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Na podlagi 32. �lena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93), 29. �lena 

Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 

70/00), 26 �lena Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 37/93 in 1/96), 9., 11. in 12. �lena 

Odloka o lokalnih gospodarskih službah v Ob�ini Selnica ob Dravi (MUV, št. 35/99) ter 7., 

16. in 79. �lena Statuta Ob�ine Selnica ob Dravi (MUV, št. 7/99) je Ob�inski svet 

Ob�ine Selnica ob Dravi na 33. redni seji, dne 11. aprila 2002, sprejel  

O D LO K  

o podelitvi koncesije za obvezno lokalno gospodarsko javno službo: pregledovanje, 

nadzorovanje in �iš�enje kurilnih naprav, dimnih vodov in zra�nikov zaradi varstva 

zraka  

I. PREDMET KONCESIJE  

1. �len  

Predmet koncesije je opravljanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanje, 

nadzorovanje in �iš�enje kurilnih naprav, dimnih vodov in zra�nikov zaradi varstva zraka 

(v nadaljevanju: dimnikarska služba). S tem odlokom se dolo�ijo na�in in pogoji za 

opravljanje koncesijske gospodarske javne službe.  

2. �len  

Izvajanje dimnikarske službe zagotavlja ob�ina za naslednje naprave:  

• male kurilne naprave na vsa goriva, kot jih dolo�a Uredba o emisiji snovi v zrak iz 

kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 73/94, 51/98, 83/98, 105/00, 50/01),  

• srednje kurilne naprave na vsa goriva, kot jih dolo�a Uredba o emisiji snovi v zrak iz 

kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 73/94, 51/98, 83/98, 105/00, 50/01),  

• pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem kurilnih naprav kot so: naprave za 

pripravo goriva, naprave za �iš�enje odpadnih plinov, naprave za odvod ostankov 

pri zgorevanju (pepela in ostankov goriva) iz kurilne naprave ali iz prostora s kurilno 

napravo na deponijo,  

• naprave za prezra�evanje prostorov, v katerih so kurilne naprave in naprave za dovod 

zgorevalnega zraka v kurilno napravo ter naprave ter prezra�evanje vseh drugih 

prostorov in poteka prezra�evanja na osnovi naravnega ali umetnega obtoka zraka.  

II. OBMO�JE IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE  

3. �len  

Koncesija za opravljanje dimnikarske dejavnosti se podeli za obmo�je ob�ine.  

III. UPORABNIKI IN RAZMERJA DO UPORABNIKOV  

4. �len  



Uporabnik storitev kurilnih naprav, dimnih vodov in zra�nikov je dolžan skrbeti za to, da so 

njihove naprave pregledane in o�iš�ene, tako kot dolo�ajo predpisi o izvajanju 

dimnikarske službe.  

5. �len  

Uporabnik storitev mora izvajalcu dimnikarske službe omogo�iti vpogled v na�rte naprav 

in zgradbe, kjer so naprave nameš�ene.  

6. �len  

Vsak uporabnik storitev je dolžan poskrbeti, da je opravljanje dimnikarskih storitev 

neovirano.  

Na podlagi sporo�ila izvajalca dimnikarske službe o terminu opravljanja posameznih 

storitev, mora uporabnik storitev zagotoviti neoviran dostop do vseh potrebnih prostorov in 

naprav, kjer se opravljajo dimnikarske storitve. Pripraviti mora tudi ustrezne zabojnike, v 

katere se odlagajo saje, pepel in ostanki goriva.  

7. �len  

Uporabniki storitev so dolžni redno pla�evati dimnikarske storitve.  

8. �len  

Uporabnik storitev mora sporo�iti izvajalcu dimnikarske službe ob pregledu dimnikarske 

naprave tudi vsako spremembo na napravah, uporabi vrste goriva in �asa obratovanja, ki ima 

za posledico spremembo pri emisijah snovi v zrak.  

9. �len  

Uporabniki storitev dimnikarske službe imajo še naslednje pravice in obveznosti:  

• pravico uporabe storitev pod pogoji dolo�enimi s predpisi in tem odlokom,  

• pravico do pritožbe na pristojni organ, �e so kršene njihove pravice (inšpekcijske 

službe, Svet za varstvo uporabni javnih dobrin pri ob�ini),  

• obveznost uporabe storitev koncesionarja,  

• obveznost spoštovanja navodil koncesionarja.  

IV. POGOJI ZA DODELITEV KONCESIJE  

10. �len  

Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:  

• da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki se ureja s to koncesijo in ima za to 

potrebno soglasje in dovoljenje pristojnih organov,  

• da predloži dokazila in reference, ki potrjujejo, da ima potrebno opremo, znanja in 

izkušnje za opravljanje dejavnosti,  



• da predloži cenik storitev,  

• da predloži program izvajanja dimnikarske službe za �as trajanja koncesije,  

• da ima zadostno število strokovnih kadrov za u�inkovito opravljanje dimnikarske 

službe.  

11. �len  

Koncesionar pridobi s podelitvijo koncesije javno pooblastilo, da ima izklju�no pravico 

opravljanja dejavnosti dimnikarske službe na obmo�ju ob�ine, za �as trajanja koncesijske 

pogodbe.  

12. �len  

Koncesionar kot edini izvajalec koncesionirane dejavnosti na obmo�ju ob�ine izvaja svojo 

dejavnost pod naslednjimi pogoji:  

• da spoštuje strokovne, tehni�ne, organizacijske in razvojne naloge dejavnosti ter 

usmeritve ob�ine,  

• da opravlja storitve v skladu s cenami, ki jih potrjuje ob�inski svet v skladu s 

postopkom, ki ga dolo�a zakon ali odlok ob�ine,  

• da omogo�a ob�ini strokovni in finan�ni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela,  

• da dosledno upošteva tehni�ne, strokovne, organizacijske in druge standarde ter 

normative za opravljanje koncesionirane dejavnosti.  

V. ZA�ETEK IN �AS TRAJANJA KONCESIJE  

13. �len  

Koncesionar pri�ne opravljali koncesionirano dejavnost v roku dolo�enem s koncesijsko 

pogodbo. Koncesijska pogodba se sklene za dobo 5 let.  

VI. VIRI FINANCIRANJA DIMNIKARSKE SLUŽBE  

14. �len  

Za izvajanje dimnikarske službe pridobiva koncesionar finan�na sredstva iz cene za storitev 

dimnikarske službe, ki jih zara�unava neposredno uporabnikom storitev dimnikarske službe.  

Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije, do konca marca teko�ega leta, 

pla�ati koncedentu pla�ilo za koncesijo, v višini dolo�eni s koncesijsko pogodbo, vendar 

ne manj kot 8 % osnovne cene. Pla�ilo za koncesijo se dolo�i v odstotku od cene storitev.  

Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek prora�una ob�ine in se uporabljajo za razvoj 

lokalnih javnih služb in varstvo okolja.  

VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE  

15. �len  



Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja ob�inska uprava in Svet za varstvo uporabnikov 

javnih dobrin. Koncedent lahko vsak �as zahteva od koncesionarja informacije o poslovanju 

v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe. Koncesionar mora omogo�iti delavcem 

ob�inske uprave in Svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin vpogled v poslovne knjige in 

evidence v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe.  

VIII. POSTOPEK ZA IZBOR KONCESIONARJA  

16. �len  

Javni razpis za pridobitev koncesionarja se objavi v sredstvih javnega obveš�anja, najkasneje 

v 30 dneh po za�etku veljavnosti tega odloka.  

Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 60 dni.  

Javni razpis je neuspešen:  

• �e v razpisnem roku ni vložena nobena veljavna prijava,  

• �e nih�e od prijavljenih kandidatov ni izbran za opravljanj koncesijske dejavnosti.  

�e javni razpis ni uspel se le-ta ponovi najkasneje v 30 dneh po poteku neuspelega razpisa.  

17. �len  

Izbiro med prijavljenimi kandidati opravi komisija, ki jo izmed �lanov ob�inskega sveta 

imenuje župan. O izbiri izda ob�inska uprava upravno odlo�bo in o tem obvesti ob�inski 

svet.  

18. �len  

Ob�inski svet pa lahko odlo�i, da se na podlagi vloge o zainteresiranosti izbere 

koncesionarja brez javnega razpisa, �e oceni, da izvedba javnega razpisa ne bi bila smiselna 

zaradi:  

• smotrnega in ekonomi�nega izvajanja gospodarske javne službe na obmo�ju 

ob�ine in strokovne in tehni�ne usposobljenosti izvajalcev, ki so na voljo;  

• �e se gospodarska javna služba izvaja v okviru funkcionalno in prostorsko 

zaokroženih oskrbovalnih sistemov ali;  

• �e gre za podaljšanje koncesije, podeljene koncesionarju, ki izpolnjuje vse 

koncedentove zahteve in je ta z njim zadovoljen.  

19. �len  

Z izbranim koncesionarjem sklene župan koncesijsko po godbo za obdobje 5 let.  

Koncesijska pogodba mora poleg dolo�b, ki jih dolo�a zakon, dolo�iti tudi na�in pla�ila 

odškodnine za izvrševanje gospodarske javne službe, druga medsebojna razmerja med 

koncedentom in koncesionarjem.  



20. �len  

Ob�inski svet mora biti seznanjen s koncesijsko pogodbo.  

IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA  

21. �len  

Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:  

• s prenehanjem koncesijske pogodbe,  

• z odkupom koncesije ali  

• z odvzemom koncesije.  

22. �len  

Koncesijska pogodba preneha s potekom �asa, za katerega je bila sklenjena in z razdrtjem. 

Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob 

odpovedi ali razdrtju pogodbe se dolo�ijo v koncesijski pogodbi.  

23. �len  

V koncesijski pogodbi se dolo�ijo pogoji za odkup koncesije, za odvzem koncesije in prenos 

koncesije.  

Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju zlasti, �e ne za�ne opravljati 

koncesionirane gospodarske javne službe v za to dolo�enem roku, ali �e koncesionar ne 

izpolnjuje obveznosti iz koncesijske pogodbe ali �e je v javnem interesu, da se dejavnost 

preneha opravljati kot koncesionirana gospodarska javna služba.  

X. ODGOVORNOST ZA ŠKODO  

24. �len  

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo povzro�i pri opravljanju ali v 

zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe uporabnikom ali drugim pravnim in fizi�nim 

osebam.  

XI. KON�NA DOLO�BA  

25. �len  

Ta odlok pri�ne veljati 15. dan po objavi v Medob�inskem uradnem vestniku.  

   

Župan Ob�ine Selnica ob Dravi 

Vladimir Sabolek, inž., s. r.  



Številka: 015-03-003/02  

Datum: 11. april 2002  

 


