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Na podlagi določb 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 

št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11), 36. člena Zakona o 

javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list EU, št. 317/07 in 314/09), 

3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 

21/13, 111/13, 74/14 - odl. US in 92/14 - odl. US), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih 

službah v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 53/2008, 106/2012, 25/2013) ter v 

skladu z 29. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 

prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 – ZUJF) 

in 17. členom Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14) je 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 5. redni seji, dne 18. 2. 2015 sprejel 

naslednji 

 

 

 

O D L O K  

o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne 

gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v Občini 

Miren-Kostanjevica 

 

 

1. člen 

V Odloku o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s 

paro in vročo vodo v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 35/2011) se tretji 

odstavek 2. člena črta. 

 

 

2. člen 

V prvem in drugem odstavku 5. člena se besedilo »v kraju Miren« nadomesti z besedilom »v 

krajih Miren in Bilje«. 

 

 

3. člen 

V 7. členu se besedilo »v kraju Miren« nadomesti z besedilom »na dveh območjih – v kraju 

Miren in v kraju Bilje«. 

 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Za izvajanje gospodarske javne službe iz 1. člena tega odloka, se podeli ena koncesija 

enemu koncesionarju za vsako posamezno območje koncesije. Isti koncesionar lahko pridobi 

več koncesij.« 

 

 

4. člen 

V prvem odstavku 8. člena se besedilo »v kraju Miren« nadomesti z besedilom »v krajih 

Miren in Bilje«. 
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5. člen 

V prvem in drugem odstavku 9. člena se besedilo »v kraju Miren v Občini Miren-

Kostanjevica« nadomesti z besedilom »na posameznem območju izvajanja koncesije«. 

 

 

6. člen 

V prvem odstavku 22. člena se v prvem stavku za besedo »objavi« doda besedilo »v 

Uradnem listu RS in«. 

 

V petem odstavku se za besedo »objavo« doda besedilo »v Uradnem listu RS in«. 

 

 

7. člen 

Besedilo 24. člena se črta. 

 

 

8. člen 

Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»V postopku izbire najugodnejšega ponudnika se upoštevajo predvsem naslednja merila: 

(1) cena toplotne energije za uporabnike, 

(2) dosedanje reference ponudnika, 

(3) ogljični odtis pri obratovanju kotlovnice.« 

 

 

9. člen 

Besedilo 30. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Strokovna komisija sestavi zapisnik o odpiranju ponudb. Zapisniku morajo biti priložena 

pooblastila ponudnikov.« 

 

 

10. člen 

Prvi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Začetek in čas trajanja koncesije se opredelita v koncesijski pogodbi. Koncesija se podeli 

za največ 20 let, z možnostjo podaljšanja.« 

 

 

11. člen 

Besedilo 48. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Koncesijska pogodba se sklene za določen čas največ 20 let od dneva sklenitve 

koncesijske pogodbe, z možnostjo podaljšanja.« 

 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

12. člen 

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe v kraju Bilje mora 

biti objavljen najkasneje v 3 mesecih po uveljavitvi sprememb in dopolnitev odloka. 
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13. člen 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po 

objavi. 

 

 

 

Številka: 007-0007/2011-7 

Datum: 18. 2. 2015 

 

 

        ŽUPAN 

      Mauricij Humar 
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O B R A Z L O Ž I T E V  

 

 

1. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM SPREMEMB: 

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 

127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11), 

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

317/07 in 314/09), 

- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 

111/13, 74/14 - odl. US in 92/14 - odl. US), 

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 

27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 – ZUJF), 

- Statut Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14), 

- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 

53/2008, 106/2012, 25/2013). 

 

2. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

 

Spremembe in dopolnitve odloka se sprejemajo zaradi izvedbe investicijskega projekta z 

nazivom: »Mikro daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Bilje«, tj. izgradnje omrežja 

daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) v naselju Bilje. 

 

Občina Miren-Kostanjevica se je v skladu z Energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 17/14) 

in izdelanim Lokalnim energetskim konceptom (LEK), zavezala zasledovati cilje na področju 

energetske učinkovitosti, med njimi tudi za zmanjševanje uporabe fosilnih goriv in 

povečevanje uporabe obnovljivih virov energije. Na podlagi LEK-a je bil v novembru 2014 

izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Mikro daljinsko 

ogrevanje na lesno biomaso Bilje«, iz katerega izhaja, da naselje Bilje izpolnjuje pogoje za 

izgradnjo omrežja DOLB. Predviden rok za izvedbo projekta oz. zagon sistema DOLB je 

pričetek kurilne sezone 2015/16. 

 

Na podlagi investicijske dokumentacije želi Občina Miren-Kostanjevica podeliti koncesijo za 

izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v kraju 

Bilje enemu izvajalcu, ki bo vsem potencialnim uporabnikom zagotovil kvalitetno ter 

neprekinjeno izvajanje gospodarske javne službe. Predvideni uporabniki storitev so 

predvsem lastniki in uporabniki javnih objektov – vrtec in OŠ Bilje, Dom krajanov Negovan 

Nemec. 

 

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - 

ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11) v 6. členu določa možne oblike zagotavljanja gospodarskih 

javnih služb, ki so: režijski obrat, javni gospodarski zavod, javno podjetje, dajanje koncesij. V 

konkretnem primeru je najprimernejša oblika za izvajanja javne službe podelitev koncesije 

osebi zasebnega prava. Predmet in pogoji opravljanja gospodarske javne službe se določ ijo 

s koncesijskim aktom, tj. odlokom lokalne skupnosti. 

 

Za izvajanje navedene javne službe v kraju Miren je Občina Miren-Kostanjevica sprejela 

Odlok o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro 

in vročo vodo v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 35/2011), ki predstavlja pravno 
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podlago za izbiro izvajalca javne službe in sklenitev koncesijske pogodbe. Kot rečeno pa 

sprejeti odlok predvideva izvajanje javne službe le v kraju Miren in ne tudi v kraju Bilje. Zato 

ga je potrebno ustrezno spremeniti in prilagoditi prostorskemu izvajanju javne službe. V 

skladu z mnenjem strokovnjaka za področje javnih naročil je bilo aktualizirano in usklajeno 

tudi besedilo, ki zadeva samo podelitev koncesije. Sprejemanje novega odloka bi bilo po 

našem mnenju nepotrebno, saj trenutno veljavni predpis tudi s strokovno-tehničnega vidika 

ustrezno ureja izvajanje gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo. 

 

V skladu s 122. členom Statuta ureja postopek za sprejem splošnih aktov občine Poslovnik 

Občinskega sveta. Slednji v 96. členu predvideva za manj zahtevne spremembe in 

dopolnitve, kot so po našem mnenju predlagane spremembe in dopolnitve odloka, skrajšani 

postopek za sprejem odlokov. 

 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC: 

Predvidni so prihranki pri potrebnih sredstvih za ogrevanje priključenih objektov. Strošek 

izgradnje omrežja, priklop nanj in nakup toplotnih postaj so stroški izvajalca in ne 

obremenjujejo odjemalcev sistema. Ocenjena vrednost investicije za DOLB Bilje za javne 

stavbe je 123.220 € brez subvencije in ddv-ja oz 169.198 za vključitev poslovnega objekta 

brez ddv-ja in brez subvencije EKO sklada.   

 

4. DRUGO: 

         / 

 

 

Pripravila: 

Andreja Slejko, pravna služba 

 

 

          ŽUPAN 

               Mauricij Humar 


