Številka:
Datum:

9001-1/2021
9.2.2021

16. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE, dne 22.2.2021
ZADEVA:

Predlog Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Brežice – prva obravnava

PRIPRAVIL:

OBČINSKA UPRAVA OBČINE BREŽICE; ODDELEK ZA
KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE

PREDLAGATELJ:

župan Ivan MOLAN

POTEK POSTOPKA:

redni

NAČIN SPREJEMA:

z večino opredeljenih prisotnih članov sveta

UVODNIČAR:

David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo
in gospodarske javne službe

PRISTOJNO DELOVNO
TELO:

PREDLOG SKLEPA:

Statutarno-pravna komisija
Odbor za družbene dejavnosti
Odbor za proračun, finance in občinsko premoženje
Odbor za gospodarstvo
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Odbor za urbanizem
Odbor za gospodarske javne službe in varstvo okolja

Sprejme se Predlog Odloka o spremembi Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Brežice.
Ivan MOLAN
župan

Prilogi:
 Predlog Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice z
obrazložitvijo,
 Predlog Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice

1

Digitalno podpisal OB-FS.BREZICE.SI
DN: c=SI, st=Slovenija,
2.5.4.97=VATSI-34944745, o=OBČINA
BREŽICE,
serialNumber=2457755110032,
cn=OB-FS.BREZICE.SI
Datum: 2021.02.11 12:41:53 +01'00'

Številka:
Datum:

007-0009/2013
9. 2. 2021

OBČINSKEMU SVETU OBČINE BREŽICE

ZADEVA:

Predlog Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Brežice

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) predlagam v
sprejem in obravnavo Predlog Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Brežice.
Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednji

SKLEP
Sprejme se Predlog Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Brežice.

OBRAZLOŽITEV:
Veljavni Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 60/13 in 107/20, v
nadaljevanju Odlok) določa obvezne in izbirne gospodarske javne službe, ki se izvajajo v občini in
način njihovega izvajanja.
Pravna podlaga za določitev gospodarskih javnih služb in načina njihovega izvajanja je drugi odstavek
3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11), ki določa, da način opravljanja republiške gospodarske javne službe
predpiše Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) z uredbo, lokalna skupnost pa z
odlokom tako, da je zagotovljeno njihovo izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih
oskrbovalnih sistemov.
Prvi odstavek 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah določa, da republika oziroma lokalna
skupnost 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.
Zakon o gospodarskih javnih službah v 7. členu določa, da se predpisom iz drugega odstavka 3. člena
tega zakona za posamezno gospodarsko javno službo določi:
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- organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v režijskem
obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije ali javnih kapitalskih
vložkov),
- vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
- pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
- pravice in obveznosti uporabnikov,
- viri financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja,
- vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina
republike ali lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
- drugi elementi pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.
V skladu s prvim odstavkom 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl.
US, 46/15, 10/18) je redno vzdrževanje javnih cest obvezna gospodarska javna služba, 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. Tretji odstavek citiranega člena določa, da način izvajanja gospodarske javne službe
rednega vzdrževanja državnih cest določi vlada, občinskih cest pa občina. V skladu z določbo 95. člena
Zakona o cestah je upravljavec občinskih cest občinska uprava (v nadaljnjem besedilu: upravljavec
občinske ceste), način izvajanja nalog upravljanja pa določi pristojni organ občine s splošnim aktom. V
skladu z 2. členom Zakona o cestah so cestna razsvetljava omrežje in naprave za zagotavljanje
osvetljenosti posameznih delov ceste.
V skladu s prvim odstavkom 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno
prečiščeno besedilo, 28/06 - skl. US, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A,
70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 - GZ, 68/17, 21/18
- ZNOrg, 84/18 - ZIURKOE, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 158/20, 152/20
- ZZUOOP) je urejanje in čiščenje javnih površin obvezna občinska gospodarska javne služba varstva
okolja. V skladu s četrtim odstavkom citiranega člena občina zagotovi izvajanje javne službe v skladu s
predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe. Navedena določba daje podlago za zagotavljanje
vzdrževanja javne razsvetljave na tistih javnih površinah, ki ne sodijo med ceste, kot so npr. parki.
Pravna podlaga za določitev načina zagotavljanja občinske gospodarske javne službe v odloku so prej
citirane določbe drugega odstavka 3. člena, tretje alineje prvega odstavka 6. člena in prve alineja 7.
člena Zakona o gospodarskih javnih službah ter za gospodarsko javno službo:
 redno vzdrževanje občinskih cest tretji odstavek 16. člena in 95. člen Zakona o cestah,
 vzdrževanje javne razsvetljave tretji odstavek 16. člena in 95. člen Zakona o cestah in prvi in
četrti odstavek 149. člena Zakona o varstvu okolja.
Zaradi predlaganih sprememb Odloka o občinskih cestah v Občini Brežice in Odloka o javni razsvetljavi
v Občini Brežice, ki predvidevajo spremembo oblike zagotavljanja obveznih gospodarskih javnih služb
redno vzdrževanje cest in vzdrževanje javne razsvetljave, je potrebno oblike zagotavljanja posamezne
gospodarske javne službe ustrezno določiti tudi v Odloku o gospodarskih javnih službah in zato
ustrezno uskladiti prvi odstavek 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice.
Predlagana sprememba Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice je
razvidna iz spodnje tabele:
Člen

Veljavni Odlok o gospodarskih Odlok o spremembi Odloka o
javnih službah v Občini Brežice gospodarskih javnih službah v Občini
(Uradni list RS, št. 60/13 in 107/20)
Brežice

Prvi
(1) Občina Brežice posamezne vrste
odstavek 9. gospodarskih javnih služb zagotavlja v
člena
naslednjih oblikah:
1. v javnem podjetju:
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(1) Občina Brežice posamezne vrste
gospodarskih javnih služb zagotavlja v
naslednjih oblikah:
1. v javnem podjetju:

– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in
padavinske odpadne vode,
– zbiranje določenih vrst komunalnih
odpadkov,
– obdelava določenih vrst komunalnih
odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov
in
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– redno vzdrževanje občinskih cest na
območju mesta Brežice,
– 24-urna dežurna služba,
– urejanje in čiščenje javnih tržnic,
– upravljanje s pristanišči oziroma
vstopno izstopnimi mesti.
2. s podelitvijo koncesije:
– redno vzdrževanje občinskih cest
izven območja mesta Brežice,
– dejavnost operaterja distribucijskega
sistema zemeljskega plina,
– vzdrževanje javne razsvetljave,
– mestni linijski prevoz potnikov

- oskrba s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje komunalne in
padavinske odpadne vode,
- zbiranje določenih vrst komunalnih
odpadkov,
- obdelava določenih vrst komunalnih
odpadkov,
- odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov
in
- urejanje in čiščenje javnih površin,
- redno vzdrževanje občinskih cest,
- vzdrževanje javne razsvetljave
- 24-urna dežurna služba,
- urejanje in čiščenje javnih tržnic,
- upravljanje s pristanišči oziroma
vstopno izstopnimi mesti.
2. s podelitvijo koncesije:
- dejavnost operaterja distribucijskega
sistema zemeljskega plina,
- mestni linijski prevoz potnikov.«

V skladu z 110. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 40/09, v
nadaljevanju Poslovnik) občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obravnavah. Peti odstavek
111. člena Poslovnika določa, da lahko svet, če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih
vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu predloga
odloka v prvi obravnavi, na predlog predlagatelja sprejme predlog odloka na isti seji, tako, da se prva in
druga obravnava predloga odloka združita. V skladu s petim odstavkom 111. člena Poslovnika
predlagamo Občinskemu svetu, da se, če bodo za to izpolnjeni pogoji, prva in druga obravnava
predloga odloka združita in se Predlog Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Brežice sprejme na isti seji.
OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLAGANEGA AKTA:
Predlagani akt bo ne bo imel finančnih posledic.

Pripravila:
Branka Moldovan Matjašič
višja svetovalka za pomoč pri vodenju Oddelka
za pravne in splošne zadeve

David Flajnik
vodja Oddelka za komunalno
infrastrukturo in gospodarske javne službe

Ivan MOLAN
župan
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Na podlagi 3., 6., 7. in 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 21., 29., 61. in 62. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl.
US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), 149. člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 28/06 - skl. US,
49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12,
57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 - GZ, 68/17, 21/18 - ZNOrg,
84/18 - ZIURKOE, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 158/20, 152/20
- ZZUOOP), 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US,
46/15, 10/18), 216. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 - uradno
prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 175/20), prvega odstavka 5. člena Zakona o
pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 14. člena Zakona o plovbi po
celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 110/02 - ZGO-1, 29/17 - ZŠpo-1, 41/17 - PZ-G),
53. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 - uradno prečiščeno
besedilo, 67/19) in 19. člena Statuta občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je
Občinski svet Občine Brežice na ____ redni seji dne _______ sprejel
O D L O K o spremembi
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
1. člen
Prvi odstavek 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list
RS, št. 60/13 in 107/20) se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občina Brežice posamezne vrste gospodarskih javnih služb zagotavlja v naslednjih
oblikah:
1. v javnem podjetju:
- oskrba s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in
- urejanje in čiščenje javnih površin,
- redno vzdrževanje občinskih cest,
- vzdrževanje javne razsvetljave
- 24-urna dežurna služba,
- urejanje in čiščenje javnih tržnic,
- upravljanje s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti.
2. s podelitvijo koncesije:
- dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina,
- mestni linijski prevoz potnikov.«
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po
objavi.
Številka:
Datum:

007-0009/2013
Ivan MOLAN
Župan

