
 

                                             

                                           OBČINA ZAVRČ 
                                                 Goričak 6,  2283 Zavrč 

 
                          Telefon: /02/ 761 04 82,   Telefax: /02/ 761 04 83 

                                                                                                                      e-mail: obcina.zavrc@siol.net 

 

 

 

Odlok o subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja v Občini Zavrč 

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ ( Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 

79/2009, 51/2010, 40/2012- ZUJF), četrtega odstavka 59. in 60. Člena Zakona o gospodarskih javnih 

službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006- ZJPZ, 38/2010, 57/2011), Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 

( Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) in 14. člena  Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih 

občin, št. 22/11) je občinski svet Občine Zavrč svoji….. seji dne…. Sprejel 
 

Obrazložitev: 

V skladu z določilom 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ je občinski svet najvišji organ 

odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V okviru svojih pristojnosti občinski 
svet sprejema odloke in druge občinske akte. Kot je določeno z 59. členom Zakona o gospodarskih 

javnih službah /ZGJS/ uporabniki za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika 

ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo ceno proizvoda ali storitve, ki je 
lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila. Cene se oblikujejo in določajo na način in 

po postopku, ki ga določa zakon ali odlok lokalne skupnosti v skladu z zakonom. Cene se lahko tudi 

diferencirajo po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin ter rednosti 

njihove uporabe. Cene se lahko tudi subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju 
cene, se določita tudi višina in vir subvencij. Subvencije se lahko diferencirajo po kategorijah 

uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin. V skladu z določilom 60. člena Zakona 

o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ se v proračunu zagotavljajo tudi sredstva za navedene 
subvencije. 

 

Ob navedenem moramo opomniti še na določila veljavne Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki v 2. členu določa, da je 

subvencija razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine. 

 

1. Splošne določbe 
 

1. člen 

(uporaba izrazov) 
v odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in 

moški spol. 

 
Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano na podlagi določil Zakona o enakih možnosti žensk in moških /ZMŽM/ in 

Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja /ZUNEO/, ki zahtevajo dosledno uporabo 

izrazov, ki se nanašajo na osebe v ženski in moški jezikovni obliki. 
 

 

2. Člen 
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(subvencioniranje cen) 

 

(1) Ta odlok določa subvencije cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(v nadaljevanju: javne službe) v Občini Zavrč (v nadaljevanju: občina), in sicer: 

 oskrbe s pitno vodo, 

 odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, 

 zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 

 obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in 

 odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 

(2) Subvencija cene je razlika med potrjeno in zaračunano ceno obveznih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja iz prejšnjega odstavka tega člena in bremeni proračun občine. 
 

Obrazložitev: 

Besedilo prvega odstavka  je oblikovano v skladu  z  59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 

/ZGJS/, ki določa, da uporabniki za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali 
glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko 

tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila. Cene se oblikujejo in določajo na način in po 

postopku, ki ga določa zakon ali odlok lokalne skupnosti v skladu z zakonom. Cene se lahko tudi 
diferencirajo po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin ter rednosti 

njihove uporabe. Cene se lahko tudi subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju 

cene, se določita tudi višina in vir subvencij. Subvencije se lahko diferencirajo po kategorijah 
uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin. 

 

Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila 12. točke 2. člena Uredbe o metodologiji 

za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki določa, da 
je subvencija razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine. V skladu z 

določilom 60. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ se v proračunu zagotavljajo tudi 

sredstva za subvencije. 
 

3. člen 

(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določajo: 

 subvencije cen storitev javnih služb, 

 višina in vir subvencij storitev javnih služb, 

 način uveljavljanja pravice do subvencije cene storitve javne službe, 

 druga vprašanja v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije cene storitve javne službe. 

 

Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano v skladu z tretjega odstavka 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/, ki določa, da se cene lahko tudi subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o 

subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij. Subvencije se lahko diferencirajo po 

kategorijah uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin. 
 

4. člen 

                                      (upravičenci) 
 

 Upravičenci do subvencij cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb so uporabniki 

storitev občinskih gospodarskih javnih služb, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti. 

 
Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano na podlagi določila 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki določa, da občina za opravljanje javne 
službe izvajalcem obračunava najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje 

posamezne javne službe (oskrbe s pitno vodo; odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne 



vode; zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov; obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov 

in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov) in jo ima občina v lasti ali 

finančnem najemu najmanj v višini obračunane amortizacije za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna 
za opravljanje posamezne javne službe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu v skladu z 

Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja. E se ob potrditvi cene pristojni občinski organ (občinski svet) odloči, da potrjena cena storitve 
javne službe ne pokriva celotne najemnine, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna 

občine. Občina lahko prizna navedeno subvencijo za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci 

nepridobitnih dejavnosti. Na uporabnike storitev gospodarske javne službe se lahko prenese le tisti del 

najemnine, ki jo občina za uporabo javne infrastrukture zaračuna izvajalcem in je sorazmeren z 
deležem zmogljivosti javne infrastrukture, ki je namenjen uporabnikom storitev gospodarske javne 

infrastrukture. Ob navedenem moramo opomniti, da ceno storite posamezne javne službe za območje 

občine predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe 
in jo predloži pristojnemu občinskemu organu (občinskemu svetu) v potrditev. Občina določi potrjeno 

ceno posamezne javne službe in morebitno subvencijo (5. člena Uredbe za oblikovanje cen obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja). 
 

5. člen 

(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z subvencioniranjem cen storitev javnih služb varstva okolja iz drugega člena tega odloka, 
ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in 

zakona, ki ureja varstvo okolja ter na njuni podlagi sprejetih podzakonskih predpisov. 

 

Obrazložitev: 

Z besedilom se določa t.i. subsidiarna uporaba znakov, ki urejajo vprašanja v zvezi s subvencioniranjem cen. V 

skladu z navedenim se za vsa vprašanja v zvezi z subvencioniranjem cen, ki niso posebej urejena s tem odlokom, 

uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe (Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/) 

in zakona, ki ureja varstvo okolja (Zakona o varstvu okolja /ZVO-1) ter na njuni podlagi sprejetih podzakonskih 

predpisov (Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja). 

 

2                Subvencije cen storitev javnih služb 
 

6. člen  

(subvencije) 

(1) Občinski svet določi subvencijo cene posamezne javne službe s potrditvijo elaborata o oblikovanju cene 

izvajanja storitev posamezne javne službe, ki ga občinskemu svetu predloži izvajalec javne službe. 

(2) S potrditvijo elaborata iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko določi splošna subvencija cene 

storitev posamezne javne službe, do katere so upravičeni vsi uporabniki iz 4. člena tega odloka. 

(3) S potrditvijo elaborata iz prvega odstavka tega člena se lahko določi subvencija po kategorijah 

uporabnikov v skladu z določili tega odloka. 

 

Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki določa, da ceno storitev posamezne javne službe za območje občine 

predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži pristojnemu 

občinskemu organu v potrditev. Občina določi potrjeno ceno posamezne javne službe in morebitno subvencijo, 

izvajalec pa oblikuje in na svojih spletnih straneh ter na krajevno običajen način objavi cenik s potrjeno ceno, 

znižano za morebitno subvencijo. 

 

3              Višina in vir subvencij 

 

7. člen 

(višina in vir subvencij) 

(1) Višina subvencij iz 6. člena tega odloka  se določi z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev 
posamezne javne službe iz 2. člena tega odloka, ki ga potrdi občinski svet. 

(2) Sredstva za subvencije iz tega odloka se zagotavljajo v proračunu občine. 

Obrazložitev: 



Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določil 5. člena Uredbe o metodologiji za 

oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki določa, da ceno 

storitev posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene 

izvajanja storitev javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Občina določi 

potrjeno ceno posamezne javne službe in morebitno subvencijo, izvajalec pa oblikuje in na svojih 

spletnih straneh ter na krajevno običajen način objavi cenik s potrjeno ceno, znižano za morebitno 

subvencijo. 

 

Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določil 60. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/, ki določa, da se v proračunu zagotavljajo tudi sredstva subvencioniranje cen storitev 

javne službe. 

 

4            Način uveljavljanja pravice do subvencije cene storitve javne službe 

 

8. člen 

(uveljavljanje pravice do subvencije) 

O dodelitvi subvencije , njeni višini in času prejemanja subvencije iz 7. člena tega odloka odloča za upravne 

zadeve pristojen organ občine na podlagi vloge uporabnika storitev javne službe. 

 

Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 67. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki 

določa, da o upravnih zadevah iz občinske pristojnosti na prvi stopnji odloča občinska uprava, na drugi stopnji 

pa župan, če ni z zakonom drugače določeno. 

 

5            Nadzor nad izvajanjem določil odloka 

 

9. člen 

(nadzorni organ) 

 

 

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja občinska uprava občine. 
 

Obrazložitev: 

Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 50.a člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki 

določa, da občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem  občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi 

občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti. Za opravljanje navedenega nadzorstva se v okviru občinske uprave 

lahko ustanovi občinska inšpekcija. Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot 

uradne osebe s pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor. 

 

6                  Končna določba 

 

10. člen 

(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenski občin. 

 

Številka: 

Datum: 

 

                                                                                                                        Občina Zavrč 

                                            

  Župan Miran Vuk 

 

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. 

Statuta in drugi predpisi občine se objavijo v uradnem glasilu (npr. Uradnem glasilu slovenskih občin). 


