljanje izvajanja 
gospodarskih javnih služb zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Žalec. 
Na podlagi predloga odloka gospodarska javna služba zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov zajema: zbiranje naslednjih  vrst komunalnih odpadkov: ločenih frakcij iz podskupin 15 
01 in 20 01 s seznama odpadkov, kosovnih odpadkov, odpadkov z vrtov, parkov in pokopališč, 
odpadkov s tržnic, odpadkov iz čiščenja cest, mešanih komunalnih odpadkov, izrabljenih gum v 
skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami, vodenje evidenc o odpadkih in o 
ravnanju z njimi, redno in pravočasno obveščanje o posameznih aktivnostih opravljanja javne 
službe na krajevno običajen način, izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za preprečevanje 
nastajanja in zmanjševanje  nastajanja odpadkov ter ostale storitve, ki sodijo skladno z zakoni, 
odlokom, ki ureja izvajanje navedene javne službe, in drugimi predpisi v okvir javne službe.  
 Na podlagi predloga odloka gospodarska javna služba obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganja komunalnih odpadkov zajema: tehtanje, kontrolo, preverjanje in prevzem 
mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, 
obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, ki zajema predelavo ter 
odstranjevanje komunalnih odpadkov, redno vzdrževanje in zagotavljanje varnega obratovanja 
objektov in naprav Centra za ravnanje z odpadki ter izločanje uporabnih frakcij za kasnejšo 
predelavo, prekrivanje odlagalne površine telesa odlagališča, zagotavljanje obratovalnega 
monitoringa v skladu z veljavno zakonodajo, pripravo ukrepov in nalog za preprečevanje 
škodljivih vplivov na okolje. 
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A. SPLOŠNI DEL  
 

1. PODATKI O AVTORJU ŠTUDIJE 

1.1. Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak 

 

Izdelovalec: Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak 

Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana 

Telefon:   (0)1 60 100 70 

E-pošta:   bostjan.ferk@pppforum.si 

Matična št.: 3455114 

Davčna št.: SI22672826 

 

Za izdelovalca študije: 

 

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo je bil ustanovljen v letu 2008 z namenom, da 

vzpodbudi znanstveno-raziskovalno dejavnost na področju pravne in ekonomske 

znanosti, s posebnim poudarkom na vprašanjih povezanih s pojmi javno-zasebnih 

partnerstev, javnih služb in državnih pomoči, javnih razpisov in javnega naročanja, 

projektnega vodenja, priprave ekonomskih in investicijskih študij, projektnega 

financiranja in drugih sorodnih tem. Inštitut za javno-zasebno partnerstvo je 

specializiran za svetovanje na področju oblikovanja razmerij javno-zasebnih 

partnerstev,  ki predstavljajo sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem pri 

zagotavljanju izvajanja javnih služb, vzpostavljanju ali posodobitvi javne infrastrukture 

in pri izvajanju drugih projektov v javnem interesu. V okviru svojega delovanja ima 

Inštitut izkušnje s svetovanjem na številnih projektih.1 

 
1 Spletni vir: <http://pppforum.si>, 15. 3. 2021. 

 

Odgovorna oseba: doc. dr. Boštjan Ferk, direktor 

 

Datum: 17. 3. 2021                                             Podpis:  
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2. OPIS PREDMETA 

Predmet projekta je podelitev notranje (in-house) koncesije za izvajanje obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb: 

- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 

- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, 

- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 

 

Zagotavljanje izvajanja javnih služb ravnanja z odpadki je izvirna pristojnost lokalne 

skupnosti, ki izhaja iz njene pospeševalne funkcije, kot zakonske implementacije 

ustavne pravice do lokalne samouprave, ki je opredeljena v 9. in 140. členu Ustave 

Republike Slovenije.2 

 

Odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti varstva okolja je kot pristojnost 

občine določena tudi v 21. členu Zakona o lokalni samoupravi (ZLS).3 

 

Gospodarske javne službe zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov 

ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov sodijo na 

podlagi prvega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja4 (ZVO-1) med obvezne 

občinske gospodarske javne službe. ZVO-1 tudi določa, da občina zagotovi izvajanje 

javnih služb skladno s predpisi, ki jih podrobneje predpiše Vlada, in s predpisi, ki urejajo 

gospodarske javne službe.  

 

V Zakonu o gospodarskih javnih službah5 (ZGJS) je opredeljeno, da način opravljanja 

lokalnih gospodarskih javnih služb predpiše lokalna skupnost z odlokom tako, da je 

 
2 Ustava Republike Slovenije (URS), Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – 

UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 

47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a. 

3 Zakon o lokalni samoupravi, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 

51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – 

ZIUOOPE. 

4 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, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20 . 

5 Zakon o gospodarskih javnih službah, Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 

38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40. 
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zagotovljeno njihovo izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih 

oskrbovalnih sistemih. 

 

Uredba o odlagališčih odpadkov,6 ki je nadomestila do 22. 2. 2014 veljavno Uredbo o 

odlaganju odpadkov na odlagališčih7 v 6. členu določa, da je obdelava mešanih 

komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališču obvezna občinska 

gospodarska javna služba obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov v skladu z 

zakonom, ki ureja varstvo okolja. Navedena Uredba poleg tega v 43. členu določa še 

posebnosti glede načrta ravnanja z odpadki. Posebnosti veljajo za primer, če je 

odlaganje odpadkov obvezna gospodarska javna služba varstva okolja v skladu z 

zakonom, ki ureja varstvo okolja, njen izvajalec pa gospodarski javni zavod ali javno 

podjetje. V tem primeru mora biti načrt ravnanja z odpadki sestavni del programa za 

obvladovanje kakovosti poslovanja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne 

službe.  

 

Z Uredbo o odpadkih8 so podrobneje določene obveznosti izvajalcev zbiranja 

odpadkov, zlasti pa: 

- zbiralec lahko zbira odpadke, če ima potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev 

odpadkov, ki jo vodi ministrstvo v okviru evidence oseb, ki imajo potrdilo za 

opravljanje dejavnosti varstva okolja, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, 

- določena je vsebina vloge za vpis v evidenco zbiralcev odpadkov, 

- način izdelave ter vsebina načrta zbiranja odpadkov, 

- določbe glede potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov ter njegova 

sprememba in izbris iz evidence, 

- obveznosti zbiralca glede načina zbiranja odpadkov, 

- vodenje evidence in poročilo o zbiranju odpadkov.  

 

Omenjena uredba podrobneje določa tudi obveznosti izvajalcev obdelave 

odpadkov, ki so zlasti: 

 
6 Uredba o odlagališčih odpadkov, Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18 in 13/21. 

7 Uradni list RS, št. 61/11, 108/13 in 10/14. 

8 Uredba o odpadkih, Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20. 



8 

 

- izvajalec obdelave lahko obdeluje odpadke, če ima okoljevarstveno 

dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov v skladu z zakonom, ki 

ureja varstvo okolja, 

- določen je način in pogoji za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, 

- določena je vsebina okoljevarstvenega dovoljenja, 

- določena je vsebina načrta ravnanja z odpadki, 

- vpis izvajalca obdelave v evidenco izvajalcev obdelave, 

- obveznost izvajalca obdelave izvajati ukrepe za preprečevanje in 

zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje, 

- obveznost vodenja evidence o obdelavi odpadkov, v kateri so podatki o 

številkah odpadkov in količinah, 

- predložitev poročila o obdelavi odpadkov za preteklo koledarsko leto - 

izvajalec obdelave mora najpozneje do 31. marca tekočega leta ministrstvu, 

pristojnemu za okolje predložiti poročilo o obdelavi, pri čemer velja posebnost 

za tiste izvajalce, ki so izvajalci obvezne občinske gospodarske javne službe 

obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ali odlaganja ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz zakona, ki ureja varstvo 

okolja, da v poročilo vključijo tudi podatek o občini izvora prevzetih odpadkov. 

 

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb varstva okolja9 v 22. členu opredeljuje sestavo cene in določa, da se pri 

javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki ločeno oblikujejo cene za posamezno 

javno službo in naslednje storitve znotraj javne službe: 

1.     zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje: 

- ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, 

razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih 

kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, 

- ločeno zbrane odpadne embalaže, 

- biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada 

in 

- mešanih komunalnih odpadkov; 

2.     obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in 

3.     odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 

 
9 Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19. 
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Na območju Občine Žalec se v skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah v 

Občini Žalec10 kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje 

dejavnosti: 

– oskrba s pitno vodo, 

– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 

– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 

– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, 

– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, 

– urejanje in čiščenje javnih površin, 

– zagotavljanje 24-urne dežurne službe po zakonu o pogrebni in pokopališki 

dejavnosti, 

– vzdrževanje občinskih cest, 

– pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču. 

Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso 

določene v prejšnjem odstavku, če tako določa zakon.11 

 

Opravljanje posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih služb občina, kot je 

navedeno v 7. členu navedenega odloka, uredi s posamičnimi odloki, v katerih 

podrobneje določi: 

- organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in 

številu izvajalcev, 

- vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev, 

- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 

- pravice in obveznosti uporabnikov, 

- vire financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega 

oblikovanja, 

- vrsto in obseg objektov in naprav, ki so potrebni za izvajanje gospodarske 

javne službe in so v lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in 

varstvo, ki ga ta uživa, 

- druge elemente, ki so pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske 

javne službe. 

 
10 Uradni list RS, št. 102/2020. 

11 Prav tam, drugi odstavek 3. člena. 
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Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe skladno s prejšnjim členom v 

naslednjih oblikah: 

- v javnem podjetju, 

- v javnem gospodarskem zavodu, 

- z dajanjem koncesij, 

- v režijskem obratu.12 

 

Za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe lahko občina, kot je 

določeno v 11. členu odloka, podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je ustrezno 

registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje lokalne gospodarske javne službe, ki je 

predmet koncesije. 

 

Kot je v istem členu še navedeno, se koncesija za opravljanje posamezne lokalne 

gospodarske javne službe podeli na podlagi koncesijskega akta. 

 

Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe za 

celotno območje občine ali za njen del. Več občin lahko za izvajanje javnih služb 

podeli skupno koncesijo. Občinski sveti občin ustanoviteljic lahko za namen 

usklajevanja odločitev in drugih vprašanj v zvezi z zagotavljanjem javnih služb 

ustanovijo organ koncedentov, ki ga sestavljajo župani občin koncedentov. 

 

Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogodbo, prenehanje koncesijskega 

razmerja, prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja 

za ravnanja zaposlenih, odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja in druga 

vprašanja v zvezi s koncesijskimi razmerji se uporabljajo določila zakona, ki ureja 

področje gospodarskih javnih služb. 

 

V nadaljnjem besedilu odloka je v poglavju o financiranju lokalnih gospodarskih javnih 

služb v 17. členu še določeno, da se lokalne gospodarske javne službe financirajo: 

- s ceno javnih dobrin, 

- iz proračunskih sredstev, 

- iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine. 

 
12 Prav tam, 8. člen. 
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Kot je določeno v prehodnih in končnih določbah odloka je občina dolžna uskladiti 

predpise in sprejeti nove predpise v skladu s tem odlokom najkasneje v roku šestih 

mesecev po uveljavitvi tega odloka. Do uskladitve in uveljavitve predpisov v skladu s 

7. členom tega odloka, ostanejo v veljavi odloki, sprejeti na podlagi Odloka o lokalnih 

gospodarskih javnih službah,13 ki je bil s tem odlokom razveljavljen. 

 

Ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Žalec ureja Odlok o ravnanju s komunalnimi 

odpadki v Občini Žalec.14 S tem odlokom se določajo vrste komunalnih odpadkov, 

njihovo zbiranje, odvažanje, odlaganje in način obračunavanja in nadzor nad 

izvajanjem tega odloka na območju Občine Žalec.15 

 

Subjekti ravnanja z odpadki so določeni v 3. členu odloka, in sicer so to: 

- Občina Žalec, 

- izvajalci javnih služb ravnanja z odpadki in druge osebe javnega in zasebnega 

prava, kadar opravljajo dejavnost ravnanja z odpadki (v nadaljevanju 

besedila: izvajalci) na podlagi koncesije občine, 

- povzročitelji obremenitev, torej pravne in fizične osebe, pri katerih nastajajo 

odpadki (v nadaljevanju besedila: povzročitelji). 

 

Na področju ravnanja z odpadki se v skladu s 4. členom predmetnega odloka 

vzpostavi naslednji sistem: 

1. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru njihovega nastajanja ter prevažanje, 

sortiranje in skladiščenje odpadkov, 

2. vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo, 

3. okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev, 

4. odlaganje preostalih odpadkov na urejenih odlagališčih, 

5. saniranje divjih odlagališč. 

 

 
13 Uradni list RS, št. 14/94, 125/04, 52/12, 94/12 in 10/19. 

14 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec, Uradni list RS, št. 19/1997, 40/1997 in 

23/2006. 

15 Prav tam, 1. člen. 
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Odlok še določa, da bosta postopnost uvedbe in način ločenega zbiranja odpadkov 

podrobneje določena v pravilniku o ravnanju z odpadki, ki ga bo pripravila strokovna 

služba občine v sodelovanju z izvajalci. 

 

7. člen odloka določa, da dejavnost ravnanja z odpadki opravljajo izvajalci po 

programu, ki ga sprejme Občinski svet občine Žalec v skladu s predpisi in s tem 

odlokom. 

 

V nadaljevanju besedila odloka sledijo določbe glede načina ravnanja z odpadki, od 

zbiranja, odvažanja do odlaganja le teh, kot tudi obračun ravnanja z odpadki ter 

nadzor nad izvajanjem določb odloka. 

 

Občinskemu svetu Občine Žalec bo v obravnavo posredovan predlog Odloka o 

podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Žalec, katerega namen 

je urediti izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb zbiranja in obdelave določenih 

vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih, ki se bo zagotavlja s podelitvijo koncesije koncesionarju, ki ga bo občina 

izbrala v skladu z določili sprejetega odloka, po postopku neposredne sklenitve 

koncesijske pogodbe, v skladu z določbo šestega odstavka 13. člena ZNKP, kakor je 

podrobneje analizirano v točki 11.2.3 predmetne Študije. 

 

Namen predmetnega odloka je urediti izvajanje gospodarskih javnih služb zbiranje in 

obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov Občine Žalec, ki se zagotavlja kot obvezna 

gospodarska javna služba s podelitvijo koncesije koncesionarju, ki ga bo občina 

izbrala v skladu z določili tega odloka. S predlaganim Odlokom se določa način 

izvajanja predmetnih gospodarskih javnih služb. Koncesija po tem odloku se podeli 

neposredno družbi Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. v upravnem postopku, 

skladno s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe – 

Zakon o gospodarskih javnih službah in Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah. 

Predmet odloka je zagotovitev izvajanja gospodarskih javnih služb zbiranja in 

obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave v 
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Občini Žalec.  Cilj predlaganega odloka je doseči optimizacijo opravljanja obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, tako za izvajalca, 

kot za uporabnike storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, s finančnega in 

operativnega vidika izvajanja gospodarske javne službe, pri čemer se v celoti sledi 

najnovejšim zahtevam zakonodaje na področju ravnanja s komunalnimi odpadki. Z 

odlokom se ureja način, predmet in pogoji opravljanja obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave 

določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Žalec. 

 

Občina Žalec je na seji dne 1. julija 2020 sprejela nov Odlok o gospodarskih javnih 

službah v Občini Žalec, ki v 3. členu opredeljuje kot obvezne lokalne gospodarske 

javne službe zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja 

ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Odlok o gospodarskih 

javnih službah v Občini Žalec v 20. členu vsebuje določbo, da je Občina dolžna 

uskladiti predpise in sprejeti nove predpise v skladu s odlokom, najkasneje v roku šestih 

mesecev po uveljavitvi odloka. Za pripravo novega Odloka se je občinska uprava 

odločila, saj področij javne službe zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih 

odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih 

odpadkov Občine Žalec ni imela urejenega v skladu s področno zakonodajo. 

Obstoječe pravne podlage za izvajanje predmetnih gospodarskih javnih služb v Občini 

Žalec so navedene v poglavju 7 predmetne Študije. 
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3. NAMEN IN CILJI KONCESIJE 

Osnovni namen podelitve koncesije je spodbujanje in usmerjanje takšnega 

družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje 

in kakovost njegovega življenja, ohranjanje narave in s tem biotske raznovrstnosti ter 

nenazadnje tudi izpolnjevanje nalog občine. Učinkovito ravnanje z odpadki lahko 

bistveno prispeva k učinkoviti rabi virov in ti so bistvenega pomena za zadovoljevanje 

potreb človeške družbe in zagotavljanje njenega nadaljnjega razvoja. 

 

Cilji predmetnih obveznih gospodarskih javnih služb so:  

- pristop k reševanju problematike zbiranja in ravnanja z odpadki, 

- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, 

- odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, 

- zmanjševanje količin odloženih odpadkov in s tem varovanje narave, 

- povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavljati dostop do storitev javne 

službe, 

- dosegati cilje državnih in občinskih programov s področja varstva okolja, 

- zagotavljati izvajanje ustreznih ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi 

odpadki, 

- zagotavljati podatke, poročati in obveščati pristojne službe ter javnost o 

ravnanju s komunalnimi odpadki, 

- zagotavljati načelo, da stroške ravnanja s komunalnimi odpadki plača njihov 

povzročitelj, 

- doseči nižje stroške ravnanja s komunalnimi odpadki, s tem pa tudi doseganje 

nižje cene za uporabnike, pri čemer v določenem obsegu predstavlja enega 

izmed uporabnikov storitev tudi Občina Žalec (odpadki iz javnih površin, delež 

javnih odpadkov v ekoloških otokih, kjer se določa delež javnih odpadkov).  
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4. ANALIZA TRGA 

Obravnavane storitve predstavljajo obvezne gospodarske javne službe. Ceno 

izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranje in obdelava določenih 

vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov opredeljuje Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.16 

 

V 6. členu ZGJS so oblike zagotavljanja javnih služb taksativno opredeljene. Republika 

oziroma lokalna skupnost zagotavlja gospodarske javne službe skladno s 7. členom 

tega zakona v naslednjih oblikah: 

- v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe 

neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo, 

- v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več 

gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot 

profitne oziroma če to ni njihov cilj, 

- v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih 

služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je 

določena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče 

opravljati kot profitno, 

- z dajanjem koncesij. 

 

Pogoji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja so določeni v 

Uredbi o odlagališčih odpadkov.17 Skladno s 5. členom navedene Uredbe je dolžna 

občina zagotoviti obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v centru za ravnanje s 

komunalnimi odpadki (CERO), v katerem se obdelava mešanih komunalnih odpadkov 

izvaja po postopkih z oznakama D8 in D9. Za ostanek mešanih komunalnih odpadkov 

mora občina zagotoviti odlaganje na odlagališču za komunalne odpadke. 

 

 
16  Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 67/2017 in 78/2019. 

17 Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18 in 13/21. 
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Dovoljenje za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov (klas. št. 20 03 01) po 

postopkih D8 in D9 ima v Sloveniji devet podjetij. Seznam upravljavcev centrov za 

ravnanje s komunalnimi odpadki je prikazan v spodnji tabeli.18 

Tabela 1: Seznam upravljavcev centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki, ki imajo 

dovoljenje za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov po postopkih D8 in D9 

Št. Ime upravljavca Ime centra za 

ravnanje s 

komunalnimi 

odpadki 

Izvaja 

dejavnost 

obdelave 

(DA/NE) 

1 Center za ravnanje z odpadki Zasavje 

d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku 

CERO Zasavje DA 

2 CEROD, Center za ravnanje z odpadki, 

d.o.o., Javno podjetje, Kettejev 

drevored 3, 8000 Novo mesto 

CERO Dolenjska NE 

3 EKOGOR, Družba za predelavo in 

obdelavo odpadkov, d.o.o., 

Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana 

CERO Mala Mežakla DA 

4 Javno podjetje Center za ravnanje z 

odpadki Puconci, d.o.o., Vaneča 81B, 

9201 Puconci 

CERO Puconci DA 

5 Javno podjetje Komunala Laško 

d.o.o., Podšmihel 1E, 3270 Laško 

ZC Strensko NE 

6 Javno podjetje Vodovod Kanalizacija 

Snaga d.o.o., Vodovodna cesta 90, 

1000 Ljubljana 

RCERO Ljubljana DA 

7 Kocerod, družba za ravnanje z 

odpadki, d.o.o., Mislinjska Dobrava 

108A, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu 

KOCEROD – Regijski 

center za ravnanje z 

odpadki Koroške 

DA 

8 Kostak, komunalno in gradbeno 

podjetje, d.d., Leskovška cesta 2A, 

8270 Krško 

CERO Spodnji Stari 

Grad 

DA 

9 Simbio, družba za ravnanje z odpadki, 

d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje 

RCERO Celje DA 

 

Dovoljenje za odlaganje ostankov mešanih komunalnih odpadkov ima v Sloveniji 

deset upravljavcev odlagališč. Seznam upravljavcev odlagališč, ki imajo dovoljenje 

za odlaganje ostankov mešanih komunalnih odpadkov je naveden v spodnji tabeli.19 

 

 
18 Vir: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje. 

19 Vir: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje. 
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Tabela 2: Seznam upravljavcev odlagališč, ki imajo dovoljenje za odlaganje ostankov 

mešanih komunalnih odpadkov (D1) 

Št. Ime upravljavca Ime odlagališča Izvaja 

dejavnost 

odlaganja MKO 

(DA/NE) 

1 JEKO, Javno komunalno podjetje 

d.o.o. Jesenice, Cesta Maršala Tita 51, 

4270 Jesenice 

Odlagališče Mala 

Mežakla 

DA 

2 Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o., 

Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 

Slovenska Bistrica 

Odlagališče 

Pragersko 

DA 

3 Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, 

8210 Trebnje 

Odlagališče 

Globoko 

DA 

4 Komunala Tržič d.o.o., Mlaka 6, 4290 

Tržič 

Odlagališče Kovor DA 

5 Komunalno podjetje Ormož d.o.o., 

Hardek 21c, 2270 Ormož 

Odlagališče 

Dobrava 

DA 

6 Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 

Celje 

Odlagališče 

Bukovžlak 

DA 

7 Center za ravnanje z odpadki Zasavje 

d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku 

Odlagališče 

Unično 

DA 

8 CEROD, javno podjetje, d.o.o., 

Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto 

Odlagališče 

Leskovec 

DA 

9 Javno komunalno podjetje Grosuplje 

d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje 

Odlagališče Špaja 

dolina 

DA 

10 Javno podjetje Vodovod Kanalizacija 

Snaga d.o.o., Vodovodna cesta 90, 

1000 Ljubljana 

Odlagališče Barje DA 

 

 

Občina Žalec si prizadeva zagotavljati gospodarske javne službe »zbiranje in obdelava 

določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov« z najnižjimi stroški za končnega uporabnika. Iz 

izvedenih finančnih in ekonomskih analiz v nadaljevanju te Študije izhaja, da ji slednje 

omogoča izvajanje predmetnih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb v obliki 

koncesije, ki se tudi izkazuje za ekonomsko najbolj upravičen način zagotavljanja 

predmetnih gospodarskih javnih služb. Občina Žalec si prizadeva za zagotavljanje 

predmetnih javnih služb v obliki, kot je predstavljena v tej Študiji.  
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5. USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIMI 

STRATEŠKIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI 

 

5.1. Vizija 2050 

V februarju 2017 je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 

politiko objavila dokument Vizija 2050,20 katere namen je, da si z njo zastavimo jasne 

strateške usmeritve in osredotočenost v delovanju. Vizija Slovenije, ki predstavlja 

izhodišče za pripravo dolgoročne strategije razvoja Republike Slovenije, temelji na 

petih osnovnih elementih: 

- učenje za življenje, 

- inovativna družba, 

- zaupanje, 

- kakovostno življenje, 

- identiteta. 

 

Kot je navedeno ob elementu doseganja kakovostnega življenja v vsakdanjem 

življenju občutimo, zakaj nas globalne lestvice blaginje uvrščajo čisto pri vrhu. Živimo 

kakovostno: bolje, bolj zdravo in dlje. Družbena in okoljska odgovornost sta nam zelo 

pomembni. Naravo spoštujemo in z naravnimi viri upravljamo premišljeno.  

 

Predmetna investicija zasleduje cilj ohranitve naravnega okolja ter skrb za ohranjanje 

naravnih virov, kar omogoča izboljšanje kakovosti življenja, ki je, kot navedeno, eden 

od osnovnih elementov vizije.  

  

 
20 Vizija 2050, dostopna na spletni strani: <https://zavod14.si/2017/02/09/vizija-2050-strategija-

razvoja-slovenije-slovenija-2050/>, 1. 3. 2021. 
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5.2. Strategija razvoja Slovenije 2030 

Strategija razvoja Slovenije 2030 (v nadaljevanju: Strategija 2030)21 je krovni razvojni 

okvir, ki opredeljuje, kako, v kakšni smeri ter na kakšen način bo potekal razvoj Slovenije 

do leta 2030. Dolgoročna Strategija 2030 je bila pripravljena na podlagi pregleda 

globalnih gibanj, trendov in predvidevanj, ki so jih pripravile organizacije OECD, 

Evropska komisija in Svetovna banka ter druge relevantne institucije, upoštevajoč pri 

tem tudi analizo razvojnih izhodišč Slovenije.  

 

Za Slovenijo je značilno, da postopoma napreduje na področju kakovosti življenja in 

gospodarskega razvoja, kar je osrednji cilj Strategije 2030. Slednjega je mogoče 

uresničiti z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki na ravni 

posameznika lahko omogoči boljše priložnosti za delo, izobraževanje in ustvarjanje v 

dostojnem, varnem in aktivnem življenju ter zdravem in čistem okolju. Osrednji cilji in 

strateške usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja so posledično: 

- vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba, 

- učenje za in skozi vse življenje, 

- visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse, 

- ohranjeno zdravo naravno okolje,  

- visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja. 

 

Z zasledovanjem zgoraj navedenih usmeritev je prednostno določen tudi prvi cilj − 

zdravo in aktivno življenje. Ta med drugim določa, da so za zdravje in blaginjo ljudi 

ključni ohranjanje zdravega naravnega okolja, prilagajanje podnebnim 

spremembam in uspešno blaženje njihovih posledic ter tudi sprememba potrošniških 

vzorcev za doseganje trajnostne potrošnje. Ukrepi, predvideni za doseganje zgoraj 

izpostavljenega cilja državne Strategije 2030, so med drugim tudi: 

- zmanjševanje tveganja za zdravje ljudi, ki izhajajo iz onesnaženosti okolja in 

podnebnih sprememb, ter  

- s spremembo potrošniških vzorcev, ki vplivajo na zagotavljanje kakovosti 

življenja za vse generacije in zmanjšujejo obremenjevanje okolja. 

 
21 Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: Strategija razvoja 

Slovenije 2030. Ljubljana, 2017. Spletni vir: <https://www.gov.si/assets/vladne-

sluzbe/SVRK/Strategija-razvoja-Slovenije-2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf> 15. 3. 

2021. 
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Predmetni projekt v celoti zasleduje cilje in usmeritve Strategija 2030, ki so usmerjeni v 

ohranjanje zdravega bivalnega in naravnega okolja, ki se zagotavljajo ob 

odgovornem in učinkovitem ravnanju s prostorom. Z nadaljnjimi aktivnostmi na 

področju zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja 

ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se zagotavlja zdravo 

naravno okolje in s tem posledično dviguje tudi raven kakovosti bivanja in življenja v 

Občini Žalec. 

 

5.3. Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030  

S sprejemom dolgoročne strategije Republike Slovenije bo vnesena v nacionalni 

pravni red Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (v nadaljevanju: Agenda),22 

sprejeta v Organizaciji združenih narodov dne 27. 9. 2015, v kateri so zapisani novi 

svetovni cilji trajnostnega razvoja. V Agendi se med postavljenimi 17 cilji trajnostnega 

razvoja nahajajo tudi sledeči s področja varstva okolja, izgube biotske raznovrstnosti in 

boja proti podnebnim spremembam: 

- poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja, 

- zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe, 

- sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim 

posledicam, 

- ohranjati in vzdržno uporabljati oceane, morja in morske vire za trajnostni 

razvoj, 

- varovati in obnoviti kopenske ekosisteme ter spodbujati njihovo trajnostno 

rabo, trajnostno gospodariti z gozdovi, boriti se proti širjenju puščav, preprečiti 

degradacijo zemljišč in obrniti ta pojav ter preprečiti izgubo biotske 

raznovrstnosti, 

- okrepiti načine in sredstva za izvajanje ciljev ter oživiti globalno partnerstvo za 

trajnostni razvoj. 

  

 
22 Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, sprejeta v Organizaciji združenih narodov dne 27. 

9. 2015.  



21 

 

5.4. Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki 

Sloveniji do leta 2020 

Strategijo razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020 (v 

nadaljevanju: Strategija lokalne samouprave)23 je sprejela Vlada Republike Slovenije, 

dne 29. 9. 2016 na svoji 103. seji.  Kljub temu, da je bila vsebina dokumenta sprejeta za 

obdobje do leta 2020, je njegova vsebina aktualna tudi za čas po tem obdobju. Gre 

za dolgoročni strateški dokument o razvoju lokalne samouprave, katerega temeljni cilj 

je krepitev lokalne samouprave in dvig kakovosti življenja na lokalni ravni s krepitvijo 

vpliva občanov na svoje okolje in sprejemanje odločitev organov lokalne 

samouprave, s čimer se zagotavljajo racionalna raba virov ter kakovostne in 

učinkovite storitve na lokalni ravni.  

 

Strategija lokalne samouprave med šestimi osnovnimi cilji izpostavlja tudi krepitev 

učinkovitosti pri delovanju lokalne samouprave (učinkovitost pri zadovoljevanju 

skupnih potreb in interesov na lokalni ravni). 

 

Cilji in ukrepi so zastavljeni na več ravneh, tako na medobčinski kot občinski ravni ter 

ravni znotraj občine same, s krepitvijo posameznih ožjih delov občine. Strategija 

razvoja lokalne samouprave je zastavljena v dveh sklopih. Prvi sklop zajema 

optimizacijo obstoječega, dobro delujočega sistema. V ta sklop spada pet 

zaokroženih vsebin, ki se nanašajo na občine, ki predstavljajo temelj lokalne 

samouprave in so hkrati namenjene povečanju učinkovitosti ter krepitvi sodelovanja 

prebivalcev. Drug sklop pa predstavlja proces regionalizacije. Gre za drugo, še 

neobstoječo raven lokalne samouprave.   

 

Predmetna investicija sega predvsem na področje optimizacije obstoječega sistema 

in izvajanja javnih storitev. Še posebej je pomembna ugotovitev Strategije lokalne 

samouprave, da je sistem izvajanja javnih služb in dejavnosti v javnem interesu, tako 

na normativni kot izvedbeni ravni, ob sprejetju Strategije lokalne samouprave ostajal 

nespremenjen ne glede na napredek družbenega in poslovnega okolja. Posledično 

 
23 Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020, Ljubljana, 2016. 

Spletni vir: <https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2016/09/12_srls_16.9.2016.pdf>, 15. 3. 

2021.  
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javna uprava organizacijsko in funkcionalno ni napredovala. S Strategijo lokalne 

samouprave je bil velik delež aktivnosti usmerjen v optimizacijo javnega sektorja na 

lokalni ravni. Posebna pozornost je namenjena tudi nadgradnji medobčinskega 

sodelovanja, pri čemer se spodbuja medobčinsko sodelovanje na področju 

zagotavljanja javnih služb. Eden izmed namenov Strategije lokalne samouprave je 

tako tudi učinkovitejše izvajanje javnih služb. Kot je navedeno v predmetni Strategiji, 

se v občinah zavedajo, da je pri izvajanju nalog napredek mogoč ter da so 

spremembe potrebne, vendar pa je nanje potrebna priprava, analiza lastne 

organiziranost in izvedba ukrepov za posodobitev načina delovanja lastne uprave in 

izvajalcev občinskih javnih služb ter priprava programa za nadaljnji razvoj.  

 

Občina Žalec s predmetnim projektom sledi smernicam Strategija lokalne 

samouprave, saj svoje napore usmerja v optimizacijo izvajanja javne službe zbiranja in 

obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov. S tem se povečuje učinkovitost izvajanja nalog 

občine, zagotavlja racionalnejša raba virov in dviguje kvaliteta življenja. 
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6. NAVEDBA KLJUČNIH PREDPISOV, KI SE UPORABLJAJO ZA 

KONCESIJSKE POGODBE PREDMETNIH GOSPODARSKIH 

JAVNIH SLUŽBA 

 

Ključni predpisi, ki se uporabljajo za koncesijske pogodbe za predmetne gospodarske 

javne službe na nacionalni ravni so: 

- Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS),24 

- Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP),25 

- Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP),26 

- Zakon o varstvu okolja,27 

- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja,28  

- Uredba o odpadkih,29 

- Uredba o odlagališčih odpadkov.30 

 

  

 
24 Zakon o gospodarskih javnih službah, Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 

38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40. 

25 Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah, Uradni list RS, št. 9/19. 

26 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, Uradni list RS, št. 127/06. 

27 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, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20. 

28 Uredba 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.  

29 Uredba o odpadkih, Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20. 

30 Uredba o odlagališčih odpadkov, Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18 in 13/21. 
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7. VIRI INFORMACIJ IN PODATKOV 

Poleg javno dostopnih podatkov in predpisov so bili za izdelavo Študije izdelovalcu 

predani sledeči dokumenti: 

- Pogodba o odvozu odpadkov iz območja občine Žalec na odlagališče 

odpadkov Bukovžlak v Celju, sklenjena dne 14. 5. 1996 med Javne naprave 

javno podjetje d.o.o. Celje (sedaj javno podjetje Simbio, d.o.o.) in Občino 

Žalec. Dne 20. 11. 1997 je bil podpisan aneks k predmetni pogodbi, s katerim so 

bile dogovorjene pravne podlage za izvajanje storitev in način obračunavanja 

izvajanja storitev. 

- Pogodba o sofinanciranju izgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki 

Celje z dne 1. 7. 2003, ki so jo sklenile MO Celje kot investitor in 16 občin kot 

sovlagatelji, med njimi tudi Občina Žalec. Dne 1. 12. 2003 je bil podpisan Aneks 

št. 1, s katerim je pristopilo k sofinanciranju 6 občin in dne 25. 5. 2005 je bil 

sklenjen Aneks št. 2, s katerim je bila dogovorjena nadgradnja. 

- Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z 

izvajanjem gospodarskih javnih služb št. 354-9/2020-8 z dne 2.12.2010, sklenjena 

med 13 občinami najemodajalkami (med njimi tudi Občino Žalec) in javnim 

podjetjem Simbio d.o.o.. Dne 28. 5. 2011 je bil sklenjen Aneks št. 1, s katerim je 

bil podaljšan rok plačila najemnine. 

- Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega Centra za 

ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih 

služb št. 354-9/2010-29 z dne 22. 12. 2011 sklenjeno med 24 občinami 

najemodajalkami (med njimi tudi Občino Žalec) in javnim podjetjem Simbio 

d.o.o., kot najemnikom. Dne 16.2.2021 je bil sklenjen Aneks št. 1 k predmetni 

pogodbi, s katerim je bila dogovorjena protikorupcijska klavzula. Aneks št. 2 z 

dne 30. 5. 2016, s katerim so se občine najemodajalke zavezale k ureditvi 

pravnih podlag za izvajanje predmetnih gospodarskih javnih služb po načelu 

sklenitve notranje (in-house) pogodbe. 

- Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice z dne 19. 9. 2012, s katero je bila za 

objekte RCERO Celje vknjižena stavbna pravica v korist vseh občin, ki so 

sofinancirale izgradnjo, med njimi tudi v korist Občine Žalec. Stavbna pravica je 

bila ustanovljena za 30 let. 

- Pogodba o upravljanju zbirnega centra za odpadke Žalec, sklenjena dne 

27.1.2016 med Občino Žalec in javnim podjetjem Simbio, d.o.o. 
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- Cenik GJS ravnanja s komunalnimi odpadki. Simbio, d.o.o., 2021. 

- Poročilo o odpadkih za leto 2019, Simbio, 2020. 

 

 

8. POGOJI, POD KATERIMI SE BO IZVAJALA KONCESIJA 

Predmetno koncesijo lahko izvaja zgolj koncesionar, ki je ustrezno registriran za 

izvajanje dejavnost po standardni klasifikaciji dejavnosti. 

 

Ključne odgovornosti pogodbenih strank oz. ključna tveganja, ki jih bosta prevzeli 

pogodbeni stranki so opredeljeni v matrici tveganj v 14.  poglavju predmetne Študije, 

podrobneje pa bodo opredeljena v sami koncesijski pogodbi. Razdelitev tveganj 

obenem narekuje pogoje, pod katerimi se bo izvajala koncesija. 

 

Pogoji v zvezi s podelitvijo koncesije in pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar so v 

skladu s 25. členom ZNKP opredeljeni v 15. poglavju predmetne Študije. 
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9. NAČELA IZVAJANJA IN NADZORA NAD KONCESIJO 

V javnih pogodbah, sklenjenih v postopkih podelitve koncesij, je v skladu z ZNKP treba 

spoštovati zlasti naslednja temeljna načela: načelo samostojnega upravljanja (4. 

člen), ki zagotavlja javnim organom avtonomijo glede sprejema odločitve, kako bodo 

zagotovili izvajanje gradenj ali opravljanje javnih storitev, da bodo zagotovili visoko 

raven kakovosti, varnosti in cenovne dostopnosti, enako obravnavo ter spodbujanje 

splošnega dostopa in pravic uporabnikov; načelo učinkovitosti in gospodarnosti (5. 

člen); načelo enakopravne obravnave gospodarskih subjektov (6. člen); načelo 

transparentnosti (7. člen); načelo sorazmernosti (8. člen).31 

 

V javnih pogodbah je v skladu z ZJZP treba spoštovati zlasti naslednja temeljna načela: 

načelo enakosti (12. člen); načelo transparentnosti (13. člen); načelo sorazmernosti 

(14. člen); načelo uravnoteženosti (15. člen), ki zagotavlja uravnoteženost pravic, 

obveznosti in pravnih koristi javnega in zasebnega partnerja. Ob tem navedeno 

načelo določa, da morajo biti tveganja v razmerju javno-zasebnega partnerstva 

razporejena tako, da jih nosi tista stranka, ki jih najlažje obvladuje; načelo konkurence 

(16. člen); načelo procesne avtonomije (17. člen), določa, da lahko stranke javno-

zasebnega partnerstva pogodbeno razmerje javno-zasebnega partnerstva, skladno z 

zakonom, ki ureja obligacijska razmerja, prosto urejajo; načelo subsidiarne 

odgovornosti (18. člen), ki zagotavlja, da se mora projekt, skladno s predpisi, izvajati 

neprekinjeno, nemoteno in enakopravno do vseh uporabnikov in drugih udeležencev 

ter skladno z vnaprej določenimi pogoji in standardi, pri čemer javni partner s 

prenosom izvajanja predmeta javno-zasebnega partnerstva na izvajalca javno-

zasebnega partnerstva ni rešen odgovornosti za neprekinjeno, nemoteno in 

enakopravno izvajanje projekta; načelo sodelovanja (18. člen) določa, da mora javni 

partner pomagati izvajalcu javno-zasebnega partnerstva pri zagotavljanju potrebnih 

stvarnih in drugih pravic ter raznih dovoljenj, ki jih sam ne more pridobiti. 

 

 
31 Predmetno poglavje pretežno povzeto po prispevku Ferk, B., Ferk, P., Hodošček, K.: Principles 

of Public Contracts in Slovenia, ki bo objavljen v “Administrative law / droit administratif” 

(Larcier, zbirko vodi J. B. Auby, predvidena objava v 2021). 
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Zakon o javnih financah (ZJF),32 ki je kroven zakon za upravljanje z javnimi financami in 

upravljanje z javnim premoženjem, opredeljuje kot osrednje načelo zakona in cilj 

proračuna načeli učinkovitosti in gospodarnosti (2. člen). 

 

Obligacijski zakonik (OZ),33 ki se vsaj subsidiarno uporablja za vsa obligacijska 

razmerja, torej tudi za javne pogodbe, ureja naslednja temeljna načela: načelo 

dispozitivnosti (2. člen) oz. prosto urejanje obligacijskih razmerij (3. člen); 

enakopravnost udeležencev v obligacijskih razmerjih (4. člen); načelo vestnosti in 

poštenja, ki vključuje tudi spoštovanje dobrih poslovnih običajev (5. člen); skrbnost 

(standard skrbnosti dobrega gospodarja oz. višji standard skrbnosti dobrega 

strokovnjaka) (6. člen); prepoved zlorabe pravic (7. člen); načelo enake vrednosti 

dajatev (8. člen); dolžnost izpolnitve obveznosti (9. člen); prepoved povzročanja 

škode (10. člen); mirno reševanje sporov (11. člen); načelo relativnosti pogodbenih 

razmerij (125. člen). 

 

Vsa navedena načela je potrebno vzeti v obzir v postopku podelitve koncesije, pri 

izvajanju le-te, kakor tudi pri izvajanju nadzora nad koncesijo.  

 
32 Zakon o javnih financah, Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 

ZIPRS1617 in 13/18. 

33 Uradni list RS, št. 97/07 , 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0865
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10. NAČRT IZVEDBE POSTOPKA PODELITVE KONCESIJE IN 

NAČRT IZVAJANJA POGODBE O KONCESIJI 

V spodnji tabeli je prikazan načrt izvedbe postopka podelitve koncesije s podanim 

okvirnim časom izvedbe posameznih aktivnosti, glede na razpoložljive podatke v času 

priprave te študije.  

Tabela 3: Časovni načrt izvedbe investicije 

Korak Aktivnost Izvajalec Okviren čas 

izvedbe 

1.  Priprava gradiva za občinski svet, v okviru 

katerega se pripravi osnutek Odloka o 

podelitvi koncesije za opravljanje obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja 

in obdelave določenih vrst komunalnih 

odpadkov ter odlaganja ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov v Občini Žalec 

Koncedent Marec 2021 

2.  Priprava Študije upravičenosti podelitve 

koncesije po 25. členu Zakona o nekaterih 

koncesijskih pogodbah 

Koncedent Marec  2021 

3.  Sprejem predmetnega Odloka (prva 

obravnava) 

Občinski svet Marec 2021 

4.  Sprejem predmetnega Odloka (druga 

obravnava) 

Občinski svet April 2021 

5.  Sklenitev koncesijske pogodbe Koncedent, 

izbrani 

koncesionar 

Junij 2021 

6.  Pričetek izvajanja gospodarskih javnih služb s 

strani koncesionarja 

Izbrani 

koncesionar 

Julij 2021 

 
  



29 

 

B. TEHNIČNI DEL 

Tehnični standardi izvajanja gospodarskih javnih služb zagotavljanja izvajanja 

gospodarskih javnih služb zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov 

ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov so 

normirani in so opredeljeni zlasti v sledečih predpisih: 

- Uredba o odpadkih,34 

- Uredba o odlagališčih odpadkov.35 

 

Izbrani koncesionar bo dolžan izvajati predmetne gospodarske javne službe v skladu z 

opredeljenimi normativi in standardi. 

  

 
34 Uredba o odpadkih, Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20. 

35 Uredba o odlagališčih odpadkov, Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18 in 13/21. 
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C. PRAVNI DEL 

 

11. NAVEDBA IN OBRAZLOŽITEV UPORABE PREDPISOV ZA 

PODELITEV KONCESIJE  

 

11.1. NAVEDBA PREDPISOV 

Ključni veljavni predpisi, ki se uporabljajo za podelitev koncesij so: 

o Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS),36 

o Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP),37 

o Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP).38 

 

 

11.2. OBRAZLOŽITEV UPORABE PREDPISOV ZA 

PODELITEV KONCESIJE 

11.2.1.  Zakon o gospodarskih javnih službah 

ZGJS v 2. členu določa, da med gospodarske javne službe sodijo tudi javne službe 

varstva okolja. V 6. členu tega zakona je določeno, da se lahko njihovo izvajanje 

zagotavlja v naslednjih oblikah: 

- v režijskem obratu, 

- v javnem gospodarskem zavodu, 

- v javnem podjetju,  

- z dajanjem koncesij. 

 

Drugi odstavek 3. člena določa, da način opravljanja občinske gospodarske javne 

službe predpiše lokalna skupnost z odlokom tako, da je zagotovljeno njihovo izvajanje 

v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov. 

 
36 Zakon o gospodarskih javnih službah, Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 

38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40. 

37 Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah, Uradni list RS, št. 9/19. 

38 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, Uradni list RS, št. 127/06. 
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V 7. členu ZGJS je določeno, da se z odlokom za posamezno gospodarsko javno službo 

določi: 

- organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu 

izvajalcev (v režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, 

na podlagi koncesije ali javnih kapitalskih vložkov), 

- vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev, 

- pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 

- pravice in obveznosti uporabnikov, 

- viri financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja, 

- vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne 

službe, ki so lastnina republike ali lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki je 

javno dobro in varstvo, ki ga uživa, 

- drugi elementi pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe. 

 

Z ZGJS so določeni tudi nosilci koncesionirane gospodarske javne službe, ki sta 

koncesionar in koncedent. Prvi odstavek 29. člena omenjenega zakona tako določa, 

da koncesionar opravlja gospodarsko javno službo v svojem imenu in za svoj račun na 

podlagi pooblastila koncedenta. 

 

Na podlagi 36. člena ZGJS koncesionarje pridobiva koncedent na podlagi javnega 

razpisa. Podlaga za javni razpis je koncesijski akt. Javni razpis se objavi v uradnem 

glasilu Republike Slovenije (Portal JN). Neposredni prenos (brez javnega razpisa) 

posamezne lokalne gospodarske javne službe predvideva 35. člen ZGJS. 

 

O izbiri koncesionarja na podlagi 37. člena ZGJS odloči koncedent z upravno odločbo. 

Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijska pogodba, katere namen, vsebina in 

oblika je določena z 39. členom ZGJS. Navedeni člen pravi, da s koncesijsko pogodbo 

koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem 

koncesionirane gospodarske javne službe, zlasti pa: 

- način in roke plačil in morebitne varščine, 

- razmerja v zvezi s sredstvi, ki jih vloži koncedent, 
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- dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki 

utegnejo vplivati na izvajanje javne službe na način in pod pogoji, določenimi 

v koncesijskem aktu, 

- način finančnega in strokovnega nadzora s strani koncedenta, 

- pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja javne službe, 

- medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z izvajanjem ali 

neizvajanjem javne službe, 

- razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah,  

- način spreminjanja koncesijske pogodbe, 

- prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno podaljšanje, 

- prenos objektov in naprav (odkup koncesije) in morebitno restitucijo po 

prenehanju koncesije. Drugi odstavek 39. člena ZGJS pravi, da v primeru 

neskladja med določbami koncesijskega akta in določbami koncesijske 

pogodbe veljajo določbe koncesijskega akta ter v četrtem odstavku istega 

člena določa še obličnost koncesijske pogodbe, ki je pisna oblika, sicer 

pogodba nima pravnega učinka. 

 

Pristojnost za odločanje v primeru spora med koncedentom in koncesionarjem pri 

izvajanju koncesijske pogodbe je določena v 40. členu ZGJS. O sporu pri izvajanju 

koncesijske pogodbe odloča redno sodišče. 
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11.2.2.  Zakon o javno-zasebnem partnerstvu  

Kot izhaja iz 2. člena ZJZP, javno-zasebno partnerstvo predstavlja razmerje zasebnega 

vlaganja v javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v 

javnem interesu, ter je sklenjeno med javnim in zasebnim partnerjem v zvezi z izgradnjo, 

vzdrževanjem in upravljanjem javne infrastrukture ali drugimi projekti, ki so v javnem 

interesu, in s tem povezanim izvajanjem gospodarskih in drugih javnih služb ali 

dejavnosti, ki se zagotavljajo na način in pod pogoji, ki veljajo za gospodarske javne 

službe, oziroma drugih dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu, oziroma drugo 

vlaganje zasebnih ali zasebnih in javnih sredstev v zgraditev objektov in naprav, ki so 

deloma ali v celoti v javnem interesu, oziroma v dejavnosti, katerih izvajanje je v 

javnem interesu. 

 

23. člen ZJZP določa, da se razmerje javno-zasebnega partnerstva lahko izvaja kot:  

- razmerje pogodbenega partnerstva v oblikah, določenih v 26. členu tega 

zakona;  

- razmerje statusnega (institucionalno, equity) partnerstva v oblikah, določenih v 

96. členu tega zakona. 

 

V obravnavanem primeru gre za razmerje pogodbenega partnerstva, in sicer v obliki 

koncesijskega razmerja. 

 

Pojem koncesijskega razmerja ZJZP opredeljuje v 26. členu. Slednji določa, da je 

koncesijsko razmerje dvostransko pravno razmerje med državo oziroma samoupravno 

lokalno skupnostjo ali drugo osebo javnega prava kot koncedentom in pravno ali 

fizično osebo kot koncesionarjem, v katerem koncedent podeli koncesionarju 

posebno ali izključno pravico izvajati gospodarsko javno službo oziroma drugo 

dejavnost v javnem interesu, kar lahko vključuje tudi zgraditev objektov in naprav, ki 

so deloma ali v celoti v javnem interesu.  

 

Kot razlikovalni kriterij med javnonaročniškim in koncesijskim partnerstvom opredeljuje 

27. člen ZJZP razdelitev tveganj, in sicer na način, da v primeru, če nosi javni partner 

večino ali celotno poslovno tveganje izvajanja projekta javno-zasebnega partnerstva, 

se javno-zasebno partnerstvo, ne glede na poimenovanje oziroma ureditev v 
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posebnem zakonu, ne šteje za koncesijsko, temveč za javnonaročniško, v nasprotnem 

primeru, torej v primeru, da je pretežni del tveganja prenesen na zasebnega partnerja, 

pa se javno-zasebno partnerstvo šteje za koncesijsko partnerstvo. V zvezi s tem 28. člen 

ZJZP določa, da v primeru, če iz okoliščin javno-zasebnega partnerstva ni mogoče 

ugotoviti, kdo nosi večino poslovnega tveganja, se v dvomu šteje, da gre za 

javnonaročniško partnerstvo. 

 

Ob tem je treba je opozoriti na določbe Direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb 

2014/23/EU,39 ki loči pojem koncesije od pojma javnega naročila in kot razlikovalni 

kriterij določa pojem znatnega operativnega tveganja.  

 

Smiselno podobno pojmovanje je v slovenski pravni red prenesel ZNKP. Navedeno je 

pomembno pri predmetni gospodarski javni službi zbiranje in obdelava določenih vrst 

komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov, kjer gre za gospodarsko javno službo, pri kateri so plačniki 

opravljenih storitev končni uporabniki. Glede na navedeno  gre za koncesijsko obliko 

javno-zasebnega partnerstva. Večino operativnega tveganja namreč nosi 

koncesionar. 

 

Ob tem je relevantna predvsem še določba 92. člena ZJZP, ki določa, da v primeru, 

ko je predmet koncesijskega partnerstva izvajanje gospodarskih javnih služb ali 

dejavnosti, ki se zagotavljajo na način in pod pogoji, ki veljajo za gospodarske javne 

službe, oziroma drugih dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu, ali izgradnja 

objektov in naprav ali njihovih posameznih delov, katerih koncesionar ima v času 

trajanja razmerja pravico do njihove uporabe, upravljanja oziroma izkoriščanja 

oziroma da se pravica do uporabe, upravljanja oziroma izkoriščanja objektov in 

naprav kombinira s plačilom za izvedbo gradenj in ne gre za koncesijo gradenj (v 

nadaljnjem besedilu: koncesije storitev), se za izbiro koncesionarja in izvajanje 

koncesijskega razmerja uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo koncesijsko 

partnerstvo.  

 

 
39 Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju 

koncesijskih pogodb, UL EU št. L 94 z dne 28.3.2014, str. 1–64. 
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Na podlagi 93. člena ZJZP je treba zaključiti, da v primeru, ko je predmet koncesije 

storitev izvajanja gospodarskih javnih služb ali dejavnosti, ki se zagotavljajo na način in 

pod pogoji, ki veljajo za gospodarske javne službe, se za izbiro koncesionarja in 

izvajanje koncesijskega razmerja uporabljajo tudi pravila zakona, ki ureja gospodarske 

javne službe. V konkretnem primeru se bodo za sklenitev koncesijskega razmerja torej 

uporabljala tako določila ZJZP kot ZGJS, kot tudi ZNKP.  

11.2.3.  Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah 

Ob navedenih določbah ZJZP pa je treba upoštevati tudi določbe ZNKP, ki prav tako 

ureja tematiko sklepanja nekaterih koncesijskih pogodb. Tako se ZNKP uporablja za 

koncesijske pogodbe, katerih ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost (v 

nadaljnjem besedilu: DDV) je enaka ali višja od vrednosti iz prvega odstavka 8. člena 

Direktive 2014/23/EU). Navedena direktiva določa, da se ta direktiva uporablja za 

koncesije, katerih vrednost je enaka ali večja od zneska, navedena v tem členu. 

Slednji je bil z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2019/1827 od 1. januarja 2020 določen 

na 5 350 000 EUR.40 

 

V kolikor se koncesija podeljuje za obdobje 20 let, kot je predvideno v Predlogu Odloka 

o podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Žalec (1. obravnava), je 

ocenjena vrednost koncesijske pogodbe višja od navedene vrednosti, zato se zanjo 

na navedeni podlagi uporablja predmetni zakon. 

 

ZNKP v 10. členu določa, da se za koncesije, ki jih urejajo ta zakon in tudi posebni 

zakoni, uporabljajo ta zakon in določbe posebnih zakonov, kolikor niso v nasprotju s 

tem zakonom. Navedeno pomeni, da se v razmerju do ZNKP drugi zakoni prav tako 

uporabljajo, vendar le, če niso v nasprotju z njim. 

 

 
40 Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/1827 z dne 30. oktobra 2019 o spremembi Direktive 

2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za koncesije, OJ L 279, 31. 

10. 2019, str. 23–2. 
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Koncedent mora v skladu s 24. členom pred začetkom postopka izbire koncesionarja 

po ZNKP izvesti pripravljalna dejanja, ki so vse aktivnosti, ki se izvajajo pred začetkom 

postopka izbire koncesionarja, zlasti izdelava študije upravičenosti podelitve koncesije 

in priprava ocene vrednosti koncesije. 

 

Prvi odstavek 26. člena ZNKP določa, da je vrednost koncesije celoten promet 

koncesionarja brez DDV med trajanjem koncesijske pogodbe, ki ga koncedent oceni 

kot nadomestilo za izvajanje koncesije ter za blago in storitve, povezane z izvajanjem 

koncesije. Navedena ocena velja, ko je poslano obvestilo o koncesiji ali namera o 

načrtovani podelitvi koncesije, če takšno obvestilo ni predvideno, pa velja, ko 

koncedent naveže stik z gospodarskim subjektom, s katerim bo neposredno sklenil 

koncesijsko pogodbo. ZNKP v 26. členu v nadaljevanju opredeljuje način določanja 

ocenjene vrednosti koncesije, ki se izračuna z uporabo objektivne metode, koncedent 

pa pri tem upošteva v zakonu navedene pogoje oziroma kriterije. V petem odstavku 

istega člena pa določa, da če se lahko zaradi predlagane storitve koncesije podelijo 

v ločenih sklopih, se upošteva ocenjena skupna vrednost vseh teh sklopov. Če je (po 

izvedbi ocene vrednosti koncesije), skupna vrednost sklopov enaka ali večja od mejne 

vrednosti iz 9. člena ZNKP, je objava v Uradnem listu Evropske unije obvezna za vse 

sklope.41 

 

ZNKP pa v 13. členu ureja koncesije med subjekti v javnem sektorju. Med drugim v 

šestem odstavku 13. člena opredeljuje t. im. notranje pogodbeno oz. horizontalno in-

house razmerje, h kateremu stremi koncedent v predmetnem projektu, in določa, da 

se za koncesijske pogodbe, sklenjene izključno med dvema ali več organi Republike 

Slovenije, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali drugimi osebami javnega prava 

podelijo pravni osebi javnega ali zasebnega prava, če so izpolnjeni vsi naslednji 

pogoji: 

a) pogodba določa ali se z njo izvaja sodelovanje med sodelujočimi 

koncedenti, ki so po pravno-organizacijski obliki organi Republike 

Slovenije, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali druge osebe javnega 

 
41 Dosegljiv na spletni strani: 

<https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do;JSESSIONID=25EB61E0A1B6D4A8AE0610669D

DB5159.backend-b1>, 15. 3. 2021. 
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prava, da se zagotovi, da se javne storitve, ki jih morajo opraviti, izvajajo ob 

uresničevanju ciljev, ki so jim skupni, 

b) pri tem sodelovanju se upoštevajo le vidiki javnega interesa in 

c) sodelujoči koncedenti na trgu izvajajo manj kot 20 odstotkov dejavnosti, ki 

jih zajema sodelovanje. 

 

Kakor je razvidno iz izvedene analize v predmetni Študiji in Predloga Odloka o 

podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Žalec (1. obravnava) je 

v predmetni zadevi predvideno izpolnjevanje pogojev za neposredno sklenitev 

koncesijske pogodbe po šestem odstavku 13. člena ZNKP: 

 

- predvidena je sklenitev sporazuma med Občino Žalec in ustanoviteljicami 

javnega podjetja Simbio, d.o.o., da se zagotovi, da se javne storitve, ki se 

morajo opraviti, izvajajo ob uresničevanju ciljev, ki so jim skupni; 

- pri tem sodelovanju se upoštevajo le vidiki javnega interesa, kot je analizirano 

zgoraj, v 5. poglavju predmetne Študije; 

- sodelujoči koncedenti in koncesionar morajo zagotoviti, da na trgu izvajajo 

manj kot 20 odstotkov dejavnosti, ki jih zajema sodelovanje. 

 

V kolikor v zadevi ne bi bila sprejeta odločitev, da se koncesija izvaja s sklenitvijo 

neposredne koncesijske pogodbe zaradi doseganja skupnih ciljev na področju 

ponovne uporabe komunalnih odpadkov skladno z Direktivo Evropske komisije 

2008/98/ES in zaradi znižanja stroškov storitev za uporabnike v javnem interesu v skladu 

s šestim odstavkom 13. člena ZNKP, pa bi bilo potrebno izvesti javni razpis, ki se izvede 

ob upoštevanju določb ZNKP, ZGJS, ZJZP in smiselni uporabi določb ZJN-3. 

 

Ne glede na način izbora koncesionarja − z neposredno podelitvijo koncesije po 

šestem odstavku 13. člena ZNKP ali na podlagi izvedenega javnega razpisa − pa ZNKP 

v 13. členu določa, da je tudi v primeru neposredne podelitve koncesije potrebno 

izdelati Študijo upravičenosti podelitve koncesije v skladu s 25. členom ZNKP 

(predmetna Študija). 
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12. ANALIZA LASTNINSKOPRAVNIH VPRAŠANJ 

Predmetni projekt obsega območje celotne Občine Žalec. Z zbiranjem in obdelavo 

določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganjem ostankov predelave ali 

odstranjevanjem komunalnih odpadkov želi Občina Žalec zagotoviti nadaljnje 

nemoteno izvajanje obvezne gospodarske javne službe na njenem celotnem 

območju. 

Slika 1: Lokacija – Občina Žalec 

 

Spletni vir: <https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=Zalec>, 15. 3. 2021. 

 

Predvideni izvajalec predmetnih gospodarskih javnih služb je družba SIMBIO d.o.o. 

Ustanoviteljice družbe SIMBIO d.o.o. so Mestna občina Celje, Občina Štore, Občina 

Vojnik in Občina Dobrna, in sicer z naslednjimi kapitalskimi deleži:42 

- Mestna občina Celje 84,1%,  

- Občina Štore 4,7%,  

- Občina Vojnik 8,9% in  

- Občina Dobrna 2,3%. 

 

 
42 Poslovni register Slovenije, Spletni vir: 

<https://www.ajpes.si/prs/podjetjeSRG.asp?s=1&e=194955>, 15. 3. 2021). 
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Družba za ravnanje z odpadki SIMBIO d.o.o. je bila ustanovljena 1. maja 1996 (takrat z 

imenom Javne naprave) za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki. 

To dejavnost opravlja družba oz. javno podjetje v 12 občinah: Celje, Vojnik, Dobrna, 

Štore, Šentjur, Žalec, Braslovče, Prebold, Polzela, Vransko, Tabor in Dobje. V organiziran 

odvoz odpadkov je tako vključenih 110.000 prebivalcev s Celjskega in se letno zbere 

50.000 ton komunalnih odpadkov, ki se jih vozi v Regionalni center za ravnanje z 

odpadki Celje.43 Družba SIMBIO d.o.o tudi upravlja z Regionalnim centrom za ravnanje 

z odpadki Celje (v nadaljevanju: RCERO Celje), v katerega je vključenih 24 občin 

Savinjske regije. V centru, katerega izgradnja je bila sofinancirana z evropskimi sredstvi, 

se ločeno zbrani odpadki dodatno presortirajo v sortirnici, biološki odpadki se 

kompostirajo, mešani komunalni odpadki pa se obdelajo v objektu za mehansko-

biološko obdelavo, kjer se ločita lahka in težka frakcija. Lahko frakcijo se nato odpelje 

v Toplarno Celje na termično obdelavo, težko pa odloži na odlagališču preostanka 

odpadkov.44 Ena izmed sovlagateljic v RCERO Celje je tudi Občina Žalec. 

Slika 2: RCERO Celje 

 

Vir: RCERO Celje. 

 

Na strani občin ustanoviteljic javnega podjetja Simbio, d.o.o. in na strani Občine Žalec 

obstoji interes in so izpolnjeni pogoji za sodelovanje pri skupnemu izvajanju 

 
43 Spletni vir: <https://www.simbio.si/o-nas>, 15. 3. 2021. 

44 Prav tam. 
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gospodarske javne službe zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov 

ter odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov v 

okviru RCERO Celje v skladu z nacionalnimi in evropskimi predpisi s področja ravnanja 

z odpadki, gospodarskih javnih služb in javnih naročil ter koncesij. 

 

Predmet izvajanja gospodarskih javnih služb so zgolj storitve, ustrezno infrastrukturo 

zagotovi izvajalec. Iz razmerja ne bodo izhajala odprta lastninskopravna vprašanja, 

povezana s prenosom infrastrukture ob prenehanju razmerja. 
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13. SKLADNOST S PRAVILI DRŽAVNIH POMOČI 

 
Po pravu EU velja,45 da ukrepi oz. finančna nadomestila (plačila), ki jih javni organi 

(država, občine …) dodelijo izvajalcem z namenom, da se krijejo stroški izvajanja 

obveznosti storitev splošnega gospodarskega pomena,46 ne predstavljajo državnih 

pomoči. Pristop je razvilo Sodišče EU z odločitvijo v zadevi Altmark.47 Pred tem je sicer 

Komisija dolgo smatrala, da ukrepi, finančna nadomestila, ki jih države dodelijo 

izvajalcem z namenom, da se krijejo stroški izvajanja obveznosti javnih služb, ne 

predstavljajo državnih pomoči, vendar pa Sodišče EU tega stališča ni podprlo,48 kar je 

pojasnjevalo s tem, da se po PDEU za ukrepe, ki bi lahko predstavljali državno pomoč, 

ne presojajo povodi ali cilji ukrepov, temveč zgolj njihov učinek. Sodba v zadevi 

Altmark je prinesla ključen preobrat. 

 

Nekatere storitve splošnega gospodarskega pomena lahko javna ali zasebna 

podjetja opravljajo brez posebnega finančne nadomestila držav članic, druge storitve 

se lahko opravljajo le, če zadevni javni organ izvajalcu ponuja finančno nadomestilo 

oz. če plačilo zagotavljajo javni organi. Države članice lahko praviloma po svoji presoji 

določajo organiziranost in financiranje svojih storitev splošnega gospodarskega 

pomena, saj v zvezi s tem ni posebnih pravil Unije, vendar pa pri tem ne smejo kršiti 

pravil EU o varstvu konkurence.49 

 

Iz zadeve Altmark izhaja, da v kolikor želi država (kakor izhaja iz sodne prakse, velja 

enako tudi za občino, regijo) dodeliti nadomestilo za izvajanje obveznosti storitev 

 
45 Vsebina predmetne točke je pretežno povzeta po Ferk, P.: Gospodarske javne službe na 

področju transporta, Doktorska disertacija, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 2013, str. 

407−415.  

46 Pojem »storitev splošnega gospodarskega pomena« se praviloma prekriva s pojmom 

»gospodarske javne službe« po slovenskem pravu. 

47 Zadeva C-280/00, Altmark Trans GmbH (2003). Podrobno o analizi te zadeve glej Ferk, P.: 

Državne pomoči in izvajanje gospodarskih javnih služb, GV Založba, Ljubljana, 2008, str.141−161. 

48 Glej predvsem sodbe v zadevah 240/83, ADBHU (1985), zadeva T-106/95, FFSA proti Komisiji 

(1998), zadeva T-46/97, SIC proti Komisiji (2000), zadeva C-53/00, Ferring SA proti ACOSS (2001), 

zadeva C-126/01, Gemo SA (2003). Podrobneje o razvoju in teh sodbah Ferk, P., Ferk, B.: Javne 

službe, državne pomoči in javno-zasebna partnerstva, str. 91−121. 

49 Tako tudi Komisija v Sporočilu 2011, C(2011) 9404 končno, točka 2. 
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splošnega gospodarskega pomena in obenem zagotoviti, da nadomestilo ne bi 

predstavljalo državne pomoči po prvem odstavku takrat veljavnega 87. člena PES 

(sedaj 107. člen PDEU) ter s tem ne bi vplivalo na trg EU, mora v prvi vrsti zagotoviti, da 

so izpolnjeni kriteriji iz zadeve Altmark: 

- podjetje, ki prejema nadomestilo, mora dejansko izpolnjevati obveznosti javne 

službe in te obveznosti morajo biti jasno opredeljene; 

- parametri, na podlagi katerih se izračuna nadomestilo, morajo biti določeni 

vnaprej na objektiven in pregleden način zaradi izogibanja ekonomske koristi, 

ki bi prejemnika podpirala v razmerju do konkurenčnih podjetij; 

- nadomestilo ne sme biti višje od tistega, kar je nujno za kritje vseh ali dela 

stroškov, ki jih je povzročilo izpolnjevanje obveznosti javne službe ob 

upoštevanju realiziranih prejemkov in zmernega dobička zaradi izpolnjevanja 

teh obveznosti; 

- izbira podjetja, ki se mu naloži izpolnjevanje obveznosti javne službe, naj poteka 

po postopku oddaje javnega naročila – če izbira podjetja, ki se mu naloži 

izpolnjevanje obveznosti javne službe, v konkretnem primeru ne poteka v okviru 

postopka oddaje javnega naročila, ki omogoča, da se izbere tistega 

ponudnika, ki lahko te storitve opravlja z najnižjimi stroški za javnost, se mora 

raven potrebnega nadomestila določiti na podlagi analize stroškov, 

povprečnega, dobro vodenega podjetja. 

 

Opredeljeni pogoji se obravnavajo kumulativno. V kolikor so izpolnjeni vsi navedeni 

pogoji iz odločitve v zadevi Altmark, nadomestilo za izvajanje gospodarske javne 

službe ne predstavlja državne pomoči. V kolikor ti kumulativni pogoji niso izpolnjeni 

lahko pride do ugotovitve obstoja državne pomoči, vendar pa še vedno obstaja 

možnost, da se ta pomoč lahko razglasi za združljivo z notranjim trgom, na podlagi 

izjeme po drugem odstavku 106. člena PDEU kot storitve splošnega gospodarskega 

pomena. 

 

Po sodbi v zadevi Altmark, je bila praksa negotova, zato je Evropska komisija izdajala 

Sporočilo Komisije o uporabi pravil Evropske unije o državni pomoči za nadomestilo, 

dodeljeno za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena (v nadaljevanju: 
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Sporočilo 2011),50 v katerem so obravnavane različne zahteve, določene v sodni praksi 

Sodišča EU v zadevi Altmark. Komisija obravnava: 

 

- pojem storitev splošnega gospodarskega pomena za namene 106. člena 

PDEU: 

kot pojasnjuje Komisija, prvo merilo sodbe v zadevi Altmark zahteva opredelitev 

naloge izvajanja storitve splošnega gospodarskega pomena. Pooblastitev podjetja za 

izvajanje »posebne naloge opravljanja javnih storitev« pomeni zagotavljanje storitev, 

ki jih podjetje, če bi upoštevalo le lasten poslovni interes, ne bi opravljalo ali jih ne bi 

opravljalo v istem obsegu ali pod istimi pogoji; 

 

- potreba po aktu o pooblastitvi: 

udeležba izvajalca storitve v postopku, s katerim se mu dodeli naloga javne storitve, 

ne pomeni, da naloga ne izhaja iz akta javnega organa. To drži tudi v primeru, če se 

pooblastitev izda na zahtevo izvajalca storitve. Kot pojasnjuje Komisija v nekaterih 

državah članicah ni neobičajno, da organi financirajo storitve, ki jih je zasnoval in 

predlagal izvajalec sam. Vendar se mora organ odločiti glede odobritve 

izvajalčevega predloga pred dodelitvijo kakršnih koli nadomestil. Obvezni sestavni deli 

akta o pooblastitvi se lahko vstavijo neposredno v sklep o sprejetju predloga izvajalca 

ali pa se sprejme ločen pravni akt, npr. pogodba z izvajalcem;51 

 

- obveznost določitve meril za nadomestila: 

merila, ki so podlaga za izračun nadomestila, morajo biti objektivno in pregledno 

določena vnaprej, da podjetja, ki prejmejo nadomestilo, ne bi imela gospodarske 

prednosti pred konkurenčnimi podjetji. 

 

Vnaprejšnja določitev meril za nadomestilo ne pomeni, da mora biti nadomestilo 

izračunano na podlagi posebne formule (npr. cene na dan, obrok, potnika ali število 

uporabnikov). Pomembno je samo, da je od začetka jasno, kako se bo nadomestilo 

določilo. Kadar se organ odloči, da bo dodelil nadomestilo za kritje vseh stroškov 

 
50 Sporočilo Komisije o uporabi pravil Evropske unije o državni pomoči za nadomestilo, 

dodeljeno za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena, C(2011) 9404 konč., 

Bruselj, 20. decembra 2011, UL št. C 8 z dne 11. 1. 2012, str. 4–14 

51 Sporočilo 2011, točka 53. 
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izvajalca, mora že na začetku določiti, kako se bodo ti stroški določili in izračunali. V 

navedenem okviru se lahko upoštevajo samo stroški, ki so neposredno povezani z 

opravljanjem storitve splošnega gospodarskega pomena. Odbiti se morajo vsi 

prihodki, ki jih ima podjetje z opravljanjem storitve splošnega gospodarskega pomena. 

Kadar se podjetju v okviru nadomestila ponudi tudi zmerni dobiček, je treba v aktu o 

pooblastitvi prav tako določiti merila za izračun tega dobička. Kadar je predviden 

pregled zneska nadomestila med obdobjem pooblastitve, morata biti v aktu o 

pooblastitvi določena način izvedbe tega pregleda in morebiten učinek, ki ga lahko 

ima na celotni znesek nadomestila. Če se storitev splošnega gospodarskega pomena 

dodeli s postopkom javnega razpisa, je treba način izračuna nadomestila vključiti v 

dokumentacijo, ki se zagotovi vsem podjetjem, ki si želijo sodelovati v postopku;52 

 

- načela glede izogibanja prekomernim nadomestilom: 

v skladu s tretjim merilom iz sodbe v zadevi Altmark, nadomestilo ne sme presegati 

tistega, kar je potrebno za kritje vseh ali dela stroškov, ki so nastali z izpolnjevanjem 

obveznosti javne storitve (metoda neto dodatnih stroškov - net additional cost 

method), ob upoštevanju realiziranih prejemkov in zmernega dobička. Zato se mora 

kakršen koli mehanizem v zvezi z izbiro izvajalca storitve določiti tako, da je stopnja 

nadomestila določena na podlagi teh elementov. Kot pojasnjuje Komisija, zmerni 

dobiček pomeni stopnjo donosa kapitala,53 ki bi jo v celotnem obdobju pooblastitve 

potrebovalo povprečno podjetje, ki razmišlja o tem, ali naj opravlja storitev splošnega 

gospodarskega pomena, pri čemer bi upoštevalo stopnjo tveganja. Stopnja tveganja 

je odvisna od zadevnega sektorja ter vrste storitve in mehanizma nadomestila. Stopnjo 

bi bilo treba, kadar je to možno, določiti s sklicevanjem na stopnjo donosa kapitala pri 

podobnih vrstah pogodb o javnih storitvah, ki se izvajajo v konkurenčnih pogojih (npr. 

pogodbe, dodeljene na podlagi javnega razpisa). Kadar v sektorju ni podjetja, 

primerljivega s podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitve splošnega 

gospodarskega pomena, je možno sklicevanje na primerljiva podjetja, ki imajo sedež 

v drugih državah članicah, ali po potrebi na podjetja iz drugih sektorjev, pod pogojem, 

da se upoštevajo posebne značilnosti posameznega sektorja. Pri določanju zmernega 

 
52 Sporočilo 2011, točke 54−59. 

53 Komisija pojasnjuje, da stopnja donosa kapitala pomeni notranjo stopnjo donosa na naloženi 

kapital podjetja v celotnem obdobju projekta, tj. razmerje med notranjo stopnjo donosa in 

denarnimi tokovi pogodbe. 
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dobička lahko države članice uvedejo merila, iz katerih izhajajo spodbude, ki se zlasti 

nanašajo na kakovost opravljene storitve in povečanje učinkovitosti proizvodnje. 

Povečanja učinkovitosti ni mogoče doseči na račun kakovosti opravljene storitve.54 

 

- načela glede izbire izvajalca: 

Kot navaja Komisija, je najlažji način, da lahko javni organi izpolnijo četrto merilo iz 

sodbe v zadevi Altmark, izvedba odprtega, preglednega in nediskriminatornega 

postopka oddaje javnega naročila v skladu z direktivami o javnem naročanju, pri 

čemer je v skladu z veljavnimi pravili EU izvedba takšnega postopka oddaje javnega 

naročila pogosto obvezna.55 Sodba Altmark pa v okviru četrtega pogoja učinkovitosti, 

katerega namen je zagotoviti, da javni organ s plačilom resnične tržne cene ne dodeli 

ugodnosti, predvideva dva načina, na podlagi katerih je mogoče to zagotoviti: 

- prvič, na podlagi postopka oddaje javnega naročila, ki omogoča izbiro 

ponudnika, ki lahko te storitve zagotavlja po najnižjih stroških za skupnost; 

- drugič, na podlagi ustrezne primerjave (appropriate/suitable benchmark) s 

povprečnim dobro vodenim podjetjem, ki razpolaga z ustreznimi viri. 

Kot je razvidno iz primerjalne analize v poglavju 20.2. predmetne Študije, nadomestilo 

ne bo presegalo tistega, kar je potrebno za kritje vseh ali dela stroškov, ki so nastali z 

izpolnjevanjem obveznosti javne storitve glede na predvidene cene izvajanja 

gospodarskih javnih služb oz. je raven potrebnega nadomestila določena na podlagi 

analize stroškov, povprečnega, dobro vodenega podjetja in ne predstavljajo državne 

pomoči. Plačila bodo izvedena s strani končnih uporabnikov. 

 

  

 
54 Sporočilo 2011, točka 60−61. 

55 Sporočilo 2011, točka 63. 
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14. REGISTER, RAZDELITEV IN OPREDELITEV TVEGANJ PRI 

IZVAJANJU KONCESIJE 

Pojem koncesijskega razmerja je v slovenskem pravnem redu opredeljen v 26. členu 

ZJZP, ki določa, da je koncesijsko razmerje dvostransko pravno razmerje med državo 

oziroma samoupravno lokalno skupnostjo ali drugo osebo javnega prava kot 

koncedentom in pravno ali fizično osebo kot koncesionarjem, v katerem koncedent 

podeli koncesionarju posebno ali izključno pravico izvajati gospodarsko javno službo 

oziroma drugo dejavnost v javnem interesu, kar lahko vključuje tudi zgraditev objektov 

in naprav, ki so deloma ali v celoti v javnem interesu. Kot razlikovalni kriterij med 

javnonaročniškim in koncesijskim partnerstvom opredeljuje 27. člen ZJZP tveganja, in 

sicer na način, da v primeru, če nosi javni partner večino ali celotno poslovno tveganje 

izvajanja projekta javno-zasebnega partnerstva, se javno-zasebno partnerstvo, ne 

glede na poimenovanje oziroma ureditev v posebnem zakonu, ne šteje za koncesijsko, 

temveč za javnonaročniško, v nasprotnem primeru, torej v primeru, da je pretežni del 

tveganja prenesen na zasebnega partnerja, pa se javno-zasebno partnerstvo šteje za 

koncesijsko partnerstvo. V zvezi s tem 28. člen ZJZP določa, da v primeru, če iz okoliščin 

javno-zasebnega partnerstva ni mogoče ugotoviti, kdo nosi večino poslovnega 

tveganja, se v dvomu šteje, da gre za javnonaročniško partnerstvo.  

Treba je opozoriti na določbe Direktive 2014/23/EU o podeljevanju koncesijskih 

pogodb, ki loči pojem koncesije od pojma javnega naročila in kot razlikovalni kriterij 

določa pojem znatnega operativnega tveganja.56  

 

Preambula Direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb opredeljuje ključna 

tveganja, kot sledi: 

»Operativno tveganje bi bilo treba razumeti kot tveganje, ki je posledica 

izpostavljenosti tržnim nepredvidljivostim in je povezano s povpraševanjem 

ali dobavo oziroma tako s povpraševanjem kot dobavo. Tveganje, 

povezano s povpraševanjem, je tveganje glede dejanskega 

povpraševanja po gradnjah ali storitvah, ki so predmet pogodbe. Tveganje, 

povezano z dobavo, je tveganje pri izvedbi gradnje ali opravljanju storitev, 

 
56 Preambula, točka 20. 
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ki so predmet pogodbe, zlasti tveganje, da opravljene storitve ne bodo 

ustrezale povpraševanju.« 

 

V skladu s 1. členom Direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb se šteje, da 

koncesionar prevzame operativno tveganje, če pod običajnimi pogoji delovanja ni 

zagotovljeno, da se mu bodo povrnile naložbe ali stroški, ki nastanejo pri izvajanju 

gradenj ali storitev, ki so predmet koncesije. Del tveganja, ki se prenese na 

koncesionarja, vključuje dejansko izpostavljenost tržnim nepredvidljivostim, kar 

pomeni, da ocenjena morebitna izguba za koncesionarja ni zgolj nominalna ali 

zanemarljiva. 

 

Glede na navedeno je potrebno ugotoviti, da gre v konkretnem primeru za 

koncesijsko obliko javno-zasebnega partnerstva, kot ga opredeljuje ZJZP. Pretežni del 

operativnega tveganja namreč nosi koncesionar. 

 

V nadaljevanju je izdelana matrica (register) predlagane razdelitev tveganj na 

projektu med koncedentom in koncesionarjem v primeru realizacije projekta s 

podelitvijo koncesije, pri čemer je iz same matrice razvidna posamezna vrsta 

poslovnega tveganja, razdelitev tveganj (kdo nosi tveganje − koncedent ali 

koncesionar), vsa tveganja pa so tudi opredeljena − tako tista, ki bodo prenesena na 

koncesionarja, kot tudi tista, ki jih nosi koncedent. 
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Tabela 4: Matrica predvidene razdelitve tveganj med koncedentom in 

koncesionarjem 

 
Vrsta 

poslovnega 

tveganja 

Koncedent Koncesionar Opredelitev tveganja 

tveganje 

pravilnosti 

dokumentacije 

za izvajanje 

koncesije 

✓ 

 

✓ 

 

Vsaka izmed pogodbenih strank 

pripravi lastno dokumentacijo za 

izvajanje koncesije.  

tveganje  

zamude in 

kakovostnega 

izvajanja 

storitev 

 ✓ 

Koncesionar prevzema popolno 

odgovornost za pravočasno in 

pravilno izvajanje gospodarskih 

javnih služb, ki so predmet koncesije. 

tveganje 

povpraševanja 

in tveganje 

plačila 

opravljenih 

storitev 

 ✓ 

Tveganje plačila opravljenih storitev v 

pretežnem delu nosi koncesionar. 

Plačilo opravljenih storitev se bo 

opravljalo pod pogoji in na način, kot 

bo dogovorjen s koncesijsko 

pogodbo.  

tveganje 

zagotovitve in 

vzdrževanja 

infrastrukture 

 

 

✓ 

 

Skozi celotno obdobje izvajanja 

pogodbe je izvajalec zavezan, da 

vsa osnovna sredstva in ostalo 

infrastrukturo ter opremo ustrezno 

zagotovi in vzdržuje, tako da se ob 

upoštevanju časovnega obdobja 

trajanja razmerja ohranja njihova 

vrednost in omogoča njihova 

normalna uporaba.  

tveganje 

nadzora 
✓  

Navedeno tveganje prevzema v 

celoti koncedent, ki mora vzpostaviti 

ustrezen nadzor nad izvajanjem 

koncesijske pogodbe.  
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tveganje 

zavarovanja 
 ✓ 

Koncesionar mora imeti sklenjeno 

(vsaj) zavarovanje proti odgovornosti 

za škodo, ki jo pri opravljanju ali/in v 

zvezi z izvajanjem koncesije 

povzročijo pri koncesionarju 

zaposleni tretjim osebam, občini ali 

državi. 

Pogodbeni stranki se lahko 

dogovorita, da je tveganje 

zavarovanja deljeno. 

tveganje 

finančne 

sposobnosti 

koncesionarja 

✓ 

 
 

Koncedent nosi tveganje stečaja ali 

insolventnosti koncesionarja in 

posledično motenj v zagotavljanju 

javnih dobrin. Koncedent bo 

navedeno tveganje omejil z 

oblikovanjem pogojev, ki bodo 

zagotovili izbor finančno stabilnega 

koncesionarja. Tveganje bo 

zmanjšano tudi z oblikovanjem 

določb koncesijske pogodbe, s 

katerimi bo zagotovljeno 

kontinuirano izvajanje gospodarske 

javne službe.   

tveganje 

zagotavljanja 

primernega 

osebja, 

opreme, 

naprav, ipd. 

 
✓ 

 

V okviru izvajanja prevzetih 

obveznosti s  pogodbo mora 

koncesionar zagotavljati, da ves čas 

izvajanja pogodbe razpolaga z 

ustreznimi kadri, ki imajo potrebno 

znanje in izkušnje za opravljanje 

nalog izvajalca in da razpolaga z 

ustrezno opremo, napravami, etc. 

tveganje 

sprememb 

obsega 

✓ 

 

✓ 

 

Koncedent lahko v fazi izvajanja 

pogodbe spreminja obseg storitev le 

pod pogoji in v obsegu, kot je to 
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izvajanja 

storitev 

dopuščeno za spremembe javnih 

pogodb glede na veljavne predpise. 

Koncedent bo pogoje in način 

spreminjanja obsega storitev 

opredelil s pogodbo, s katero se bo 

opredelila tudi dopustnost 

spremembe sklenjene pogodbe v 

fazi njenega izvajanja. Pod pogoji, 

določenimi s koncesijsko pogodbo, je 

koncesionar dolžan izvajati 

gospodarske javne službe, ki so 

predmet koncesije, tudi v primeru 

spremenjenega obsega. 

tveganje 

predčasnega 

prenehanja 

pogodbe 

✓ ✓ 

Navedeno tveganje nosita 

koncedent in koncesionar, pri čemer 

je razdelitev tveganja odvisna od 

vzroka predčasnega prenehanja in 

odgovornosti strank. Navedeno 

tveganje bo posebej in podrobno 

opredeljeno s pogodbo. 

tveganje 

podaljšanja 

pogodbe 

✓ ✓ 

Pogoji, način in dopustnost 

podaljšanja razmerja bodo 

opredeljeni s pogodbo. V primeru 

podaljšanja razmerja bosta 

koncedent in kocesionar v postopku 

pogajanj brez predhodne objave 

uskladila vsebino aneksa, ki se bo 

sklenil k sklenjeni pogodbi. 
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15. POGOJI V ZVEZI S PODELITVIJO KONCESIJE IN POSEBNI 

POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR 

Način, predmet, vrsta in obseg, pravice in obveznosti koncedenta, koncesionarja in 

uporabnikov storitev javne službe, postopek podelitve koncesije, pogoje ter ostala 

vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljene koncesije za podelitev koncesije za izvajanje 

obravnavanih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb so predvideni v Predlogu 

Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja 

ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Žalec (1. 

obravnava). 

Koncesija se po osnutku odloka podeli neposredno družbi Simbio, družba za ravnanje 

z odpadki d.o.o. v upravnem postopku, skladno s predpisi, ki urejajo postopek 

podelitve koncesije gospodarske javne službe. O izbiri koncesionarja odloči z odločbo 

v upravnem postopku pristojni upravni organ občine. Na podlagi odločitve občina s 

koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo. 

 

Koncesionar bo imel zlasti naslednje dolžnosti: 

- v javnem interesu kvalitetno, pravočasno in v ustreznem obsegu opravljati 

javne službe, v skladu z zakonom in drugimi predpisi, v skladu z odloki ter 

koncesijsko pogodbo; 

- upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z 

izvajanjem javnih služb, zlasti pa v tem okviru skrbeti za ekološko usmerjeno 

ravnanje z odpadki;  

- zagotoviti ustrezno zavarovanje nevarnih ali zdravju škodljivih odpadkov ter 

odpraviti napake na objektih in napravah, ki utegnejo povzročiti večjo škodo 

na okolju ali zdravju ljudi najkasneje v roku 12 ur od ugotovitve napake oziroma 

prejema obvestila uporabnikov (interventno izvajanje javnih služb); 

- uporabljati objekte, naprave in druga sredstva za izvajanje javne službe kot 

dober gospodar, jih tekoče vzdrževati in odpraviti morebitne napake, okvare 

in pomanjkljivosti, ki neposredno ne ogrožajo varstva okolja ali zdravja ljudi v 

roku 14 dni od ugotovitve oziroma prejema obvestila uporabnikov; 

- sklepati z uporabniki pogodbe za uporabo javnih dobrin oziroma opravljanje 

storitev, ki so predmet koncesije (samo, če je tako določeno s posebnimi 
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predpisi), odločati o upravnem postopku v vseh upravnih zadevah iz naslova 

izvajanja javnih služb ter obračunavati pristojbine in druge prispevke v skladu s 

predpisi; 

- oblikovati cene storitev javnih služb; 

- svetovati in pomagati koncendentu pri pripravi razvojnih in investicijskih načrtov 

ter projektov za pridobivanje finančnih sredstev v okviru javnih razpisov ter 

drugih virov; 

- voditi vse predpisane evidence in katastre, obveščati pristojne organe o 

kršitvah, ažurno odgovarjati na pritožbe in/ali pobude uporabnikov, omogočati 

nemoten nadzor v zvezi z izvajanjem koncesije in skrbeti za tekoče obveščanje 

javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem javnih služb; 

- upoštevati, da se cena storitev javnih služb oblikuje skladno s predpisom za 

oblikovanje cen storitev obveznih občinskih  gospodarskih javnih služb varstva 

okolja.  

 

Koncesionar kot izvajalec javne službe je odgovoren za izvajanje javne službe ter v 

skladu z zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem 

javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci občine, 

uporabnikom ali tretjim osebam. 

 

Koncesionar mora zagotoviti ločene računovodske izkaze za dejavnost obdelave 

določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali 

odstranjevanje komunalnih odpadkov in druge dejavnosti v skladu s slovenskimi 

računovodskimi standardi. 

 

Koncesionar mora ob sklenitvi koncesijske pogodbe in ves čas trajanja pogodbe 

izpolnjevati tudi naslednje pogoje:  

- registracijo oziroma izpolnjevanje pogojev za opravljanje javne službe;  

- razpolagati z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, 

usposobljenostjo in izkušnjami na področju javne službe za njeno izvajanje na 

celotnem območju občine,  

- razpolagati z zadostnim obsegom opreme oziroma potrebnih sredstev za delo;  

- biti sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet javne 

službe; 
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- sposobnost zagotavljati storitve na kontinuiran in kvaliteten način ob 

upoštevanju tega odloka, predpisov, normativov in standardov ter ob 

upoštevanju krajevnih običajev; 

- zagotavljati interventno izvajanje javne službe ob vsakem času; 

- usposobljenost za vodenje katastra ter razpolaganje z ustreznimi delovnimi 

pripravami za njegovo vodenje. 

 

Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti, ki 

jih določajo vsakokrat veljavni področni predpisi. Podrobneje se pogoji opredelijo v 

koncesijski pogodbi. 

 

Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti, ki 

jih določajo drugi predpisi. 

 

Koncesionar je dolžan ves čas trajanja pogodbe izpolnjevati pogoje za neposredno 

sklenitev koncesijske pogodbe, v skladu s šestim odstavkom 13. člena Zakona o 

nekaterih koncesijskih pogodbah oz. z vsakokrat veljavno zakonodajo. 
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16. RAZLOGI ALI POGOJI TER POSLEDICE ZA PRENEHANJE 

KONCESIJSKE POGODBE 

Razlogi in pogoji ter posledice za prenehanje koncesijske pogodbe so obravnavani v 

Predlogu Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja 

ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Žalec (1. 

obravnava). 

 

Slednji predvideva sledeče načine prenehanja koncesijskega razmerja: 

− s prenehanjem koncesijske pogodbe, 

− s prenehanjem koncesionarja, 

− z odvzemom koncesije, 

− z odkupom koncesije. 

 

Koncesijska pogodba preneha: 

− po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, 

− z razdrtjem oz. odstopom od koncesijske pogodbe, 

− s sporazumno razvezo. 

 

Koncesijska pogodba redno preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska 

pogodba sklenjena. 

 

Predlog odloka predvideva, da lahko notranja koncesijska pogodba z (enostranskim) 

razdrtjem oziroma odstopom občine Žalec v skladu s pravili obligacijskega prava 

preneha: 

- če izvajalec javnih služb ne izvaja redno, strokovno, pravočasno ter zato 

povzroča motnje v izvajanju nalog javnih služb; 

- zaradi ponavljajočih in dokumentiranih kršitev predpisov ali notranje koncesijske 

pogodbe s strani izvajalca; 

- če izvajalec notranjo koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda 

uporabnikom njegovih storitev, Občini Žalec ali tretjim osebam; 

- če izvajalec kljub pismenem opozorilu Občine Žalec ne izpolnjuje prevzetih 

obveznosti na način določen s tem odlokom in notranjo koncesijsko pogodbo. 
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Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi sporazumno razvežeta 

koncesijsko pogodbo. Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v 

primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali 

sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin, oziroma 

nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.  

 

Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja koncesionarja, pri čemer pa 

koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z zakonom in koncesijsko pogodbo 

določeni pogoji za obvezen prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) 

ali v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne pravne naslednike 

(pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje, …). V teh primerih lahko 

koncedent pod pogoji iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre oz. 

odstopi od koncesijske pogodbe.  

 

Koncesijska pogodba lahko zaradi odvzema notranje koncesije s strani občine Žalec 

predčasno preneha: 

- če izvajalec ne začne z opravljanjem nalog iz tega odloka v za to s koncesijsko 

pogodbo, določenem roku; 

- če je v javnem interesu, da se javne službe iz 1. člena tega odloka prenehajo 

izvajati kot gospodarske javne službe; 

- če je v javnem interesu, da se izvajanje javnih služb preneha izvajati v obliki 

notranjega (in-house) koncesijskega razmerja; 

- če je proti izvajalcu uveden stečajni ali likvidacijski postopek; 

- če je bila izvajalcu izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, 

notranje koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje 

notranjega koncesijskega razmerja, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče 

pričakovati nadaljnjega pravilnega izvajanja notranje koncesijske pogodbe; 

- če obstaja utemeljen dvom, da izvajalec v bistvenem delu ne bo izpolnil 

prevzetih obveznosti; 

- če je po sklenitvi notranje (in-house) koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je 

izvajalec dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na sklenitev 

notranje koncesijske pogodbe; 

- če izvajalec kadarkoli tekom trajanja razmerja ne izpolnjuje več pogojev za 

sklenitev notranje koncesijske pogodbe; 



56 

 

- če se uveljavlja protikorupcijska klavzula iz notranje koncesijske pogodbe; 

- če se je koncesija bistveno spremenila, kar terja nov postopek izbire 

koncesionarja, 

- če je za koncesionarja v času podelitve koncesije obstajal razlog za izključitev, 

zaradi katerega bi moral biti izključen iz postopka izbire koncesionarja, 

- če je Sodišče Evropske unije po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo 

hujše kršitve obveznosti koncedenta, ki izhajajo iz PEU, PDEU in tega zakona, 

zato koncesija ne bi smela biti podeljena koncesionarju ali 

- če koncesionar ne spoštuje odločitve koncedenta iz šestega in sedmega 

odstavka 59. člena Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah. 

 

Predlog Odloka opredeljuje tudi odkup koncesije. Če koncedent enostransko ugotovi, 

da bi bilo javno službo možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko uveljavi 

takojšnji odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora sprejeti občinski svet, ki mora 

hkrati tudi razveljaviti koncesijski akt in sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja 

javne službe. Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe. Z odkupom 

koncesije koncedent na infrastrukturi, ki je v lasti tretjih oseb, izven koncesionarja, ne 

more pridobiti lastninske ali druge sorodne pravice.  O nameravanem odkupu mora 

koncedent pisno obvestiti koncesionarja vsaj 1 (eno) leto vnaprej. 

 

17. UREDITEV MOREBITNEGA PRENOSA OBJEKTOV S 

KONCESIONARJA NA KONCEDENTA 

Predmet koncesije v tem primeru so storitve gospodarskih javnih služb − koncesija 

storitev in ne koncesija gradenj. V predmetnem projektu tako ne bo prišlo do prenosa 

objekta(ov) s koncesionarja na koncedenta.  

 

18. NAČIN REŠEVANJA SPOROV 

Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja 

ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Žalec (1. 

obravnava) določa, da se za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter 

koncesionarjem in uporabniki storitev gospodarskih javnih služb lahko dogovori 

izključno uporaba pravnega reda Republike Slovenije.   
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D. FINANČNI DEL 

 
19. FINANČNA IN EKONOMSKA ANALIZA STROŠKOV IN 

KORISTI KONCESIJE  

 

ZNKP v prvem odstavku 25. člena določa, da mora finančna in ekonomska analiza 

študije: 

- opredeliti finančne učinke koncesije v obdobju trajanja koncesije,  

- opredeliti trajanje koncesije,  

- izvesti primerjalno analizo stroškov in koristi, če koncedent naloge izvaja sam ali 

njihovo izvajanje prenese na gospodarske subjekte s podelitvijo koncesije,  

- ugotoviti vpliv izvajanja koncesije na državni proračun oziroma proračun 

samoupravne lokalne skupnosti. 

 

Kot je bilo pojasnjeno že zgoraj, je Občina Žalec ena od sovlagateljic v RCERO Celje. 

Predmetne gospodarske javne službe v Občini Žalec že sedaj izvaja javno podjetje 

Simbio, d. o. o., vendar pa pravne podlage niso bile posodobljene glede na veljavno 

zakonodajo in jih je treba uskladiti. 

 

V ekonomski analizi smo predstavili trenutne stroške zbiranja in obdelave 

biorazgradljivih odpadkov ter zbiranje, obdelovanje in odlaganje mešanih komunalnih 

odpadkov v Občini Žalec, njihov vpliv na denarni tok občine in občanov ter vpliv na 

vrednost koncesije glede na različna obdobja trajanja koncesije. V ekonomski analizi 

tako predpostavljamo, da bo v Občini Žalec tudi nadalje izvajala dejavnost 

upravljanja in ravnanja z odpadki družba Simbio, d. o. o., ki ima v upravljanju tudi 

Regionalni center za ravnanje z odpadki v Celju (v nadaljevanju: RCERO Celje). 
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20. EKONOMSKA ANALIZA OBSTOJEČE UREDITVE 

 

V ekonomski analizi je predstavljen ekonomski denarni tok investicije ter ekonomski 

kazalniki, ki poleg finančnih učinkov vključujejo tudi oceno ekonomskih koristi in 

stroškov projekta. Na njihovi podlagi se presoja ekonomska upravičenost investicije. 

Tako je poleg pričakovanih prihodkov in odhodkov iz finančne analize potrebno 

oceniti tudi ekonomske koristi, ki jih bo družba imela z izvedbo obravnavane investicije. 

Te koristi so težje oprijemljive in zato tudi težje ocenljive. Tudi te koristi je potrebno 

oceniti v denarni obliki, kadar je to mogoče, da se lahko oceni družbeno-ekonomska 

korist naložbe. 

 

Vsi ekonomski izračuni temeljijo na »metodi prirasta«, kar pomeni, da smo pri oceni 

ekonomskih posledic projekta upoštevali le tiste družbene koristi, ki so posledica 

projekta. 

 

Za preračun bodočih denarnih tokov na sedanjo vrednost smo uporabili 5 % 

ekonomsko diskontno stopnjo. 

 

Za izvedbo ekonomske analize smo finančno ovrednotili sledeče učinke projekta: 

- strošek storitve zbiranja in obdelavo biorazgradljivih odpadkov za občane in 

ostale uporabnike v Občini Žalec 

- strošek storitve zbiranja, obdelovanja in odlaganja mešanih komunalnih 

odpadkov za občane in ostale uporabnike v Občini Žalec 

 

V ekonomski analizi je predstavljen ekonomski denarni tok ter ekonomski kazalniki 

ohranitve obstoječe ureditve. Glede na to, da je Občina Žalec ena od sovlagateljic v 

RCERO Celje, bo družba Simbio, d. o. o. tudi v nadalje upravljala z odpadki v Občini 

Žalec.  
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Analizirani so bili naslednji kazalniki učinkovitosti:  

- Doba vračanja investicijskih sredstev. Doba vračanja investicijskih sredstev 

pomeni število let, ki so potrebna, da se z neto denarnimi tokovi pokrije vse 

stroške investicije.  

- Neto sedanja vrednost (NSV ali NPV). Neto sedanja vrednost je razlika med 

diskontiranim tokom vseh prilivov oziroma koristi in diskontiranim tokom vseh 

stroškov projekta oziroma vsota vseh koristi, izračunana za čas življenjske dobe 

koncesije, ki je v konkretnem primeru ocenjena na 20 let (v predmetni Študiji sta 

variantno obravnavani tudi varianti za 15 in 10 let). Neto sedanjo vrednost se 

izračuna tako, da se vse bodoče donose z uporabo izbrane diskontne stopnje 

preračuna na sedanjo vrednost in od tako dobljene vrednosti se odšteje 

investicijski vložek.  

- Interna stopnja donosa (ISD ali IRR). Interna stopnja donosa pomeni tisto 

diskontno stopnjo, pri kateri je neto sedanja vrednost enaka nič oziroma pri 

kateri se sedanja vrednost prilivov in sedanja vrednost odlivov izenačita. ISD se 

uporablja kot investicijski kriterij, tako da se jo primerja z individualno diskontno 

stopnjo.  

- Relativna neto sedanja vrednost. Relativna neto sedanja vrednost je razmerje 

med neto sedanjo vrednostjo naložbe in sedanjo vrednostjo investicijskih 

stroškov in pomeni primerjavo med vsoto vseh diskontiranih neto prilivov (NSV) 

in vsoto diskontiranih investicijskih stroškov.  

- Količnik relativne koristnosti (KRK). KRK predstavlja razmerje med sedanjo 

vrednostjo vseh koristi projekta in sedanjo vrednostjo vseh stroškov projekta. 

 

Vsi ekonomski izračuni temeljijo na »metodi prirasta«, kar pomeni, da smo pri oceni 

ekonomskih posledic projekta upoštevali le tiste prihodke in odhodke, ki so posledica 

projekta. 

 

Ekonomska doba projekta znaša 20 let, pri tem smo pri izračunu denarnega toka 

upoštevali obdobje od julija 2021 do junija 2041. Denarni tok projekta sestoji iz stroška 

investicije, operativnega denarnega toka ter preostanka vrednosti, kakor so 

predstavljeni v nadaljevanju. 
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Pri analizi ekonomskih učinkov smo upoštevali 5 % diskontno stopnjo v skladu z Uredbo 

o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).  

 

Ocena ekonomskih posledic obstoječe ureditve temelji na trenutno veljavnem ceniku 

družbe Simbio d. o. o., za storitev zbiranja in obdelave biorazgradljivih odpadkov ter 

za storitev zbiranja, obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov. 

20.1. INVESTICIJA 

Predmet projekta je podelitev koncesije storitev zbiranja, obdelave in odlaganja 

mešanih komunalnih odpadkov. 

 

Nadalje je v tem poglavju opredeljen operativni denarni tok projekta.   

20.2. OPERATIVNI DENARNI TOK PROJEKTA 

Operativni denarni tok tvorijo prihodki in odhodki projekta v njegovem operativnem 

obdobju, ki znaša 20 let in se začne julija 2021.  

 

Prihodki 

Prihodki niso predvideni.  

 

Odhodki 

V ekonomski analizi obstoječega stanja smo med odhodki upoštevali strošek zbiranja 

in obdelave biorazgradljivih odpadkov ter strošek storitve zbiranja, obdelave in 

odlaganja mešanih komunalnih odpadkov, kakor izhaja iz trenutno veljavnega cenika 

družbe Simbio d. o. o. v EUR brez DDV. Gre za strošek, ki ga sedaj plačujejo občani in 

ostali uporabniki omenjenih storitev v Občini Žalec. Pregled trenutno veljavnih cen je 

razviden iz spodnje tabele, pri čemer vključuje tako strošek storitve kot strošek 

infrastrukture. 
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Tabela 5: Pregled trenutno veljavnih cen za ravnanje z BIO in MKO v EUR/kg brez DDV 

 
 

Iz Poročila o odpadkih za leto 2019, ki ga je pripravila družba Simbio, d.o.o., je razvidno, 

da je v letu 2019 za Občino Žalec znašala: 

• količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov v okviru GJS 2.967.008 kg 

• količina zbranih biorazgradljivih odpadkov v okviru GJS 1.427.629 kg  

 

Pri tem velja omeniti, da se v zvezi z obračunom odlaganja mešanih komunalnih 

odpadkov pri RCERO Celje upošteva 35 % v obdelavo sprejetih odpadkov. Omenjeno 

dejstvo smo tudi upoštevali v ekonomski analizi. 

 

Skupni letni strošek ravnanja z biorazgradljivimi odpadki in mešanimi komunalnimi 

odpadki znaša 1.143.500 EUR, vključuje pa tako strošek izvajanja storitve ravnanja z 

odpadki kot strošek javne infrastrukture. 

 

Glede na to, da je Simbio d. o. o. že sedaj izvaja predmetne gospodarske javne službe 

ravnanja in da je tako načrtovano tudi v prihodnje, je na tem mestu smiselno prikazati 

primerjalni pregled cen storitev ravnanja z odpadki, brez stroška infrastrukture, pri 

drugih komunalnih podjetjih, da se preveri morebitna prevelika odstopanja v ceni 

izvajanja storitev. Osredotočili smo se na občine s podobnim številom prebivalstva kot 

Občina Žalec, pregled cen pa je prikazan v spodnji tabeli. Kot je razvidno iz spodnje 

tabele, je storitev zbiranja MKO pri Simbio d. o. o. nekoliko višja od povprečja, medtem 

ko so vse ostale storitve ravnanja z odpadki nižja od povprečja. Iz pregleda cen tako 

ne izhaja, da bi Simbio d. o. o. s ceno storitve s cenami storitev bistveno odstopal od 

primerljivih izvajalcev.  

 

Postavka
BIO - EUR brez 

DDV
Skupaj

MKO  - EUR 

brez DDV
Skupaj

Zbiranje 0,1182 € 168.674 € 0,1757 € 521.244 €

Obdelava 0,0861 € 122.962 € 0,0870 € 258.219 €

Odlaganje -                  -               0,0697 € 72.401 €

Skupaj 0,2043 € 291.636 € 0,3324 € 851.864 €



Tabela 6: Primerjalni pregled trenutno veljavnih cen storitev za ravnanje z BIO in MKO v EUR/kg brez DDV 

 

Podjetje Regija Zbiranje MKO Zbiranje BIO Obdelava MKO Obdelava BIO Odlaganje MKO 

Simbio, d.o.o. Savinjska 0,1740 € 0,1182 € 0,0611 € 0,0354 € 0,0395 €

Saubermacher Slovenija d.o.o. Podravska 0,2303 € 0,0794 € 0,1150 € - 0,1512 €

Komunala Kranj d.o.o. Gorenjska 0,1005 € 0,1568 € 0,1073 € - 0,1816 €

Marjetica Koper d.o.o. Obalno-kraška 0,1563 € 0,2263 € 0,1056 € - 0,2486 €

Komunala Nova Gorica d.o.o. Nova Gorica 0,1950 € 0,2612 € 0,0701 € - 0,0221 €

JEKO-IN d.o.o. Gorenjska 0,1194 € - 0,0980 € - 0,0206 €

Prodnik Osrednjeslovenska 0,1559 € 0,1560 € 0,1073 € - 0,1816 €

Saubermacher komunala Murska Sobota d.o.o. Pomurska 0,1160 € 0,1009 € 0,0751 € - 0,1118 €

Komunala Slovenska Bistrica Podravska 0,1502 € 0,0433 € 0,0894 € 0,0280 € 0,0518 €

Komunala Radovljica d.o.o. Gorenjska 0,1495 € 0,1988 € 0,1609 € - 0,1045 €

Komunala Brežice Spodnjeposavska 0,1374 € 0,3195 € 0,1378 € - 0,0429 €

Javne službe Ptuj Podravska 0,1568 € 0,0683 € 0,1762 € - 0,2604 €

PUP - SAUBERMACHER d.o.o. Savinjska 0,1731 € 0,1128 € 0,0611 € 0,0354 € 0,0395 €

Komunala Novo mesto d.o.o. Jugovzhodna 0,1104 € 0,1104 € 0,1453 € - 0,0429 €

JKP Slovenske Konjice Savinjska 0,1112 € 0,1076 € 0,0911 € - 0,0958 €

Komunala Trbovlje Zasavska 0,1549 € 0,1407 € 0,0526 € 0,0206 € 0,0483 €

Komunala Slovenj Gradec d.o.o. Koroška 0,1478 € 0,2466 € 0,0912 € - 0,0563 €

Kostak d.o.o. Spodnjeposavska 0,1272 € 0,0486 € 0,0850 € - 0,0429 €

JKP Grosuplje d.o.o. Osrednjeslovenska 0,1013 € 0,1421 € 0,1073 € 0,0707 € 0,2729 €

KSO Litija d.o.o. Osrednjeslovenska 0,1821 € 0,1798 € 0,0526 € 0,0206 € 0,0483 €

0,1475 € 0,1483 € 0,0995 € 0,0351 € 0,1032 €POVPREČNA VREDNOST



20.3. PREOSTANEK VREDNOSTI PROJEKTA 

Preostanek vrednosti projekta ni predviden. 

20.4. PRIKAZ EKONOMSKIH DENARNIH TOKOV IN EKONOMSKIH 

KAZALNIKOV 

V spodnji tabeli so prikazani ekonomski kazalniki ohranitve obstoječega stanja z vidika 

Občine Žalec. Neto sedanja vrednost projekta je negativna, kar je razumljivo, saj gre 

za plačevanje storitev zbiranja in obdelave biorazgradljivih odpadkov ter storitev 

zbiranja, obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov. Neto sedanja 

vrednost z vidika Občine Žalec znaša -14.606.797 EUR.   

Tabela 7: Ekonomski kazalniki Občine Žalec za dejavnost ravnanja z odpadki 

  

Vrednost

-14.606.797 €

n/a

n/a

n/a

n/aDoba vračanja investicijskih sredstev

Količnik relativne koristnosti

Ekonomski kazalniki

Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)

Relativna neto sedanja vrednost



Tabela 8: Ekonomski denarni tok Občine Žalec v EUR 

 

 

 

Leta projekta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Koledarska leta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1. Investicija -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

investicija -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

2. Operativni denarni tok -571.750 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500

Prihodki -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

prihodki -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Odhodki -571.750 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500

uporabniki - strošek zbiranja BIO -84.337 -168.674 -168.674 -168.674 -168.674 -168.674 -168.674 -168.674 -168.674 -168.674

uporabniki - strošek obdelave BIO -61.481 -122.962 -122.962 -122.962 -122.962 -122.962 -122.962 -122.962 -122.962 -122.962

uporabniki - strošek zbiranja MKO -260.622 -521.244 -521.244 -521.244 -521.244 -521.244 -521.244 -521.244 -521.244 -521.244

uporabniki - strošek obdelave MKO -129.109 -258.219 -258.219 -258.219 -258.219 -258.219 -258.219 -258.219 -258.219 -258.219

uporabniki - strošek odlaganja MKO -36.200 -72.401 -72.401 -72.401 -72.401 -72.401 -72.401 -72.401 -72.401 -72.401

3. Preostanek vrednosti -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

NETO DENARNI TOK -571.750 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500

Diskontirani neto denarni tok -571.750 -1.089.047 -1.037.188 -987.798 -940.760 -895.962 -853.297 -812.664 -773.966 -737.110

Diskontirane vrednosti koristi -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Diskontirane vrednosti stroškov 571.750 1.089.047 1.037.188 987.798 940.760 895.962 853.297 812.664 773.966 737.110

Doba vračanja naložbe -571.750 -1.660.797 -2.697.985 -3.685.783 -4.626.543 -5.522.505 -6.375.802 -7.188.466 -7.962.431 -8.699.541
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Leta projekta 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Koledarska leta 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

1. Investicija -                   -                   -               -               -                   -                   -                   -                   -               -               -               

investicija -                   -                   -               -               -                   -                   -                   -                   -               -               -               

2. Operativni denarni tok -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -571.750

Prihodki -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

prihodki -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Odhodki -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -571.750

uporabniki - strošek zbiranja BIO -168.674 -168.674 -168.674 -168.674 -168.674 -168.674 -168.674 -168.674 -168.674 -168.674 -84.337

uporabniki - strošek obdelave BIO -122.962 -122.962 -122.962 -122.962 -122.962 -122.962 -122.962 -122.962 -122.962 -122.962 -61.481

uporabniki - strošek zbiranja MKO -521.244 -521.244 -521.244 -521.244 -521.244 -521.244 -521.244 -521.244 -521.244 -521.244 -260.622

uporabniki - strošek obdelave MKO -258.219 -258.219 -258.219 -258.219 -258.219 -258.219 -258.219 -258.219 -258.219 -258.219 -129.109

uporabniki - strošek odlaganja MKO -72.401 -72.401 -72.401 -72.401 -72.401 -72.401 -72.401 -72.401 -72.401 -72.401 -36.200

3. Preostanek vrednosti -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

NETO DENARNI TOK -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -1.143.500 -571.750

Diskontirani neto denarni tok -702.010 -668.581 -636.743 -606.422 -577.545 -550.043 -523.850 -498.905 -475.148 -452.522 -215.486

Diskontirane vrednosti koristi -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Diskontirane vrednosti stroškov 702.010 668.581 636.743 606.422 577.545 550.043 523.850 498.905 475.148 452.522 215.486

Doba vračanja naložbe -9.401.551 -10.070.132 -10.706.875 -11.313.297 -11.890.842 -12.440.885 -12.964.736 -13.463.641 -13.938.788 -14.391.310 -14.606.797
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21. OBDOBJE TRAJANJA KONCESIJE 

Analizirano obdobje trajanja koncesije je 20 let, pri čemer krajše ali daljše obdobje 

njenega trajanja ne vpliva na vprašanje primernega obdobja trajanja koncesije. 

Občina Žalec je namreč ena od sovlagateljic v RCERO Celje in ima na ta način 

zagotovljeno infrastrukturo za obdelavo in odlaganje biorazgradljivih ter mešanih 

komunalnih odpadkov.  Iz spodnje tabele so razvidni finančni učinki različnih obdobij 

trajanja koncesije na vrednost koncesije. 

Tabela 9: Ekonomski kazalniki projekta z vidika Občine Žalec glede na različno 

obdobje trajanja koncesije let 

 

 

22. VREDNOST KONCESIJE IN VPLIV IZVAJANJA KONCESIJE 

NA PRORAČUN OBČINE 

22.1. VREDNOST KONCESIJE 

Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP) v 1. odstavku 26. člena opredeljuje 

vrednost koncesije kot vrednost celotnega prometa koncesionarja brez DDV med 

trajanjem koncesijske pogodbe, ki ga koncedent oceni kot nadomestilo za izvajanje 

koncesije ter za blago in storitve, povezane z izvajanjem koncesije. Vrednost koncesije 

v skladu z ZNKP znaša: 

- 22.869.993 EUR za 20-letno obdobje trajanja koncesije; 

- 17.152.495 EUR za 15-letno obdobje trajanja koncesije; 

- 11.434.997 EUR za 10-letno obdobje trajanja koncesije.  

20 let 15 let 10 let

-14.606.797 € -12.165.864 € -9.050.546 €

n/a n/a n/a

n/a n/a n/a

n/a n/a n/a

n/a n/a n/aDoba vračanja investicijskih sredstev

Ekonomski kazalniki

Neto sedanja vrednost (NSV)

Interna stopnja donosnosti (ISD)

Relativna neto sedanja vrednost

Količnik relativne koristnosti
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22.2. VPLIV IZVAJANJA KONCESIJE NA PRORAČUN OBČINE 

Vpliv izvajanja storitve ravnanja z odpadki na proračun Občine Žalec in njenih 

občanov je razviden iz spodnje tabele. V tabeli navedeni skupni strošek predstavlja 

absolutni znesek, ki ni diskontiran z diskontno stopnjo. 

Tabela 10: Finančni vpliv projekta na Občino Žalec in njene občane 

 
 

Kot je bilo že pojasnjeno, je Občina Žalec ena od sovlagateljic v RCERO Celje. 

Predmetne gospodarske javne službe v Občini Žalec že sedaj izvaja javno podjetje 

Simbio, d. o. o., vendar pa pravne podlage niso bile posodobljene glede na veljavno 

zakonodajo in jih je treba uskladiti. Ureditev pravnih podlag ne bo imela neposrednih 

finančnih učinkov na proračun Občine Žalec, finančni vpliv izvajanja storitev ravnanja 

z odpadki na občane Občine Žalec pa je razviden iz zgornje tabele in je odvisen od 

obdobja trajanja koncesije.  

 

 

Postavka Simbio Celje

Začetna investicija -

Letni strošek zbiranja in obdelave BIO -291.636 €

Letni strošek zbiranja, obdelave in odlaganja MKO -851.864 €

Strošek prevoza odpadkov -

Skupaj strošek na 20-letni ravni projekta -22.869.993 €

Skupaj strošek na 15-letni ravni projekta -17.152.495 €

Skupaj strošek na 10-letni ravni projekta -11.434.997 €
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