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Spremembe Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Zavrč 

 

Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2. 

27/08, 76/0/, 100/08, 79/09, 51/10, 40/12), 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 

(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11) in  14. člena Statuta Občine Zavrč 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/11), je Občinski svet Občine Zavrč, na seji, 

dne________ sprejel 

 

spremembe Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Zavrč 

 

1. člen 

 

Prvi odstavek 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Zavrč (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 20/2012) se spremeni tako, da glasi: 

»(1) Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo 

naslednje dejavnosti: 

- oskrba s pitno vodo, 

- odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, 

- čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 

- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 

- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, 

- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov, 

- urejanje in čiščenje javnih površin, 

- vzdrževanje občinskih javnih cest, 

- pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.« 

 

Obrazložitev: 

Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 3. člena Zakona 

o gospodarskih javnih službah /ZJGS/, ki določa, da se obvezna gospodarska javna služba 

določi z zakonom. Z veljavno zakonodajo so kot obvezne lokalne gospodarske javne službe 

določene naslednje dejavnosti: 

 na podlagi določila 149. člena veljavnega Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/;- oskrba s 

pitno vodo; - odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode; - zbiranje določenih 

vrst komunalnih odpadkov; - obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov; - odlaganje 

ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov; - urejanje in čiščenje javnih 

površin; 

 na podlagi določila 16. člena veljavnega Zakona o cestah /ZCest-1/: - redno vzdrževanje 

javnih cest, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja 

varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter 

vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah; 
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 na podlagi določila 27. člena veljavnega Zakona o zaščiti živali /ZZŽiv/: - pomoč, oskrba 

in namestitev zapuščenih živali v zavetišču. 

 

2. člen 

V 6. členu se na koncu dodajo tri nove alineje, ki glasijo: 

 » -upravljanje z vstopno – izstopnimi mesti na vodotokih, 

   -monitoring stanja okolja, 

   -lokalna geodetska služba.« 

 

Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 3. člena Zakona o gospodarskih 

javnih službah /ZGJS/, ki določa, da so gospodarske javne službe lahko izbirne. Z veljavno 

zakonodajo so kot izbirne lokalne gospodarske javne službe določene naslednje dejavnosti: 

 na podlagi določila 3. člena veljavnega Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o 

urejanju pokopališč /ZPPDUP/: pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje 

pokopališč;   

 na podlagi določila 3. člena veljavnega Zakona o varstvu pred požarom /ZVPož/: - 

dejavnost varstva pred požarom; 

 na podlagi določila 14. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah /ZPCV/: - upravljanje s 

pristanišči oziroma vstopno-izstopnimi mesti; 

 na podlagi določila 97. člena veljavnega Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/: - monitoring 

stanja okolja; 

 na podlagi določila 37. člena veljavnega Zakona o geodetski dejavnosti /ZGeoD-1/: - 

dejavnost lokalne geodetske službe; 

 na podlagi določila 62. člena veljavnega Zakona o cestah /ZCest-1/: - vzdrževanje 

prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad voziščem državne ceste, ki so v 

funkciji javnih površin naselja. 

 

Na podlagi navedenega je z besedilom tega člena določeno, da se kot izbirne lokalne 

gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti: 

1. upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve, 

2. vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki 

so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi 

naselja, 

3. varstvo pred požarom, 

4. upravljanje z vstopno-izstopnimi mesti na vodotokih. 

 

3. člen 

  V 9. členu se dodata dve novi alineji, ki glasita: 

»-v javnem gospodarskem zavodu, 

-v javnem podjetju:« 

 

Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano na podlagi določila 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 

/ZGJS/, ki v prvem odstavku določa, da lokalna skupnost (občina) zagotavlja gospodarske 

javne službe v naslednjih oblikah: 

 v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe 

neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo; 



 v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih 

služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma, če to ni 

njihov cilj; 

 v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega 

obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska 

javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno, 

 z dajanjem koncesij. 

 

4. člen 

Peti odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi: 

»(5) Občina opravlja v režijskem obratu lokalne gospodarske javne službe iz 7. točke prvega 

odstavka 5. člena.« 

 

5. člen 

Peti odstavek 11. člena se spremeni tako, da glasi: 

»(5) Občina podeli koncesijo za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb iz 1., 2., 3., 4., 

5., 6., 8. in 9. točke prvega odstavka 5. člena tega odloka, ter 2. in 3. točke 6. člena. 

 

 

6. člen 

Za 11. členom se dodata 11.a in 11.b člen, ki glasita: 

 

»11.a. člen« 

(javni gospodarski zavod) 

(1)Javni gospodarski zavod se ustanovi, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih 

javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni 

njihov cilj. 

(2)Ustanovitev javnega gospodarskega zavoda, razmerja v javnem gospodarskem zavodu in 

njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z gospodarskim javnim zavodom se opredelijo s 

posebnim odlokom. 

(3)Ustanoviteljske pravice v javnem gospodarskem zavodu izvršuje občinski svet. V primeru, 

da so poleg občine ustanoviteljice javnega gospodarskega zavoda tudi druge občine, se lahko 

izvajajo ustanoviteljske pravice preko posebnega skupnega organa za izvajanje 

ustanoviteljskih pravic, ki ga v skladu z določili zakona, ki ureja lokalno samoupravo, 

ustanovijo ustanoviteljice javnega gospodarskega zavoda. 

(4)V soglasju z ustanoviteljem lahko javno podjetje pogodbeno izvaja gospodarske javne 

službe ali druge dejavnosti tudi za druge občine, ki niso ustanoviteljice javnega 

gospodarskega zavoda. 

 

Obrazložitev: 

Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretje alineje prvega odstavka 6. 

Člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da lokalna skupnost 

zagotavlja gospodarske javne službe v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za 

opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče 

opravljati kot profitne oziroma če to ni njihov cilj. 

Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega in četrtega odstavka 61. 

Člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da lahko občina zagotavlja opravljanje 

lokalnih javnih služb z ustanavljanjem javnih zavodov. 

Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega in četrtega odstavka 61. 

Člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da lahko dvoje ali več občin zaradi 



gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb skupaj ustanovi javni zavod. 

Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v skladu z aktom o ustanovitvi in statutom 

javnega zavoda ali javnega podjetja, ki ga ustanovi več občin ustanoviteljic ter za 

usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb občinski sveti udeleženih 

občin ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani. Akt o ustanovitvi skupnega organa 

mora določati njegove naloge, organizacijo dela in način sprejemanja odločitev, financiranje 

in delitev stroškov med občinami. 

Z določilom četrtega odstavka je javnemu podjetju, da lahko v soglasju z ustanoviteljem 

pogodbeno izvaja gospodarske javne službe ali druge dejavnosti tudi za občine, ki niso 

ustanoviteljice javnega podjetja. 

Z besedilom petega odstavka je določeno, katere obvezne in izbirne lokalne gospodarske 

javne službe opravlja občina v javnem podjetju. 

 

11.b člen 

(javno podjetje) 

(1)Javno podjetje se ustanovi za opravljanje ene ali več lokalnih gospodarskih javnih služb 

večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot lokalna 

gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno. 

(2)Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem podjetju in njegovo delovanje ter druge 

zadeve v zvezi z javnim podjetjem se opredelijo s posebnim odlokom. 

(3)Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje občinski svet. V primeru, da so poleg 

občine ustanoviteljice javnega podjetja tudi druge občine, se lahko izvajajo ustanoviteljske 

pravice preko posebnega skupnega organa za izvajanje ustanoviteljskih pravic, ki ga v skladu 

z določili zakona, ki ureja lokalno samoupravo, ustanovijo ustanoviteljice javnega podjetja.  

(4)V soglasju z ustanoviteljem lahko javno podjetje pogodbeno izvaja gospodarske javne 

službe ali druge dejavnosti tudi za druge občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.  

 

Obrazložitev: 

Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretje alineje prvega odstavka 6. 

Člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da lokalna skupnost 

zagotavlja gospodarske javne službe v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več 

gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, 

ki je določena kot gospodarske javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati 

profitno. 

Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 61. Člena 

Zakona o lokalni samoupravi (ZLS/, ki določa, da lahko občina zagotavlja opravljanje 

lokalnih javnih služb z ustanavljanjem javnih podjetij. 

Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega in četrtega odstavka 61. 

Člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da lahko dvoje ali več občin zaradi 

gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb skupaj ustanovi javno podjetje. 

Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v skladu z aktom o ustanovitvi in statutom 

javnega zavoda ali javnega podjetja, ki ga ustanovi več občin ustanoviteljic ter za 

usklajevanje določitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb občinski sveti udeleženih 

občin ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani. Akt o ustanovitvi skupnega organa 

mora določati njegove naloge, organizacijo dela in način sprejemanja odločitev, financiranje 

in delitev stroškov med občinami. 

Z določilom četrtega odstavka je javnemu podjetju, da lahko v soglasju z ustanoviteljem 

pogodbeno izvaja gospodarske javne službe ali druge dejavnosti tudi za občine, ki niso 

ustanoviteljice javnega podjetja. 



Z besedilom petega odstavka je določeno, katere obvezne in izbirne lokalne gospodarske 

javne službe opravlja občina v javnem podjetju. 

 

7. člen 

V 2. odstavku 14. člena se za drugo alinejo doda nova alineja, ki glasi:  

»-informacijske baze za potrebe občinskih gospodarskih javnih služb.« 

 

Obrazložitev: 

Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila 12. člena Zakona o 

gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da so strokovnotehnične, organizacijske in 

razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb naloge, ki se nanašajo zlasti na: 

 razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb, 

 investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za 

izvajanje gospodarskih javnih služb, 

 postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov 

in režijskih obratov, 

 postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev, 

 strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb, 

 financiranje gospodarskih javnih služb, 

 določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če tu 

zadevajo infrastrukturne objekte in narave gospodarskih javnih služb, če ni to kot 

javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb, 

 dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave 

lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na 

izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb. 

 

8. člen 

Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene. 

 

9. člen 

Ta akt se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano na podlagi določila 66. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki 

določa, da morajo biti statut in predpisi občine objavljeni, veljati pa začnejo petnajsti dan po 

objavi, če ni v njih drugače določeno. Statut in drugi predpisi občine se objavijo v uradnem 

glasilu. 

 

Številka: 

Goričak, dne 

                                                                                                       Občina Zavrč 

                                                                                                             Župan 

                                                                                                          Miran VUK 

 

 

 


