
5. člen
Kot izbirne gospodarske javne službe se lahko izvajajo tudi 

druge dejavnosti, ki jih določi občinski svet občine.

6. člen
Javne službe iz 3. in 4. člena tega odloka se opravljajo na 

celotnem območju občine, če z odlokom za posamezno gospo-
darsko javno službo ni določeno drugače.

7. člen
Občina z enim ali več odloki podrobneje uredi način opravlja-

nja posamezne ali več javnih služb iz 3. in 4. člena tega odloka 
oz. podrobneje določi:
- organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javnih služb 

po vrstah in številu izvajalcev, 
- vrste in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporedi-

tev, 
- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 
- pravice in obveznosti uporabnikov,
- vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje jav-

nih služb, 
- druga dejstva, ki so pomembna za opravljanje in razvoj posa-

mezne javne službe. 
8. člen

Infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni za izvajanje go-
spodarskih javnih služb, se opredelijo v odloku o načinu opravlja-
nja posamezne gospodarske javne službe.

III. NAČIN IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH 
SLUŽB

9. člen
Občina lahko zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb 

v naslednjih oblikah:
- v režijskem obratu,
- v javnem gospodarskem zavodu, 
- v javnem podjetju,
- z dajanjem koncesij, 
- z oblikovanjem javno-zasebnega partnerstva.

10. člen
Režijski obrat se ustanovi, kadar ni pogojev za ustanovitev 

javnega podjetja, ker bi bilo to neekonomično in neracionalno 
zaradi majhnega obsega dejavnosti gospodarske javne službe, pa 
tudi ni pogojev za podelitev koncesije ali pa le-ta ne bi bila smo-
trna.

Režijski obrat ni pravna oseba in se organizira kot samostojen 
ali nesamostojen režijski obrat.

Vprašanja povezana z delovnim področjem režijskega obra-
ta, pooblastili in odgovornostjo vodje režijskega obrata ter druga 
vprašanja se uredijo z aktom o ustanovitvi režijskega obrata.

11. člen

625

Na podlagi 3. in 7. čl. Zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Ur. l. RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP), 
149. čl. Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/2006-UPB1, 
49/2006-ZMetD, 33/2007-ZPNačrt), 8. čl. Zakona o javnih ce-
stah (Ur. l. RS, št. 33/2006-UPB-1) in 2. čl. Zakona o pokopa-
liški in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Ur.l. SRS, 
št. 34/84, Ur. l. SFRJ, št. 83/89, Ur. l. SRS, št. 5/90, Ur. l. RS, št. 
26/90, 10/91, 13/93, 66/93, 2/04) ter 84. in 16. čl. Statuta Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007) je Občinski svet Ob-
čine Sveti Jurij v Slov. goricah na 9. redni seji, dne 29. novembra 
2007 sprejel 

O D L O K
o gospodarskih javnih službah 

v občini Sv. Jurij v Slov. goricah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določajo načini in oblike izvajanja javnih 

gospodarskih služb, strokovno-tehnične in pospeševalne naloge, 
varstvo uporabnikov javnih dobrin in viri financiranja ter druga 
vprašanja, ki se nanašajo na izvajanje javnih služb.

2. člen
Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki 

so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne 
službe in dejavnosti, ki so kot izbirne gospodarske javne službe 
določene s tem odlokom.

Uporaba dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi javnimi služ-
bami, je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis, 
ne določa drugače.

II. VRSTE JAVNIH SLUŽB

3. člen
Obvezne gospodarske javne službe na območju občine so: 

1. Oskrba s pitno vodo
2. Ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov ko-

munalnih odpadkov
3. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih 

voda
4. Urejanje in čiščenje javnih površin
5. Vzdrževanje javnih občinskih cest 
6. Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč
7. Urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin

4. člen
Izbirne gospodarske javne službe na območju občine so:

1. Urejanje javne razsvetljave
2. Urejanje javne tržnice
3. Dejavnost oskrbe s plinom
4. Urejanje ulic in trgov
5. Daljinsko ogrevanje



18. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zagota-

vljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi v okviru 
zaokroženih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi občinami 
skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje občinskih javnih 
služb.

IV. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN 
RAZVOJNE NALOGE

19. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na po-

dročju gospodarskih javnih služb opravlja občinska uprava.

20. člen
Naloge iz prejšnjega člena se nanašajo zlati na:

- razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih 
služb,

- investicijsko vzdrževanje in gospodarjenje z objekti in napra-
vami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb,

- postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, 
- postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev, 
- strokovni nadzor nad izvajalci javnih gospodarskih služb, 
- financiranje gospodarskih javnih služb, 
- določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za pose-

ge v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte 
in naprave gospodarskih javnih služb, 

- dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastruktur-
ne objekte in naprave gospodarskih javnih služb.

21. člen
Kadar to narekujejo razlogi racionalnosti in ekonomičnosti 

ali če so potrebna posebna strokovna znanja ali oprema, lahko 
občina naloge iz prve in druge alineje prejšnjega člena prenese na 
izvajalca gospodarske javne službe ali na za določeno dejavnost 
ustrezno registrirano pravno ali fizično osebo.

V. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

22. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:

- s ceno proizvoda ali storitve, 
- iz proračunskih sredstev, 
- iz drugih virov, ki so določeni z zakonom ali tem odlokom. 

23. člen
Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega upo-

rabnika ali glede določljive skupine uporabnikov izmerljive, pla-
čujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve glede na količino 
porabe. Cena se lahko določi tudi v obliki tarife, takse, nadome-
stila ali povračila.

Cene določa izvajalec v soglasju z občinskim svetom, razen 
če občinski odlok ali zakon ne določa drugače. 

Opravljanje javne gospodarske službe v javnem gospodar-
skem zavodu za izvajanje ene ali več gospodarskih dejavnosti se 
uredi, kadar se v celoti izvajajo kot neprofitne, njihovo izvaja-
nje pa zahteva samostojno organizacijo izven uprave ali lokalnih 
služb. 

Javni gospodarski zavod se ustanovi z aktom o ustanovitvi.
Soustanovitelj javnega gospodarskega zavoda so lahko tudi 

druge fizične ali pravne osebe, vendar njihovi ustanoviteljski de-
leži skupaj ne smejo presegati 49%.

Javni gospodarski zavod je pravna oseba, če ni z aktom o usta-
novitvi določeno drugače. Če javni gospodarski zavod ni pravna 
oseba, izvršuje pooblastila v pravnem prometu, ki jih ima na pod-
lagi akta o ustanovitvi, v imenu in za račun ustanovitelja.

12. člen
Javno podjetje ustanovi občina kot podjetje v njeni lasti.
Opravljanje javne gospodarske službe v javnem podjetju se 

uredi, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih služb ve-
čjega 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.

Vprašanja povezana z dejavnostjo javnega podjetja in njenim 
izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje 
dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti med občino kot 
ustanoviteljico ali javnim podjetjem se uredijo z aktom o ustano-
vitvi javnega podjetja. Ustanoviteljske pravice do javnega podje-
tja izvršuje pristojni organ lokalne skupnosti. 

13. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina da kon-

cesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogo-
je za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.

Koncesionirano gospodarsko javno službo opravlja koncesio-
nar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila kon-
cedenta. Koncedent je občina, po njenem pooblastilu pa so lahko 
koncedenti tudi njeni organi in organizacije.

14. člen
Občina podeli koncesijo za opravljanje gospodarske javne 

službe za celotno območje občine ali za njen del. 
Opravljanje gospodarske javne službe kot javne službe v reži-

ji ne izključuje dajanje koncesij.

15. člen
Koncesija se podeli na podlagi koncesijskega akta, za vsebino 

katerega se uporabijo določbe 33. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah.

16. člen
Koncesionarje pridobiva koncedent na podlagi javnega razpi-

sa ali vloge o zainteresiranosti. Postopek javnega razpisa in izbo-
ra ter postopek v zvezi z izborom na podlagi vloge o zainteresira-
nosti določi občinski svet občine s koncesijskim aktom.

17. člen
O izbiri koncesionarja odloči koncedent z upravno odločbo. 

Koncedent sklene z izbranim koncesionarjem pogodbo o konce-
siji.



VII. PRHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen
V roku 3 mesecev po uveljavitvi tega odloka, mora župan 

imenovati 3 člane v Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin.

31. člen
Ureditev obveznih gospodarskih javnih služb v skladu z do-

ločbami tega odloka se izvede postopoma, vendar najkasneje do 
31.12.2008.

32. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o go-

spodarskih javnih službah v Občini Lenart (Ur. l. RS, št. 6/95, 
6/96,20/96, 53/96, 13/98, 84/00 in MUV, št. 31/05) v delih, ki se 
nanašajo na območje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

33. člen
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Medobčinskem ura-

dnem vestniku.

 Župan 
Številka: 007-6/2007 Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Datum: 29. november 2007 Peter Škrlec, s. r.

Občinski svet lahko določi, da se cene posameznih proizvo-
dov oz. storitev določijo diferencialno glede na posamezne vrste 
uporabnikov ali za posamezne količine porabljenih sredstev. 

Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči 
o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij. 
Tudi subvencije so lahko subvencionirane po kategorijah uporab-
nikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin. Sredstva 
za subvencije se zagotavljajo iz proračuna občine.

24. člen
Iz proračunskih sredstev se financirajo gospodarske javne 

službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporab-
niki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva. 

25. člen
Prihodki javnega gospodarskega zavoda, javnega podjetja ali 

koncesionarja, ki izvirajo iz opravljanja gospodarske javne službe 
oz. iz zagotavljanja javnih dobrin, se določijo z aktom o ustanovi-
tvi javnega zavoda, javnega podjetja oz. s koncesijskim aktom.

26. člen
Občina lahko za financiranje in razvoj lokalnih gospodarskih 

javnih služb predpiše davek v skladu s predpisi, ki urejajo finan-
ciranje javne porabe. 

Infrastrukturni objekti gospodarskih javnih služb se lahko fi-
nancirajo tudi iz sredstev, dobljenih s kratkoročnimi in dolgoroč-
nimi krediti. 

27. člen
Režijski obrat vodi računovodsko evidenco ločeno, ki omo-

goča obračun stroškov, odhodkov, prihodkov po načelih, ki velja-
jo za gospodarske družbe.

Javni gospodarski zavod in gospodarsko podjetje vodita raču-
novodstvo po določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe.

Dotacije in subvencije iz proračuna se štejejo za prihodek ose-
be iz prejšnjega odstavka.

Pri obračunu amortizacije za osnovna sredstva, za nabavo ka-
terih so bila pridobljena sredstva iz proračuna, se njihova nabav-
na vrednost zmanjša za višino prejetih proračunskih sredstev.

VI. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN

28. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin, občinski svet imenuje 

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki je sestavljen iz treh 
članov. 

29. člen
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin po tem odloku 

zastopa in usklajuje interese občanov v zvezi z izvajanjem go-
spodarskih javnih služb ter daje predloge občinskemu svetu in 
županu. Slednja sta dolžna Svet za varstvo uporabnikov javnih 
dobrin o svojih stališčih in ukrepih obvestiti. 

Sestavo, delovno področje ter podrobnejše pristojnosti in pra-
vice sveta določi akt o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov, s 
katerim se določi tudi organ, ki zanj opravlja strokovno tehnična 
opravila.


