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ODLOK
o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica
(Neuradno prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste gospodarskih javnih služb v Občini
Žirovnica ter načine in oblike njihovega izvajanja.
Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki
so določene z zakonom - obvezne lokalne gospodarske
javne službe in s tem odlokom - izbirne lokalne
gospodarske javne službe.
2. člen
Gospodarske javne službe se izvajajo na podlagi
predpisanih
tehničnih,
oskrbovalnih,
stroškovnih,
organizacijskih in drugih standardov in normativov.
3. člen
Občina z odlokom podrobneje uredi način opravljanja
posamezne ali več gospodarskih javnih služb oziroma
podrobneje določi:
- organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega
opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
- vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko
razporeditev,
- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
- pravice in obveznosti uporabnikov,
- vire financiranja gospodarske javne službe in način
njenega oblikovanja,
- vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
gospodarske javne službe ter del
lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
- druge elemente, ki so pomembni za razvoj in opravljanje
gospodarske javne službe.
Način opravljanja gospodarske javne službe se predpiše
tako, da je zagotovljeno njeno izvajanje v okviru
racionalno, funkcionalno in prostorsko zaokroženih
oskrbovalnih sistemov, za kar skrbi župan.

II. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
4. člen
Na območju Občine Žirovnica se kot gospodarske javne
službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske voda,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje
komunalnih odpadkov,
5. urejanje in čiščenje javnih površin,
6. urejanje in vzdrževanje občinskih cest,

7. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina in dobava
zemeljskega plina tarifnim odjemalcem,
8. urejanje pokopališč,
9. pogrebne storitve,
10. skrb za zapuščene živali,
11. upravljanje in vzdrževanje skupne turistične
infrastrukture,
12. upravljanje, vzdrževanje in obnova infrastrukturnih
objektov in naprav v lasti občine,
namenjenih za opravljanje javnih služb,
13. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
5. člen
Dejavnosti iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 12. in 13.
točke 4. člena tega odloka so obvezne lokalne gospodarske
javne službe, dejavnosti iz 7. in 11. točke 4. člena pa
izbirne lokalne gospodarske javne službe.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi
lokalnimi gospodarskimi javnimi službami je obvezna, če
zakon ali na njegovi podlagi izdan odlok za posamezne
primere ne določata drugače.
6. člen
V tem odloku navedene gospodarske javne službe se
izvajajo na celotnem območju Občine Žirovnica, če z
odlokom iz 3. člena tega odloka ni določeno drugače.
7. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, potrebni za izvajanje
gospodarskih javnih služb v občini so:
- objekti, naprave in omrežja za oskrbo naselij z vodo,
- objekti, naprave in omrežja za odvajanje in čiščenje
odpadnih voda,
- objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda,
- objekti, naprave in omrežja za oskrbo naselij s požarno
vodo v javni rabi,
- objekti in naprave za odstranjevanje komunalnih
odpadkov,
- objekti, naprave in omrežja za oskrbo s plinom,
- pokopališčni objekti in naprave,
- tržnice,
- javna razsvetljava,
- javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča,
- javne sanitarije v naseljih,
- hodniki, pešpoti, dovozne poti, ulice, trgi, ceste in druge
javne površine v naseljih, ki niso
razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
- skupna turistična infrastruktura.
Z odloki iz 3. člena tega odloka se podrobneje opredelijo
objekti, naprave in omrežja, namenjeni izvajanju
gospodarskih javnih služb, določijo objekti in naprave, ki so
javno dobro, uredijo se pogoji in način rabe teh objektov
ter druga vprašanja, povezana z infrastrukturnimi objekti,
napravami in omrežji.
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8. člen
Občina lahko v skladu s statutom ustanovi gospodarsko
javno službo v okviru zaokroženih oskrbovalnih sistemov
skupaj z drugimi občinami.

III. OBLIKE IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
9. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina
neposredno ali v okviru javno zasebnega partnerstva.
Občina zagotavlja neposredno izvajanje gospodarskih
javnih služb z ustanavljanjem režijskih obratov,
javnogospodarskih zavodov in javnih podjetij.
10. člen
Režijski obrat se ustanovi, kadar ni pogojev za ustanovitev
javnogospodarskega zavoda ali javnega podjetja, ker bi bilo
to neekonomično ali neracionalno zaradi majhnega obsega
dejavnosti gospodarske javne službe in ni pogojev za
vzpostavitev javno zasebnega partnerstva ali to ne bi bilo
smotrno.
Režijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska enota
občinske uprave.
Vprašanja, povezana z delovnim področjem režijskega
obrata, pooblastili in odgovornostjo vodje režijskega obrata
ter druga vprašanja, se uredijo z aktom o ustanovitvi
režijskega obrata.
11. člen
Javnogospodarski zavod se ustanovi, kadar gre za
opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih
zaradi njihove narave ni mogoče opravljati profitno.
Odlok o ustanovitvi, ki ga sprejme občinski svet, vsebuje
sestavine, ki jih zakon določa kot obvezne sestavine akta o
ustanovitvi, kakor tudi druge sestavine, pomembne za
razmerja med občino in javnogospodarskim zavodom.
12. člen
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lasti občine ali
več občin.
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 in javnim podjetjem, se uredijo s
pogodbo o uporabi infrastrukturnih objektov in naprav
oziroma z odlokom o ustanovitvi, ki ga sprejme občinski
svet.
13. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina sklene
javno zasebno partnerstvo.
Javno zasebno partnerstvo se lahko izvaja kot razmerje
pogodbenega partnerstva ali kot razmerje statusnega

partnerstva.
Postopki sklepanja in izvajanja javno zasebnega
partnerstva se izvajajo na podlagi zakona o javnozasebnem partnerstvu ali v skladu s posebnim zakonom ali
na njegovi podlagi sprejetim predpisom za posamezne
oblike javno-zasebnega partnerstva.
14. člen
(črtan)
15. člen
(črtan)

IV. ORGANIZACIJA IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH
SLUŽB
16. člen
Dejavnosti iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9. in 12. točke 4. člena
se izvajajo v javnem podjetju na celotnem območju občine.
Dejavnost iz 7. točke 4. člena se izvaja na podlagi javno
zasebnega partnerstva.
Dejavnost iz 10. točke 4. člena se izvaja z oddajo del z
neposredno pogodbo.
Dejavnosti iz 11. točke 4. člena se izvajajo v javnem
zavodu.
Dejavnost iz 13. točke 4. člena se organizira znotraj
občinske uprave.
Posamezno javno službo ali javno službo za določeno
območje lahko občina z odlokom prenese v opravljanje
zasebnim, zadružnim ali drugim organizacijskim oblikam
uporabnikov javnih dobrin, kadar to narekuje lokacijska
pogojenost ali če to narekujejo potrebe lokalnega
prebivalstva.
17. člen
(črtan)
V. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN
RAZVOJNE NALOGE
18. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na
področju gospodarskih javnih služb v občini opravlja
občinska uprava.
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge
obsegajo zlasti:
- področje razvoja gospodarskih javnih služb,
- načrtovanje in vzdrževanje objektov in naprav, potrebnih
za izvajanje gospodarskih javnih služb, če z aktom o
ustanovitvi režijskega obrata, javnega gospodarskega
zavoda ali javnega podjetja, oziroma s koncesijsko
pogodbo ali pogodbo o vlaganju te naloge niso prenesene
na navedene oblike izvajanja gospodarskih javnih služb,
- strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb
in osebami, na katere so prenesene posamezne naloge iz
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tega člena,
- informacijsko bazo za potrebe gospodarskih javnih služb,
- izvedbo postopkov izbire izvajalcev gospodarskih javnih
služb,
- financiranje gospodarskih javnih služb,
- določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za
posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in
naprave iz 7. člena, če ni to kot javno pooblastilo
preneseno na izvajalce javnih služb,
- dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na
infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za izvajanje
javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na
izvajalce javnih služb,
- administrativna opravila za svet uporabnikov,
- druge naloge, določene z zakonom ali občinskim
predpisom.
Občina lahko določene strokovno-tehnične, organizacijske
in razvojne naloge, povezane z infrastrukturnimi objekti in
napravami, namenjenimi izvajanju gospodarskih javnih
služb, z aktom o ustanovitvi prenese na izvajalce javnih
služb kot javno pooblastilo.
Občina lahko posamezne naloge iz drugega odstavka tega
člena s pogodbo, ki jo podpiše župan, prenese na za to
dejavnost ustrezno registrirano pravno ali fizično osebo, če
je to smiselno z vidika ekonomičnosti in racionalnosti.
19. člen
(črtan)

VI. VARSTVO UPORABNIKOV
20. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin je dolžan skrbeti Svet
za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Žirovnica (v
nadaljevanju: svet), ki ga sestavljajo predsedniki vaških
odborov.
Občinski svet imenuje člane sveta najkasneje v roku enega
meseca po imenovanju članov vaških odborov.
21. člen
Svet iz naslova varstva uporabnikov po tem odloku opravlja
naslednje naloge:
- usklajuje interese prebivalcev posameznih naselij v občini
in predlaga skupne predloge občinskemu svetu in županu
občine,
- zastopa interese prebivalcev posameznih naselij v zvezi z
načrtovanjem, funkcioniranjem in financiranjem javnih
služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do
občine.
22. člen
Občinski svet in župan sta dolžna obravnavati pripombe in
predloge sveta.
Občinski svet je dolžan obvestiti svet o svojih stališčih in

ukrepih v skladu s svojim poslovnikom, župan pa
najkasneje v roku trideset dni od dneva, ko je prejel
njegovo pripombo ali predlog.
23. člen
V primeru kršitve določb sklenjene pogodbe s strani
izvajalca gospodarskih javnih služb, lahko uporabnik od
pristojnega organa občinske uprave zahteva izdajo odločbe,
s katero naj ta odloči o pravici uporabnika do storitve in
naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.

VII. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
24. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
- s ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki
tarife, takse, nadomestila ali povračila,
- iz proračunskih sredstev,
- iz prihodkov izvajalcev javnih služb,
- iz posojil in
- iz ostalih virov.
25. člen
Storitve gospodarskih javnih služb, ki so individualno
določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo
njihovi uporabniki glede na količino uporabe.
Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in ga s
potrebno dokumentacijo predloži v sprejem občinskemu
svetu.
Občinski svet lahko določi, da se cene posameznih storitev
plačujejo diferencirano glede na posamezne vrste
uporabnikov ali za posamezne količine porabljenih storitev.

26. člen
Storitve gospodarskih javnih služb, pri katerih ni mogoče
ugotoviti njihovega uporabnika ali je to povezano z
nesorazmerno velikimi
stroški, se financirajo iz
proračunskih sredstev.

27. člen
Občinski svet lahko za financiranje gospodarskih lokalnih
javnih služb predpiše poseben davek v skladu s predpisi, ki
urejajo financiranje javne porabe in nalog lokalne
skupnosti.

28. člen
Infrastrukturni objekti, ki so namenjeni izvajanju
gospodarskih javnih služb, se lahko financirajo tudi iz
sredstev, dobljenih s kratkoročnimi ali dolgoročnimi posojili,
ki jih najame občina ali javno podjetje s soglasjem občine.
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V skladu s pogoji, ki jih določa zakon, se lahko sredstva za
investicijsko izgradnjo objektov in naprav, namenjenih za
izvajanje gospodarskih javnih služb v občini, pridobivajo
tudi preko javno-zasebnih partnerstev.

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Žirovnica (Uradni list RS, št. 17/00) vsebuje
naslednjo prehodno in končni določbi:

gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica
(Uradni list RS, št. 89/07) vsebuje naslednjo končno
določbo:
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

VIII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
29. člen
Do ustrezne zakonske razmejitve financiranja obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb med državo in občino se
za proračunsko financiranje obveznih lokalnih gospodarskih
javnih služb uporabljajo določbe veljavnih predpisov.

30. člen
Do sprejetja Odloka o ustanovitvi javnega podjetja opravlja
dejavnosti iz prvega odstavka 16. člena JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice.
31. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se v Občini Žirovnica
preneha uporabljati Odlok o gospodarskih javnih službah v
Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 33/95 z dne
16.06.1995).

32. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica
(Uradni list RS, št. 11/01) vsebuje naslednjo končno
določbo:
2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica
(UVG, št. 13/02) vsebuje naslednjo končno določbo:
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
vestniku Gorenjske.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
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