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ZADEVA: 
 

Potrditev Koncesijske pogodbe za izvedbo 
projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec 
Žalec zahod«. 
  

NAMEN:  Potrditev vsebine koncesijske pogodbe za 
izvedbo projekta javno-zasebnega 
partnerstva »Vrtec Žalec zahod« ter podati 
županu pooblastilo za podpis pogodbe. 
 

FINANČNE POSLEDICE: V proračunu občine Žalec bodo nastale 
finančne posledice po podpisu pogodbe in 
primopredaji objekta v uporabo, in sicer v 
višini 12.867.815,56 € v obdobju 15 let, od leta 
2023 do leta 2038. Na letni ravni je potrebno 
za izvajanje pogodbe tako v proračunu 
zagotoviti 857.854,37 € glede na vrednost 
ponudbe. 
 

PREDLAGATELJ:  Župan Občine Žalec.  
  

POROČEVALEC: Gradivo bo na seji obrazložila mag. Nataša 
Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske 
javne službe in dr. Boštjan Ferk, Inštitut za 
javno zasebno partnerstvo. 
 

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

Gradivo bo na svoji seji obravnaval Odbor za 
negospodarske javne službe (predsednik 
Slavko Ivezić). 
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O B Č I N S K E M U  S V E T U  O B Č I N E  Ž A L E C  
O D B O R U  Z A  N E G O S P O D A R S K E  J A V N E  S L U Ž B E  
 
 
 
ZADEVA:  POTRDITEV KONCESIJSKE POGODBE ZA IZVEDBO PROJEKTA JAVNO-

ZASEBNEGA PARTNERSTVA »VRTEC ŽALEC ZAHOD« 
 
 
V prilogi vam za sejo Občinskega sveta posredujemo Koncesijsko pogodbo za izvedbo 
projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Žalec zahod« z namenom, da se koncesijska 
pogodba v predloženem besedilu potrdi na seji občinskega sveta ter pooblasti župana za 
podpis koncesijske pogodbe. 
 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme naslednji sklep: 
"Občinski svet Občine Žalec potrjuje vsebino Koncesijske pogodbe za izvedbo projekta 
javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Žalec zahod«, predvideno finančno obremenitev  
proračunov v letih od 2023 do 2038 ter pooblašča župana za podpis koncesijske 
pogodbe v predloženem besedilu."     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posredovano: 

1. naslovniku, po e-pošti, 
2. objavljeno na spletni strani Občine Žalec, 
3. zbirka dokumentarnega gradiva. 
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O B R A Z L O Ž I T E V 

 
1. PRAVNI TEMELJ 

Pravni temelj za potrditev koncesijske pogodbe je v 37. členu Koncesijskega akta za izvedbo 
projekta javno-zasebnega partnerstva – Vrtec Žalec Zahod (Ur. l. RS, št. 82/2020 in 3/2021), 
ki določa, da nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva vršita župan in Občinski 
svet Občine Žalec.  
 
Na zahtevo občinskega sveta je župan dolžen poročati občinskemu svetu o aktivnostih 
povezanih s sklenitvijo in izvajanjem javno-zasebnega partnerstva. Pravni temelj je tudi v 29. 
členu Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), ki določa, da je občinski svet najvišji 
organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. 
 
2. OCENA STANJA, RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE KONCESIJSKI POGODBA 
POTREBNA 
 
Javni razpis za izbiro javno-zasebnega partnerja za izvedbo projekta Vrtec Žalec Zahod se je 
izvajal skladno z določili Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) in ob smiselni uporabi 
predpisov o javnem naročanju kot konkurenčni postopek s pogajanji v skladu s 44. členom 
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju »ZJN-3«). 
 
Koncedent je za izvedbo predmetnega postopka oddaje javnega razpisa sprejel Sklep o 
začetku postopka, št. 4901-0005/2021, z dne 11.02.2021, s katerim je imenoval strokovno 
komisijo v sestavi: dr. Boštjan Ferk, mag. Gabrijela Vodnik, mag. Nataša Gaber Sivka, Lea 
Pungartnik, Natalija Starič Žikić.   
 
Koncedent je navedel ocenjeno investicijsko vrednost predmeta razpisa, ki je temeljila na Idejni 
zasnovi za pridobitev projektnih pogojev, EFEKT arhitektura d.o.o., april 2020, št. projekta: 
166/19, v višini 4.779.197,00 EUR brez DDV oz. 5.683.982,00 EUR z vključenim DDV. 
 
Do roka za oddajo prijav, to je do dne 31. 5. 2021 do 12:00 ure, je koncedent preko 
informacijskega sistema S-Procurement prejel dve prijavi s strani kandidatov: 

- ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d. d., 
Preloška cesta 1, 3320 Velenje, prejeta dne 31. 5. 2021, ob 8:38 uri. Vrednost ponudbe 
10.860.731,35 €.  

- MAKRO 5 GRADNJE, izgradnja objektov, d. o. o., Koper, Obrtniška ulica 5, 6000 
Koper, prejeta dne 31. 5. 2021, ob 11:06 uri. Vrednost ponudbe 13.414.043,96 €.  

 
Koncedent je na podlagi Sklepa o priznanju sposobnosti, s kandidatoma izvedel pogajanja 
skladno s 2. točko Navodil iz razpisne dokumentacije. Pogajanja so bila izvedena v treh krogih 
in sta se jih udeležila oba kandidata. 
 
Na podlagi izvedenih pogajanj je koncedent pripravil in obema kandidatoma dne 9. 10. 2021 
preko uporabljenega informacijskega sistema posredoval Povabilo k oddaji končne ponudbe. 
Rok za oddajo končne ponudbe je bil določen dne 23. 11. 2021 do 14:00 ure. 
 
Do roka za oddajo končnih ponudb, to je do dne 23. 11. 2021 do 14:00, je koncedent preko 
informacijskega sistema S-Procurement prejel naslednjo ponudbo s strani kandidata: 

- ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d. d., 
Preloška cesta 1, 3320 Velenje, prejeta dne 23. 11. 2021 ob 12:03 uri. 
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Nepravočasnih ponudb ni bilo. Odpiranje ponudb je potekalo dne 23. 11. 2021 s pričetkom 
dešifriranjem ovojnic ob 14:05 uri. Zapisnik o odpiranju ponudb je bil kandidatu poslan preko 
uporabljenega informacijskega sistema po izvedenem odpiranju. 
 
Iz ponudbe kandidata izhaja, da znaša skupna ponujena vrednost 10.547.389,80 EUR brez 
DDV oziroma 12.867.815,56 z DDV.  
 
Koncedent ponudbe ni razvrščal glede na merilo za izbiro najugodnejšega kandidata, saj je 
koncedent prejel eno samo ponudbo. Slednja ni vsebovala računskih napak. Koncedent je 
preveril gospodarnost prejete ponudbe in ugotovil, da ponujena cena zagotavlja gospodarno 
podelitev koncesije, pri čemer je koncedent pripravil pred izdajo odločitve tudi novelacijo 
Investicijskega programa, glede na podatke iz končne prejete ponudbe. 
 
Kandidat v celoti izpolnjuje vse pogoje, določene v razpisni dokumentaciji in povabilu k oddaji 
končne ponudbe, njegova ponudba pa je v celoti skladna z zahtevami iz razpisne 
dokumentacije.  
 
Strokovna komisija je podala Občini Žalec kot koncedentu predlog za sprejem odločitve, kot 
sledi:  
 

V postopku javnega razpisa: »JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO 
PROJEKTA »VRTEC ŽALEC ZAHOD« se izbere ponudbo kandidata ESOTECH, družba 
za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d. d., Preloška cesta 1, 3320 
Velenje. 
 
V besedilo koncesijske pogodbe so tako vneseni podatki o kandidatu, ki ga strokovna komisija 
predlaga za izbor kot zasebnega partnerja pri izvedbi projekta Vrtec Žalec zahod. Ko bo 
odločitev o izbiri postala pravnomočna, bo z izbranim kandidatom sklenjena koncesijska 
pogodba v predloženem besedilu. 
 
Koncesijska pogodba vsebuje:  

- uvodne določbe,  

- določbe, ki se nanašajo na predmet in območje koncesije,  

- določbe glede narave, vzpostavitve, trajanja in sprememb koncesijskega razmerja,  

- model javno-zasebnega partnerstva,  

- določbe glede lastništva in predaje objekta vrtca ob izteku pogodbe,  

- določbe v zvezi s pravicami in obveznostmi koncesionarja in koncedenta,  

- določbe v zvezi z obveznostmi uporabnika (JZ Vrtci Občine Žalec),  

- določbe v zvezi z varovanjem poslovne skrivnosti, prepovedanih ravnanj, plačil, 
vzdrževanja,  

- določbe v zvezi z enostranskimi  ukrepi v javnem interesu,  

- določbe v zvezi z dolžnostjo poročanja in nadzora nad izvajanjem pogodbe,  

- določbe glede višje sile in drugih nepredvidljivih okoliščin ter sprememb okoliščin,  

- določbe glede prenehanja koncesijskega razmerja in koncesijske pogodbe,  

- določbe glede finančnega zavarovanja in pogodbenih kazni,  

- protikorupcijska klavzula ter  

- prehodne in končne določbe.  
 
Občinski svet se je s podrobno vsebino osnutka koncesijske pogodbe seznanil na seji 
Občinskega sveta dne 17. 11. 2021.   
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3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC KONCESIJSKE POGODBE 
 
Operativni denarni tok tvorijo prihodki in odhodki projekta v njegovem operativnem obdobju, ki 
znaša 15 let. Občina Žalec (javni partner) ne bo udeležena na prihodkih. 
 
Občina Žalec se je zavezala v okviru projekta JZP prispevati sledeč vložek: 

- podeliti stavbno pravico na zemljišču potrebnem za realizacijo projekta v višini 262.000 
€ brez DDV za celotno koncesijsko obdobje,  

- pooblastilo za izvedbo gradnje po s strani javnega partnerja potrjeni projektni 
dokumentaciji. 

 
Odhodke za Občino Žalec predstavlja plačilo storitev upravljanja z objektom. Zasebni partner 
bo upravljal z objektom skozi celotno obdobje projekta in bo za svojo storitev tudi plačan s 
strani javnega partnerja.  
 
Iz ponudbe Esotech, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d. d. 
izhaja, da znaša:  

- mesečna finančna obremenitev proračuna Občine Žalec 71.487,86 EUR,  

- letna finančna obremenitev proračunov Občine Žalec 857.854,37 EUR,  
- skupaj za celotno koncesijsko obdobje 180 mesecev pa 10.547.389,80 EUR brez 

DDV oziroma 12.867.815,56 EUR z DDV. 
 
Predvidena finančna obremenitev proračuna Občine Žalec za projekt Vrtec Žalec Zahod  glede 
na končno ponudbo in na predvideni terminski plan izvedbe 20 mesecev (projektiranje in 
gradnja) ter 15 letno koncesijsko obdobje: 

- 2022:  0,00 € (čas gradnje), 
- 2023:  285.951,46 € (8 mesecev gradnje, 4 mesecev obratovanja), 
- 2024:  857.854,37 €, 
- 2025: 857.854,37 €, 
- 2026:  857.854,37 €, 
- 2027:  857.854,37 €, 
- 2028:  857.854,37 €, 
- 2029:  857.854,37 €, 
- 2030:  857.854,37 €, 
- 2031:  857.854,37 €, 
- 2032:  857.854,37 €, 
- 2033:  857.854,37 €, 
- 2034:  857.854,37 €, 
- 2035:  857.854,37 €, 
- 2036:  857.854,37 €, 
- 2037:  857.854,37 €, 
- 2038: 571.902,91 € , 
- SKUPAJ: 12.867.815,56 €. 

 

Pripravil: 
 

 
 

 



 

 

 

KONCEDENT: 

 

OBČINA ŽALEC 

ULICA SAVINJSKE ČETE 5 

3310 ŽALEC 

   

 

 

 

 

 

 

NASLOV JAVNEGA RAZPISA:  

JAVNO-ZASEBNEO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA »VRTEC ŽALEC 

ZAHOD« 
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OBČINA ŽALEC 

Ulica Savinjske čete 5 

3310 Žalec 

Matična številka: 5881544000 

Davčna številka: SI 62546708,  

ki jo zastopa župan Janko Kos, 

 

v nadaljevanju: koncedent, 

 

VRTCI OBČINE ŽALEC 

Prežihova ulica 2 

3310 Žalec 

Matična številka: 5055423000 

Davčna številka: 38396742 

ki ga zastopa ravnateljica Natalija Starič Žikić 

 

v nadaljevanju: uporabnik 

 

in 

 

ESOTECH, D.D., 

Preloška cesta 1 

3320 Velenje 

Matična številka: 5693799000,  

Davčna številka: SI 73789933, 

ki ga zastopa predsednik uprave Marko Škoberne, 

v nadaljevanju: koncesionar 

 
 
sklenejo naslednjo 
 
 
 

KONCESIJSKO POGODBO  
za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva 

»Vrtec Žalec zahod« 
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I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(ugotovitve pogodbenikov) 

 
Pogodbeni stranki ugotavljata: 

- da je Občinski svet občine Žalec na svoji 12. redni seji dne 27. maja 2020 sprejel 
Koncesijski akt za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Žalec zahod« 
(Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020) in Odlok o spremembi koncesijskega akta 
za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva – Vrtec Žalec Zahod (Uradni list RS, 
št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021), v nadaljevanju skupaj: Odlok; 

- da je Občina Žalec kot koncedent dne 12.2.2021 pod številko objave JN000794/2021-
U01, s popravkom objave JN000794/2021-K01 z dne 05.03.2021, JN000794/2021-K02 
z dne 11.03.2021, JN000794/2021-K03 z dne 02.04.2021, JN000794/2021-K04 z dne 
06.04.2021, JN000794/2021-K05 z dne 23.04.2021 in JN000794/2021-K06 z dne 
30.04.2021 objavila javni razpis za izbiro koncesionarja gradnje za izvedbo projekta 
javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Žalec zahod«, in da je bila odločitev o oddaji 
objavljena dne ………. pod št. objave …..; 

- da je koncedent dne ____________________ izdal odločitev o izboru koncesionarja 
za javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta; 

- da je odločitev o izboru koncesionarja z dne _______________ postala dokončna in 
pravnomočna dne ____________.   

 
2. člen 

(namen pogodbe) 
 
S to pogodbo koncedent in koncesionar podrobneje urejata medsebojna razmerja v zvezi s 
koncesijo gradnje za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Žalec zahod« (v 
nadaljevanju: vrtec, objekt) in za zagotavljanje storitve delujočega objekta oz. uporabe 
objekta. 
 

3. člen 
(definicija pojmov) 

 
Pojmi, uporabljeni v tej pogodbi, imajo isti pomen kot ga določa Odlok. 
 
»Uporabnik« je vsakokratni izvajalec javne službe predšolske vzgoje, ki ga določi koncedent. 
Ob podpisu pogodbe je uporabnik Vrtec Žalec, ki je sopodpisnik predmetne pogodbe. 
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II. PREDMET IN OBMOČJE KONCESIJE 
 

4. člen 
(predmet in območje koncesije) 

 
S to pogodbo koncedent podeljuje, koncesionar pa sprejema v izvedbo koncesijo gradnje vrtca 
vključno z ureditvijo zunanjih površin in obveznost zagotavljanja storitve delujočega vrtca s 
funkcionalnimi zunanjimi površinami (v nadaljevanju: vrtec, objekt). Izvedba gradnje vrtca in 
zagotavljanje storitve delujočega vrtca je pravica in obenem dolžnost koncesionarja. 
 
Predmet koncesijskega razmerja je: 

- izdelavo projektne dokumentacije in sicer dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja (DGD), pridobitev gradbenega dovoljenja (vključno s plačilom komunalnega 
prispevka), izdelavo dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in izdelavo dokumentacije 
glede izvedenih del (PID), vse za potrebe realizacije projekta Vrtec Žalec zahod, 
vključno z izvedbo novogradnje vrtca, skupaj z ureditvijo okolice objekta, dostopnih 
poti in parkirišč ter dobavo vse zahtevane opreme in pridobitev vseh potrebnih 
upravnih dovoljenj za predajo objekta v uporabo koncedentu (npr. uporabno 
dovoljenje) 

- upravljanje z zgrajenim objektom, ki zajema redno in interventno vzdrževanje objekta 
v obsegu, kot je opredeljen s Prilogo 3: Navodila za vzdrževanje, vključno z 
investicijskim vzdrževanjem s sistemom ogrevanja, prezračevanja in hlajenja, celotno 
razsvetljavo, vso IKT in drugo vgrajeno opremo, kot tudi servis kuhinjske in opreme 
pralnice vse v celotni koncesijski dobi, energetsko upravljanje, zavarovanje, dajanje 
prostorov v uporabo uporabniku ali tretjim osebam v skladu z zahtevami koncedenta 
in zagotavljanje ustreznih pogojev za uporabo objektov, pri čemer pa upravljanje ne 
zajema storitev čiščenja objekta, izvajanja programa vzgoje in izobraževanja ter 
dejavnosti kuhinje in storitev rednega vzdrževanja, ki jih prevzema uporabnik, kot je 
opredeljeno s Prilogo 3. 

 
Predmet koncesijskega razmerja je podrobneje opredeljen v Projektni dokumentaciji, ki je 
Priloga 1 k tej pogodbi in s Prilogo 3. 
 
Pogodbeni stranki sta izrecno soglasni, da predmet tega koncesijskega razmerja ni izvajanje 
programov javne službe predšolske vzgoje, kot tudi ne zagotavljanje storitev kuhinje in 
storitev čiščenja objekta, kot tudi ne storitve rednega vzdrževanja, ki jih prevzema uporabnik 
v obsegu, kot je opredeljeno s Prilogo 3. 
 
Skladno s predmetno pogodbo je koncesionar v okviru zagotavljanja storitve delujočega vrtca 
dolžan zagotavljati redno in interventno vzdrževanje zgrajenega vrtca. Koncesionar je dolžan 
objekt ves čas trajanja koncesije redno in interventno vzdrževati na način, ki omogoča 
kakovostno izvajanje javne službe vzgoje in varstva otrok v skladu z vsakokrat veljavno 
zakonodajo in standardi na nivoju, kakor je bil dogovorjen ob podpisu pogodbe. 
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Podrobneje je vzdrževanje opredeljeno v 32. členu te pogodbe. 
 
 

5. člen 
(izvedba del) 

 
Koncesionar je v skladu s predmetno pogodbo zavezan, da zagotovi izvedbo obveznosti 
investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca v skladu z Gradbenim zakonom (Uradni list 
RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP v nadaljevanju: GZ) za izvedbo projekta 
iz 4. člena te pogodbe, ki obsegajo zlasti: 

- izdelavo vse potrebne projektne dokumentacije, ki jo pripravi koncesionar, potrdi pa 
koncedent, 

- izdelavo geodetskega posnetka, 

- pridobitev gradbenega dovoljenja, 

- zagotovi zakoličenje objekta, 

- izvedbo gradbeno-obrtniških del, 

- dobavo vse potrebne opreme, 

- storitve koordinatorja za varstvo pri delu, varnostni načrt 

- vodenje investicije, 

- izdelavo ustreznih vlog in pridobitev vseh predpisanih dovoljenj, zlasti gradbenega in 
uporabnega dovoljenja in vseh potrebnih soglasij ter dokazil za njegovo pridobitev, 

- po končani gradnji zagotoviti evidentiranje objekta, 

- predati objekt v uporabo koncedentu oz. uporabniku. 
 
 
Koncesionar se zavezuje dokončati dela vključno s pridobitvijo pravnomočnega uporabnega 
dovoljenja in predati delujoč objekt v uporabo uporabniku najkasneje 20 mesecev od uvedbe 
v delo oz. po terminskem planu, kakor je opredeljen v Prilogi 2 k tej pogodbi. 
 
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena glede nadzornika si koncedent na lastne 
stroške pridržuje pravico, da zagotovi dodaten nadzor nad izvajanjem del v skladu z 

Gradbenim zakonom. 
 
Obseg  dela dodatnega nadzora: 
- pregled projektne dokumentacije in predračuna, 
- kontrola vgrajevanja projektno predvidenih materialov, napeljav in opreme, 
- kontrola pravilnosti izvedenih del, 
- kontrola pravočasnega vključevanja zunanjih sodelavcev/inštitucij za izvajanje meritev, 

preizkusov, testiranj, 
- kontrola obsega morebitnih nepredvidenih del in dodatnih del, 
- kontrola izvajanja del po terminskem planu, 
 
Operativno delo dodatnega nadzora: 
- sodelovanje na tedenskih koordinacijah, 
- izdelava foto dokumentacije (tedensko), 
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- izdelava poročil o obsegu izvajanja del na objektu (mesečno oziroma dvotedensko), 
 
Pri izvajanju super nadzora sodelujejo  gradbeni nadzornik, strojni nadzornik in elektro 
nadzornik.  
 
 

6. člen 
(uvedba koncesionarja v projekt) 

 
Koncedent je dolžan najkasneje v roku 10 delovnih dni od podpisa koncesijske pogodbe uvesti 
koncesionarja v projekt, o čemer se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika obeh 
pogodbenih strank.  
 
Če koncedent ne uvede zasebnega partnerja v projekt v roku iz prejšnjega odstavka, se za 
prekoračen čas podaljša rok za dokončanje izvedbe projekta.  
 
Uvedba koncesionarja v projekt obsega zlasti: 

- dati koncesionarju na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi 
razpolaga koncedent ali uporabnik v zvezi s projektom; 

- zagotovi koncesionarju pravico do neoviranega dostopa do teh zemljišč;  
- skleniti s koncesionarjem pogodbo o podelitvi stavbne pravice in vzpostavitve 

služnosti za namen vzpostavitve in upravljanja vrtca. 
 

Pogodbeni stranki izrecno dogovorita, da koncedent prepusti posest nad zemljiščem, kjer je 
predvidena gradnja, koncesionarju takrat, ko je po terminskem planu predviden začetek 
gradnje, vendar ne pred pridobitvijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja za nov objekt in 
izdelavo dokumentacije za izvedbo gradnje. 
 
Koncedent se glede dostopa koncesionarja do objektov, naprav in zemljišč iz te pogodbe 
odpoveduje posestnemu varstvu in izrecno dovoljuje dostop koncesionarju do zemljišč, pod 
pogoji določenimi s to pogodbo. 
 

 
7. člen 

(prevzem objekta) 
 
Koncesionar je dolžan po izvedenih delih koncedenta in uporabnika obvestiti, da je gradnja 
objekta končana, da je pridobljeno uporabno dovoljenje in da je objekt pripravljen za prevzem 
in uporabo ter mu skupaj z obvestilom predložiti kopije vse tehnične dokumentacije za 
izvedbo prevzema in kopijo pridobljenega  pravnomočnega uporabnega dovoljenja in sicer: 

- predlog datuma prevzema in skrajni rok za začetek prevzema objekta; 

- dokumentacijo glede izvedenih del; 

- vsa dokazila in dovoljenja skladno z veljavno zakonodajo – zlasti gradbeno in uporabno 
dovoljenje; 

- seznam vgrajenih elementov in opreme; 
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- poročila o morebitnih meritvah; 

- drugo dokumentacijo (ateste, certifikate, navodila za vzdrževanje in uporabo, 
garancijske liste …); 

- seznam dobaviteljev vgrajenih elementov in opreme; 

- drugo potrebno dokumentacijo na zahtevo koncedenta in/ali uporabnika, ki bi se 
izkazala kot potrebna za pričetek izvajanja dejavnosti; 

- veljavne zavarovalne police v roku določenem v 21. členu te pogodbe. 
 
Koncesionar je ves čas trajanja koncesije zavezan sodelovati v postopkih preverjanja 
ustreznosti vzpostavljenih prostorov in opreme ter izvajanja nadzora s strani pristojnega 
ministrstva, inšpekcij in morebitnih drugih nadzornih organov.  
 
V primeru zamenjave ali posodobitve posamezne opreme ali naprave koncesionar prevzema 
stroške odvoza, odlaganja in razgradnje ali predelave zamenjanih ali posodobljenih naprav in 
opreme ter druge s tem povezane stroške. 
 
Po prejemu vse potrebne tehnične dokumentacije ter obvestila, da je objekt dokončan, 
Komisija za prevzem, ki jo sestavljajo trije predstavniki koncedenta (od tega je eden prestavnik 
dodatnega nadzora po posameznih vsebinskih sklopih, gradbeni, strojni, elektro), dva 
predstavnika uporabnika in dva predstavnika koncesionarja, izvede kakovostni in kvantitativni 
pregled, o čemer se sestavi zapisnik.  
 
V primeru, da se pri pregledu ugotovi morebitne napake, nepravilnosti, pomanjkljivosti ali 
druge neskladnosti (v nadaljnjem besedilu: pomanjkljivosti), je koncesionar dolžan v roku, ki 
ga določi koncedent, odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti. Po odpravi vseh 
pomanjkljivosti je koncesionar dolžan koncedentu predložiti obvestilo o odpravi 
pomanjkljivosti ter morebitna dokazila. 
 
V primeru, da se ob izvedbi prevzema ugotovijo morebitne nebistvene pomanjkljivosti, se 
pogodbeni stranki lahko dogovorita, da le-te ne zadržijo uspešne izvedbe prevzema objekta 
ter določita razumen rok za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.  

Koncedent ima pravico, da najame zunanje strokovnjake za izvedbo prevzema zgrajenega 
objekta o čemer predhodno obvesti koncesionarja. 

 
III. NARAVA, VZPOSTAVITEV, TRAJANJE IN SPREMEMBE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
 

8. člen 
(narava koncesijske pogodbe) 

 
Sklenjena koncesijska pogodba ima naravo javnopravne pogodbe, zato so v njej opredeljeni 
določeni javnopravni elementi, s katerimi se varuje javni interes. Koncesionar s podpisom te 
pogodbe potrjuje, da je seznanjen z navedenim dejstvom in da prevzema tveganja, ki iz tega 
izhajajo v obsegu, kot je opredeljen s to pogodbo. 
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V primeru neskladja med Odlokom in koncesijsko pogodbo veljajo določbe Odloka, kot veljajo 
v trenutku sklenitve koncesijske pogodbe. Morebitne kasnejše spremembe Odloka se 
presojajo po pravilih in s posledicami, ki veljajo za enostranske posege v koncesijsko razmerje. 
 

9. člen 
(vzpostavitev in trajanje koncesijske pogodbe) 

 
Trajanje koncesijskega razmerja zajema čas projektiranja in gradnje objekta v trajanju 20 
mesecev šteto od uvedbe v delo  ter 15 let upravljanja oz. uporabe predmetnega objekta šteto 
od prevzema objekta, kakor je opredeljeno v drugi alinei drugega odstavka 4. člena te 
pogodbe.  
 
Koncesijsko razmerje je vzpostavljeno z dnem, ko obe pogodbeni stranki podpišeta 
koncesijsko pogodbo, pod pogojem, da bo koncesionar v roku 15 dni od podpisa pogodbe 
predložil finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, kakor 
je opredeljeno v 54. členu te pogodbe. 
 
 

10. člen 
(sprememba koncesijske pogodbe) 

 
Koncedent ali koncesionar lahko zahtevata spremembo koncesijske pogodbe v primerih: 

- spremembe zakonov ali drugih predpisov, ki bistveno vplivajo na spremembo določb 
koncesijske pogodbe; 

- v primeru dodatnih investicij in storitev, ki niso bile vključene v prvotno koncesijsko 
pogodbo; 

- spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno predvideti ob podpisu koncesijske 
pogodbe.  

 
Koncedent lahko zahteva spremembo koncesijske pogodbe tudi v primeru, če je to potrebno, 
da se zavaruje javni interes. 
 
V primeru spremembe pogodbe je treba ohraniti finančno ravnovesje pogodbe. Obseg, 
vsebino in morebitne finančne posledice spremembe pogodbe opredelita pogodbeni stranki 
z aneksom k sklenjeni koncesijski pogodbi. 
 
Nedopustne so spremembe koncesijske pogodbe, pri katerih: 

- bi se spremenila splošna narava koncesije; 
- bi sprememba uvajala pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka podelitve 

koncesije, omogočili udeležbo drugih ponudnikov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, 
ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju 
v postopku podelitve koncesije pritegnili še druge udeležence; 

- bi se zaradi spremembe ekonomsko ravnotežje koncesije spremenilo v korist 
koncesionarja na način, ki ni bil predviden v prvotni koncesiji; 

- bi bil zaradi spremembe znatno razširjen obseg koncesije; 
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- bi se zamenjal koncesionar, razen pod pogoji, določenimi v Odloku in v tej pogodbi; 
- druge spremembe, ki bi bile v nasprotju predpisi, ki urejajo spremembe koncesijske 

pogodbe med njeno veljavnostjo. 
 

11. člen 
(podaljšanje koncesijskega razmerja) 

 
Trajanje razmerja se lahko podaljša največ za polovico dogovorjenega koncesijskega obdobja 
iz prvega odstavka 9. člena, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. 
 
Utemeljeni razlogi so podani npr. v primeru, če je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj 
koncesionarja, ki so posledica zahtev koncedenta ali njegovih ukrepov v javnem interesu. 
Obseg in vsebina dodatnih vlaganj ter obdobje podaljšanja se opredelijo z aneksom k tej 
pogodbi. 
 

Koncesijsko razmerje se podaljša tudi zaradi ukrepov koncedenta ali drugih oblastnih ukrepov, 

zaradi katerih koncesionar razmerja začasno ni mogel izvajati. Nadalje se koncesijsko razmerje 

lahko podaljša, v kolikor koncesionar začasno ni mogel izvajati nalog iz Odloka in te 

koncesijske pogodbe zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih ali spremenjenih okoliščin. V 

teh primerih se trajanje razmerja podaljša za čas začasne nezmožnosti izvajanja nalog po 

Odloku in tej koncesijski pogodbi, upoštevaje posledice teh okoliščin, ki bi lahko vplivale na 

finančno ravnovesje pogodbe, kar se opredeli z aneksom k tej pogodbi.  

 

V primeru podaljšanja razmerja koncedent in koncesionar v postopku pogajanj brez 

predhodne objave uskladita vsebino aneksa, ki se sklene k sklenjeni koncesijski pogodbi in v 

katerem se opredelijo čas podaljšanja, razlogi za podaljšanje in druge določbe, s katerimi se 

spreminja osnovno koncesijsko pogodbo. Pred sklenitvijo aneksa mora koncedent pripraviti 

investicijski dokument, s katerim potrdi upravičenost sklenitve aneksa. 

 
12. člen 

(začasna prekinitev izvajanja koncesije) 
 
Koncesijsko obdobje začasno ne teče v času, ko je koncesionarju zaradi višje sile, bistveno 
spremenjenih ali nepredvidljivih okoliščin ali zaradi ukrepov koncedenta oziroma drugih 
oblastnih ukrepov povsem onemogočeno opravljanje nalog iz Odloka ali te koncesijske 
pogodbe. 
 
IV. MODEL IN LASTNIŠTVO 
 

13. člen 
(model in lastništvo) 
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Javno zasebno partnerstvo se bo izvedlo po modelu DFBOT (projektiraj-financiraj-zgradi-
upravljaj - prenesi v last javnemu partnerju), ob upoštevanju določil Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in ob smiselni uporabi Zakona o javnem naročanju 
(Uradni list RS, št. 91/15, 14/18). 
 
Koncedent in koncesionar sta sporazumna, da lahko koncesionar za potrebe izvajanja 
koncesije  ustanovi posebno projektno podjetje, ki skupaj s koncesionarjem vstopi v 
koncesijsko razmerje in je skupaj z njim solidarno odgovorno za izpolnitev vseh obveznosti po 
tej koncesijski pogodbi.  
 
Po poteku koncesijske dobe koncedent postane lastnik celotnega objekta brez dodatnih 
finančnih obveznosti do koncesionarja. 
 

14. člen 
(lastništvo in predaja infrastrukture ob koncu pogodbe) 

 
Ne glede na način prenehanja, bo koncesionar po prenehanju koncesije in stavbne pravice 
predal zemljišče in objekt z opremo v lastništvo in uporabo koncedentu najpozneje v roku tri 
(3) dni v brezhibnem stanju. Koncesionar jamči, da bo objekt z opremo predan v stanju, ki 
omogočajo njegovo nadaljnjo nemoteno normalno rabo s 3-mesečnim jamstvom za 
nemoteno delovanje. 
 
Pogodbeni stranki ob prenehanju koncesijskega razmerja nimata medsebojnih nobenih 
dodatnih obveznosti ali pravic do odškodnin ali nadomestil, ki bi izvirale bodisi iz naslova 
koncesnine ali iz naslova izvedenih del oziroma vlaganj koncesionarja v koncesijskem obdobju.  
 
V primeru, da bo koncesionar v izvedbo projekta vložil višja sredstva od investicije v vrednosti 
iz prvega odstavka 28. člena te pogodbe, navedena dodatna vlaganja predstavljajo njegovo 
poslovno tveganje in iz tega razloga ni upravičen terjati od koncedenta nobenega dodatnega 
plačila ali nadomestila za povečano vrednost nepremičnine oziroma objekta, enako tudi velja 
v primeru, da je knjigovodska vrednost predanega objekta v trenutku predaje višja od 0 EUR.  
 
V primeru dodatnih investicijskih vlaganj,ki jih je predhodno pisno potrdil koncedent, in ki bi 
imele za posledico povečanje finančnega vložka koncesionarja v projekt, se pogodbeni stranki 
o medsebojnih pravicah in obveznostih iz tega naslova dogovorita v pisnem aneksu k tej 
pogodbi. Financiranje teh investicijskih vlaganj nosi koncedent oz. jih prevzame konceisonar 
pod pogojem, da mu koncedent povrne stroške ali pa podaljša koncesijsko obdobje. Stranki v 
takšnem primeru skleneta pisni aneks h koncesijski pogodbi. V okviru tega odstavka ne sodijo 
stroški za investicijsko vzdrževanje, ki ga s koncesijsko pogodbo prevzema koncesionar.   
 
Pogodbeni stranki sta izrecno  soglasni, da  po  prenehanju koncesije pridobi koncedent objekt 
v izključno last in uporabo v stanju, da bo objekt ob upoštevanju redne obrabe v celoti 
funkcionalen in primeren za nadaljnje obratovanje. Stanje vrtca mora biti primerljivo s 
takšnim, kakršno se na splošno pričakuje pri primerljivih kvalitetno grajenih objektih,  
primerljivi amortizacijski dobi in pri vzdrževanju, ki je v celoti na strani koncesionarja. 
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Prenos objekta ob izteku koncesijske dobe in prenehanju stavbne pravice se izvede s 
podpisom predajnega zapisnika. Predaja objekta se opravi ob smiselni uporabi določb 7. člena 
te pogodbe in vključuje tudi brezplačen prenos lastninske pravice na koncedenta na objektu. 
 
Koncesionar mora pred predajo objekta vse prostore v objektu očistiti in prebeliti, zbrusiti in 
polakirati parket v objektu ter odpraviti morebitne poškodbe, v nasprotnem primeru le-to 
opravi koncedent na račun koncesionarja.  
 
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KONCESIONARJA 
 

15. člen 
(pravice koncesionarja) 

 
Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe naslednje pravice: 

- izključno pravico in dolžnost izvesti dela po tej pogodbi v skladu z določbami Odloka 
in te pogodbe (koncesionarjev pravni monopol); 

- izključno pravico in dolžnost, da zagotavlja koncedentu in uporabniku varen in 
razpoložljiv objekt, kar je potrebno za stalno, neprekinjeno in kvalitetno izvajanje 
javne službe predšolske vzgoje, skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo. 

 
16. člen 

(izpolnjevanje pogojev)  
 
Koncesionar mora ves čas veljavnosti te pogodbe izpolnjevati vse pogoje za priznanje 
sposobnosti, kot so bili opredeljeni z javnim razpisom. 
 

17. člen 
(obveznosti koncesionarja) 

 
Koncesionar prevzema obveznosti izvedbe vseh s to koncesijsko pogodbo dogovorjenih 
investicijskih in drugih del, skladno z veljavnimi upravnimi dovoljenji po terminskem planu, 
kakor so dogovorjeni s to koncesijsko pogodbo. 
 
Koncesionar v pogodbeni dobi prevzema vsa tehnična, tehnološka in finančna tveganja iz 
naslova izvedbe projekta, vključno s tveganjem rentabilnosti izvedenih del.  
 
Koncesionar je dolžan zagotoviti financiranje izvedbe dogovorjenih rednih in interventnih 
vzdrževalnih del po tej pogodbi in financiranje investicijskega vzdrževanja v obsegu, kot je 
opredeljen s to pogodbo.  
 
Koncesionar prevzame obveznost pridobitve ustreznih upravnih dovoljenj, potrebnih za 
prevzem in normalno uporabo objekta (npr. gradbeno in  pravnomočno uporabno 
dovoljenje). 
 



16 

© IJZP 

Koncesionar je dolžan s koncedentom sprotno usklajevati projektno dokumentacijo ter pred 
pridobitvijo gradbenega dovoljenja koncedentu v potrditev dostaviti dokumentacijo za 
pridobitev gradbenega dovoljenja in pred pričetkom gradnje dokumentacijo za izvedbo 
gradnje. 
 
Koncesionar mora zagotoviti, da je uporabniku objekta vseskozi omogočeno nemoteno 
izvajanje predšolske dejavnosti ter morebitnih drugih dejavnosti v javnem interesu  (npr. 
dodatne dejavnosti predšolske vzgoje, letni program športa, medgeneracijsko druženje). Za 
morebitno povzročeno škodo na objektu v času izvajanja dejavnosti iz prejšnjega stavka 
odgovarja uporabnik oz. koncedent.   
 
Druge poglavitne dolžnosti koncesionarja so:  

- izvajati predmet javno-zasebnega partnerstva tako, da se zagotovi upoštevanje zahtev 
koncedenta iz te pogodbe in potrebe uporabnika; 

- izvajati koncesijo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in dobrega gospodarstvenika, v 
skladu z veljavnimi predpisi, drugimi predpisi, tem aktom in pogodbo o javno-
zasebnem partnerstvu; 

- prevzame plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča; 

- zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno uporabo prostorov vrtca in 
pripadajoče infrastrukture ter opreme, vključno z vzdrževanjem v obsegu iz priloge 3 
in upravljanjem; 

- upoštevati tehnične, zdravstvene, strokovne, organizacijske in druge standarde 
povezane z izvajanjem javne službe predšolske vzgoje otrok po tej pogodbi; 

- redno vzdrževati objekt vključno z vso opremo in napravami, v obsegu, opredeljenem 
s to pogodbo, na način, da se ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja razmerja 
ohranja njegova vrednost in omogoča njegova normalna uporaba; 

- na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogočiti strokovni in finančni nadzor 
nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva; 

- v času trajanja koncesijskega obdobja ne sme obremeniti zemljišča na katerem bo 
zgrajen vrtec ali objekta vrtca; 

- po poteku koncesijskega obdobja prenesti v last koncedenta neobremenjeno 
nepremičnino in neobremenjen objekt; 

- po poteku koncesijskega obdobja prenesti v last in upravljanje koncedenta objekt z 
zunanjo ureditvijo v brezhibnem funkcionalnem stanju, ki bo koncedentu nadalje 
omogočal uporabo vrtca v okviru stavbnih elementov, strojne in elektro opreme ter 
notranje opreme in zunanje ureditve; 

- voditi ustrezne evidence in pripravljati letna poročila skladno s to pogodbo; 

- poročati koncedentu o izvajanju koncesije na njegovo zahtevo; 

- prevzemati odgovornost za škodo, povzročeno koncedentu, uporabniku ali tretjim 
osebam, z izvajanjem javno-zasebnega partnerstva; 

- ločeno voditi prihodke in odhodke, ki izvirajo iz javno-zasebnega partnerstva; 

- pravočasno in kvalitetno izvrševati ostala pogodbena določila. 
 
Koncesionar odgovarja za morebitno škodo, ki bi izvirala iz naslova slabega vzdrževanja 
objekta in zunanjih površin vrtca. 
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Koncesionar se izrecno strinja, da je oglaševanje, ki se izvaja pred, na in v objektu, vključno s 
poimenovanjem objekta, v domeni Občine Žalec oz. uporabnika. 
 

18. člen 
(ločeno računovodstvo in revizijska sled) 

 
Koncesionar mora skladno s predpisi, ki urejajo preglednost finančnih odnosov in ločeno 
evidentiranje različnih dejavnosti in računovodskimi standardi, zagotoviti ločeno evidenco o 
sredstvih in virih sredstev ter prihodkih in odhodkih za izvajanje koncesionirane dejavnosti, ki 
jo kot koncesionirano dejavnost izvaja na podlagi Odloka in te pogodbe. 
 
Vsa dokumentacija povezana z izvajanjem koncesije mora biti hranjena na način, da zagotavlja 
revizijsko sled. 
 
Koncesionar je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem koncesije, dolžan hraniti v skladu z 
veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti, za 
potrebe naknadnih preverjanj. Navedeno obdobje lahko koncedent enostransko podaljša v 
primeru, ko mu to nalagajo predpisi. 
 
Koncesionar se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije vsem nadzornim 
organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo izvajanja koncesije ter 
njihovim pooblaščencem tudi po poteku koncesijske pogodbe. 
 
Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja dogodkov, povezanih z 
izvedbo posameznih aktivnosti koncesije in poslovnih dogodkov shranjenih v računovodskih 
in drugih evidencah. 
 

19. člen 
(pritožbe) 

 
Koncesionar je dolžan odgovarjati na pritožbe in predloge uporabnika, v roku 20 dni od 
prejema ter odgovore posredovati v vednost koncedentu.  

 
Koncedent se zavezuje, da bo koncesionarja pisno obveščal oziroma mu posredoval 
morebitna opozorila ter pritožbe, ki jih bo prejel od uporabnika in sicer v roku 5 (petih) 
delovnih dni od njihovega prejema. 
 

20. člen 
(zavarovanja koncesionarja za čas izvajanja gradbenih del) 

 
Koncesionar je odgovoren za vso škodo in odpravo vseh poškodb, ki bi zaradi izvajanja del 
nastale na voziščnih konstrukcijah in okoliških objektih oz. za povrnitev škode v primeru, da 
odprava poškodb ne bo mogoča in za vso škodo, ne glede na vzrok oziroma razlog, ki bi 
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utegnila nastati koncedentu ali tretjim osebam v zvezi z izvajanjem nalog Odloka in 
koncesijske pogodbe. 
 
Koncesionar mora imeti za čas izvedbe del sklenjeno gradbeno zavarovanje objekta v višini 
pogodbene vrednosti gradbenih del, ki podaja kritje za temeljne gradbene nevarnosti, potres 
ter ostale nevarnosti, ki jih bo ocenil koncesionar. 
 
V primeru nastanka škodnega dogodka, za katerega koncesionar ne bo imel sklenjenega 
zavarovanja, pa bi nastal in povzročil škodo na objektu, napravah ali opremi, na voziščnih 
konstrukcijah in okoliških objektih, koncesionar odgovarja za to škodo in je dolžan odpraviti 
škodo, ki je nastala kot posledica tega škodnega dogodka, ne glede na to, če je bila nevarnost 
zavarovana. 
 
Koncesionar mora imeti ob sklenitvi koncesijske pogodbe zavarovano izvajalsko odgovornost 
za dejavnost, ki je predmet javnega naročila skladno s 14. členom Gradbenega zakona (Uradni 
list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP), in sicer za škodo, ki bi utegnila 
nastati koncedentu in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem koncesionarjeve dejavnosti v 
višini letne zavarovalne vsote, ki ne sme biti nižja od 150.000 EUR.  
 
Koncesionar mora imeti ob sklenitvi koncesijske pogodbe zavarovano izvajalsko odgovornost 
za dejavnost, ki je predmet javnega naročila skladno 15. členom Zakona o arhitekturni in 
inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) in sicer za škodo, ki bi utegnila nastati 
koncedentu in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem koncesionarjeve dejavnosti v višini letne 
zavarovalne vsote, ki ne sme biti nižja od 100.000 EUR.  
 
Stroške zavarovanj, ki so predmet tega člena nosi koncesionar. 
 
Koncesionar se zavezuje, da bo od zunanjih izvajalcev zahteval zavarovanje poklicnih 
odgovornosti.  
 
 

21. člen 
(zavarovanja koncesionarja v fazi izvajanja koncesije) 

 
Koncesionar je odgovoren za pravilno izvajanje nalog po tej koncesijski pogodbi in za vso 
škodo, ki izhaja iz sfere koncesionarja, partnerjev ali njegovih podizvajalcev in bi utegnila 
nastati koncedentu, uporabnikom in tretjim osebam v zvezi z izvajanjem koncesije iz Odloka 
in koncesijske pogodbe.  
 
Koncesionar sklene na svoje stroške zavarovanje za zgrajeno infrastrukturo, naprave in 
opremo, ki jih je vgradil v objekt po tej pogodbi in katerih lastnik je do prenosa lastništva pri 
modelu DFBOT. Koncesionar mora ves čas trajanja pogodbe zagotavljatiinstalacije in opremo 
za tehnično protivlomno varovanje objekta ter imeti za čas trajanja koncesije sklenjeno 
zavarovanje objekta in opreme v višini pogodbene vrednosti izvedenih gradbenih del in 
opreme, in sicer: požarno zavarovanje premoženja, zavarovanje elektronike (računalniki in 
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podobne elektronske naprave s pripadajočo opremo,  pomožni stroji in naprave, klimatske in 
energetske naprave, instalacije ter procesne računalnike za vodenje tehnoloških procesov), 
strojelomno zavarovanje, zavarovanje vlomske tatvine in ropa,  zavarovanje stekla, izliv vode, 
neurje in toča. Način zavarovanja in identificiranje dodatnih škodnih primerov, ki zahtevajo 
ustrezno škodno zavarovanje je odgovornost koncesionarja. V primeru nastanka škodnega 
dogodka, ki ni izrecno identificiran v tej določbi, pa bi nastal in povzročil škodo na objektu ali 
opremi, koncesionar odgovorja za to škodo in je dolžan odpraviti škodo, ki je nastala kot 
posledica tega škodnega dogodka, ne glede na to, če je bila nevarnost zavarovana. V tem 
primeru povrne koncesionar objekt, naprave in opremo v prvotno stanje iz lastnih tekočih 
sredstev ali kapitala. 
 
Koncesionar je dolžan skleniti zavarovanje odgovornosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali v 
zvezi z izvajanjem koncesije oziroma dejavnosti povzroči koncedentu ali tretji osebi, za škodo, 
ki bi jo lahko povzročil proizvod in za druga tveganja, ki izhajajo iz ali so povezana z izvedbo 
predvidenih posameznih del, ki so predmet koncesije z najnižjo višino enotne zavarovalne 
vsote 150.000 EUR.   
 
Koncesionar je dolžan v roku 15 dni po prevzemu objekta skladno s 7. členom te pogodbe 
koncedentu in uporabniku predložiti dokazila o zavarovanjih iz tega člena, iz katerih je 
razvidno najmanj: veljavnost zavarovanja, limite, franšize in razširitve. 
 
Najkasneje 30 dni po izteku vsakokrat veljavne zavarovalne police mora koncesionar 
predložiti dokazilo o podaljšanju zavarovanja za obdobje najmanj enega leta. Dokazila o 
veljavnosti zavarovalne police je koncesionar dolžan koncedentu zagotavljati ves čas do izteka 
koncesijskega obdobja. 
 
Obe stranki sta sporazumni, da se prejete zavarovalnine iz premoženjskih zavarovanj 
namenijo povrnitvi stvari v prvotno stanje. 
 
Uporabnik zagotovi plačilo storitve varovanja objekta. Uporabnik mora imeti zavarovano 
odgovornost proti kraji. 
 

VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KONCEDENTA 
 

 

22. člen 
(pravice koncedenta) 

 

Koncedent, izvajalec javne službe predšolske vzgoje in končni uporabniki imajo pravico do 
koriščenja zgrajene infrastrukture s strani koncesionarja.  
 

23. člen 
(obveznosti koncedenta) 

 
Koncedent prevzema obveznost rednega plačevanja nadomestila za uporabo objekta. 
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Obveznosti koncedenta so zlasti, da: 

- zagotovi koncesionarju pravico dostopa do zemljišča in izvedbo del; 

- z namenom pridobivanja soglasij in upravnih dovoljenj, koncesionarju zagotovi 
ustrezna pooblastila in mu podeli potrebne pravice (npr. služnostna pravica, stavbna 
pravica); 

- sodeluje pri pripravi in potrjevanju morebitnih sprememb projektne dokumentacije 
ter pridobitvi potrebnih upravnih dovoljenj in soglasij, v obsegu in na način, kolikor je 
to potrebno za izvedbo projekta; 

- zagotovi pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah 
uporabnikov; 

- prevzema obveznosti investicijskega vzdrževanja, razen v delih, ko investicijsko 
vzdrževanje prevzema koncesionar s to pogodbo. 

 
24. člen 

(stavbna in služnostna pravica)  
 
Za izvedbo projekta koncedent ustanovi stavbno pravico v korist koncesionarja na 
nepremičninah parc. št. 242/46, k. o. Gotovlje za celotno obdobje trajanja koncesije.  
 
Območje stavbne pravice je podrobneje opredeljeno v Prilogi 4 k tej pogodbi. 
 
Trajanje stavbne pravice je v skladu z drugim odstavkom 73. člena ZJZP omejeno s 
prenehanjem predmetne koncesijske pogodbe kot razveznim pogojem, ne glede na način 
prenehanja. 
 
Višina koncesnine oz. nadomestila za podeljeno stavbno pravico na zemljiščih iz prvega 
odstavka tega člena znaša 262.000 EUR brez DDV za celotno koncesijsko obdobje z vsemi 
vključenimi davki. Strošek davkov je strošek koncesionarja.  
 
Glede na ocenjeno investicijsko vrednost projekta in predvidena vlaganja koncesionarja v 
projekt v času celotnega koncesijskega obdobja, se pogodbeni stranki strinjata, da višina 
preostanka povečane vrednosti nepremičnine zaradi vlaganj koncesionarja v koncesijskem 
obdobju ob poteku koncesijskega obdobja znaša 262.000  EUR brez DDV, zaradi oprostitve 
plačila DDV v skladu s 7. točko 44. člena ZDDV-1.    
 
Kumulativni znesek koncesnine oz. nadomestila za podeljeno stavbno pravico na zemljiščih iz 
prvega odstavka tega člena, ki predstavlja obveznost koncesionarja do koncedenta, se ob 
prenehanju koncesijskega razmerja pobota z višino preostanka povečane vrednosti 
nepremičnine zaradi vlaganj koncesionarja v koncesijskem obdobju opredeljeno v petem 
odstavku tega člena, ki predstavlja obveznost koncedenta do koncesionarja. Na tej podlagi se, 
ob uporabi tretjega odstavka 73. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, s to pogodbo 
o javno-zasebnem partnerstvu ugotovi, da koncesionar ni upravičen do nobenega 
nadomestila ob prenehanju razmerja javno-zasebnega partnerstva in izteku podeljene 
stavbne pravice, prav tako tudi javni partner ni upravičen do nobenega plačila iz naslova 
koncesnine oz. nadomestila za podeljeno stavbno pravico.  
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Po prenehanju koncesijskega razmerja partnerja medsebojno nimata nobenih dodatnih 
obveznosti ali pravic do odškodnin ali nadomestil, ki bi izvirale bodisi iz naslova koncesnine za 
uporabo zemljišč ali iz naslova povečane vrednosti nepremičnine zaradi vlaganj koncesionarja 
v koncesijskem obdobju ali iz naslova podeljene stavbne pravice.    
 
V primeru, da bo zasebni partner v projekt dejansko vložil višja sredstva od ocenjene 
investicije vrednosti projekta iz prvega odstavka 28. člena te pogodbe, navedena dodatna 
vlaganja predstavljajo njegova poslovna tveganja in iz tega razloga ni upravičen terjati od 
javnega partnerja nobenega dodatnega plačila ali nadomestila za povečano vrednost 
nepremičnine. 
 
V primeru dodatnih investicijskih vlaganj  v objekt, ki jih je predhodno pisno potrdil koncedent 
in, ki bi imele za posledico povečanje finančnega vložka koncesionarja v projekt, se pogodbeni 
stranki o medsebojnih pravicah in obveznostih iz tega naslova dogovorita v pisnem aneksu k 
tej pogodbi.  
 
Koncesionar izrecno izjavlja, da se na podlagi določbe tretjega odstavka 73. člena Zakona o 
javno-zasebnem partnerstvu odpoveduje uporabi določb drugega odstavka 262. člena in 
drugega odstavka 263. člena Stvarnopravnega zakonika.   
 
Stavbne pravice ni mogoče prenesti, razen v primeru če gre za prenos koncesije, pod pogoji iz 
Odloka in iz te pogodbe. 
 
Vpis stavbne pravice v zemljiško knjigo in izbris stavbne pravice iz zemljiške knjige ob 
prenehanju koncesijskega razmerja, za katerega je ustanovljena stavbna pravica, izvede 
koncedent. 
 
Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da bosta v primeru spremenjenih predpisov ali iz 
kakršnihkoli drugih razlogov, ki bi ovirali izbris stavbne pravice iz zemljiške knjige ob 
prenehanju koncesijskega razmerja v skladu z namenom po tej pogodbi, sklenile dodaten 
aneks ali drug dokument ter si bosta aktivno pomagali za uresničitev namena tega člena kot 
tudi ostalih ciljev te pogodbe.  
 
VII. OBVEZNOSTI UPORABNIKA 
 

25. člen 
(obveznosti uporabnika)  

 
Uporabnik vrtca prevzema obveznost skrbnega ravnanja z vzpostavljeno infrastrukturo in 
neposrednega rednega plačevanja obratovalnih stroškov uporabe vzpostavljene 
infrastrukture posameznim izvajalcem storitev oz. dobaviteljem. Običajen obratovalni čas 
vrtca je med 5.00 in 20.00 uro, izjemoma se čas obratovanja vrtca podaljša (npr. govorilne ure 
za starše, predstave, ipd.). Običajen obratovalni čas športnega, medgeneracijskega  in 
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večnamenskega prostora je med 6.00 in 22.00 uro, saj bosta koncedent in uporabnik 
omogočila koriščenje tega prostora tudi zunanjim uporabnikom. 
 
Obratovalni stroški uporabe vzpostavljene infrastrukture zajemajo sledeče stroške:, stroški 
energije, vode, telekomunikacij, stroški zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov ter odvajanja 
in čiščenja odpadne komunalne vode, kot tudi stroški čiščenja, košnje trave in odstranjevanje 
snega ter druga vzdrževalna dela, kot so opredeljena s prilogo 3 in jih prevzema uporabnik.  
 
Uporabnik v celoti odgovarja za vso škodo iz naslova neskrbnega ravnanja z vzpostavljeno 
infrastrukturo, tj. ravnanja v nasprotju z navodili za uporabo opreme in prostorov, ki so 
predmet koncesije.  
 
Uporabnik je dolžan upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neoviran dostop do vseh 
prostorov za potrebne rednega in investicijskega vzdrževanja. 
 
VIII. POSLOVNA SKRIVNOST 
 

26. člen 
(poslovna skrivnost)  

 
Podatki iz te pogodbe kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njeno izvajanje, 
se obravnavjo skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni 
list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. 
US, 102/15 in 7/18).  
 
 
IX. PREPOVEDANA RAVNANJA 

27. člen 
(prepovedana ravnanja)  

 
Uporabniku, tretjim osebam, koncesionarju in koncedentu je zlasti prepovedano:  

- opustiti obveščanje koncesionarja in/ali koncedenta o povzročitvi škode na objektu, 
napravah in opremi, 

- namerno poškodovanje objekta, naprav in opreme,  
- onemogočanje dostopa do objekta, naprav in opreme,  
- opravljanje dejanj, ki bi kakorkoli ogrozila izvajanje koncesije. 

 
V primeru da koncesionarju iz naslova prepovedanih ravnanj s strani koncedenta in 
uporabnika, nastane škoda, ima koncesionar pravico da od povzročitelja škode zahteva 
povrnitev nastale škode. 
 
X. PLAČILA 
 

28. člen 
(plačila koncesionarju) 
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Koncesionar se zaveže vzpostaviti, financirati in zagotavljati delujočo infrastrukturo, ki je 
predmet te pogodbe, v vrednosti 10.547.389,80 EUR brez DDV.  
 
V kolikor bi vrednost investicije presegala vrednost ocenjeno v tej pogodbi, nosi predmetno 
finančno tveganje koncesionar. 
 
Obračun amortizacije v času koncesijske pogodbe vrši koncesionar, skladno z veljavnimi 
predpisi. 
 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da je koncesionar po tej pogodbi upravičen izključno do plačila 
za zagotavljanje storitev vzpostavljenega in delujočega vrtca skladno z določbami Odloka in 
koncesijske pogodbe. Koncesionar je do plačil upravičen zgolj, v kolikor vzpostavljena 
infrastruktura izpolnjuje vse zakonsko predpisane in s to pogodbo in Odlokom dogovorjene 
zahteve in standarde za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje in omogoča uporabo objekta. 
 
Koncesionar mesečno obračunava storitve nadomestila za uporabo prostorov (uporabnina) 
objekta, mesečno v znesku 58.596,61 EUR brez DDV koncedentu; 
 
Obratovalne stroške uporabe vzpostavljene infrastrukture plačuje uporabnik neposredno 
izvajalcem storitev oz. dobaviteljem. 
 
Nadomestilo za uporabo prostorov vključuje tudi stroške upravljanja in rednega ter 
intervencijskega vzdrževanja, kot je opredeljeno s to koncesijsko pogodbo.  
 
 

29. člen 
(način plačila) 

 

Koncesionar koncedentu in uporabniku vsak mesec do petega delovnega dne v mesecu izstavi 
račun v višini iz petega odstavka prejšnjega člena.  
 
Koncedent je dolžan račun plačati 30. (trideseti) dan po prejemu pravilno izstavljenega računa 
na TRR SI56 0242 6001 5046 980 odprt pri NLB d.d..  
 

30. člen 
(sprememba cene storitve) 

 
Koncesionar ima pravico predlagati spremembo cene vzdrževanja v primeru, ko se indeks cen 
industrijskih proizvodov poveča za več kot 4 % na podlagi uradnega podatka Statističnega 
urada Republike Slovenije in sicer lahko predlaga spremembo cene za največ 80% rasti 
indeksa cen industrijskih proizvodov. 
 
Spremembo cene potrdi župan, pod pogojem, da je skladna z veljavnimi predpisi s področja 
valorizacije denarnih obveznosti v večletnih pogodbah, ki jih sklepa javni sektor.  
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Sprememba cene se lahko predlaga največ enkrat letno, kadarkoli v letu, ko je izpolnjen pogoj 
iz prvega odstavka tega člena, pri čemer koncesionar prvo leto ni upravičen predlagati 
spremembe cene.  
 
Naslednja sprememba cene se lahko ponovno predlaga šele, v kolikor bi se indeks cen 
industrijskih proizvodov ponovno povečal za več kot 4% na podlagi uradnega podatka 
Statističnega urada Republike Slovenije, glede na višino zadevnega indeksa v trenutku podaje 
prejšnjega predloga za spremembo cene. 
 
Določba tega člena se smiselno uporablja tudi za znižanje denarnih obveznosti koncedenta. 
 

31. člen 
(jamstvo rabe energije) 

 
Koncesionar jamči za vzpostavitev energetsko varčnega objekta z nizkimi stroški rabe energije 
ob normalni uporabi objekta in predpisanih standardih, kakor so podrobneje opredeljeni v 
veljavnih predpisih. 
 
Koncesionar je dolžan zagotavljati pogoje za notranjo temperaturo prostorov v prostorih kot 
sledi: v igralnicah I. starostne skupine 23 stopinj celzija, v igralnicah II. starostne skupine 20 
stopinj celzija, v športni igralnici 18 do 19 stopinj celzija, v sanitarijah s tuši in ostalih prostorih  
20 stopinj celzija, pri čemer bo koncesionar zagotovil, da dejanske temperature ne bodo 
odstopale od predpisanih več kot za 1 stopinjo celzija. Sanitarna topla voda za uporabo otrok 
ne bo presegala 35 stopinj celzija. 
 
Uporabnik se ob tem zavezuje, da bo uporabljal objekt kot dober gospodar.  
 
Koncesionar se obvezuje, da bo ob upoštevanju navedenega po izvedeni gradnji objekt 
dosegal sledeče kazalnike porabe energije: 
 

Zagotovljena povprečna mesečna poraba 
električne energije vključno z el. energijo za 

toplotno oskrbo v kWh 

24.000 

 
Koncesionar nosi tveganje, da vzpostavljen objekt ne bi dosegal v prejšnjem odstavku 
zajamčene rabe energije. V kolikor bi bila raba energije v objektu višja od zajamčene, se 
strošek le-te obračuna oz. odšteje od mesečno dogovorjenega zneska plačila iz petega 
odstavka 28. člena te pogodbe. Stroški rabe se ugotavljajo v okviru rednega letnega nadzora 
za preteklo leto in obračunajo pri prvem naslednjem mesečnem obroku. 
 
Tveganje spremembe cen energentov nosi koncedent oz. uporabnik. 
 
Stroške energije plačuje uporabnik. 
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Koncesionar se zavezuje v okviru te pogodbe izvajati tudi storitve energetskega upravljanja 
objekta. 
 
Storitve energetskega upravljanja objekta zajemajo:  

- izvajanje potrebnega nadzora (vloga administratorja) in zagotavljanje podatkov za 
potrebe energetskega knjigovodstva, pri čemer mora koncesionar koncedenta in 
uporabnika opozoriti v primeru ugotovljenih večjih odstopanj od običajne rabe 
energije; 

- pripravo predlogov letnih in petletnih programov in letnega plana vzdrževanja; 

- pripravo poročila o realizaciji izvedenega letnega plana vzdrževanja; 

- predloge dodatnih investicijskih ukrepov za znižanje rabe energije; 

- prijavljanje škodnih dogodkov pri zavarovalnici v primeru povzročene škode na 
objektu, napravah in opremi; 

- vodenje energetskega knjigovodstva za objekt; 

- vodenje evidence rabe energije; 

- dnevno spremljanje stanja, analiza delovanja energetskih naprav in na osnovi 
rezultatov, priprava petletnih planov investicijskega vzdrževanja energetskih 
sistemov, naprav in instalacij na objektu. 

 
Koncesionar vodi energetsko računovodstvo v digitalni obliki ter na svoje stroške vzpostavi 
elektronsko povezavo do teh podatkovnih baz, do katerih bo koncedent  in uporabnik imel  
dostop v vsakem trenutku ves čas trajanja koncesije. Koncesionar bo koncedentu podatke na 
njegovo zahtevo predal tudi v digitalni obliki na način, kot ga bo določil koncedent. Po 
prenehanju koncesije koncesionar celotno bazo podatkov izroči koncedentu in uporabniku 
brezplačno.  
 
XI. VZDRŽEVANJE 
 

32. člen   
(vzdrževanje objekta) 

 
V skladu s to pogodbo je koncesionar dolžan zagotavljati redno in interventno vzdrževanje 
vgrajenih naprav in opreme ter izvajati strokovni nadzor nad izvedenimi deli v obsegu, kot je 
to opredeljeno s Prilogo 3. Koncesionar je dolžan opremo in naprave v celotni pogodbeni dobi 
redno vzdrževati na način, da se zagotavlja nespremenjena raven kakovosti ugodja za končne 
uporabnike objekta, s poudarkom na udobju in kakovosti bivanja in dela, skladno z veljavnimi 
predpisi in standardi, ki veljajo za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje. 
 
Redno in interventno vzdrževanje opreme, naprav in objekta, ki je predmet te pogodbe, je 
obveznost koncesionarja in je vključena v dogovorjeno mesečno plačilo za uspešno 
vzpostavljen in delujoč vrtec v okviru storitve nadomestila za uporabo prostorov.  
 
Kot redna vzdrževalna dela se štejejo tista vzdrževalna dela, ki služijo ohranjanju funkcionalne 
sposobnosti objekta in zagotavljajo njegovo normalno ter nemoteno delovanje in obratovanje 
celotno obdobje trajanja koncesije. Storitve rednega vzdrževanja obsegajo predvsem: 
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- redno pregledovanje delovanja objekta, naprav in opreme; 

- popravilo oziroma menjavo sestavnih delov objekta, naprav in opreme, skladno z 
navodili proizvajalca in v primerih, ko ne dosegajo zahtevane ravni učinkovitosti in 
delovanja; 

- redna vzdrževalna dela, servis in popravila objekta in naprav; 

- intervencije za odpravo okvar in napak na objektu, opremi in napravah. 
 
Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da uporabnik prevzema obveznost opleska 
notranjosti objekta.  
 
Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da koncesionar prevzema obveznost brušenja in 
lakiranja parketa osmo leto koncesijske dobe in pred predajo objekta v last in posest 
koncedentu. 
 
Interventno vzdrževanje zajema urgentno odpravo napak na objektu, opremi in napravah, pri 
čemer je odzivni čas za pristop  k odpravi hujših okvar oz. napak (npr. ogrevanje, poškodbe) 
2h odkar koncedent oz. uporabnik objekta koncesionarju ustno/pisno sporoči napako, odzivni 
čas za pristop k odpravi manjših napak pa 24 ur odkar jih koncedent oz. uporabnik objekta 
ustno/pisno sporoči koncesionarju. 
 
 
Koncesionar za obdoboje koncesije prevzema tudi celotno investicijsko vzdrževanje sistema 
ogrevanja, prezračevanja in hlajenja, celotne razsvetljave in vso IKT ter drugo vgrajeno 
opremo. Navedeno sodi v okvir koncesionarjeve obveznosti vezane na investicijsko 
vzdrževanje objekta. 
 
Morebitne naknadne investicije oziroma posodobitve opreme, ki niso predmet te koncesijske 
pogodbe, se izvedejo, v kolikor bi bile potrebne glede na zahteve vsakokrat veljavne 
zakonodaje, ki ureja vzgojo in varstvo otrok. V tem primeru se razmerja uredijo z aneksom k 
tej koncesijski pogodbi, s katerim se opredelijo pravice in dolžnosti pogodbenih strank in vpliv 
na izračun plačil po tej pogodbi ob upoštevanju vsakokrat veljavne zakonodaje s področja 
javnega naročanja, ki ureja spreminjanje pogodb, ki so sklenjene v postopkih javnega 
naročanja. 
 
Koncesionar vodi evidenco rednega in interventnega vzdrževanja objekta v elektronski obliki. 
Koncesionar vzpostavi elektronsko povezavo do teh evidenc tako koncedentu kot uporabniku. 
Po prenehanju koncesije koncesionar izroči koncedentu  in uporabniku predmetno evidenco 
brezplačno. 
 
XII. ENOSTRANSKI UKREPI V JAVNEM INTERESU 
 

33. člen 
(enostranski ukrepi v javnem interesu) 
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Koncedent 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 
koncesijsko razmerje javno-zasebnega partnerstva in zavaruje javni interes. 
 
Kot enostranski ukrep v javnem interesu lahko koncedent uporabi: 

- uvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem koncesijske pogodbe; 
- izdajo izrednih obveznih navodil koncesionarju; 
- začasni prevzem objekta v upravljanje; 
- izvedbo investicijskih ali vzdrževalnih ukrepov za zavarovanje vrednosti izvedenih 

ukrepov na stroške koncesionarja; 
- odvzem koncesije; 
- uveljavljanje odkupne pravice. 

 
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 Odloka ali koncesijske pogodbe. 
 
Ukrep koncedenta mora biti skladen z načelom sorazmernosti in ne sme prekomerno 
obremenjevati koncesionarja.   
 

34. člen 
(uvedba izrednega nadzora) 

 
Koncedent lahko uvede izredni nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe, ki se izvede 
skladno z določbami te pogodbe. 
 
V kolikor koncedent tekom izrednega nadzora ugotovi ravnanje koncesionarja, ki ni skladno s 
to pogodbo, Odlokom, veljavnimi predpisi in stroko, lahko na podlagi ugotovitev izvede tudi 
druge enostranske ukrepe v javnem interesu ali ostale ukrepe, v skladu s to pogodbo in 
Odlokom. 
 

35. člen 
(izdaja izrednih navodil) 

 
V kolikor pristojni organ koncedenta tekom izvajanja nadzora ugotovi, da koncesionar ne 
izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, kakor izhajajo iz področnih 
predpisov, Odloka ali iz te pogodbe, mu s pisnimi navodili ali z upravno odločbo naloži 
izpolnitev teh obveznosti oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz Odloka ali koncesijske pogodbe 
ter odpravo ugotovljenih kršitev z namenom, da se zavaruje javni interes. 
 

36. člen 
(začasni prevzem objekta v upravljanje) 
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Koncedent ima pravico, ko je to nujno potrebno, da se zavaruje javni interes in doseže namen 
sklenjene koncesijske pogodbe, da začasno prevzame objekt v upravljanje in oskrbo in/ali, da 
izvede investicijske ali vzdrževalne ukrepe za zavarovanje vrednosti zgrajenega objekta. 
 

37. člen 
(izvedba investicijskih ali vzdrževalnih ukrepov za zavarovanje vrednosti objekta in opreme) 

 
Koncesionar se obvezuje ves čas trajanja te pogodbe in v garancijskem roku 3 mesecev po 
izteku koncesije vse ugotovljene napake ali pomanjkljivosti pri izvedbi ukrepov odpraviti v 
najkrajšem možnem času, v nujnih primerih pa takoj, v skladu z določili te pogodbe. Če 
koncesionar ne odpravi napak v postavljenem roku, oz. če objekti po sporazumno določenem 
roku za odpravo napak ne dosežejo garantirane tehnične kvalitete, sme koncedent po načelu 
dobrega gospodarja ta dela izvesti sam ali jih poveriti drugemu izvajalcu na račun 
koncesionarja z namenom zavarovanje vrednosti vzpostavljenega objekta, naprav in opreme. 
 
Koncedent lahko naveden ukrep uporabi v primeru, ko se uporabnikom objektov ne omogoča 
varna in enakopravna uporaba objekta ali v primeru, ko koncesionar ne vzdržuje 
vzpostavljenega objekta na način, da bi se ohranjala njegova vrednost.  
 
V primeru uporabe navedenega ukrepa je koncesionar dolžan kriti stroške izvedenih ukrepov, 
potrebnih za zavarovanje javnega interesa. 
 
Navedeni ukrep ne izključuje ostalih ukrepov iz naslova jamstva za dobro in kvalitetno izvedbo 
del (npr. unovčenje danega finančnega zavarovanja, zahtevek za povrnitev škode). 
 
 
XIII. DOLŽNOST POROČANJA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM POGODBE 
 

38. člen 
(dolžnost poročanja) 

 
Koncesionar je dolžan koncedentu redno poročati, skladno z določili te pogodbe. 
 
Koncesionar je dolžan skladno z veljavno zakonodajo in predpisi redno voditi vse potrebne 

evidence, poročila in drugo potrebno dokumentacijo in jih na zahtevo koncedenta predložiti 
v roku 15 dni od zahteve. 
 
Koncesionar mora enkrat letno in sicer do 30. junij za preteklo leto v obliki letnega poročila 
koncedentu poročati o obsegu izvedenih del in zagotavljanju storitev delujočega objekta, 
prihodkih za izvajanje storitev po tej pogodbi, podatkih o doseganju standarda storitev 
določenih s koncesijsko pogodbo in področno zakonodajo ter o drugih podatkih, v skladu s 
potrebami koncedenta ali vsakokratnega izvajalca javne službe. 
 
Letno poročilo mora obsegati tudi revidirane računovodske izkaze izdelane skladno z zakonom 
o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti in predpisi 
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izdanimi za njegovo izvrševanje. 
 
Koncesionar je dolžan letno poročilo pošiljati koncedentu v elektronski in pisni obliki na 
glavna.pisarna@zalec.si; Občina Žalec – glavna pisarna, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec. 
Obliko in formate uskladita pogodbeni stranki. 
 
Ob prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe je dolžan koncesionar skupaj s prenosom 
vrtca, vključno z vso vgrajeno opremo in napravami, v celoti v last in posest koncedentu, 
brezplačno izročiti tudi vse evidence in vso dokumentacijo (gradbeno in uporabno dovoljenje, 
soglasja, investicijsko dokumentacijo, projektno dokumentacijo, dokazila o ustreznosti, 
dnevnike vzdrževanja itd.). 
 

39. člen 
(nadzor nad izpolnjevanjem pogodbe) 

 
Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja koncedent. Koncedent lahko za nadzor 
pooblasti pristojno strokovno službo občinske uprave ali zunanjega izvajalca. 
 
Nadzor je lahko redni, izredni, napovedan ali nenapovedan. 
 
Redni nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja uprava koncedenta praviloma enkrat 
letno. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem koncesije, zlasti pa zakonitost 
in strokovnost izvajanja. V okviru nadzora koncedent lahko evalvira tudi letni program 
vzdrževanja in preveri letno poročilo. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta 
predstavnik koncesionarja in koncedenta oziroma pooblaščenec koncedenta. 
 
Koncedent lahko nad izvajanjem s pogodbo dogovorjene dejavnosti odredi tudi izredni 
nadzor. Izredni nadzor je nadzor, ki se opravi izven rednega letnega nadzora. Izredni nadzor 
lahko opravi koncedent na lastno pobudo, na predlog uporabnikov, nadzornih organov 
koncedenta, vključno z evropskimi institucijami ali tretje osebe. 
 
Za izvedbo izrednega nadzora župan imenuje posebno nadzorno komisijo. O izvedenem 
izrednem nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik koncesionarja in 
predsednik nadzorne komisije.  
 
Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga opravila nadzora pooblasti zunanjega 
izvajalca. 
 
Koncesionar mora koncedentu omogočiti nadzor, pregled objekta, naprav in opreme za 
zagotavljanje storitev delujočega vrtca ter omogočiti vpogled v vso dokumentacijo (npr. letne 
računovodske izkaze, revizorjevo poročilo), vključno z dokumentacijo, ki jo koncesionar označi 
kot poslovno skrivnost in se nanaša na zagotavljanje storitev delujočega vrtca, nadalje vpogled 
v vodene zbirke podatkov ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila. Pravica nadzora se 
nanaša izključno na podeljeno koncesijo. Nadzor nad izvajanjem koncesije obsega tudi 
finančni nadzor. 
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Koncesionar mora na zahtevo koncedenta pripraviti pisno izredno poročilo o stanju, 
opravljenih in potrebnih delih, potrebnih investicijah in organizacijskih ukrepih in kakovosti 
izvajanja prevzetih obveznosti. 
 
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. 
 
Praviloma je nadzor napovedan, s poprejšnjo pisno najavo, ki se posreduje koncesionarju 
praviloma tri delovne dni pred nadzorom. V napovedi se navedejo datum in čas nadzora, ime 
in priimek nadzornika, ki bo izvajal nadzor ter področje nadzora. Koncedent pa lahko nadzor  
opravi tudi nenapovedano. 
 
XIV. VIŠJA SILA  

 
40. člen 

(višja sila in druge nepredvidljive okoliščine) 
 
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 nesreče, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje nalog iz Odloka in 
te koncesijske pogodbe ni možno na celotnem območju koncesije ali na njenem delu na način, 
ki ga predpisujeta Odlok in koncesijska pogodba. 
 
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti nadaljevati z opravljanjem nalog iz Odloka in 
koncesijske pogodbe tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, skladno z navodili koncedenta, ki je 
pri navodilih dolžan upoštevati okoliščine višje sile oziroma druge nepredvidljive okoliščine. O 
nastopu nepredvidljivih okoliščin ali okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki v roku 
največ treh delovnih dni obvestiti in dogovoriti o izvajanju nalog iz Odloka in te koncesijske 
pogodbe v takšnih okoliščinah.  
 
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo 
stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane dejavnosti v okoliščinah višje sile in 
drugih nepredvidljivih okoliščinah. Nadomestilo ne sme presegati nujnih in potrebnih stroškov 
oziroma zmanjšanih prihodkov, ki koncesionarju nastanejo zaradi višje sile ali nepredvidljivih 
okoliščin. Koncesionar je dolžan storiti vse, kar je v njegovi moči, da so povečani stroški in 
zmanjšani prihodki čim manjši. 
 
Koncesionar mora o morebitnih dodatnih stroških, ki jih ima zaradi izvajanja koncesionirane 
dejavnosti v pogojih višje sile, nemudoma, najkasneje pa v roku 7 dni po tem, ko so mu nastali 
in je hkrati ugotovil njihov obseg, obvestiti koncedenta. Koncedent povrne koncesionarju le 
nujne in potrebne stroške v zvezi z izvajanjem nalog iz Odloka in te koncesijske pogodbe  v 
pogojih višje sile in drugih nepredvidljivih okoliščinah.  
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V primeru, ko postane izvršitev pogodbe zaradi višje sile objektivno nezmožna, sta obe 
pogodbeni stranki prosti pogodbenih obveznosti za čas trajanja višje sile. Če je zaradi višje sile 
začasno onemogočeno izvrševanje kakšne obveznosti po tej pogodbi, se rok za izvršitev 
ustrezno podaljša. 
 
XV. SPREMENJENE OKOLIŠČINE  
 

41. člen 
(spremenjene okoliščine) 

 
Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe ali pred njeno sklenitvijo, pa koncedent ali 
koncesionar zanje upravičeno nista mogla vedeti, okoliščine, ki bistveno otežujejo 
izpolnjevanje obveznosti ene stranke in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni javnopravni 
naravi koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno 
zgolj na enega pogodbenega partnerja, ima stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more 
uresničiti namena pogodbe, pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe na način, da 
se pogodbeni pogoji pravično spremenijo. 
 
Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso razlog za zahtevo po razvezi pogodbe in 
za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. Kljub spremenjenim okoliščinam je 
koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz Odloka in te koncesijske pogodbe. 
 
Če so zaradi nastanka spremenjenih okoliščin koncesionarju naložene nove obveznosti ali 
zmanjšane pravice ali naloženi dodatni stroški, ima koncesionar pravico zahtevati od 
koncedenta denarno ali drugo nadomestilo. Nadomestilo ne sme presegati nujnih in 
potrebnih stroškov oziroma zmanjšanja prihodkov, ki koncesionarju nastane zaradi 
spremenjenih okoliščin. Koncesionar je dolžan storiti vse, kar je v njegovi moči, da so povečani 
stroški in zmanjšani dohodki čim manjši. 
 
O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki v roku največ treh delovnih dni 
medsebojno pisno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v takšnih 
okoliščinah. 
 
V kolikor koncedent in koncesionar ne dosežeta dogovora o spremembi koncesijske pogodbe 
na način, da se pogodbeni pogoji pravično spremenijo, je koncesionar dolžan izpolnjevati 
obveznosti iz Odloka in koncesijske pogodbe, ima pa pravico, da po sodni poti zahteva 
pravično spremembo pogodbenih pogojev.  
 

42. člen 
(sprememba pogojev izvajanja koncesije zaradi enostranskih oblastnih ravnanj) 

 
Če se pogoji opravljanja koncesije zaradi spremenjene zakonodaje, podzakonskih aktov, 
spremembe normativov ali standardov v času trajanja te pogodbe bistveno spremenijo, je 
koncesionar dolžan o tem pisno obvestiti koncedenta in predlagati ukrepe za nadaljnje 
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izvajanje koncesije ter do potrditve oz. sprejetja novih ukrepov v aneksu k tej pogodbi 
koncesijo nemoteno izvajati v skladu s to koncesijsko pogodbo. 

 
Če zakon, podzakonski predpis, splošen akt koncedenta ali drug posamičen akt drugače uredi 
posamezna vprašanja glede obveznosti ali pravic koncesionarja v zvezi z opravljanjem 
koncesije, kot je to določeno v tej pogodbi, in so zato koncesionarju naložene nove obveznosti 
ali zmanjšane pravice ali naloženi dodatni stroški, ima koncesionar pravico zahtevati od 
koncedenta nadomestilo. Nadomestilo ne sme presegati nujnih in potrebnih stroškov in 
zmanjšanja prihodkov, ki koncesionarju nastanejo zaradi tega. Koncesionar je dolžan storiti 
vse, kar je v njegovi moči, da so povečani stroški oziroma zmanjšani dohodki čim manjši. V 
kolikor lahko je mogoče prilagoditi obstoječo pogodbo spremenjenim predpisom z ukrepi, 
katerih izvedba ne zahteva dodatnih stroškov, se prilagoditev v prvi vrsti izvede s tovrstnimi 
ukrepi. 
  
V kolikor koncedent in koncesionar ne dosežeta dogovora o spremembi koncesijske pogodbe 
na način, da se  pogodbeni pogoji ustrezno spremenijo, je koncesionar dolžan izpolnjevati 
obveznosti iz Odloka in koncesijske pogodbe, ima pa pravico, da po sodni poti zahteva 
pravično spremembo ustreznih pogodbenih pogojev.  
 
XVI. PRENOSI 
 

43. člen 
(prenos koncesije) 

 
Koncesionar ne sme brez predhodnega pisnega soglasja koncedenta prenesti koncesije na 
tretjo osebo.  
 
Prenos koncesije je brez soglasja koncedenta dopusten le v primeru, ko nov koncesionar, ki 
izpolnjuje prvotno določene pogoje za ugotavljanje sposobnosti, v celoti ali delno nasledi 
prvotnega koncesionarja po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo ali 
pripojitvijo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb pogodbe. O statusnih spremembah 
ter pomembnejših spremembah v strukturi članstva, vodenja ali nadzora, je koncesionar 
dolžan koncedenta obvestiti. 
 
Prenos koncesije izvede koncedent z aktom o prenosu koncesije, ki se izda v enaki obliki, kot 
je bila koncesija podeljena. Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko 
pogodbo. Koncesijo je mogoče prenesti na tretjo osebo zgolj v obsegu, kakor izhaja iz akta o 
prenosu koncesije. 
 
Za prenos koncesije po tej pogodbi se ne štejejo pogodbe, ki jih koncesionar sklepa z 

dobavitelji ali podizvajalci na način in pod pogoji iz naslednjega člena te pogodbe.   

 

44. člen 
(prenos posameznih del in nalog na podizvajalce) 
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Koncesionar lahko izvajanje posameznih nalog iz koncesionirane dejavnosti prenese na 

podizvajalce, vendar le ob predhodnem pisnem soglasju koncedenta. 

 
Koncesionar tudi v primeru delnega izvajanja del po koncesijski pogodbi preko pogodbe s 
podizvajalcem, v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb, nastopa v svojem 
imenu in za svoj račun. Koncesionar za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja, kot 
da bi jih sam opravil in koncedentova odobritev podizvajalcev ne vpliva na koncesionarjevo 
obveznost jamčevanja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.  
 
Koncesionar je odgovoren tudi za vso morebitno škodo, ki jo povzroči podizvajalec. 

 
45. člen 

(prenos, odsvojitev in opustitev objekta) 
 
Koncedent sme vrtec prenesti oziroma odsvojiti tretjemu in mu ga  prepustiti. V tem primeru 
se na novega lastnika prenesejo tudi pravice in obveznosti iz te pogodbe, pod pogojem, da 
koncesionar na prenos pristane. Koncesionar je v tem primeru dolžan naprej izvajati storitve 
po tej pogodbi, novi lastnik pa prevzame obveznosti plačil in druge obveznosti po tej 
koncesijski pogodbi do koncesionarja. 
 
V primeru, da koncesionar na prenos po prvem odstavku tega člena ne pristane, lahko 
koncedent uveljavlja prisilni odkup koncesije, skladno z določili te pogodbe.  
 
V primeru, da koncedent objekt v celoti ali delno opustiti, se za prenehanje koncesijskega 
razmerja uporabijo določbe glede prisilnega odkupa koncesije, razen če se pogodbeni stranki 
drugače dogovorita. 
 
 
XVII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA IN KONCESIJSKE POGODBE 

 
46. člen 

(redno prenehanje koncesijske pogodbe) 
 

Koncesijsko razmerje redno preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti pogodbenih 
strank oziroma s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.  
 

47. člen 
(predčasno prenehanje) 

 
Koncesijsko razmerje predčasno preneha na načine in pod pogoji, kakor so opredeljeni v 
Odloku in tej koncesijski pogodbi. 
 

48. člen 
(sporazumna razveza) 
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Koncesijska pogodba lahko predčasno preneha na podlagi sporazumne razveze pogodbenih 
strank. 

 

Koncedent in koncesionar se lahko sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, 
če ugotovita, da nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe ni smotrno ali 
mogoče oziroma je kako drugače oteženo do te mere, da z izvajanjem pogodbenih določb ni 
mogoče ali smiselno nadaljevati. 

 

Pogodbena stranka, ki predlaga sporazumno razvezo pogodbe, posreduje drugi stranki pisno 
pobudo, ki vsebuje najmanj predlog pogojev in rok za prenehanje pogodbe z obrazložitvijo. 
 
Sporazumno razvezo skleneta pogodbeni stranki s podpisom sporazuma. V tem primeru s 
pisnim sporazumom določita tudi vse medsebojne pravice in obveznosti, ki izvirajo iz 
sporazumne razveze koncesijske pogodbe ter tudi postopek prevzema vrtca in opreme, ki jih 
je vzpostavil koncesionar, kot tudi odkupno vrednost koncesije, ki jo je koncedent dolžan 
plačati koncesionarju.  
 

49. člen 
(odvzem koncesije) 

 
Koncesijska pogodba lahko zaradi odvzema koncesije s strani koncedenta predčasno preneha: 

- če koncesionar ne začne z opravljanjem nalog iz Odloka in te koncesijske pogodbe 
v določenem roku, zlasti če v dogovorjenem roku ne izvede dogovorjene 
novogradnje objekta;  

- če je v javnem interesu, da se opravljanje nalog iz Odloka preneha izvajati v 
koncesijski obliki;  

- če je proti koncesionarju začet postopek prisilne poravnave ali stečaja ali drug 
postopek, ki ima za posledico prenehanje obstoja koncesionarja ali drugo obliko 
ugotovljene insolventnosti koncesionarja, 

- če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, 
koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi 
katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega pravilnega izvajanja 
koncesije;  

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

- če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal 
zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije;  

- če se uveljavlja protikorupcijska klavzula iz koncesijske pogodbe; 
- v drugih podobnih primerih, katerih narava in posledice so primerljive z zgoraj 

naštetim. 
 

Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje 
utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.  
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Pogoji iz prve alineje prvega odstavka tega člena so izpolnjeni, če koncesionar ne začne z 
opravljanjem nalog iz Odloka in te koncesijske pogodbe v roku 90 dni od sklenitve koncesijske 
pogodbe, pod pogojem, da je koncedent svoje obveznosti izpolnil pravočasno.  
 
Pogoji iz druge alineje prvega odstavka tega člena so izpolnjeni, v kolikor občinski svet sprejme 
odločitev, da je v javnem interesu, da se opravljanje nalog iz Odloka in te koncesijske pogodbe 
preneha izvajati v koncesijski obliki, ki mora hkrati tudi razveljaviti Odlok in sprejeti nov(e) 
predpis(e) o drugem primernejšem načinu zagotavljanja javnega interesa.  
 
Postopek za odvzem koncesije v primeru iz tretje alineje prvega odstavka tega člena 
koncedent ustavi, če je predlog za začetek stečajnega postopka pravnomočno zavrnjen in če 
je prisilna poravnava sklenjena ali potrjena.  
 
Pogoji iz četrte alineje prvega odstavka tega člena, na podlagi katerih lahko začne koncedent 
postopek za odvzem koncesije, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna ali upravna 
odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena kazenska ali upravna sankcija, pravnomočna. 
 
Pogoji iz pete alineje prvega odstavka tega člena so izpolnjeni, če koncesionar kadarkoli tekom 
trajanja te pogodbe kljub pozivom, opominom in morebitnim izrednim navodilom ne 
izpolnjuje prevzetih obveznosti pravilno in pravočasno ter zamuja z izvajanjem obveznosti za 
več kot 90 dni oz. v kolikor nastopijo podobne okoliščine, ki izkazujejo utemeljen dvom, da 
koncesionar v bistvenem delu ne bo izpolnil prevzetih obveznosti. 
 
Pogoji iz šeste alineje prvega odstavka tega člena so izpolnjeni, če je po sklenitvi koncesijske 
pogodbe na podlagi izvedenega ustreznega postopka (nadzor v skladu z določbami te 
koncesijske pogodbe, uradne evidence ali podobno) nedvomno ugotovljeno, da je 
koncesionar tekom javnega razpisa ali tekom izvajanja koncesijske pogodbe predložil 
zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev ali izvajanje koncesije. 
 
Pogoji iz sedme alineje prvega odstavka tega člena so izpolnjeni, če se uveljavlja 
protikorupcijska klavzula iz 57. člena te koncesijske pogodbe.  
 
Izpolnjevanje pogojev iz osme alineje prvega odstavka tega člena se ugotavlja smiselno, glede 
na naravo primera. 
 
Odvzem koncesije je oblastno enostransko ravnanje, s katerim koncedent z upravno odločbo 
odvzame koncesionarju koncesijo. Za izdajo upravne odločbe se uporabijo določbe zakona, ki 
ureja splošni upravni postopek.  
 
Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati upravno odločbo, ki jo izda 
občinska uprava. Koncesijsko razmerje preneha z dnem dokončnosti odločbe o odvzemu 
koncesije.  
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V primeru odvzema koncesije je koncesionar dolžan prenesti v last koncedenta zgrajen objekt 
in opremo, koncedent pa je koncesionarju dolžan plačati vrednost predanega objekta in 
opreme. 
 
Vrednost nadomestila za predan objekt in opremo v primeru predčasnega prenehanja 
koncesije se določi na naslednji način: 

a. v primeru, ko razlogi za predčasno prenehanje koncesije izvirajo iz sfere koncesionarja 
se nadomestilo določi na podlagi cenitve, ki jo opravi sodno zaprisežen cenilec 
gradbene stroke, ki pri izdelavi cenitve upošteva pošteno tržno vrednost zgrajenega 
objekta in opreme v trenutku prenehanja pogodbe, zmanjšano za obračunano 
amortizacijo in vrednost že plačane uporabnine s strani koncedenta ter zmanjšano za 
15% od vrednosti cenitve, kot pogodbeno kazen za predčasno prenehanje koncesije; 

b.  v primeru iz druge alinee prvega odstavka tega člena, ko razlogi za predčasno 
prenehanje koncesije izvirajo iz sfere koncedenta se nadomestilo določi na podlagi 
cenitve, ki jo opravi sodno zaprisežen cenilec gradbene stroke, ki pri izdelavi cenitve 
upošteva pošteno tržno vrednost vzpostavljenega objekta in opreme v trenutku 
prenehanja pogodbe, zmanjšano za obračunano amortizacijo in vrednost že plačane 
uporabnine s strani koncedenta ter povečano za 15% od vrednosti cenitve, kot 
pogodbeno kazen za predčasno prenehanje koncesije. 
 

50. člen 
(odkupna pravica) 

 
Koncesionar se s koncesijsko pogodbo zaveže, da bo koncedentu pod pogoji, opredeljenimi s 
to koncesijsko pogodbo, na njegovo zahtevo prodal koncesijo in vzpostavljen objekt ter 
opremo. 
 
V kolikor koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo koncesijo možno bolj učinkovito opravljati 
na drug način, lahko uveljavi takojšnji odkup koncesije.  
 
Odkup je lahko sporazumen ali prisilen. Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje 
tako, da koncesionar preneha opravljati koncesijo, koncedent pa prevzame objekt z opremo 
in napravami, ki so predmet koncesije. 
 
V primeru sporazumnega odkupa pogodbeni stranki s sporazumom dogovorita vse okoliščine, 
najmanj pa obseg odkupa koncesije ter vrednost odkupa koncesije. 
 
Prisilen odkup koncesije je oblastno enostransko ravnanje, s katerim koncedent z upravno 
odločbo koncesionarju naloži prodajo koncesije in vzpostvaljenega objekta ter opreme. Za 
izdajo upravne odločbe se uporabijo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.  
 

Odkup koncesije je mogoč le, v kolikor predhodno občinski svet sprejme odločitev o odkupu, 

ki mora hkrati tudi razveljaviti Odlok in sprejeti nov(e) predpis(e) o bolj učinkovitem in 

gospodarnem načinu izvajanja koncesije. Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne 

odločbe in uveljavi v razumnem roku, ki pa ne sme trajati več kot tri mesece od sklepa 
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občinskega sveta. 
 
Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje z dnem dokončnosti odločbe, v kateri se 
določita najmanj obseg odkupa koncesije ter vrednost odkupa koncesije. Z dnem dokončnosti 
odločbe koncesionar preneha opravljati naloge iz Odloka, ki so predmet koncesije, koncedent 
pa v dogovorjenem obsegu prevzame vzpostavljen objekt in opremo, ki jo je koncesionar 
vzpostavil ali drugače pridobil za namen izvajanja nalog Odloka in koncesijske pogodbe. 
 
Za prisilen odkup koncesije se glede vprašanj, ki niso urejena z Odlokom ali s to pogodbo, 
smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razlastitev. Ob prisilnem odkupu je 
koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se določi skladno s predpisi, ki urejajo 
razlastitve. 
 

51. člen 
(razdrtje koncesijske pogodbe) 

 
Če ena stranka ne izpolni svojih obveznosti iz Odloka in te pogodbe ter ni določeno kaj 
drugega, lahko druga stranka zahteva izpolnitev obveznosti ali pa pod pogoji, ki veljajo za 
razdrtje obligacijska razmerja zaradi neizpolnitve, odstopi od pogodbe z navadno izjavo, če 
pogodba ni razvezana že po samem zakonu. 
 
Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) razdrtjem oziroma odstopom koncedenta od 
pogodbe preneha:  

- če koncesionar prevzetih obveznosti ne izvaja redno, strokovno, pravočasno ter zato 
povzroča motnje v izvajanju nalog iz Odloka in te pogodbe ali koncedentu povzroča 
škodo; 

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

- če koncesionar krši Odlok in koncesijsko pogodbo tako, da nastaja ali bi lahko nastala 
večja škoda uporabnikom njegovih storitev, koncedentu ali tretjim osebam;  

- če koncesionar kljub pisnemu opozorilu koncedenta ne izpolnjuje prevzetih 
obveznosti na način, določen z Odlokom in koncesijsko pogodbo;  

- v drugih podobnih primerih, katerih narava in posledice (neizpolnitev) so primerljive z 
zgoraj naštetim. 

 
Pogoj iz prve alineje prejšnjega odstavka je izpolnjen, v kolikor koncesionar storitev 
zagotavljanja delujočega vrtca ne izvaja redno, strokovno, pravočasno ter zato povzroča 
motnje v izvajanju nalog iz Odloka ali koncedentu povzroča škodo, zlasti v kolikor koncesionar 
kljub pozivom, opominom in morebitnim izrednim navodilom ne izpolnjuje pravilno in/ali 
pravočasno prevzetih obveznosti. 
 
Pogoj iz druge alineje drugega odstavka je izpolnjen, v kolikor koncedent tekom rednega 
letnega nadzora dvakrat zaporedoma ugotovi ponavljajoče in dokumentirane kršitve 
predpisov ali koncesijske pogodbe, ki jih koncesionar v razumnem roku ne odpravi. 
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Pogoj iz tretje alineje drugega odstavka je izpolnjen, če koncesionar ne povrne škode, ki jo je 
povzročil s protipravnim ravnanjem pri opravljanju koncesije oziroma škode, ki jo 
uporabnikom, koncedentu ali tretjim osebam povzročijo pri njem zaposleni delavci ali 
podizvajalci in zanjo v skladu z zakonom in to pogodbo odgovarja koncesionar. 
 
Pogoj iz četrte alineje drugega odstavka je izpolnjen, če koncesionar ne izpolnjuje prevzetih 
obveznosti na način, določen z Odlokom in s to koncesijsko pogodbo, ga koncedent na to 
opozori in zahteva izpolnitev obveznosti, koncesionar pa je kljub pozivu ne izpolni. 
 
Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) razdrtjem oziroma odstopom koncesionarja od 
pogodbe preneha: 

- zaradi ponavljajočih in dokumentiranih kršitev predpisov ali koncesijske pogodbe s 
strani koncedenta in uporabnika; 

- če je koncesijski akt kasneje brez koncesionarjevega izrecnega soglasja spremenjen v 
škodo koncesionarja, ne da bi spremembo nalagali predpisi, 

- če koncedent ali uporabnik krši Odlok in koncesijsko pogodbo tako, da nastaja ali bi 
lahko nastala večja škoda koncesionarju; 

- če koncedent ali uporabnik kljub pisnemu opozorilu koncesinarja ne izpolnjuje 
prevzetih obveznosti na način, določen z Odlokom in koncesijsko pogodbo. 

 
Vrednost nadomestila za predan objekt in opremo v primeru razdrtja pogodbe, v kolikor so 
razlogi nastali na strani koncesionarja, se določi na podlagi cenitve, ki jo opravi sodno 
zaprisežen cenilec gradbene stroke - visoke gradnje, ki pri izdelavi cenitve upošteva pošteno 
tržno vrednost vzpostavljenega objekta in opreme v trenutku prenehanja pogodbe, 
zmanjšano za obračunano amortizacijo in vrednost že plačane uporabnine s strani koncedenta 
in zmanjšano za 15% od vrednosti cenitve, kot pogodbeno kazen za predčasno prenehanje 
koncesije ter za dodatnih 5% od vrednosti cenitve, kot pavšalno nadomestilo za povzročeno 
škodo. 
 
V primeru, ko razlogi za predčasno prenehanje koncesije izvirajo iz sfere koncedenta se 
nadomestilo določi na podlagi cenitve, ki jo opravi sodno zaprisežen cenilec gradbene stroke, 
ki pri izdelavi cenitve upošteva pošteno tržno vrednost vzpostavljenega objekta in opreme v 
trenutku prenehanja pogodbe, zmanjšano za obračunano amortizacijo in vrednost že plačane 
uporabnine s strani koncedenta, povečano za 15% od vrednosti cenitve, kot pogodbeno kazen 
za predčasno prenehanje koncesije ter za dodatnih 5% od vrednosti cenitve, kot pavšalno 
nadomestilo za povzročeno škodo. 
 
Po prenehanju koncesije in stavbne pravice bo koncesionar predal zemljišče in objekt z 
opremo v lastništvo najpozneje v roku tri (3) dni v brezhibnem stanju. Koncesionar jamči, da 
bo objekt z opremo predan v stanju, ki omogočajo njegovo nadaljnjo nemoteno normalno 
rabo s 3-mesečnim jamstvom za nemoteno delovanje.     
 
Za razdrtje koncesijske pogodbe po tem členu se uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
obligacijska razmerja glede odstopa od pogodbe zaradi neizpolnitve. 
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Razdrtje pogodbe ne izključuje pravice do odškodnine ali drugih zahtevkov ter ukrepov iz 
Odloka ali te pogodbe s strani pogodbi zveste stranke. 
 

52. člen 
(prenehanje koncesionarja) 

 
Koncesijsko razmerje preneha tudi s prenehanjem koncesionarja (npr. stečaj). 
 
Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni 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 primeru univerzalnega pravnega naslednika koncesionarja se koncesijsko razmerje lahko 
prenese na njegovega pravnega naslednika, v kolikor koncedent s tem prenosom soglaša in v 
kolikor pravni naslednik izpolnjuje pogoje za prevzem koncesije.  
 
Če pravni naslednik koncesionarja ne želi prevzeti izvajanja koncesijskega razmerja ali ne 
izpolnjuje pogojev, ki jih Odlok določa za podelitev koncesije ali pa za prevzem koncesije ne 
dobi soglasja koncedenta, ima koncedent izrecno pravico, da uporabi v danih okoliščinah 
najprimernejši način prenehanja koncesijskega razmerja ali koncesijske pogodbe po tej 
pogodbi (npr. enostransko razdrtje, odkup, odvzem, odstop od pogodbe) ali na drug način, 
opredeljen kot dopusten v področni zakonodaji, ki ga izvrši na način, določen v tej pogodbi 
in/ali v področni zakonodaji.  
 

53. člen 
(izločitvena pravica) 

 
V primeru stečaja oziroma drugega načina prenehanja koncesionarja (likvidacija, izbris, 
insolvenčni postopki) ima koncedent na podlagi 81. člena Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu izločitveno pravico, da za objekte in naprave, ki so predmet tega koncesijskega 
razmerja, ob plačilu ustreznega dela vrednosti izločenega premoženja v stečajno oziroma 
likvidacijsko maso, na teh uveljavlja izločitveno pravico in tako postane lastnik zgrajenega 
vrtca in opreme, ki so predmet te pogodbe. 
 
Koncedent mora v postopku zaradi insolventnosti uveljavljati izločitveno pravico ter tako 
uveljavljati lastninsko pravico in izročitev vse potrebne dokumentacije (npr. projektne 
dokumentacije, gradbenega dovoljenja, uporabnega dovoljenja). Vrednost izločenega 
premoženja se določi skladno z metodologijo za izračun vrednosti koncesije v primerih 
predčasnega prenehanja koncesijskega razmerja. 
 
XVIII. FINANČNA ZAVAROVANJA IN POGODBENA KAZEN 
 

54. člen 
(Zavarovanje dobre in pravočasne izvedbe posla) 
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Koncesionar mora najkasneje v roku 15 dni od podpisa pogodbe koncedentu izročiti bančno 
garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice kot finančno zavarovanje dobre in 
pravočasne izvedbe vzpostavitve objekta, plačljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne 
dokumentacije v višini 3 % od skupne vrednosti investicije iz prvega odstavka 28. člena te 
pogodbe z veljavnostjo najmanj 90 dni po roku za vzpostavitev objekta, ki jo lahko koncedent 
unovči, če koncesionar objekta ne bo vzpostavil pravočasno, strokovno s skrbnostjo dobrega 
strokovnjaka in pravilno, t.j. v skladu s to pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije in 
Odloka. 

Pravilna in pravočasna predložitev finančnega zavarovanja iz prejšnjega odstavka tega člena 
je pogoj za veljavnost te pogodbe. 

 

55. člen 
(Garancijske dobe) 

 
Koncesionar zagotavlja naslednje garancijske dobe: 

- splošna garancija: 24 mesecev, 
- gradbena konstrukcija: 10 let; 
- streha: 15 let; 
- stavbno pohištvo: 10 let;  
- izvedena dela: 2 leti; 
- vgrajeni aparati in oprema (tehnološka): skladno z garancijskimi roki proizvajalcev in 

dobaviteljev; 
- pohištvo: 5 let; 
- igrala: 5 let 
- del objekta in oprema, ki so predmet investicijskega vzdrževanja kocesionarja: 15 let. 

 

Koncesionar garantira življenjsko dobo vgrajene opreme in naprav za ves čas izvajanja te 
pogodbe ter še najmanj 3 (tri) mesece po poteku koncesijske dobe in po predaji objekta 
koncedentu. 

56. člen 
(Pogodbena kazen) 

 

Koncesionar se zavezuje, da bo ob izpolnjenih obveznostih koncedenta spoštoval pogodbene 
roke. Če koncesionar po svoji krivdi zamudi pogodbeno dogovorjene roke, lahko koncedent 
zaračuna koncesionarju pogodbeno kazen v višini 0,1 % od skupne vrednosti investicije brez 
DDV iz prvega odstavka 28. člena pogodbe za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 
10 % skupne vrednosti investicije brez DDV iz prvega odstavka 28. člena pogodbe. 

Koncedet lahko koncesionarju zaračuna pogodbeno kazen tudi za vsako posamezno 
neupravičeno kršitev, in sicer v posamični višini 5.000 evrov brez DDV, če: 

- ne vzdržuje objekta  skladno z Odlokom, to pogodbo, veljavno zakonodajo, predpisi, 
standardi ali pravili stroke, 



41 

© IJZP 

- ne posreduje ali pravočasno ne posreduje zahtevanih podatkov o svojem poslovanju 
koncedentu, 

- ovira opravljanje nadzora, 

- ne dostavlja podatkov o vzdrževanju objekta in energetskegem upravljanju. 

 

Koncedent lahko zaračuna pogodbeno kazen za v  prejšnjem odstavku navedene primere šele 
po drugem pisnem opozorilu koncesionarja na spoštovanje obveznosti, v katerem je dal 
koncesionarju primeren rok, ki ne sme biti krajši od 8 dni, za odpravo pomanjkljivosti in če 
koncesionar teh pomanjkljivosti v postavljenem roku ne odpravi.  

Koncedent ima pravico uveljavljati pogodbeno kazen najkasneje v roku 8 dni po prejemu 
računa. Za uveljavljanje pogodbene kazni koncedent koncesionarju izstavi račun, ki ga je 
koncesionar dolžan poravnati v 8 (osmih) dneh od izstavitve. Koncedent lahko uveljavi 
pogodbeno kazen tudi na način, da ustrezno zmanjša plačilo mesečnega nadomestila za 
uporabo objekta. 

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode 
koncedentu. Povračilo tako nastale škode bo koncedent uveljavljal po splošnih načelih 
odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. Za poplačilo 
nastalih stroškov in škode lahko koncedent unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora koncesionar plačati razliko do 
polne višine nastalih stroškov in škode v 8 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka 
koncedenta. 

 

XI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

57. člen 
(protikorupcijska klavzula) 

 

V primeru, da je pri sklenitvi ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun 
koncesionarja, predstavniku ali posredniku javnega partnerja, javnemu uslužbencu občinske 
uprave, funkcionarju, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega 
posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad 
izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je koncedentu 
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali 
posredniku koncesionarja, javnemu uslužbencu občinske uprave, funkcionarju, koncedentu 
ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. 
 

Koncedent bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega 
odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede 
njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz 
prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi, v skladu s predpisi Republike 
Slovenije. 

 



42 

© IJZP 

XX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

58. člen 
(sestavni deli pogodbe) 

 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni deli te pogodbe tudi pogodbe tudi dokumenti, 
ki so v prilogi te pogodbe: 

- Priloga 1: Projektna dokumentacija: IZP dokumentacija, IDZ projektantski popis  in 
projektna naloga (objavljena skupaj z razpisno dokumentacijo) ter potrjene 
spremembe (optimizacije) projektne dokumentacije  v okviru dialoga; 

- Priloga 2: Terminski plan; 
- Priloga 3: Navodila za vzdrževanje; 
- Priloga 4: Prikaz območja podelitve stavbne pravice;  
- Priloga 5: Razpisna dokumentacija; 
- Priloga 6: Končna ponudba koncesionarja z dne ____. 

 
 
Ta pogodba skupaj z vsemi prilogami, ki so naštete zgoraj in na katere se pogodba sklicuje, 
tvori celoto. Kadar se besedilo sklicuje na pogodbo ima v mislih to pogodbo. 
 

59. člen 
(koordinacija izvajanja pogodbe) 

 
S strani koncedenta je kot skrbnik za vodenje projekta pooblaščen: Matej Pinter, 03 713 64 
32, 031-746-675, matej.pinter@zalec.si  (ime in priimek, kontaktni podatki). 

 
S strani koncesionarja je kot skrbnik za vodenje projekta pooblaščen:_________________ 
(ime in priimek, kontaktni podatki). 
 
S strani izvajalca javne službe predšolske vzgoje je kot skrbnik za vodenje projekta 
pooblaščen:_________________ (ime in priimek, kontaktni podatki). 
 
V primeru spremembe skrbnika, sta pogodbeni stranki le-to dolžni druga drugi sporočiti pisno 
v roku 10 dni od nastale spremembe. 
 
Do prejema obvestila o novem skrbniku so veljavna vsa pisanja predhodnemu pooblaščencu. 
 

60. člen 
(reševanje sporov) 

 
Koncedent in koncesionar se zavezujeta storiti vse potrebno za zavarovanje interesov obeh 
pogodbenikov iz te pogodbe ter predvsem, da se bosta sproti obveščala o vseh okoliščinah, ki 
bi lahko kakorkoli ogrozile obstoj tega pogodbenega razmerja. 
 
Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali reševati 

mailto:matej.pinter@zalec.si
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sporazumno.  
 
Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta pogodbeni stranki prizadevali rešiti morebitni 
spor iz te pogodbe z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora.  
 
V kolikor to ne bo  mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno 
sodišče. Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu iz te 
pogodbe, soglašali  s predložitvijo spora v mediacijo. 
 
Za reševanje sporov, povezanih s sklenitvijo, izpolnitvijo ali prenehanjem koncesijske pogodbe 
ali v zvezi izvajanjem koncesije, ki jih ni bilo mogoče rešiti po mirni poti, je pristojno stvarno 
pristojno sodišče po krajevni pristojnosti koncedenta. 
 

61. člen 
(uporaba prava) 

 
Za reševanje sporov, ki izhajajo iz sklenjenega koncesijskega razmerja in te pogodbe, se uporabi 
izključno pravo Republike Slovenije. 

Koncesija se izvaja skladno s področno zakonodajo, z Odlokom, predpisi, identificiranimi v 
Odloku, veljavnimi standardi in normativi ter s to pogodbo. 
 
Za razmerja med pogodbenima strankama, ki niso urejena s to pogodbo, ter za razlago te 
pogodbe se uporabljajo določila Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in Obligacijskega 
zakonika. 
 
Za sklenjeno koncesijsko razmerje in v tej pogodbi se ne uporabljajo nobeni splošni poslovni 
pogoji koncesionarja, v kolikor niso izrecno vključeni v besedilo pogodbe. 
 

62. člen 
(neveljavnost pogodbe) 

 

Pri razlagi pogodbe je treba upoštevati skupni namen pogodbenih strank in pomen izrazov, 
kot so ga ti imeli v času sklenitve pogodbe. 
 
Če je iz kateregakoli razloga ena ali več določb te pogodbe neveljavnih, ali če se pojavi pravna 
praznina v tej pogodbi, to ne vpliva na veljavnost ostalih pogodbenih določb. 
 

63. člen 
(pisna oblika) 

 
Spremembe te pogodbe, vključno s to določbo, so dopustne le v obliki pisnega aneksa k tej 
pogodbi. Poskusi drugačne spremembe (npr. z ustnim dogovorom) so po izrecnem dogovoru 
strank nedovoljeni in neveljavni. 
 

64. člen 
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(sporočanje) 
 
Pogodbene stranke so se dolžne sproti in pravočasno obveščati o vseh svojih aktivnostih, ki bi 
lahko kakorkoli vplivale na izvajanje te pogodbe. V kolikor ni s to pogodbo glede posameznega 
ukrepa dogovorjeno drugače, pomeni pravočasno najmanj toliko časa pred posameznim 
ukrepom, da ga lahko drugi pogodbeni stranki proučita in se do njega opredelita, v vsakem 
primeru pa najmanj 8 dni pred posameznim ukrepom oz. najkasneje 8 dni po pozivu za 
dostavo podatkov, razen v primeru višje sile, ko se obvestijo o aktivnostih v najkrajšem 
možnem času. 
 
Vsa komunikacija obveščanja (obveščanje o okvarah, napakah in poškodbah) mora med 
koncedentom in koncesionarjem potekati ustno in/ali pisno (e-pošta ali klasična pošta) in sicer 
med pooblaščnimi osebami koncendenta in koncesionarja ali njihovim namestnikom.  
 
Vsa sporočila in druga pisanja, ki imajo finančne posledice ali drugače pomembno vplivajo na 
pravice in obveznosti pogodbenih strank po tej pogodbi, pogodbeni stranki vročata s 
priporočeno pošiljko.  
 

65. člen 
(veljavnost in število izvirnikov pogodbe) 

 

Ta pogodba je sklenjena in prične veljati, ko jo podpišejo predstavniki vseh pogodbenih strank 
in ko koncesionar koncedentu izroči ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti. 

 

Ta pogodba je sestavljena v 6 izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 
izvoda. 
 

 

 

Št. pogodbe Št. pogodbe 

Datum: Datum: 

 

ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje  

ekoloških in energetskih projektov, d.d. 

 

OBČINA ŽALEC 

 

 

Marko Škoberne, predsednik uprave 

 

 

Janko Kos, župan 

  

 



45 

© IJZP 

 Št. pogodbe 

 Datum: 

 

VRTCI OBČINE ŽALEC 

 

ravnateljica Natalija Starič Žikić 

 
 

 
 
 
 
 
Priloge: 

 
- Priloga 1: Projektna dokumentacija: IZP dokumentacija, IDZ projektantski popis  in 

projektna naloga (objavljena skupaj z razpisno dokumentacijo) ter dogovorjene 
spremembe (optimizacije) v okviru dialoga; 

- Priloga 2: Terminski plan; 
- Priloga 3: Navodila za vzdrževanje; 
- Priloga 4: Prikaz območja podelitve stavbne pravice; 
- Priloga 5: Razpisna dokumentacija; 
- Priloga 6: Končna ponudba koncesionarja z dne 23.11.2021. 
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KONCEDENT: 

OBČINA ŽALEC 

ULICA SAVINJSKE ČETE 5 

3310 ŽALEC 

 

 

 

Številka: …  

Datum: ... 

 

 

 

POROČILO STROKOVNE KOMISIJE  

O PREGLEDU IN OCENI KONČNE PONUDB 

 

strokovne komisije, pripravljeno v postopku javnega razpisa:  

»JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA »VRTEC ŽALEC ZAHOD«« 

objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko objave JN000794/2021-U01 

dne 12. 2. 2021 

 

 

 

1. SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA 

Koncedent je za izvedbo predmetnega postopka oddaje javnega razpisa 

sprejel Sklep o začetku postopka, št. 4901-0005/2021, z dne 11.02.2021, s katerim 

je imenoval strokovno komisijo in navedel ocenjeno investicijsko vrednost 

predmeta razpisa v višini 4.779.197,00 EUR brez DDV oz. 5.683.982,00 EUR z 

vključenim DDV. 

 

2. VRSTA POSTOPKA 

Javni razpis se izvaja skladno z določili Zakona o javno-zasebnem partnerstvu 

(ZJZP) in ob smiselni uporabi predpisov o javnem naročanju kot konkurenčni 

postopek s pogajanji v skladu s 44. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni 

list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju »ZJN-3«). 

 

3. UPORABLJEN INFORMACIJSKI SISTEM 

Za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij v predmetnem postopku 

javnega razpisa naročnik uporablja informacijski sistem S-Procurement.  

 

4. PRIZNANJE SPOSOBNOSTI 

Do roka za oddajo prijav, to je do dne 31. 5. 2021 do 12:00 ure, je koncedent 

preko informacijskega sistema S-Procurement prejel prijave s strani kandidatov: 
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- ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, 

d. d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, prejeta dne 31. 5. 2021, ob 8:38 uri.  

- MAKRO 5 GRADNJE, izgradnja objektov, d. o. o., Koper, Obrtniška ulica 

5, 6000 Koper, prejeta dne 31. 5. 2021, ob 11:06 uri. 

 

Po pregledu prejetih prijav je koncedent ugotovil, da vsebujeta prijavi vse 

dokumente in obrazce v vsebini in obliki, kot je bilo zahtevano v razpisni 

dokumentaciji, nadalje da za kandidata niso podani razlogi za izključitev. 

Posledično je koncedent s Sklepom o priznanju sposobnosti, št. 4901-0005/2021, 

z dne 16. 6. 2021, odločil, da se kandidatoma prizna sposobnost in se ju uvrsti v 

2. fazo dialoga. Sklep o priznanju sposobnosti je bil objavljen na portal javnih 

naročil dne 16. 6. 2021 in je postal pravnomočen dne 30. 6. 2021. 

 

Kandidat ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih 

projektov, d. d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje je podal izhodiščno ponudbo v 

vrednosti: 
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Kandidat MAKRO 5 GRADNJE, izgradnja objektov, d. o. o., Koper, Obrtniška 

ulica 5, 6000 Koper je podal izhodiščno ponudbo v vrednosti: 

 

 

5. POGAJANJA 

Posledično je koncedent na podlagi Sklepa o priznanju sposobnosti, s 

kandidatoma izvedel pogajanja skladno s 2. točko Navodil iz razpisne 

dokumentacije. Pogajanja so bila izvedena v treh krogih in sta se jih udeležila 

oba kandidata. 
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6. POVABILO K ODDAJI KONČNE PONUDBE (III. FAZA) 

Na podlagi izvedenih pogajanj je koncedent pripravil in obema kandidatoma 

dne 9. 10. 2021 preko uporabljenega informacijskega sistema posredoval 

Povabilo k oddaji končne ponudbe. Rok za oddajo končne ponudbe je bil 

določen dne 23. 11. 2021 do 14:00 ure. 

 

Do roka za oddajo končnih ponudb, to je do dne 23. 11. 2021 do 14:00, je 

koncedent preko informacijskega sistema S-Procurement prejel naslednjo 

ponudbo s strani kandidata: 

- ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih 

projektov, d. d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, prejeta dne 23. 11. 2021 

ob 12:03 uri. 

 

Nepravočasnih ponudb ni bilo. Odpiranje ponudb je potekalo dne 23. 11. 2021 

s pričetkom dešifriranjem ovojnic ob 14:05 uri. Zapisnik o odpiranju ponudb je 

bil kandidatu poslan preko uporabljenega informacijskega sistema po 

izvedenem odpiranju. 

 

7. PREGLED IN OCENITEV KONČNIH PONUDB 

Iz ponudbe kandidata izhaja, da znaša skupna ponujena vrednost 

10.547.389,80 EUR brez DDV oziroma 12.867.815,56 z DDV.  

 

Strokovna komisija je skladno z razpisno dokumentacijo in povabilom k 

oddaji ponudb pregledala prispelo ponudbo.  

 

 

POGOJI  /  KANDIDAT ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje 

ekoloških in energetskih projektov, d. d., 

Preloška cesta 1, 3320 Velenje 

PONUDBA 

Pooblastilo za podpis in 

oddajo ponudbe 

Ponudba je elektronsko podpisana s strani 

zakonitega zastopnika. 
 

OBR – Končna ponudba 

 

Kandidat je predložil ustrezno končno 

ponudbo. 
 

OBR – Vzorec koncesijske 

pogodbe (parafiran) 

Kandidat je predložil vzorec koncesijske 

pogodbe, ki je parafiran s podpisom zadnje 

strani. 

 

OBR-Izjava banke Kandidat je predložil OBR-Izjava banke.  
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OBR-Finančno 

zavarovanje za resnost 

ponudbe 

Kandidat je predložil OBR-Finančno 

zavarovanje za resnost ponudbe.  

OBR-Finančno 

zavarovanje za dobro in 

pravočasno izvedbo 

Kandidat je predložil OBR-Finančno 

zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo.  

 

Strokovna komisija je pregledala edino prejeto končno ponudbo in ugotovila, 

da je kandidat predložil vse zahtevane dokumente. 

 

Iz ponudbe kandidata izhaja, da znaša ponujena mesečna finančna 

obremenitev koncedenta 58.596,61 EUR brez DDV, kar skupaj za celotno 

koncesijsko obdobje 180 mesecev znaša 10.547.389,80 EUR brez DDV oziroma 

12.867.815,56 z DDV, kandidat ponuja zagotovljeno mesečno porabo 

električne energije vključno z el. energijo za toplotno oskrbo v višini 24.000 kWh, 

kandidat je tudi ponudil uporabo BIN tehnologije pri vodenju projekta. 

Kandidat je v ponudbi predložil vse obrazce in dokumente v vsebini in obliki kot 

je bila zahteva v Povabilu k oddaji končne ponudbe. 

 

Koncedent ponudbe ni razvrščal glede na merilo za izbiro najugodnejšega 

kandidata, saj je koncedent prejel eno samo ponudbo. Slednja ni vsebovala 

računskih napak. Koncedent je preveril gospodarnost prejete ponudbe in 

ugotovil, da ponujena cena zagotavlja gospodarno podelitev koncesije, pri 

čemer je koncedent pripravil pred izdajo odločitve tudi novelacijo 

Investicijskega programa, glede na podatke iz končne prejete ponudbe, 

katere povzetek je bil predstavljen na občinskem svetu. 

 

Strokovna komisija je na podlagi navedenega ocenila, da kandidat v celoti 

izpolnjuje vse pogoje, določene v razpisni dokumentaciji in povabilu k oddaji 

končne ponudbe, njegova ponudba pa je v celoti skladna z zahtevami iz 

razpisne dokumentacije.  

 

Na podlagi takšnih ugotovitev je strokovna komisija podala koncedentu 

predlog za sprejem odločitve.  

 

8. ODLOČITEV KONCEDENTA 

Na podlagi predloga strokovne komisije, je koncedent v postopku javnega 

razpisa odločil, kot sledi:  

 

1. V postopku javnega razpisa: »JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA 

IZVEDBO PROJEKTA »VRTEC ŽALEC ZAHOD« se izbere ponudbo 
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kandidata ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in 

energetskih projektov, d. d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člani strokovne komisije (podpisi) 

- mag. Nataša Gaber Sivka  

- dr. Boštjan Ferk  

- mag. Gabrijela Vodnik 

- Natalija Starič Žikić 

- Lea Pungartnik 

 

            

        

Vložiti: 

- arhiv naročnika 
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KONCEDENT: 

OBČINA ŽALEC 

ULICA SAVINJSKE ČETE 5 

3310 ŽALEC 

 

Številka: … 

Datum: … 

 

 

Na podlagi 44. člena in 90. člena Zakona o javnem naročanju (v nadaljnjem 

besedilu: ZJN-3), 56. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (v nadaljnjem 

besedilu: ZJZP) in 18. člena Koncesijskega akta za izvedbo projekta javno-zasebnega 

partnerstva - Vrtec Žalec Zahod (Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020) ter Odloka 

o spremembi koncesijskega akta za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva 

– Vrtec Žalec Zahod (Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021) v postopku javnega 

razpisa »JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA »VRTEC ŽALEC 

ZAHOD« objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko objave JN000794/2021-

U01 dne 12. 2. 2021, sprejema naslednjo 

 

 

ODLOČITEV O IZBIRI  

 

1. V postopku javnega razpisa: »JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO 

PROJEKTA »VRTEC ŽALEC ZAHOD« se izbere ponudbo kandidata - ESOTECH, 

družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d. d., Preloška 

cesta 1, 3320 Velenje. 

 

Obrazložitev : 

Koncedent je na Portalu javnih naročil dne 12. 2. 2021pod št. objave JN000794/2021-U01 objavil javni 

razpis »JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA »VRTEC ŽALEC ZAHOD«. 

 

Javni razpis se izvaja skladno z določili Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) 

in ob smiselni uporabi predpisov o javnem naročanju kot konkurenčni postopek s 

pogajanji v skladu s 44. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 

in 14/18; v nadaljevanju »ZJN-3«). Za izvedbo postopka izbire koncesionarja in vso 

komunikacijo med koncedentom in koncesionarjem se uporablja informacijski sistem 

S-Procurement. 

 

Do roka za oddajo prijav, to je do dne 31. 5. 2021 do 12:00 ure, je koncedent preko 

informacijskega sistema S-Procurement prejel prijave s strani kandidatov: 

- ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d. d., 

Preloška cesta 1, 3320 Velenje, prejeta dne 31. 5. 2021, ob 8:38 uri.  
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- MAKRO 5 GRADNJE, izgradnja objektov, d. o. o., Koper, Obrtniška ulica 5, 6000 

Koper, prejeta dne 31. 5. 2021, ob 11:06 uri. 

 

Nepravočasnih prijav ni bilo.  

 

Po pregledu prejetih prijav je koncedent ugotovil, da vsebujeta prijavi vse 

dokumente in obrazce v vsebini in obliki, kot je bilo zahtevano v razpisni 

dokumentaciji, nadalje da za kandidata niso podani razlogi za izključitev. Posledično 

je koncedent s Sklepom o priznanju sposobnosti, št. 4901-0005/2021, z dne 16. 6. 2021, 

odločil, da se kandidatoma prizna sposobnost in se ju uvrsti v 2. fazo dialoga. Sklep o 

priznanju sposobnosti je bil objavljen na portal javnih naročil dne 16. 6. 2021 in je 

postal pravnomočen dne 30. 6. 2021. 

 

 

Kandidat ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d. 

d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje je podal izhodiščno ponudbo v vrednosti: 
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Kandidat MAKRO 5 GRADNJE, izgradnja objektov, d. o. o., Koper, Obrtniška ulica 5, 

6000 Koper je podal izhodiščno ponudbo v vrednosti: 

 

 

Posledično je koncedent na podlagi Sklepa o priznanju sposobnosti, s kandidatoma 

izvedel pogajanja skladno s 2. točko Navodil iz razpisne dokumentacije. Pogajanja 

so bila izvedena v treh krogih (prvi krog 26.6.2021, drugi krog 23.8.2021 in tretji krog 

30.09.2021) in sta se jih udeležila oba kandidata. Na podlagi izvedenih pogajanj je 

koncedent pripravil in kandidatoma dne 9. 10. 2021 preko uporabljenega 

informacijskega sistema posredoval Povabilo k oddaji končne ponudbe. Rok za 

oddajo končne ponudbe je bil določen dne 23. 11. 2021 do 14:00 ure.  
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Do roka za oddajo končnih ponudb, to je do dne 23. 11. 2021 do 14:00, je koncedent 

preko informacijskega sistema S-Procurement prejel naslednjo ponudbo s strani 

kandidata: 

- ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d. 

d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, prejeta dne 23. 11. 2021 ob 12:03 uri. 

 

Nepravočasnih ponudb ni bilo. Odpiranje ponudb je potekalo dne 23. 11. 2021 s 

pričetkom dešifriranjem ovojnic ob 14:05 uri. Zapisnik o odpiranju ponudb je bil 

kandidatu poslan preko uporabljenega informacijskega sistema po izvedenem 

odpiranju. 

 

Iz ponudbe kandidata izhaja, da znaša ponujena mesečna finančna obremenitev 

koncedenta 58.596,61 EUR brez DDV, kar skupaj za celotno koncesijsko obdobje 180 

mesecev znaša 10.547.389,80 EUR brez DDV oziroma 12.867.815,56 z DDV. Kandidat 

ponuja zagotovljeno mesečno porabo električne energije vključno z el. energijo za 

toplotno oskrbo v višini 24.000 kWh, kandidat je tudi ponudil uporabil BIN tehnologije 

pri vodenju projekta. Kandidat je v ponudbi predložil vse obrazce in dokumente v 

vsebini in obliki kot je bila zahteva v Povabilu k oddaji končne ponudbe. 

 

Koncedent ponudbe ni razvrščal glede na merilo za izbiro najugodnejšega 

kandidata, saj je koncedent prejel eno samo ponudbo. Slednja ni vsebovala 

računskih napak. Koncedent je preveril gospodarnost prejete ponudbe in ugotovil, 

da ponujena cena zagotavlja gospodarno podelitev koncesije, pri čemer je 

koncedent pripravil pred izdajo odločitve tudi novelacijo Investicijskega programa, 

glede na podatke iz končne prejete ponudbe, katere povzetek je bil predstavljen na 

občinskem svetu. 

 

Pred izdajo odločitve o izbiri je  Občinski svet Občine Žalec dne 15. 12. 2021 potrdil 

vsebino Koncesijske pogodbe za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva 

»Vrtec Žalec zahod«,  predvidena finančna obremenitev  proračuna v letih 2023 do 

2038,  ter pooblastil župana za podpis koncesijske pogodbe."     

 

Glede na vse navedeno, je koncedent ugotovil, da je ponudba kandidata ESOTECH, 

družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d. d., Preloška cesta 

1, 3320 Velenje, najugodnejša dopustna ponudba in odločil, kot izhaja iz izreka te 

odločitve.  

 

S tem je izdaja te odločitve utemeljena.  

 

Pravni pouk: 
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Ponudniki lahko vložijo obrazložen zahtevek za revizijo postopka javnega naročila v 

roku 8 delovnih dni od dneva prejema te odločitve, skladno z Zakonom o pravnem 

varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 

90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19 ; ZPVPJN). Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri 

naročniku, s kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za javno 

upravo, Direktorat za javno naročanje. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno 

pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki 

v okviru informacijskega sistema »S-Procurement«, če je… 12. 2021 podpisan z 

digitalnih podpisom. Vlagatelj zahtevka za revizijo mora zahtevku za revizijo priložiti 

original potrdilo banke o plačilu takse v višini 25.000,00 EUR, na račun Ministrstva za 

finance št. 01100-1000358802, sklic 16110-7111290-0079421. 

 

     

   Občina Žalec 

           Župan  

Janko Kos 

 

           

Vročitev: 

 objava na portalu javnih naročil, 

 arhiv. 

 

 


