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oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost 
postavljenim merilom.

(4) Komiosija pošlje poročilo občinski upravi.

XIII. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA

22. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)

(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno od-
ločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz drugega od-
stavka 22. člena tega odloka.

(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, 
ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke v 
upravnem postopku.

XIV. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV 
KONCESIJSKE POGODBE

23. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)

Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan.

XV. DRUGE SESTAVINE POTREBNE ZA DOLOČITEV  
IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

1. Prenos koncesije

24. 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, do-
ločenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem 
koncesionarja.

2. Višja sila

25. člen
(dolžnosti in pravica koncesionarja)

(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti iz-
vajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih 
zaradi višje sile.

(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi 
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo 
sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.

3. Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih

26. člen
(odgovornost za škodo)

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za ško-
do, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe 
povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim 
osebam.

4. Začasen prevzem

27. člen
(začasen prevzem)

Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri 
njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lah-

ko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom 
javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski 
pogodbi.

5. Zavarovanje odgovornosti za škodo

28. člen
(zavarovanje)

(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za ško-
do, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe 
povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim 
osebam in za škodo, ki nastane zaradi nepravilnega izvaja-
nja javne službe.

(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s 
koncesijsko pogodbo.

XVI. KONČNI DOLOČBI

29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje jav-
ne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine 
Odranci (Uradni list RS, št. 97/11).

30. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 153-21/2021
Odranci, dne 22. decembra 2021

Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja

ROGATEC

50. Odlok o spremembi območja naselja Donačka 
Gora

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o določanju 
območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb 
(Uradni list RS, št. 25/08) in 16. člena Statuta Občine Rogatec 
(Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na 
14. redni seji dne 23. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o spremembi območja naselja Donačka Gora

1. člen
S tem odlokom se spremeni območje naselja Donačka 

Gora.

2. člen
Območje naselja Donačka Gora se spremeni tako, da se 

razširi in zajame parc. št. 303, *56/2, del 310 in 309, k.o. 1173 
Tlake, kot je razvidno iz elaborata.

Sprememba iz prejšnjega odstavka je prikazana v ela-
boratu za določitev območja naselja št. 35324-3/2021-2 z dne 
16. 9. 2021, ki ga je izdelala Geodetska uprava RS, Območna 
geodetska uprava Celje, Geodetska pisarna Šmarje pri Jelšah, 
Aškerčev trg 11, 3240 Šmarje pri Jelšah, in je sestavni del tega 
odloka. Elaborat se, kot sestavni del odloka, objavi na spletni 
strani Občine Rogatec.
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3. člen
Geodetska uprava RS mora najpozneje v 30 dneh, po za-

četku veljavnosti tega odloka, evidentirati spremembo podatkov 
o območju naselja Donačka Gora v registru prostorskih enot.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0004/2021
Rogatec, dne 23. decembra 2021

Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič

POPRAVKI

51. Popravek Odloka o spremembah Odloka 
o proračunu Občine Rogatec za leto 2022

V Odloku o spremembah Odloka o proračunu Občine Ro-
gatec za leto 2022, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 207/21 
z dne 30. 12. 2021, je bila ugotovljena napaka, zato na podlagi 
11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 
109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) objavljam

P O P R A V E K
Odloka o spremembah Odloka o proračunu 

Občine Rogatec za leto 2022

V Odloku o spremembah Odloka o proračunu Občine 
Rogatec za leto 2022 se za 6. členom doda nov 7.a člen, ki 
se glasi:

»V drugem odstavku 10. člena Odloka se število 
226.207,09 nadomesti s številom 563.225,77.«

7. člen postane 7.b člen.

Št. 410-0007/2021
Rogatec, dne 3. januarja 2022

Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič


