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OBČINA POLJČANE
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ZADEVA: Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Poljčane – hitri postopek
Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06) določa način
in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb.
Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in
storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja Republika
Slovenija oz. občina zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče
zagotavljati na trgu.
Gospodarske javne službe se določijo z zakoni s področja energetike, prometa in zvez,
komunalnega in vodnega gospodarstva in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega
bogastva, varstva okolja ter z zakoni, ki urejajo druga področja gospodarske infrastrukture.
Gospodarske javne službe so republiške ali lokalne in so lahko obvezne ali izbirne. Obvezne
gospodarske javne službe se določijo z zakonom, izbirne gospodarske javne službe pa določi
občina z odlokom. S področnimi splošnimi akti se določi še način opravljanja posamezne
gospodarske javne službe.
Občinskemu svetu Občine Poljčane predlagam, da obravnava predloženo gradivo in v zvezi z
njim sprejme naslednji
s k l e p :
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Poljčane.
S spoštovanjem.
Župan
Stanislav Kovačič
Priloženo:
• Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Poljčane

Na podlagi 3., 4., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93, 30/98 in 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št.
39/06) ter 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet
Občine Poljčane na ____ redni seji dne ________ 2008 sprejel
ODLOK
o gospodarskih javnih službah v Občini Poljčane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki se izvajajo kot gospodarska javna služba v Občini Poljčane in
ureja način njihovega izvajanja.
Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne
gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem
odlokom.
2. člen
Občina z enim ali več odloki podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več javnih
služb oz. podrobneje določi elemente, potrebne za opravljanje in razvoj posamezne
gospodarske javne službe.
Kadar za posamezno vrsto gospodarske javne službe tehnični, organizacijski ter drugi
standardi in normativi niso določeni za celotno državo, se predpišejo z odlokom.
II. JAVNE SLUŽBE
3. člen
Obvezne gospodarske javne službe se v Občini Poljčane zagotavljajo na naslednjih
področjih:
- oskrba s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
- zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
- urejanje in čiščenje javnih površin.
Izbirne gospodarske javne službe se v Občini Poljčane zagotavljajo na naslednjih področjih:
- vzdrževanje javnih cest,
- javna razsvetljava,
- urejanje prometne in neprometne signalizacije,
- gospodarjenje z javnimi objekti,
- urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
- plakatiranje,
- upravljanje, vzdrževanje, obnova športnih objektov in naprav.
- druge dejavnosti s področja varstva okolja, ki so v pristojnosti občine.
Kot izbirne gospodarske javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih določi
Občinski svet Občine Poljčane.

4. člen
Javne službe se opravljajo na celotnem območju občine, če z odlokom iz 2. člena tega
odloka ni drugače določeno.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi javnimi službami, je obvezna, če zakon
ali na njegovi podlagi izdani odlok ne določa drugače.
Javne dobrine, ki se zagotavljajo z gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji
dostopne vsakomur.
III. NAČIN IZVAJANJA
5. člen
Gospodarske javne službe iz 3. člena tega odloka se zagotavljajo v naslednjih oblikah:
- v javnem podjetju,
- v režijskem obratu,
- v javnem gospodarskem zavodu,
- z dajanjem koncesij,
- z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
6. člen
Gospodarske javne službe se opravljajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih,
stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov. Opravljanje posamezne
gospodarske javne službe iz 3. člena tega odloka se podrobneje uredi z odlokom, v katerem
se določi:
- organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu
izvajalcev,
- vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
- pravice in obveznosti uporabnikov,
- vire financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja,
- vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe,
ki so lastnina občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
- druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj posamezne gospodarske javne
službe.
IV. STROKOVNOTEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
7. člen
Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb
izvaja občinska uprava.
V skladu z zakonom in kadar to narekujejo razlogi ekonomičnosti in racionalnosti, lahko
občina s pogodbo poveri izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega odstavka tega člena za
opravljanje takšnih nalog registrirani organizaciji ali posamezniku.
V. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
8. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
ki ga izvoli občinski svet. Sestavo, delovno področje ter podrobnejše pristojnosti in pravice
sveta določi akt o njegovi ustanovitvi, s katerim se določi tudi organ, ki opravlja zanj
strokovno tehnična opravila.

VI. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.:
Poljčane,

Župan
Občine Poljčane

