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PREDLOG SKLEPA: 

1. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi pooblašča župana, da v imenu občine pristopi 
k izvedbi postopkov za pridobitve dela ustanoviteljskih pravic v družbi Snaga javno 
podjetje, d. o. o.  
 
2. SKLEP 
Občinska uprava pripravi izhodišča za razpravo o ureditvi gospodarske javne službe 
gospodarjenja z odpadki v obliki neposredno podeljene koncesije oziroma podelitvi 
koncesije na javnem razpisu.  

 
 
PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA: 

Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih glasov na seji prisotnih svetnic 
in svetnikov. 
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Pridobitev ustanoviteljskih pravic v družbi Snaga javno podjetje, d. o. o. 
 
Občina Ruše je v letu 1997 podpisala Koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe 
za ravnanje z odpadki (št. 353-4/97 z dne, 04. 06. 1997 z izvajalcem Snaga javno podjetje, d. o. o. 
in Saubermacher Slovenija d. o. o. Naslednik te 10-letne pogodbe je bila tudi Občina Selnica ob 
Dravi. Po izteku navedene pogodbe so vse tri vključene občine (ob navedenih še Lovrenc na 
Pohorju) sklenila aneks k obstoječi pogodbi, ki se izteče maja 2008. 
 
Zaradi pričetka veljavnosti novega Zakon o javno zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/2006), 
ki je možnost podaljšanja javno-zasebnih partnerstev, razen v izjemnih primerih, onemogočil, 
moramo v letu 2008 koncesijska razmerja razrešiti. 
 
Občinska uprava Občine Selnica ob Dravi je v sodelovanju z Občino Ruše preverila možnosti 
organizacijskih oblik izvajanja omenjene javne službe. Ugotovljeno je bilo, da obstajajo naslednje 
možnosti za ureditev javne službe ravnanja z odpadki: 

- podelitev koncesije na osnovi javnega razpisa (koncesionar je lahko javno podjetje ali 
zasebno podjetje), 

- neposredna podelitev koncesije javnemu podjetju oziroma gospodarski družbi, v 100% 
javni lasti, 

 
Glede na dejstvo, da do konca maja 2008 ne bi bilo mogoče izvesti vseh potrebnih postopkov za 
javni razpis koncesije (sprememba ustreznih aktov, objava na portalu javnih naročil, izbor, 
morebitne pritožbe …), je trenutna rešitev pridobitev lastniških deležev v javnem podjetju Snaga 
javno podjetje, d. o. o. Prvi razgovori z obstoječimi lastniki so pokazali, da je Občina Duplek 
pripravljena zmanjšati svoj delež v navedeni družbi (o tem je Občinski svet Občine Duplek 
razpravljal na svoji seji, 18. 3. 2008).  
 
Po nam dostopnih podatkih je trenutno lastniška struktura v družbi naslednja: 

- MOM 82,59 % 
- Občina Duplek 2,68 % 
- Občina Rače - Fram 3,55 % 
- Občina Starše 1,93 % 
- Občina Hoče - Slivnica 5,97 % 
- Občina Miklavž na Dravskem polju 3,28 % 

 
Prenesti je potrebno le simboličen delež kapitala, s katerim je občina sedanja lastnica udeležena v 
družbi. V skladu s 475. členom Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06, 60/06, 26/07, 
33/07 in 67/07) mora osnovni vložek znašati najmanj 50,00 €. S pridobitvijo novega samostojnega 
poslovnega deleža preidejo na pridobitelja, to je Občino Selnica ob Dravi, vse pravice in 
obveznosti družbenika v ustreznem razmerju glede na poslovni delež, s tem pa dobi občina tudi 
možnost, da sklene pogodba o izvajanju gospodarske javne službe neposredno. 
 
Lastništvo javnega podjetja ne onemogoča morebitne kasnejše izbire drugega koncesionarja po 
javnem razpisu, ampak omogoča trenutno rešitev nastale situacije in našo vključenost v aktivnosti 
pri iskanju regijskega odlagališča oz. sežigalnice. V kolikor se bo občinski svet odločil, da 
pristopimo k javnemu razpisu za izbor koncesionarja, bo občinska uprava pridobila potrebne 
podatke in pripravila ustrezne akte za sprejem. 
 
Glede na navedenega predlagamo Občinskemu Svetu Občine Selnica ob Dravi, da sprejme 
predlagana sklepa. 


