
 
 
 
 
 
 
 
 

VABILO K SODELOVANJU 
 

 

Spoštovani! 
 

Z namenom javne objave ter posvetovanja z javnostjo vas vabimo k oddaji pripomb in predlogov na 
predlog »Odloka o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne 
službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Žirovnica«. 

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 12. septembra 2018 na e-naslov: obcina@zirovnica.si ali 
po pošti na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica. 

Prijazno vabljeni! 

 

Razlogi za sprejem predpisa: 

Z Odlokom o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica je gospodarska javna služba 
operaterja določena kot izbirna lokalna gospodarska javna služba, za izvajanje katere se lahko podeli 
koncesija. Občina ima sprejet Odlok o načinu izvajanja in podelitvi koncesije lokalne gospodarske javne 
službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina za geografsko območje Občine 
Žirovnica (Uradni list RS, št. 40/2008). Ker s koncesionarjem ni uspela uskladiti aneksa h Koncesijski 
pogodbi, kot je bilo predvideno s trenutno veljavnim odlokom, je koncesionar predlagal ureditev 
obstoječega razmerja na način, da se sporazumno prekine koncesijsko pogodbo. Občina je predlog 
koncesionarja zavrnila in po pridobljenem mnenju Ministrstva za infrastrukturo št. 360-405/2013/212 
zaključila, da je edina možnost podaljšanja koncesije podelitev nove koncesije, pri čemer se postopek 
podelitve koncesije izvede z novim javnim razpisom na način, da se koncesijo podeli ponudniku, ki v novem 
postopku javnega razpisa odda najugodnejšo ponudbo. Dne 29. 6. 2018 sta sedanji koncesionar in Občina 
Žirovnica sklenila Sporazum glede izvajanja Koncesijske pogodbe št. 41406-0001/01 z dne 30. 7. 2001, ki 
vsebuje soglasje obstoječega koncesionarja, da se lahko izvede nov postopek javnega razpisa za izvajanje 
predmetne gospodarske javne službe. V sporazumu so opredeljeni pogoji in način izvedbe javnega razpisa 
za podelitev nove koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe dejavnosti operaterja 
distribucijskega omrežja v Občini Žirovnica. V tem sporazumu se je  Občina Žirovnica zavezala na prvi 
naslednji seji po podpisu tega sporazuma obravnavati gradivo za sprejem novega koncesijskega akta na 
seji občinskega sveta. Občina Žirovnica načrtuje izvedbo javnega razpisa za izbiro koncesionarja, ki bi 
prevzel izvedbo predmetne javne službe. Predvideno koncesijsko obdobje je 35 let, kar je skladno z 
določbami Energetskega zakona.   
 
Predlog novega odloka je pripravil Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak, Poslovna enota 
Ljubljana, Ukmarjeva 2, Ljubljana. 
 
V skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) 
Občina Žirovnica opozarja, da gre za predlog, glede katerega ne jamči odškodninsko ali kako drugače. 
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