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Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06-
ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11-ORZGJS40) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) 
je Občinski svet Občine Komen, na svoji … redni seji, dne … sprejel 
 
Obrazložitev 
V skladu z določilom 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ lahko lokalna skupnost (občina) 
zagotavlja gospodarske javne službe z dajanjem koncesij. Kot določa Zakon o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/ koncesionirano gospodarsko javno službo opravlja koncesionar v svojem imenu n za svoj račun na podlagi 
pooblastila koncesionarja (29. člen ZGJS). Koncesionar je pa lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje 
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane dejavnosti (31. člen ZGJS). Koncedent pa je republika ali 
lokalna skupnost (občina), odvisno od vrste gospodarske javne službe (31. člen ZGJS). 
  
V skladu z določilom 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ se s koncesijskim aktom določi 
predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne službe za posamezno koncesijo. Koncesijski akt pa je odlok 
lokalne skupnosti. Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ v navedenem členu še določa, da se s koncesijskim 
aktom lahko da koncesionarju javno pooblastilo, če tako določa zakon. Vsebino koncesijskega akta določa 33. 
člen Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/. Slednji tako določa, da koncesijski akt vsebuje: 
 dejavnost ali zadeve, ki so predmet gospodarske javne službe, 
 območje izvajanja gospodarske javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov, 
 pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 
 morebitna javna pooblastila koncesionarju, 
 splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo, 
 vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja, 
 začetek in čas trajanja koncesije, 
 vire financiranja gospodarske javne službe, 
 način plačila koncesionarja ali način plačila odškodnine za izvrševanje gospodarske javne službe oziroma 

varščine, 
 nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, 
 prenehanje koncesijskega razmerja, 
 organ, ki opravi izbor koncesionarja, 
 organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in 
 druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne službe. 
 

ODLOK 
O PREDMETU IN POGOJIH ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE OBVEZNE OBČINSKE 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE24-URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V OBČINI KOMEN 
 
1. Splošne določbe 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo predmet in pogoji opravljanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine 
Komen (v nadaljevanju: občina).  
(2) S tem odlokom se določijo: 

 dejavnosti, ki so predmet javne službe, 
 območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov, 
 pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 
 javna pooblastila koncesionarju, 
 splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo, 
 vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja, 
 začetek in čas trajanja koncesije, 
 viri financiranja javne službe, 
 način plačila koncesionarja, 
 nadzor nad izvajanjem javne službe, 
 prenehanje koncesijskega razmerja, 
 organ, ki opravi izbor koncesionarja, 
 organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in 
 druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe. 

 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/, ki določa, da se s koncesijskim aktom določi predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne službe za 
posamezno koncesijo. Koncesijski akt pa je odlok lokalne skupnosti. Na tem mestu moramo opomniti na določilo 
3. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/, ki določa, da pogrebna dejavnost obsega 
zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba. 
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Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/, ki določa, da koncesijski akt vsebuje: 
 dejavnost ali zadeve, ki so predmet gospodarske javne službe, 
 območje izvajanja gospodarske javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov, 
 pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 
 morebitna javna pooblastila koncesionarju, 
 splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo, 
 vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja, 
 začetek in čas trajanja koncesije, 
 vire financiranja gospodarske javne službe, 
 način plačila koncesionarja ali način plačila odškodnine za izvrševanje gospodarske javne službe oziroma 

varščine, 
 nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, 
 prenehanje koncesijskega razmerja, 
 organ, ki opravi izbor koncesionarja, 
 organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in 
 druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne službe. 
 

2. člen 
(izrazi) 

Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko 
dejavnosti in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi. 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom se določa pomen izrazov uporabljenih v odloku. 
 

3. člen 
(uporaba predpisov)  

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, 
se uporabljajo določila zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost. 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom se določa t.i. subsidiarna uporaba zakonov, ki urejajo posamezne javne službe. V skladu z navedenim 
se za vsa vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe, ki niso posebej urejena s tem odlokom, uporabljajo določila 
teh zakonov. 
 
2. Predmet javne službe 
 

4. člen 
(storitve, ki so predmet javne službe)  

S storitvami javne službe se zagotavlja 24-urna dežurna pogrebna služba, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti do 
hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov 
oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 3. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/, ki določa, 
da pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna 
služba, ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba. Na tem mestu moramo opomniti 
na še določilo prvega odstavka 8. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/, ki določa, da 24-
urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali 
zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in 
nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če Zakon o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti /ZPPDej/ ne določa drugače. 
 
3. Območje izvajanja javne službe, uporabniki ter razmerja do uporabnikov 
 

5. člen 
(območje izvajanja javne službe)  

Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost izvaja na celotnem območju občine. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila druge alineje 33. člena Zakona o gospodarskih javnih služba /ZGJS/, ki 
določa, da koncesijski akt vsebuje območje izvajanja javne službe. 
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6. člen 

(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)  
(1) Uporabnice in uporabniki (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) imajo, na območju občine pravico do uporabe 
storitev javne službe na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pogrebno in 
pokopališko dejavnost in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi. 
(2) Uporaba storitev javne službe je obvezna, razen v primerih, določenih z zakonom ali na njegovi podlagi 
sprejetimi predpisi. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 5. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, 
ki določa, da so javne dobrine pod enakimi z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti določenimi pogoji dostopne 
vsakomur. 
  
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 5. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah /ZGJS/, ki določa, da je uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi gospodarskimi javnimi 
službami obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere ne določa drugače. 
 
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar 
 

7. člen 
(pogoji) 

(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače. 
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske 
javne službe so: 
 da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v 

ustanovitveni akt, 
 da ima zaposleni najmanj dve osebi, 
 da ima najmanj eno posebno vozila za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene, 
 da ima najmanj en hladilnih prostor za pokojnike, 
 da ima najmanj eno transportno krsto, 
 da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki. 

 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 30. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/, ki določa, da je koncesionar lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, 
ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa 
drugače. 
  
Z besedilom drugega odstavka so določeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki 
je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Besedilo je oblikovano na podlagi določila tretje alineje 33. 
člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da koncesijski akt vsebuje pogoje, ki jih mora 
izpolnjevati koncesionar in v skladu z določilom drugega odstavka 8. člena Zakona o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti /ZPPDej/, ki določa, da mora izvajalec 24-urne dežurne službe izpolnjevati pogoje iz prve, druge, tretje, 
šeste, sedme in osme alineje prvega odstavka 7. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ in 
ravnati v skladu s pokopališkim redom in drugimi predpisi občine.  
 
5. Javno pooblastilo 
 

8. člen 
(javno pooblastilo) 

(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe opravlja strokovno-tehnične in upravne naloge javne službe, 
in sicer: 

 zagotavljanja urejenosti pokopališč v občini, 
 izvajanja investicijskega vzdrževanja pokopališč v občini, 
 izvajanja investicije, za katero si koncesionar kot upravičenec pridobi sredstva iz drugih virov, 
 oddajo grobov v najem, 
 vodenja evidenc ter drugih soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališča. 

(2) Za izvajanje nalog iz pete alineje prvega odstavka tega člena mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo, 
ki izpolnjuje pogoje za vodenje in odločanje v upravnem postopku. 
Obrazložitev: 
Z besedilom se določa obseg javnega pooblastila, ki se nanaša na opravljanje upravnih nalog. Na tem mestu 
moramo opomniti, da je navedeno določilo oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 121. člena Ustave 
Republike Slovenije /Ustava RS/, ki določa, da lahko pravne ali fizične osebe z zakonom ali na njegovi podlagi 
dobijo javno pooblastilo za opravljanje določenih nalog državne uprave. S tem se dopušča možnost, da lahko občine 
ustanoviteljice z odlokom podelijo javno pooblastilo za izvrševanje upravnih funkcij, ki se nanašajo na opravljanje 
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dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih služb. Na tem mestu moramo opomniti, da se javna pooblastila lahko 
izvršujejo na tri načine, kot to sicer velja za izvrševanje upravnih funkcij, in sicer: 
 z izdajanjem splošnih aktov, 
 z izdajanjem posamičnih aktov oziroma odločanjem o posamičnih stvareh, 
 z opravljanjem materialnih dejanj. 
 
Pooblastilo za izdajanje splošnih aktov obsega pravico nosilca javnega pooblastila, da s svojim splošnim 
(abstraktnim) aktom na obvezen način, torej kot obvezno pravo, ureja določena vprašanja oziroma razmerja. V tem 
okviru lahko kot izvajalec lokalnih gospodarskih javnih služb v skladu s predpisi podrobneje urejajo tehnične, 
oskrbovalne in druge standarde za opravljanje posameznih lokalnih gospodarskih javnih služb. 
  
Pooblastilo za odločanje o posamičnih stvareh je najpogostejša oblika pooblastila, v okviru katere lahko nosile 
javnega pooblastila s posamičnim aktom odloča o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih pravnih oziroma fizičnih 
oseb. V tej zvezi moramo opomniti, da mora nosilec javnega pooblastila za odločanje v posamičnih stvareh, 
katerega vsebina je upravna stvar, pri odločanju postopati po določilih veljavnega Zakona o splošnem upravnem 
postopku /ZUP/ , če niso posamezna vprašanja tega postopka z zakonom urejena drugače. 
  
Vsebina javnega pooblastila za opravljanje materialnih dejanj je upravna funkcija, ki se izvršuje z realnimi dejanji, 
kot je npr. vodenje evidenc, izvajanje upravnega nadzora itn. 
 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določil drugega odstavka 27. člena Zakona o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti /ZPPDej/, ki določa, da lahko občina pooblasti koncesionarja za izvajanje naslednjih nalog: 
 zagotavljanje urejenosti pokopališča, 
 izvajanje investicijskega vzdrževanja, 
 izvajanje investicije, za katero si koncesionar kot upravičenec pridobi sredstva iz drugih virov, 
 oddajo grobov v najem, 
 vodenje evidenc ter izdajanja soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določil veljavne Uredbe o izobrazbe in strokovnem izpitu za 
vodenje in odločanje v upravnem postopku, ki določa izobrazbo, ki jo mora imeti oseba za vodenje upravnega 
postopka oziroma opravljanje posameznih procesnih dejanj v postopku in odločanje v upravnih zadevah.  
 
6. Splošni pogoji za izvajanje javne službe 
 

9. člen 
(splošni pogoji za izvajanje javne službe)  

Koncesionar izvaja javno službo s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov ter v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno 
in pokopališko dejavnost, in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi. 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom se določajo splošni pogoji za izvajanje javne službe. Besedilo je oblikovano v skladu z določilom 2. 
člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/, ki določa, da se pogrebna in pokopališka dejavnost 
opravljata s spoštovanjem in pieteto do pokojnic ali pokojnikov in njihovih svojcev. 
 
7. Obseg monopola 
 

10. člen 
(obseg monopola) 

Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz 1. člena tega odloka na območju občine se podeli enemu 
koncesionarju. 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom se določa obseg monopola. Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe na posameznem 
zaokroženem območju občine se podeli enemu koncesionarju, ki s tem pridobi posebno in izključno pravico za 
izvajanje dejavnosti javne službe. Besedilo je oblikovano na podlagi določila šeste alineje 33. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da koncesijski akt vsebuje vrsto in obseg monopola ali način 
njegovega preprečevanja. 
 
8. Začetek in čas trajanja koncesije 
 

11. člen 
(začetek koncesije) 

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe. 
 
 
 
Obrazložitev: 
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Besedilo je oblikovano na podlagi določila sedme alineje 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, 
ki določa, da koncesijski akt vsebuje začetek in čas trajanja koncesije. 

 
12. člen 

(čas trajanja koncesije)  
Koncesija se podeli za obdobje 15 let (navesti čas trajanja koncesije). 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila sedme alineje 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, 
ki določa, da koncesijski akt vsebuje začetek in čas trajanja koncesije. 
 
9. Viri financiranja javne službe 
 

13. člen 
(viri financiranja javne službe)  

Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe: 
 z plačili uporabnikov storitev javne službe, 
 iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine. 
 

Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila osme alineje 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki 
določa vire financiranja gospodarske javne službe. 
 
Besedilo je oblikovano na podlagi določil 59. in 60. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/. V skladu 
z določilom 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ uporabniki za uporabo javnih dobrin, ki so 
glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo ceno proizvoda 
ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila. Navedene cene se lahko subvencionirajo. 
Z aktom, s katerim se določi subvencioniranje, se določita tudi višina in vir subvencij. Sredstva za subvencije pa se 
zagotovijo v proračunu občine (60. člen ZGJS). 
 
10. Način plačila koncesionarja 
 

14. člen 
(koncesijska dajatev)  

(1) Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko dajatev za izvrševanje gospodarske javne službe. 
(2) Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v odstotkih od cene storitve koncesionarja, način obračuna in 
plačila pa se podrobneje določi v koncesijski pogodbi. 
(3) Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje 
koncesijska dajatev. 
(4) V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa zagotavljanja javne službe, se lahko koncedent v javnem 
interesu in v korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske dajatve, kar se posebej opredeli v koncesijski pogodbi. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila devete alineje 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, 
ki določa, da koncesijski akt vsebuje način plačila koncesionarja ali način plačila odškodnine za izvrševanje 
gospodarske javne službe oziroma varščine. 
 
11. Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe 
 

15. člen 
(nadzor) 

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajajo pristojne službe občinske uprave in občinski svet. 
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje pristojni organ občinske uprave. 
 
 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila desete alineje 33. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/, ki določa nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 50.a člena Zakona o lokalni 
samoupravi /ZLS/, ki določa, da občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih 
aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti. Za opravljanje navedenega nadzorstva se v okviru 
občinske uprave lahko ustanovi občinska inšpekcija. Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski 
inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen 
inšpekcijski nadzor. 
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12. Prenehanje koncesijskega razmerja 
 

16. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja)  

Koncesijsko razmerje preneha: 
 s prenehanjem koncesijske pogodbe, 
 z odkupom koncesije, 
 z odvzemom koncesije, 
 s prevzemom javne službe v režijo, 
 v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo. 

 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 41. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da 
razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha: 
 s prenehanjem koncesijske pogodbe, 
 z odkupom koncesije, 
 z odvzemom koncesije, 
 s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo. 

 
17. člen 

(prenehanje koncesijske pogodbe)  
(1) Koncesijska pogodba preneha: 
 po preteku časa, za katerega je bila sklenjen 
 z odpovedjo, 
 z razdrtjem. 

(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi 
oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 42. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da 
koncesijska pogodba preneha: 
 po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, 
 z odpovedjo, če je bila sklenjena za nedoločen čas, 
 z razdrtjem. 
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju 
pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi. 

 
18. člen 

(odkup koncesije) 
(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne 
službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki 
jih je koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javne službe. 
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski pogodbi. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 43. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da z 
odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je 
predmet koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil 
ali drugače pridobil za namen izvajanja koncesionirane gospodarske javne službe. Odkup je možen samo, če je 
izrecno predviden v koncesijskem aktu ali v koncesijski pogodbi, s katero se določijo tudi način, obseg in pogoji 
odkupa. Ne glede na navedeno pa je odkup lahko prisilen. Za prisilen odkup koncesije se uporabljajo določbe 
predpisov, ki urejajo razlastitev. Ob prisilnem odkupu je koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se 
določa po predpisih o razlastitvi. 

 
19. člen 

(odvzem koncesije) 
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe: 
 če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku, 
 če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana 

gospodarska javna služba, 
 če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da je so povzročene motnje v izvajanju 

dejavnosti, 
 če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta, 
 zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe, 
 če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati. 
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(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte 
in pete alinee prvega odstavka tega člena. 
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do 
odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 44. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da 
koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju: • če ne začne z opravljanjem koncesionirane gospodarske 
javne službe v za to določenem roku; • če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska 
javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba. Pogoji odvzema koncesije se določijo v 
koncesijskem aktu ali v koncesijski pogodbi. V primeru odvzema koncesije v javnem interesu je koncedent dolžan 
plačati koncesionarju odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi. 

 
20. člen 

(prevzem javne službe v režijo)  
(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo. 
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 45. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da 
koncedent lahko prevzame koncesionirano gospodarsko javno službo v režijo. Pogoji in način prevzema pa se 
določijo v koncesijskem aktu ali v koncesijski pogodbi. 
 
13. Način podelitve koncesije 
 

21. člen 
(javni razpis) 

(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa.  
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani občine v katalogu informacij 
javnega značaja. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah /ZGJS/, ki določa, da koncesionarje pridobiva koncedent na podlagi javnega razpisa. 
  
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila četrtega odstavka 36. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah /ZGJS/, ki določa, da se javni razpis objavi v uradnem glasilu Republike Slovenije. 

 
22. člen 

(oblika in postopek javnega razpisa)  
(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega akta, v skladu z določili zakona, ki ureja področje 
gospodarskih javnih služb. 
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene 
pogoje. 
(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi. 
(4) Županja oziroma župan (v nadaljnjem besedilu: župan) lahko z župani drugih občin, ki imajo skupni interes za 
izvedbo postopka javnega razpisa in podelitvijo koncesije za opravljanje dejavnosti javne službe, imenuje skupno 
strokovno komisijo in izvede skupni javni razpis. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah, ki 
določa, da je podlaga za javni razpis koncesijski akt, s katerim se določita tudi oblika in postopek javnega razpisa. 

23. člen 
(vsebina javnega razpisa) 

(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi zakona, ki ureja področje o javno-zasebnem partnerstvu. 
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
koncesionar in so določeni v 7. členu tega odloka. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah, ki 
določa, da je podlaga za javni razpis koncesijski akt, s katerim se določita tudi oblika in postopek javnega razpisa. 

 
24. člen 

(postopek izbire koncesionarja)  
(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek konkurenčnega dialoga v skladu z določili zakona, ki ureja javno-
zasebno partnerstvo, ob smiselni uporabi določil zakona, ki ureja javno naročanje in zakona, ki ureja gospodarske 
javne službe. 
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(2) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo 
predsednik in dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti delovne izkušnje z delovnega področja, da 
omogočajo strokovno presojo vlog.  
(3) Izbira koncesionarja se izvede po postopku določenem z zakonom, ki ureja področje javnih gospodarskih služb. 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom se določa postopek izbire koncesionarja. Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek konkurenčnega 
dialoga v skladu z določili zakona, ki ureja javna naročanja. 
  
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 52. člena Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu /ZJZP/, ki določa, da javni partner (koncedent) imenuje strokovno komisijo za izbiro zasebnega 
partnerja (koncesionarja) za izvedbo predmeta javno-zasebnega partnerstva ali sklenitev statusnega partnerstva, 
ki jo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Vsi člani komisije pa morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo 
in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog. V primeru izvedbe skupnega 
javnega razpisa pa mora imeti občina vsaj enega predstavnika v strokovni komisiji, ki ga imenuje župan. 
  
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila 37. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/, ki določa, da o izbiri koncesionarja odloča koncedent z upravno odločbo. V postopku izbire pa imajo vsi 
kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke. 
 
14. Organ, ki opravi izbor koncesionarja 
 

25. člen 
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)  

(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz drugega 
odstavka 23. člena tega odloka. 
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega in drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila 37. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/, ki določa, da o izbiri koncesionarja odloča koncedent z upravno odločbo. V postopku izbire pa 
imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke. Na tem mestu moramo opomniti 
na določilo drugega odstavka 67. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da o upravnih stvareh iz 
občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače 
določeno. 
 
15. Organ pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe 
 

26. člen 
(organ, pooblaščen za sklenitev pogodbe o koncesiji)  

Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan občine. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, 
da župan predstavlja in zastopa občino. Na tem mestu moramo opomniti na določilo 39. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da s koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita 
medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe.  
 
 
16. Druge sestavine potrebne za določitev in izvajanje javne službe 
 
16.1 Prenos koncesije 
 

27. člen 
(prenos koncesije) 

(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta. 
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja 
področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s 
soglasjem koncesionarja. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 46. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da 
lahko opravljanje koncesionirane gospodarske javne službe koncesionar prenese na drugo osebo samo, če je 
prenos predviden v koncesijski pogodbi in v predvidenem obsegu. V nasprotnem primeru je prenos možen samo z 
dovoljenjem koncesionarja. Koncedent pa lahko v celoti ali delno prenese opravljanje koncesionirane gospodarske 
javne službe samo v primerih, določenih s tem zakonom ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, 
drugače pa samo s soglasjem koncesionarja (47. člen ZGJS). 
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16.2 Višja sila 
 

28. člen 
(dolžnosti in pravice koncesionarja) 

(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih 
zaradi višje sile. 
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo 
stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine v nepredvidljivih okoliščinah. 
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo 
sporazumno med koncedentom in koncesionarjem. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 50. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da 
mora koncesionar v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano gospodarsko javno službo tudi ob 
nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar pravico zahtevati od 
koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe v 
nepredvidljivih okoliščinah. 
 
16.3 Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih 
 

29. člen 
(odgovornost za škodo) 

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe 
povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam. 
 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 51. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da je 
koncesionar v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju javne službe povzročijo pri njem zaposleni 
ljudje uporabnikom ali drugim osebam. 
 
16.4 Začasen prevzem 
 

30. člen 
(začasen prevzem) 

Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, 
lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v 
koncesijski pogodbi. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 52. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa lahko 
koncedent začasno zagotovi opravljanje javne službe s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen 
v koncesijski pogodbi, če koncesionar v primerih, ki so posledica pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi opravljanja 
koncesionirane gospodarske javne službe. 
 
 
16.5 Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja 
 

31. člen 
(vrsta odgovornosti)  

Koncedent ne odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju koncesionirane javne službe povzroči koncesionar 
uporabnikom ali drugim osebam. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 53. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da 
koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju koncesionirane gospodarske javne službe povzroči 
koncesionar uporabnikom ali drugim osebam, če s koncesijsko pogodbo ni dogovorjena drugačna vrsta 
odgovornosti. 
 
16.6 Zavarovanje odgovornosti za škodo 
 

32. člen 
 (zavarovanje) 

(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe 
povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za škodo. 
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo. 
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Obrazložitev: 
Z besedilom se določa obveznost sklenitve zavarovanja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzročijo pri 
koncesionarju zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam. 
 
17. Končna določba 
 

33. člen 
  (objava in začetek veljavnosti)  
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati 15. dan po objavi. 
  
Številka: 
Datum: 
  

Občina Komen 
mag. Erik Modic, župan 

 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 66. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da morajo biti 
statut in predpisi občine objavljeni, veljati pa začnejo petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno. Statut 
in drugi predpisi občine se objavijo v uradnem glasilu. 
 
 
 


