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Številka: 034-3/2012-1 
         Datum: 5-junij-2012 

 
V skladu z 20. členom Statuta Občine Bled – UPB (Ur. list RS, št. 67/2009)  

in 21. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/2009 – 
UPB in 78/2009) sklicujem 

 

9. redno sejo Občinskega sveta  
Občine Bled 

 
ki bo v torek, 19. junija  2012, ob 17.00,  

 

v prostorih Festivalne dvorane na Bledu (I. nadstropje). 
 
 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:            stran:  
1.  Sprejem dnevnega reda 9. redne seje; 28-29 
2.  Pregled in potrditev  Zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z 

dne 3.4.2012; 
30-45 

3.  c. Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta do 9. redne seje; 
d. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta; 

46-47 
48-49 

4.  Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine; 50-59 
5.  Seznanitev z Analizo organiziranosti lokalnih gospodarskih javnih služb v 

Občini Bled; 
60-81 

6.  Sprejem osnutka Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah; 82-95 

7.  Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo; 

96-123 

8.  Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode; 

124-155 

9.  Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe urejanja in čiščenja javnih površin; 

156-167 

10.  Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali; 

168-177 

11.  Sprejem osnutka Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; 178-195 
12.  Sprejem osnutka Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske 

javne službe vzdrževanje občinskih cest; 
196-227 

13.  Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled; 

228-231 

14.  Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prevozih v 
cestnem prometu; 

232-235 

15.  Sprejem osnutka Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave; 

236-245 

16.  Sprejem Sklepa o ureditvi pravic in obveznosti iz koncesijskega razmerja s 
podjetjem WTE Wassertechnik GmbH med Občino Bled in Občino Gorje; 

246-249 

17.  Sprejem Sklepa o ceni za odvajanje odpadnih voda na območju Občine Bled; 250-252 
18.  Razno. / 
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Zapisnike sej delovnih teles vam bomo posredovali naknadno. 
 
 
Gradivo je dostopno na spletnih straneh občine (http://obcina.bled.si). 

 
 
 
 

               Župan Občine Bled 
  Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

prof. geografije 

 
 

      
 
 
 
 
Vabilo poslano: 
− članom Občinskega sveta (z gradivom) 
− članom delovnih teles občinskega sveta (z gradivom) 
− direktorju občinske uprave Matjažu Berčonu (z gradivom) 
− predsedniku in članom Nadzornega odbora Občine Bled (z gradivom) 
− predsednikom Krajevnih skupnosti v Občini Bled (z gradivom) 
− načelnici UE Radovljica mag. Maji Antonič (z gradivom) 
− novinarjem   
− poročevalcem k posameznim točkam dnevnega reda  
− Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled (z gradivom) 
− arhiv, tu 
 
 
 
 



                                  
Občina Bled 

OBČINSKI SVET  

4 

 
 
 
 
 
 

Vabila za 
seje delovnih teles Občinskega sveta Občine Bled 

 
 
 
 

       datum seje: 
Odbor za proračun in občinsko premoženje torek, 12. junij 2012 

 ob 17. uri, zg. sejna (I. nadstropje)  
Odbor za gospodarstvo in turizem torek, 12. junij 2012 

ob 17. uri, sp. sejna (poročna) 
Statutarno pravna komisija torek, 12. junij 2012 

ob 19. uri, zg. sejna (I. nadstropje)  
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo 
okolja 

četrtek, 14. junij 2012 
ob 17. uri, sp. sejna (poročna) 

Odbor za družbene dejavnosti četrtek, 14. junij 2012 
ob 17. uri, zg. sejna ( I. nadstropje) 
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Odbor za proračun in občinsko premoženje 
         Številka: 011-1/2011-17 

         Datum:  5-junij-2012 
 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009 
– UPB in 78/2009) sklicujem 

 
9. redno sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje, 

 
v torek, 12. junija 2012 

ob 17.00, zg. sejna (I. nadstropje) 
 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
  stran: 
1.  Pregled in potrditev Zapisnika 8. redne seje odbora z dne 27. 3. 2012; 6-9 
2.  Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine; 50-59 
3.  Sprejem osnutka Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 

uprave; 
236-245 

4.  Sprejem Sklepa o ureditvi pravic in obveznosti iz koncesijskega razmerja s 
podjetjem WTE Wassertechnik GmbH med Občino Bled in Občino Gorje; 

246-249 

5.  Sprejem Sklepa o ceni za odvajanje odpadnih voda na območju Občine Bled; 250-252 
6.  Razno. / 

 
 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon: 
04/5750136. 
 
 
 
         Predsednica odbora 
         Jana Špec l.r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vabljeni: 
- člani odbora za proračun in občinsko premoženje: Jana Špec, Srečko Vernig, mag. 

Slavko Ažman, Janez Brence, Franc Pavlič, Klemen Pangerc, Marija Strgar 
- župan Občine Bled Janez Fajfar  
- podžupan Občine Bled Anton Mežan  
- direktor občinske uprave Matjaž Berčon, poročevalec k točkama 3 in 4 
- Nataša Hribar, vodja Oddelka za javne finance in splošne zadeve 
- Barbara Jančič, višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve, poročevalka k točki 2 
- Franci Pavlič, poročevalec k točki 5 
     



 6 

 
 
Številka:011-1/2011-16

 Datum:  27.03.2012 
 

Z A P I S N I K 
 

8. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje, ki je bila v torek, 27.03. 2012 ob 
17.00 v spodnji sejni (poročni) sobi na Občini Bled, Cesta  svobode 13. 
 
Prisotni: Predsednica odbora Jana Špec, podpredsednik Srečko Vernig, Janez Brence, 
Franci Pavlič, Klemen Pangerc in Slavko Ažman 
Odsotna: Strgar Marija 
Ostali prisotni: direktor občinske uprave Matjaž Berčon, Nataša Hribar, Urška Vidmar, 
Aleksander Kupljenik  (Inštitut za javno finančno pravo) 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
 

7.  Pregled in potrditev Zapisnika 7. redne seje Odbora, z dne 23.02.2012; 
8.  Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2011 in 

Premoženjske bilance Občine Bled za leto 2011; 
9.  Sprejem predloga Dogovora o ureditvi medsebojnih obveznosti v 

zvezi z izvajanjem koncesijske pogodbe na področju oskrbe z 
zemeljskim plinom; 

10.  Seznanitev s Finančnim in pravnim elaboratom za delitev 
premoženja gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda v Občini Bled in Občini Gorje; 

11.  Razno. 
 
Srečko Vernig je predlagal, da bi se na dnevni red uvrstila točka Pravilnik o sofinanciranju 
programov športa, saj ima po njegovem mnenju finančne posledice. Morali bi pridobiti 
izračun po strukturi, da bi videli finančne posledice na Proračun občine Bled. Zanima ga 
predvsem analitika porabe sredstev, ki je predvidena v letu 2012. Predlaga, da se pred sejo 
občinskega sveta naredila simulacija sredstev. 
Jana Špec je povedala, da se je dnevni red odbora za proračun in občinsko premoženje 
spremenil, saj se poročila zavodov več ne obravnavajo na odboru za proračun in občinsko 
premoženje, pač pa jih obravnavajo samo matični odbori po vsebini. 
Predlagala je, da se pred točko Razno pogledajo finančne posledice po strukturi po 
posameznih porabnikih programov športa. 
 

1.  Pregled in potrditev Zapisnika 7. redne seje Odbora, z dne 23.02.2012; 
2. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2011 in 

Premoženjske bilance Občine Bled za leto 2011; 
3. Seznanitev s Finančnim in pravnim elaboratom za delitev 

premoženja gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda v Občini Bled in Občini Gorje; 

4. Sprejem predloga Dogovora o ureditvi medsebojnih obveznosti v 
zvezi z izvajanjem koncesijske pogodbe na področju oskrbe z 
zemeljskim plinom; 
 

5. Pravilnik o sofinanciranju programov športa; 
6. Razno. 

 
Novi dnevni red je soglasno sprejet. 
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Točka 1)  Pregled in potrditev zapisnika 7. seje odbora, z dne 23.02 2012 
 
Uvodno obrazložitev je podala Jana Špec.  
 
Po razpravi so člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejeli zapisnik (6 
prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo zapisnik 6. seje 
Odbora za proračun in občinsko premoženje.  
 
 
Točka 2)       Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2011 in  
                      Premoženjske bilance Občine Bled za leto 2011 
 
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar. 
 
Srečo Vernig je postavil vprašanje, kaj je knjiženo pod izvenbilančne knjižbe. Zanima ga 
predvsem odnos z WTE-jem.  
Izvenbilančno se vodijo prejete menice za odpravo napak, prejete garancije za odpravo 
napak v garancijski dobi, garancije za dobro izvedbo pogodbenih del,...  Z WTE-jem so 
urejene zadeve s potrjenimi IOP obrazci. 
Matjaž Berčon je povedal, da znaša dolg Občine Bled iz naslova tekočih stroškov 1.300.000 
€ in da dolg zadnje 4 mesece ne narašča več ter narašča pa število gospodinjstev, ki 
plačujejo svojo obveznost. V prihodnje naj bi bili prihodki malenkost  višji kot odhodki.  
Matjaž Berčon je povedal, da obstajajo 3 načini pokritja dolga, in sicer: 

- z najetjem kredita 
- iz sredstev proračuna Občinie Bled, s tem, da se Občina odpove ostalih investijam 
- plačajo končni uporabniki z povišanjem cene  

 
Janez Brence glede pokrivanje dolga; pritisniti na WTE, dati nalogo IB Bled ki imajo boljše 
podatke in nam oni pomagajo pridobiti podatke za občino; zajeziti izvire vode;  
 
Franci Pavlič je predlagal, da bi sredstva, ki jih Občina Bled letno namenja v višini 12.000 € 
za članarino Alpine Pearls nameni v prihodnjih letih za pospeševanje kmetijstva v občini. 
Janez Brence je predlagal, da je potrebno preveriti učinke s članstvom v združenju Alpine 
Pearls. 
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednja sklepa 
(6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 

1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu 
svetu Občine Bled, da sprejme Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 
2011 in Premoženjsko bilanco Občine Bled za leto 2011. 

(6 prisotnih – 1 ZA, 0 PROTI): 
2. Pri planu za leto 2013 naj se upošteva, da bi se znesek za članarino Alpine 

Pearls preusmeril za druge programe v občini Bled. 
 

 
Točka 3)        Seznanitev s Finančnim in pravnim elaboratom za delitev premoženja  
                       gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda v   
                       Občini Bled in Občini Gorje 
 
Seznanitev s finačnim in pravnim elaboratom za delitev premoženja gospodarskih javnih 
služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Bled in Občini Gorje je podal Aleksander 
Kupljenik. 
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Slavko Ažman je postavl vprašanje, kakšen je vpliv spremembe amortizacije oziroma na kaj 
vse vpliva. 
Alenksander Kupljenik je povedal, da je premoženje povezano z omrežnino. Večje kot je 
premoženje in v primeru Občine Bled je omrežnina nova in s tem amortizacija večja, kar 
pomeni večjo obveznost za občane.  
Matjaž Berčon je povedal, da je predložen elaborat v fazi,  kot je sedaj pripravljen, namenjen 
za delitev premoženja med občinama  Bled in Gorje. Obstajajo še nerešene zadeve s 
koncesionarjem, trenutno pa je za Občino Bled nujno, da vzpostavi ključ delitve z Občino 
Gorje.  
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednje sklepe 
(6 prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 
1. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje so se seznanili s Finančnim in 

pravnim elaboratom za delitev premoženja gospodarskih javnih služb odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda v Občini Bled in Občini Gorje. 

2. Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje se strinjajo z izhodišči, 
podanimi v zaključku elaborata, za dopolnitev sklepa o delitveni bilanci med 
občinama. 

 
 
Točka 4)       Sprejem predloga Dogovora o ureditvi medsebojnih obveznosti v  zvezi z                  
                      izvajanjem koncesijske pogodbe na področju oskrbe z zemeljskim plinom 
 
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon.  
 
Franci Pavlič je postavil vprašanje ali je varianta da koncesijska dajatev pade oziroma da jo 
država ne prizna. 
Matjaž Berčon je povedal, da jo je po dogovoru med Občino Bled in Adriaplinom, Adriaplin 
dolžan priznati.  
 
Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednji sklep (6 
prisotnih – 5 ZA, 0 PROTI): 
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje so se seznanili s Poročilom o 
izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2011 in planom gradnje v letu 2012 na področju 
oskrbe z zemeljskim plinom. 
 
 
Točka 5)        Pravilnik o  sofinanciranju programov športa 
                           
Jana Špec je postavila vprašanje, ali obstaja izračun, koliko sredstev bo prejel posamezni 
klub. 
Matjaž Berčon je povedal, da izračun še ni narejen. Edina simulacija, ki se jo da narediti, je 
na podlagi podatkov za leto 2010. Predlagan nov izračun je zelo zahteven. 
V zakonodaji pogreša to, da občina nima vpliva na to, kako bo oblikovala prioritete in kaj bo 
financirala. 
Predstavil je tudi svoj predlog delitve sredstev za sofinanciranja programov športa. V 
primeru, da se predlagani Pravilnik ne bo potrdil, pomeni da velja stari Pravilnik in to pomeni, 
da je: 

- sporen z vidika inšpekcije 
- sporen z vidika klubov 

Možnost je tudi zadevo umakniti z dnevnega reda, izpeljati razpis s polovico sredstev po 
starem pravilniku ter dati vsaj nekaj sredstev klubom za dejavnost za prvo polovico leta. 
Jana Špec je predlagala, da se pridobi finančni izračun po posameznih uporabnikih in dokler 
se to ne pridobi, predlaga, da se točka umakne iz dnevnega reda občinskega sveta.  
Člane odbora tudi zanima, kaj to pomeni po novem in po starem pravilniku. 
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Po razpravi so člani Odbora  za proračun in občinsko premoženje sprejeli naslednji sklep (6 
prisotnih – 6 ZA, 0 PROTI): 
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje ugotavljajo, da predlagani Pravilnik 
o sofinanciranju programov športa ne omogoča izračuna finančnih posledic oziroma 
finančnega izračuna za posamezne uporabnike. Glede na to, da izračuna ni, pravilnika 
ni mogoče obravnavati. Predlagajo, da se točka umakne z dnevnega reda občinskega 
sveta do pridobitve finančnega izračuna za posamezne uporabnike po novem in po 
starem pravilniku. 
 
 
 
Točka 5)        Razno 
 
Ni bilo razprave. 

 

 

Seja je bila  zaključena ob 19.10 uri. 

 
Zapisnik pisala: Urška Vidmar, dipl.ekon. 
Tajnik odbora: Nataša Hribar, univ.dipl. ekon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   PREDSEDNICA ODBORA 
   Jana Špec, univ. dipl.ekon. 
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Odbor za gospodarstvo in turizem  
Številka:  011-2/2011-14 

         Datum:  5-junij-2012 
  

 
 
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009 

– UPB in 78/2009), sklicujem 
 

9. redno sejo Odbora za gospodarstvo in turizem,  
 

 
 v torek, 12. junija 2012 

ob 17.00, sp. sejna (poročna) 
 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
  stran: 
1.  Pregled in potrditev Zapisnika 8. redne seje odbora z dne 27. 3. 2012 ; 11-14 
2.  Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavod za 
kulturo Bled; 

228-231 

3.  Razno. / 
 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon: 
04/5750129. 

 
 
 

Predsednica odbora 
Davorina Pirc l.r. 

 
Vabljeni: 
- člani odbora za gospodarstvo in turizem: Davorina Pirc, mag. Leopold Zonik, Majda 

Loncnar, Miran Vovk, Nuša Vogelnik Holzner, Martin Merlak, Uroš Ambrožič 
- župan občine Bled, Janez Fajfar  
- podžupan občine Bled, Anton Mežan  
- direktor  občinske uprave, Matjaž Berčon 
- Neja Gašperšič, Oddelek za javne finance in splošne zadeve 
- Andrej Eržen, poročevalec k točki 2 
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Z A P I S N I K 

8. redne seje Odbora za  gospodarstvo in turizem,  
ki je bila v torek, 27. 3. 2012 ob 17.00 

 
Navzoči člani odbora: Davorina Pirc – predsednica odbora, in člani Martin Merlak, Uroš 
Ambrožič, Miran Vovk, Majda Loncnar,  Nuša Vogelnik Holzner 
Odsotni člani odbora: mag. Leopold Zonik  
Ostali navzoči: Boris Sodja-  za točko 2.,  Eva Štravs Podlogar za točko 3., Matjaž Završnik 
– za točko 4. 
 
Predsednica je predlagala dnevni red, člani odbora so soglasno sprejeli predlagani dnevni 
red:  
 

1. Pregled in potrditev Zapisnika 7. redne seje Odbora z dne 27. 2.2012 

2. Seznanitev s Poročilom o delovanju MIR za leto 2011; 
3. Seznanitev s Poročilom o poslovanju Turizma Bled za leto 2011; 
4. Seznanitev s Poročilom o poslovanju Zavoda za kulturo Bled za leto 2011; 
5. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2011 in Premoženjske 

bilance Občine Bled za leto 2011; 
6. Razno. 

Ad 1) Pregled in potrditev Zapisnika 6. redne seje odbora, z dne 27.2.2012 
 
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato so člani odbora soglasno sprejeli naslednji sklep:  
Odbor za gospodarstvo in turizem sprejme zapisnik 6. redne seje odbora z dne 
27.2.2012 Glasovanje:  5 prisotnih,  5 ZA  
 
Ad 2) Seznanitev s Poročilom o delovanju MIR za leto 2011 
Vodja medobčinskega redarstva Boris Sodja je predstavil Poročilo o delovanju MIR za leto 
2011. 
V razpravi, ki je sledila, so člani odbora izpostavili: 

- člane je zanimalo, ali je oz. bo sprejet kakšen odlok, ki bo bolj jasno  določal ravnanje 
lastnikov psov (povodec, pasji iztrebki, ipd.). Boris Sodja je dejal, da bo to bolj jasno 
določeno  v zakonu. Eva Štravs Podlogar je dodala, da je s Kinološko zvezo 
Slovenije dogovorjeno, da bo v juniju vzporedno s prireditvijo Mednarodna razstava 
psov na Hipodromu Lesce organiziran tudi na Bledu dan za osveščanje ljudi, kako 
ravnati s psmi, predvsem na sprehodih. 

- Nuša Vogelnik Holzner je predlagala, da redarji usmerjajo turistične avtobuse  z 
avtobusnih postaj (Mlino), tako kot so to uspešno urejali že lani. Turistični avtobusi 
namreč zasedajo postaje rednih avtobusov, namesto da bi odložili turiste in se 
odpeljali na kakšno primerno parkirišče. 

- Davorina Pirc je opozorila na napake, ki so bolj redakcijske narave: na strani 99 se 
nad 2. tabelo pojavlja letnica 20110, v prvem odstavku na isti strani  je potrebno 
popraviti letnico (201). Zdi pa se ji zelo v redu, da je v poročilu pri navedbi najbolj 
pogostih nalog pri izvajanju občinskega redarstva navedeno na prvem mestu dajanje 
informacij gostom na terenu.  Zanimalo pa jo je tudi, ali je v OPN-ju predvideno tako, 
da bo v prihodnjem obdobju zadosti parkirišč na Bledu. Boris Sodja je dejal, da bo 
novo parkirišče pri šoli prišlo do izraza v poletnih mesecih, vsekakor pa bo manjkalo 
parkirišče pri TVD Partizanu, če ga enkrat več ne bo. Dejstvo pa je, da so ljudje iz 
leta v leto bolj navajeni, da je potrebno za parkiranje plačati parkirnino. 

 
Člani odbora so nato soglasno s prejeli naslednji sklep:  
Člani odbora za gospodarstvo in turizem so se seznanili s Poročilom o delovanju MIR 
za leto 2011. 
Glasovanje:  6 prisotnih,  6 ZA  
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Ad 3) Seznanitev s Poročilom o poslovanju Turizma Bled za leto 2011 
Poročilo o poslovanju Turizma Bled za leto 2011 je predstavila direktorica Eva Štravs 
Podlogar. V skladu s sklepi Odbora za gospodarstvo in turizem s prejšnje seje so bili  s strani 
Turizma Bled posredovani še naslednji podatki: Turistični trendi na Bledu v zadnjem 
desetletju,  Povprečni dnevni izdatki tujih turistov in Turistično tržna analiza držav BRIC.  
 
V razpravi, ki je sledila, so člani odbora imeli naslednja vprašanja: 

- Mirana Vovka je zanimalo, kako da je višina prihodkov in odhodkov za financiranje 
RDO (Regionalne destinacijske organizacije ) Gorenjske popolnoma enaka. Eva 
Štravs Podlogar je odgovorila, da se  planira na nivoju regije za triletno časovno 
obdobje. Projekt se mora pokriti sam (EU sredstva in občine), lahko se porabi toliko, 
kot je planirano in nič več, zato je znesek  prihodkov in odhodkov isti. 

- Davorina Pirc je vprašala, kako kaže z ustanovitvenim aktom zavoda. Zanimalo jo je 
tudi, kako daleč je prenovitev spletne strani. Meni še, da bi si moral zavod zastaviti 
višje, bolj ambiciozne cilje.  Eva Štravs Podlogar je povedala, da so zadevo že predali 
odvetniku, ki je predlagal, naj se predvidi vse spremembe za statut in ustanovitveni 
akt, da bo vse v skladu z zakonodajo. Za prenovitev spletne strani še proučujejo 
možnosti, planirano pa je, da bo letos prenovljena. Glede ciljev pa je potrebno iskati  
in predvideti neko realno pot. 

- Davorino Pirc je še zanimalo, zakaj obstaja razlika med zneskom v njihovem poročilu 
– Proračunski vir – turistična taksa (12.2.1.) – 310.000 € in zneskom v Zaključnem 
računu – Sof. dejavnosti LTO – za sof. programov na Turizmu Bled – 313.000 €.  

Člani so sprejeli sklep, da se do seje OS uskladi razlika med zneskom, 
navedenem v  Poročilu o poslovanju Turizma Bled za leto 2011 - Proračunski vir 
– turistična taksa (12.2.1.) – 310.000 € in zneskom v Zaključnem računu – Sof. 
dejavnosti LTO – za sof. programov na Turizmu Bled – 313.000 €.   

- Člani so še predlagali, da se čimveč dela na tem, da se  spet obudi pustna povorka (z 
odraslimi maskami), kar bo privedlo več obiskovalcev na Bled v času, ko kraj ni toliko 
zaseden s  tujimi in domačimi gosti. K sodelovanju je potrebno povabiti vsa društva, 
ki delujejo v občini Bled.  

Člani so sprejeli sklep: Odbor za gospodarstvo in turizem daje usmeritev, da je 
potrebno obuditi oz. okrepiti pustno prireditev (povorko). K sodelovanju je 
potrebno povabiti vsa društva, ki delujejo v občini Bled.  

- Trije hoteli (Krim, Park, Ribno) so kategorizirani kot pohodniški hoteli. Davorina Pirc je 
vprašala, ali je to primerjalna prednost Bleda, glede  na to, da je na hotelu Krim  na 
vhodu  na Bled na veliko  objavljena cena 29 € – soba z zajtrkom. Eva Štravs 
Podlogar je dejala, da za to obstajajo določeni standardi, ki jih morajo hoteli izpolniti, 
če se odločijo za ta naziv.  

- Davorina Pirc je še pripomnila, da turistični vlakec ustavlja na neprimerni lokaciji, in 
sicer pri Riklijevi podirajoči hiši. Predlaga, da se lokacija postaje za turistični vlakec 
pomakne proti promenadi. Strinja se, da bi bilo dobro ograditi omenjeno hišo s panoji, 
kot je bilo že predvideno v švicarskem projektu.  Predlaga tudi, da naj se zunanjost 
turističnega vlakca v dogovoru z lastnikom malo bolj slikovito uredi. (oglaševalci, 
slike, ipd). 

- Člani so bili mnenja, da podatki SURS-a glede potrošnje turistov niso čisto primerljivi  
za Bled, saj gre za podatek na nivoju države. Mogoče bi bilo smiselno naročiti svojo 
anketo samo za občino Bled in potem pripraviti analizo, ki bi bila bolj merodajna.  
Člani so predlagali, da bi se k sodelovanju povabilo določene izvajalce (npr. Visoko 
šolo za gostinstvo in turizem Bled), da bi izvedli anketo (npr. diplomska naloga), 
kolikšna je poraba turista (hrana, obisk izletov, muzejev, prireditev, ipd.) na Bledu. 



13 

Člani so sprejeli sklep: Glede na to, da so možnosti odstopanja podatkov na 
nivoju Slovenije v primerjavi z Bledom velike, se pozove strokovne institucije k 
izvedbi ankete o potrošnji turista na Bledu. 

- Člane je še zanimalo, ali  je zadosten sklep o seznanitvi in ne o sprejemu Poročila o 
poslovanju Turizma Bled. Občinsko upravo prosijo za odgovor.  

Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep: Člani odbora za gospodarstvo in 
turizem so se seznanili s Poročilom o poslovanju Turizma Bled za leto 2011 
Glasovanje:  6 prisotnih,  6 ZA  
 
 
Ad 4) Seznanitev s Poročilom o poslovanju Zavoda za kulturo Bled za leto 2011 
Poročilo o poslovanju Zavoda za kulturo Bled za leto 2011 je predstavil direktor  Matjaž 
Završnik.  Izpostavil je, da je prišlo do presežka prihodkov nad odhodki v višini 115.191 €. 
Pojasnil je, da so investicije v kulturne objekte nekaj drugega, kot ostale investicije. Pri 
kulturnih spomenikih se ne obračunava amortizacija. Zavod za kulturo je javni zavod, javna 
funkcija je večja kot tržna funkcija, vendar zavod tržno deluje, zato je večji obisk ljudi na 
gradu, kar pomeni večje prihodke. Direktor Završnik je poudaril, da bi ta sredstva porabili, pa 
jim denarni tok ni dopuščal. Vsekakor pa iščejo načine, kako se to ne bi ponavljalo. 

- V razpravi je Davorina Pirc dejala, da bi bilo dobro, da bi bil Zavod za kulturo 
udeležen pri dogovorih glede urejanja parka in vpadnic  v Slovenijo, ki bi opozorile, 
na biser Slovenije t.j. Bled. 

Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep: Člani odbora za gospodarstvo in 
turizem so se seznanili s Poročilom o poslovanju Zavoda za kulturo Bled za leto 2011 
Glasovanje:  4 prisotnih,  4 ZA  
 
 
Ad 5)  Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2011 in 
Premoženjske bilance Občine Bled za leto 2011 
Davorina Pirc je povedala, da je realizacija v mejah planiranega.  Vse postavke na področju 
gospodarstva in turizma so v glavnem realizirane, razen proračunske postavke 20070707 – 
Označevanje točk zanimivosti v občini, katere sredstva s strani tujega partnerja  pričakujejo v 
tem letu.  
Člani odbora so sprejeli naslednji sklep:  
Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga Občinskemu svetu občine, da sprejme 
Zaključni račun za leto 2011 za področje gospodarstva in turizma.  
 
 
Ad 6) Razno  

- Nuša Vogelnik Holzner je predlagala, naj občinska uprava pošlje dopis na župnijo 
Zavod Sv. Martina, do kdaj nameravajo uporabljati motorni čoln na jezeru za odvoz 
materiala.  Po njenem mnenju so z deli že zaključili. 

- Martin Merlak je dejal, da je  na vrtovih v Jaršah ob Ribenski cesti videti vsemogoče 
in da bi bilo potrebno z odlokom določiti, kaj je lahko na vrtu postavljeno  in kaj ne. 

- Nuša Vogelnik Holzner je ponovno vprašala, kako lahko občinska uprava ukrepa v 
primeru, ko ima občan socialno občinsko stanovanje, v resnici pa je standard družine 
boljši, kot je prikazano na dokazilih. Ponovno je izpostavila bivanje občanke na 
Mlinem v občinskem stanovanju, za katero menijo, da je bolje situirana, kot pa je 
razvidno iz dokumentov.  

Seja je bila zaključena ob 19.20 uri. 
 
Zapisala:   Predsednica odbora:   
Neja Gašperšič                                               Davorina Pirc  
 



                                  
Občina Bled 

OBČINSKI SVET  
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Statutarno pravna komisija  
Številka:  011-3/2011-19 

         Datum:  5-junij-2012 
 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009 
– UPB in 78/2009), sklicujem 

 
9. redno sejo Statutarno pravne komisije,  

 
v torek, 12. junija 2012 

ob  19. uri, zg. sejna (I. nadstropje)  
 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
  stran: 
1.  Pregled in potrditev Zapisnika 8. redne seje komisije z dne 27. 3. 2012; 17-18 
2. Sprejem osnutka Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah; 82-95 
3. Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 

službe oskrbe s pitno vodo; 
96-123 

4. Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode; 

124-155 

5. Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe urejanja in čiščenja javnih površin; 

156-167 

6. Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali; 

168-177 

7. Sprejem osnutka Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; 178-195 
8. Sprejem osnutka Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske 

javne službe vzdrževanje občinskih cest; 
196-227 

9. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled; 

228-231 

10. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prevozih v 
cestnem prometu; 

232-235 

11. Sprejem osnutka Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave; 

236-245 

12. Sprejem Sklepa o ureditvi pravic in obveznosti iz koncesijskega razmerja s 
podjetjem WTE Wassertechnik GmbH med Občino Bled in Občino Gorje; 

246-249 

13. Sprejem Sklepa o ceni za odvajanje odpadnih voda na območju Občine Bled; 250-252 
14. Razno. / 

 
              
V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon: 
04/5750118. 
 
 
            Predsednik komisije 
        Miran Vovk l.r. 
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Vabljeni: 
- člani komisije: Miran Vovk, Ludvik Kerčmar, Pavla Zupan, Karmen Kovač, Anton Omerzel  
- župan občine Bled Janez Fajfar  
- podžupan občine Bled Anton Mežan  
- direktor  občinske uprave Matjaž Berčon  
- Andrej Eržen, svetovalec za pravne zadeve 
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 Številka:011-3/2011 

         Datum: 27-marca-2012 
 

Zapisnik 
 
8. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v torek, 27. marca 2012, ob 19.00 uri, v 
sejni sobi Občine Bled, I. nadstropje. 
 
Prisotni: predsednik Miran Vovk, podpredsednik Ludvik Kerčmar in člani:             
Pavla Zupan,  
Opravičeno odsotna: Karmen Kovač, Anton Omerzel  
Ostali prisotni: Andrej Eržen, svetovalec v Kabinetu župana 
 
Sejo je vodil predsednik komisije, Miran Vovk, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne, ugotovil, 
da je komisija sklepčna, saj so prisotni trije od petih članov (Karmen Kovač in Anton Omerzel 
sta se opravičila), ter seznanil prisotne s predlaganim dnevnim redom. 
 
Na predlog predsednika so člani komisije prisotni soglasno sprejeli naslednji  
 
DNEVNI RED: 
1. Pregled in potrditev Zapisnika 7. redne seje Komisije z dne 27.2.2012; 
2. Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske 

javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki; 
3. Sprejem osnutka Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za 

opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki; 

4. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled; 
5. Sprejem predloga Odloka o OPPN za Južno razbremenilno cesto na Bledu R1-

209/1089 Bled-Soteska; 
6. Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov športa; 
7. Razno. 

 
 
Točka 1: Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje komisije, z dne 27.2.2012 
 
Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika 
soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija potrdi zapisnik 7. redne seje z dne 27.2.2012. 
 
 
Točka 2: Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne 
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki   
 
Člani komisije so po pregledu sklepa na predlog predsednika soglasno sprejeli 
 
SKLEP: 
Statutarna pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
osnutka Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki. 
 
 
Točka 3: Sprejem osnutka Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za 
opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki  
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Člani komisije so po pregledu predloga odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
osnutka Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne 
lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. 
 
 
Točka 4: Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini 
Bled   
 
Člani komisije so po pregledu odloka na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo  
Sklepa o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled. 
 
 
Točka 5:  Sprejem predloga Odloka o OPPN za Južno razbremenilno cesto na 
Bledu R1-209/1089 Bled-Soteska  
 
Člani komisije so po pregledu Sklepa na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
predloga Odloka o OPPN za Južno razbremenilno cesto na Bledu R1-209/1089 Bled-
Soteska. 
 
 
Točka 6: Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov športa  
 
Člani komisije so po pregledu Sklepa na predlog predsednika soglasno sprejeli 
SKLEP: 
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
Pravilnika o sofinanciranju programov športa. 
 
 
Točka 7: Razno 
 
Pod točko razno ni bilo razprave, zato je predsednik komisije sejo zaključil.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 
Zapisal: 
Andrej Eržen                          Predsednik komisije  
                     Miran Vovk  



                                  
Občina Bled 

OBČINSKI SVET  
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Odbor za prostor, infrastrukturo in  varstvo okolja 
 

Številka: 011-4/2011-15 
         Datum:  5-junij-2012 

 
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009 

– UPB in 78/2009), sklicujem 
 

9. redno sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja,  
 

v četrtek, 14. junija 2012 
ob 17.00, sp. sejna (poročna) 

 
 
Za sejo predlagam naslednji   DNEVNI RED:                 

  stran: 
1.  Pregled in potrditev Zapisnika 8. redne seje odbora z dne 29.3.2012; 19-22 
2.  Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine; 50-59 
3.  Seznanitev z Analizo organiziranosti lokalnih gospodarskih javnih služb v 

Občini Bled; 
60-81 

4.  Sprejem osnutka Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah; 82-95 
5.  Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 

službe oskrbe s pitno vodo; 
96-123 

6.  Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode; 

124-155 

7.  Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe urejanja in čiščenja javnih površin; 

156-167 

8.  Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali; 

168-177 

9.  Sprejem osnutka Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske 
javne službe vzdrževanje občinskih cest; 

196-227 

10.  Razno. / 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon: 
04/5750133. 

 

        Predsednik odbora 
        Janez Petkoš l.r. 
 
 
 
Vabljeni:  
- člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja: Janez Petkoš, mag. Slavko 

Ažman, Majda Loncnar, Anton Omerzel, Ludvik Kerčmar, Davorina Pirc in Peter Pogačar 
- župan Občine Bled Janez Fajfar  
- podžupan Občine Bled Anton Mežan  
- direktor  občinske uprave Matjaž Berčon 
- mag. Bojana Novak, vodja Oddelka za prostor, okolje in infrastrukturo 
- dr. Boštjan Brezovnik, Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, poročevalec k 

točkam 3-8 
- Prof. Dr. Gorazd Trpin, Inštitut za javno upravo, poročevalec k točki 9 
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     Številka: 011-4/2011-14 
      Datum: 29. 3. 2012  

 
 

ZAPISNIK 
 
 
8. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila v 
četrtek, 29. 3. 2012, ob 17. uri v sejni sobi Občine Bled (pritličje – poročna dvorana). 
 
Prisotni člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja: 
mag. Slavko Ažman, Majda Loncnar, Ludvik Kerčmar, Davorina Pirc 
Opravičeno odsotni: Janez Petkoš - predsednik odbora, Anton Omerzel, Peter Pogačar 
Ostali prisotni: župan Janez Fajfar, direktor občinske uprave Matjaž Berčon, mag. Bojana 
Novak, mag. Romana Starič, Saša Repe; Franci Pavlič 
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, dr. Boštjan Brezovnik (pri točkah 2 in 3)  
PNZ d.o.o. Ljubljana, Tomaž Guzelj (pri točki 4) 
Infrastruktura Bled d.o.o., Anton Potočnik ( pri točki 6); 
WTE Projektna družba Bled, d.o.o., Branka Zver ( pri točki 8 ) 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev Zapisnika 7. redne seje odbora z dne 23. 2. 2012 
2. Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne 

službe ravnanja s komunalnimi odpadki; 
3. Sprejem osnutka Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za 

opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki; 

4. Seznanitev s pripravo Konceptne zasnove dolgoročne ureditve prometa na Bledu; 
5. Sprejem predloga Odloka o OPPN za Južno razbremenilno cesto na Bledu R1-

209/1089 Bled-Soteska; 
6. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled; 
7. Seznanitev s Poročilom o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2011 in plan 

gradnje v letu 2012 na področju oskrbe z zemeljskim plinom; 
8. Seznanitev s Poročilom o izvajanju koncesije na področju odvajanja in čiščenja 

odpadnih voda za leto 2011; 
9. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2011 in Premoženjske 

bilance Občine Bled za leto 2011; 
10. Razno 
 
Začetek seje: ob 1700, zaključek seje: ob 1955 
 
Sejo odbora je vodil podpredsednik odbora mag. Slavko Ažman, ki je uvodoma pozdravil vse 
prisotne. Po ugotovitvi sklepčnosti je podpredsednik odbora prebral predlagani dnevni red in 
predlagal potrditev.  
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili 
dnevni red.  
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0 
 
K točki 1: Pregled in potrditev Zapisnika 7. redne seje Odbora z dne 23. 2. 2012 
 
Člani odbora na Zapisnik 6. redne seje Odbora, z dne 23. 2. 2012, niso imeli pripomb, zato 
so sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so soglasno potrdili 
Zapisnik 6. redne seje Odbora z dne 23.2.2012. 
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0 
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K točki 2: Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske 
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
 
Dr. Boštjan Brezovnik je članom odbora predstavil namen oz. pravne podlage za sprejem, 
vsebinske novosti in oceno finančnih posledic novega osnutka Odloka o načinu opravljanja 
obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled. 
Bistvo celovite novelacije odloka je ureditev načina opravljanja dveh novih zakonsko 
predpisanih obveznih lokalnih GJS, tj. obdelave odpadkov in odlaganja le-teh, ter uskladitev 
z določili novih predpisov. V razpravi so člani odbora izpostavili predvsem način določitve 
glob za prekrške. Pojasnjeno je bilo, da je v pristojnosti občinskega sveta konkretna določitev 
višine globe znotraj predpisanih v Zakonu o prekrških, da sodi ureditev sankcij za izvajalce 
javnih služb v pogodbe z občino ter da je za sankcioniranje kršitev po predmetnem odloku 
pristojen občinski inšpekcijski organ.  
Vsebinskih pripomb člani odbora niso imeli, zato so po razpravi sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo 
Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme osnutek Odloka o načinu opravljanja 
obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. 
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0 
 
K točki 3: Sprejem osnutka Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za 
opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki 
 
Obrazložitev osnutka odloka je podal dr. Boštjan Brezovnik. Posledično v prejšnji točki 
predstavljeni ureditvi načina opravljanja dveh novih zakonsko predpisanih obveznih 
občinskih GJS, t.j. obdelave odpadkov in odlaganja le-teh, je potrebno tudi na predpisan 
način izbrati izvajalce za novi obvezni občinski javni službi, ki pa jih glede na pogoje za 
izvajanje teh dejavnosti ne more opravljati JP Infrastruktura, temveč je potrebno razpisati 
koncesijo. Izbira ekonomsko najugodnejšega ponudnika bo temeljila na zamejeni ceni 
0,20€/kg odpadkov, ki je bila izračunana na podlagi vseh razpoložljivih podatkov o količinah 
odpadkov in analizah stroškov in cen ter poslovanja. Na podlagi teh analiz je bilo določeno 
tudi ekonomsko najracionalnejše obdobje koncesije, tj. 15 let. Postopek javnega razpisa oz. 
javnega natečaja je predviden s t.i. konkurenčnim dialogom, v dveh fazah (v 1. fazi se 
preverja usposobljenost ponudnikov, v drugi pa izbire najugodnejši ponudnik).   
Matjaž Berčon je poudaril še časovni moment sprejema obeh predlaganih odlokov, ki je 
pomemben predvsem zaradi finančnih obveznosti občin glede zagotavljanja sredstev za 
nove storitve obdelave in odlaganja odpadkov. Skladno z dogovori z ostalimi občinami, 
uporabnicami deponije Mala Mežakla (Gorje, Bohinj, Kranjska Gora, Železniki, Škofja Loka),  
poskušamo voditi skupne postopke, tako postopke sprejema odlokov, ki naj bi bili v osnovi 
usklajeni, kot tudi izpeljave skupnega javnega razpisa, rezultat pa je seveda odvisen od 
hitrosti odzivnosti.  
Vsebinskih pripomb člani odbora niso imeli, zato so po razpravi sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo 
Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme osnutek Odloka o predmetu in pogojih za 
podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki. 
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0 
 
K točki 4: Seznanitev s pripravo Konceptne zasnove dolgoročne ureditve prometa na 
Bledu 
Predstavnik podjetja PNZ d.o.o. Ljubljana, Tomaž Guzelj je predstavil Konceptno zasnovo 
dolgoročne ureditve prometa na Bledu. Prikazani so bili vplivi prometa na Bledu po različnih 
scenarijih, v fazah glede na predvidene ukrepe v prihodnje, in sicer po izgradnji JRC, po 
izgradnji SRC ter opredelitev dveh možnih različic 2. faze SRC. Obe predstavljeni različici 2. 
faze SRC sta v fazi predloga. Ocene okoljskih vplivov posameznih variant ne temeljijo na 
izvedenih študijah, ampak so ocena pripravljavca. Pred dokončno izbiro trase 2. faze SRC 
bodo izdelane še vse potrebne študije. Predstavljena sta bila dva modela trajnostne 
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mobilnosti, ki sta že v izvajanju v nekaterih alpskih turističnih mestih v Švici in Avstriji in 
predstavljata ključno gonilo razvoja turizma v teh mestih. Navedeno ponuja pomemben 
razmislek tudi Bledu. Vezano na predvidene faze umikanja tranzitnega prometa iz 
osrednjega dela Bleda temu sledi tudi umik parkirnih mest na obrobje Bleda in krepitev 
prometa z električnimi in hibridnimi vozili.  
Konceptna zasnova dolgoročne ureditve prometa na Bledu bo do konca meseca aprila 2012 
z namenom podaje pripomb na ogled javnosti na spletni strani občine Bled. 
 
Po kratki razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo so se seznanili s postopki priprave 
Konceptne zasnove dolgoročne ureditve prometa na Bledu  
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0 
 
K točki 5: Sprejem predloga Odloka o OPPN za Južno razbremenilno cesto na Bledu 
R1-209/1089 Bled-Soteska 
 
Bojana Novak je pojasnila postopek sprejema OPPN od zadnje obravnave na OS v fazi 
javne razgrnitve odloka. K odloku o OPPN za JRC so pridobljena pozitivna mnenja, zato je 
predlagan v sprejem občinskemu svetu. 
 
V razpravi so sodelovali vsi člani odbora in po kratki razpravi sprejeli naslednji sklep: 
Sklep: Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo 
Občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi predlagane sklepe.  
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0 
 
K točki 6: Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled 
 
Obrazložitev je podal Anton Potočnik. Članom odbora je obrazložil popravke v novem sklepu 
o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled, zaradi napake v zapisu o 
oddani količini namesto velikosti zabojnika. Popravljene napake iz že sprejetega sklepa pri 
obračunu še niso imele posledic, prav tako sklep še ni bil objavljen, zato je bil predlagan  
sprejem čistopisa sklepa.  
Člani odbora so sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo 
Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Občini Bled. 
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0 
 
K točki 7: Seznanitev s Poročilom o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2011 in plan 
gradnje v letu 2012 na področju oskrbe z zemeljskim plinom 
 

Zaradi opravičene odsotnosti predstavnikov koncesionarja je kratko obrazložitev 
podal Franci Pavlič, ki je predstavil poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 
2011. Članom odbora je predstavil tehnične podatke o zgrajenem plinovodu v letu 
2011, komercialne podatke o odjemalcih in porabi zemeljskega plina ter dinamiko 
priključevanja novih uporabnikov zemeljskega plina. 

V nadaljevanju je prisotnim predstavil plan gradnje plinovodnega omrežja v letu 2012 
na območju KS Ribno, KS Rečica in KS Zasip. 

V razpravi je člane odbora zanimala predvsem cena zemeljskega plina. 

Davorino Pirc je zanimalo, kakšna investicija se bo izvajala na območju Pod skalo. 
Pavlič je obrazložil, da se bo na predmetnem območju gradila kanalizacija. 

Po končani razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep: 
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Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so se seznanili s 
Poročilom o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2011 in planom gradnje v letu 2012 
na področju oskrbe z zemeljskim plinom. 
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0 
 
K točki 8: Seznanitev s Poročilom o izvajanju koncesije na področju odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda za leto 2011 
 
Uvodno obrazložitev je podala predstavnica koncesionarja WTE Branka Zver. Članom 
odbora je na kratko obrazložila tehnično poročilo o delovanju Centralne čistilne naprave ter 
predstavila trenutno stanje že zgrajenega kanalizacijskega sistema. Do zaključka projekta in 
izpolnitve državnega nacionalnega programa s strani občine Bled je potrebno dokončati 
kanalizacijsko omrežje še na območju Obrn ter delno v Zasipu (Rebr, Pod hribom, Sebenje) 
in na območju Pod skalo.  
V razpravi so sodelovali vsi člani odbora. 

Slavko Ažman je imel vprašanje v zvezi odvajanjem odpadnih in padavinskih voda iz 
območja Centra Bleda do Centralne čistilne naprave Bled. Ludvik Kerčmar je 
predlagal, da se občanom v Blejskih novicah predstavi delovanje čistilne naprave in 
kanalizacijskega sistema na območju občine Bled. Postavil je tudi  vprašanje v zvezi z 
izdajo odločb o komunalnem prispevku za kanalizacijo. 

Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep: 

Sklep: Člani odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja so se seznanili s 
Poročilom izvajanju koncesije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda za 
leto 2011. 
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0 
 
K točki 9: Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2011 in 
Premoženjske bilance Občine Bled za leto 2011; 
 
Uvodno obrazložitev sta podala mag. Bojana Novak in Franci Pavlič, ki sta članom odbora 
predstavila porabljena proračunska sredstva na posameznih proračunskih postavkah za leto 
2011 in sicer na področju prostora, gospodarske infrastrukture in varstva okolja.  
Po kratki razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep: 

 
Sklep: Člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlagajo 
občinskemu svetu Občine Bled, da potrdi Zaključni račun proračuna Občine Bled za 
leto 2011 in Premoženjsko bilanco Občine Bled za leto 2011. 
Glasovanje: 4 prisotnih, ZA: 4, PROTI: 0 
 
K točki 9: Razno  
 
Slavko Ažman je izpostavil vprašanje postopka sprejema OPN. Pojasnilo sta podali Saša 
Repe in Bojana Novak.  
 
Člani odbora drugih vprašanj in pobud pod to točko niso imeli, zato je podpredsednik sejo ob 
19.55 uri zaključil. 
 
Zapisali:  mag. Romana Starič 
     mag. Bojana Novak 
     Saša Repe 
       Franci Pavlič 
 
              Podpredsednik Odbora za prostor,  

infrastrukturo in varstvo okolja  
             mag. Slavko Ažman 



                                  
Občina Bled 

OBČINSKI SVET  
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Odbor za družbene dejavnosti 
 

Številka: 011-5/2011-15 
         Datum:  5-junij-2012 

 
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009 

– UPB in 78/2009), sklicujem 
 

8. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, 
 

v četrtek, 14. junij 2012 
ob 17.00, zg. sejna (I. nadstropje) 

 
 
Za sejo predlagam naslednji   DNEVNI RED: 

  stran: 
1.  Pregled in potrditev Zapisnika 7. seje odbora z dne 29. 3. 

2012;  
24-27 

2.  Sprejem osnutka Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami; 

178-195 

3.  Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prevozih v cestnem prometu; 

232-235 

4.  Sprejem Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa; Priloga-člani Odbora 
5.  Razno. / 

 
Gradivo k točki 4 bo posredovano v ponedeljek, 11. 6. 2012. 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon: 
04/5750132. 
 
 
        Predsednik odbora 
        Radoslav Mužan l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vabljeni: 
- člani Odbora za družbene dejavnosti: Radoslav Mužan, Vinko Poklukar, Pavla Zupan, 

Karmen Kovač, Milan Rejc, Vanja Piber in Bojana Pipan 
- župan občine Bled, Janez Fajfar  
- podžupan občine Bled, Anton Mežan  
- direktor občinske uprave, Matjaž Berčon 
- Neja Gašperšič, odd. za javne finance in splošne zadeve 
- Smole Jožef, poveljnik štaba CZ Občine Bled, poročevalec k točki 2 
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Datum: 30.3.2012 

  Z A P I S N I K 
 
7. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v četrtek, 29. marca 2012  ob 17. uri 

 
Navzoči člani Odbora za družbene dejavnosti:Vinko Poklukar – podpredsednik odbora, 
Bojana Pipan, Pavla Zupan, Karmen Kovač, Milan Rejc, Vanja Piber (delno) 
Odsotni člani odbora: Rado Mužan - predsednik odbora (opr.) 
Ostali navzoči: Igor Justin – k točki Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov športa,  
Lea Ferjan – k točki Seznanitev s Poročilom o poslovanju Zavoda za kulturo Bled za leto 
2011, Neja Gašperšič - Odd. za javne finance in splošne zadeve 
 
Podpredsednik Vinko Poklukar  je najprej pozdravil vse prisotne in nato predlagal 
spremenjen dnevni red zaradi drugih obveznosti  Igorja Justina, in sicer, da se 2. in 3. točka 
dnevnega reda zamenjata. Člani odbora so  soglasno sprejeli spremenjeni dnevni red:  
 
1. Pregled in potrditev Zapisnika 6. seje Odbora z dne 23.2.2012 
2. Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov športa 
3. Seznanitev s Poročilom o poslovanju Zavoda za kulturo Bled za leto 2011 
4. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2011 in 

Premoženjske bilance Občine Bled za leto 2011 
5. Razno 

 
 
Ad 1)  Pregled in potrditev Zapisnika 6. seje Odbora z dne 23.2.2012 
 
Člani odbora  na zapisnik niso imeli pripomb,  sprejeli so  naslednji  sklep:  
Potrdi se zapisnik 6. redne seje Odbora za družbene dejavnosti  z dne  23.2.2012. 
Glasovanje: 6 prisotnih,   6  ZA 
 
 
Ad 2) Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov športa 
 
Vinko Poklukar je najprej prebral sklepe Komisije za šport  s seje dne 16.3.2012: 

1. Člani Komisije za šport potrjujejo sprejem pravilnika o pogojih, merilih, normativih in 
postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa, s popravki glede na 
pripombe komisije za šport, ki jih ustrezno vnese pripravljalec do ponedeljka dne 
19.3.2012. 

2. Člani Komisije za šport so soglasno predlagali g. Igorja Justina za zunanjega 
strokovnega sodelavca Občine Bled, za šport. 

 
Nato je Igor Justin predstavil spremembe v pravilniku, ki jih je pripravil, in sicer: glavne 
spremembe so  v tem, kdo se lahko prijavi. Potrebno je dati varovalko, da ne bo nekdo izven 
občine Bled prejel sredstev na računa domačih športnih klubov oz. društev. Tudi kar se tiče 
obdobja delovanja, naj bo določeno »najmanj 1 leto, razen v določenih izjemah…«. 
Sprememba je tudi v tem, da se pri razdelitvi sredstev upošteva športne panoge in ne 
športnih klubov. Na Komisiji za šport menijo, da imajo prednost tisti športni klubi, ki imajo 
piramido (vse starostne skupine, od otrok do članov) 
 
Člani odbora ugotavljajo, da je predlog pravilnika od Komisije za šport  drugačen, kot je 
predlog pravilnika v gradivu.  Člani odbora so bili enotnega mnenja, da naj se Komisija za 
šport ponovno sestane in pravilnik uskladi, potem pa naj ga uvrsti na naslednjo sejo 
Občinskega sveta. 
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Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednje sklepe: 
 

1. Občinski svet Občine Bled sprejme Predlog Pravilnika o sofinanciranju 
programov športa. 

            Glasovanje: 6 prisotnih,   6  PROTI 
 

2. Člani Odbora za družbene dejavnosti so predlagali, da Komisija za šport  
še enkrat pregleda in uskladi Pravilnik o sofinanciranju programov 
športa ter ga da na obravnavo na naslednjo sejo Odbora za družbene 
dejavnosti in Občinskega sveta. 
Glasovanje: 6 prisotnih,   6  ZA 
 

3. Člani  Odbora za družbene dejavnosti naj prejemajo  zapisnike Komisije za 
šport 
Glasovanje: 6 prisotnih,   6  ZA 

 
 
Ad 3) Seznanitev s Poročilom o poslovanju Zavoda za kulturo Bled za leto 2011 
 
Lea Ferjan z Zavoda za kulturo je predstavila Poročilo o poslovanju Zavoda za kulturo Bled 
za leto 2011. 
V razpravi je Vinko Poklukar vprašal, koliko prihodkov od gradu ostane na Bledu. Lea Ferjan 
je odgovorila, da je bila podpisana tripartitna pogodba med Zavodom za kulturo, Ministrstvom 
za kulturo in Občino Bled, v kateri so določeni tudi deleži razdelitve. 15 % gre narodnemu 
muzeju, ostala sredstva so namenjena za grad in Festivalno dvorano.  
 
Po razpravi so člani odbora sprejeli naslednji sklep: 
 
Člani odbora za družbene dejavnosti so se seznanili s Poročilom o poslovanju Zavoda 
za kulturo Bled za leto 2011 
Glasovanje:  5 prisotnih,  5 ZA  
 
 
 
Ad 4) Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2011 in 
Premoženjske bilance Občine Bled za leto 2011 
 
Člani odbora so obravnavali Zaključni račun s področja družbenih dejavnosti. Neja Gašperšič 
je povedala, da je bila realizacija na proračunskih postavkah na področju družbenih 
dejavnosti  pretežno od 95 do 100 %.  
V kratki razpravi je Pavlo Zupan  zanimalo, kaj se je financiralo iz proračunske postavke 
20150502 – Investicije v Športni park.  Predlagala je, da je nujno potrebno narediti zbiralnik 
vode za zalivanje trave na športnem parku. Na ta način bi privarčevali  vodo in denar .  
 
Člani odbora  so sprejeli naslednji sklep: 
 
Člani odbora za družbene dejavnosti predlagajo Občinskemu svetu občine Bled, da 
sprejme Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2011 in Premoženjsko bilanco 
Občine Bled za leto 2011. 
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Ad 6) Razno 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
Seja Odbora za družbene dejavnosti  je bila zaključena ob 18.15. 
 
 
Zapisala:                                                         
Neja Gašperšič    Podpredsednik Odbora za družbene dejavnosti: 

 Vinko Poklukar 



27 



                        
Občina Bled 

OBČINSKI SVET  

28 

1) 
 
Sprejem dnevnega reda 9. redne seje Občinskega sveta Občine 
Bled z dne 19. 6. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predlog SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 9. redne seje Občinskega sveta 
Občine Bled z dne 19. 6. 2012. 
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2) 

 

 
 

Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine 
Bled z dne 3. 4. 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predlog SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 8. redne seje Občinskega 
sveta Občine Bled z dne 3. 4. 2012. 
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Številka: 034-2/2012-20 
         Datum: 3. april 2012 

ZAPISNIK 
 
 

8. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v torek, 3. aprila 2012, ob 17.00, v 
prostorih Festivalne dvorane Bled (I. nadstropje). 
 
Prisotni: Anton Omerzel (SNS) Janez Petkoš  (DeSUS),Pavla Zupan (DeSUS), mag.  
                        Leopold Zonik (DeSUS), Majda Loncnar (DeSUS), Vinko Poklukar (LNK),  
                       Jana Špec (SD) Ludvik Kerčmar (SD), Slavko Ažman (LLP), Davorina Pirc  
                       (LDS), Srečko Vernig (LDS), Janez Brence (SDS) Miran Vovk (SDS) -  od 17.00  
                       do 19.30 ure, Miran Kresal(N.Si), Karmen Kovač (LTM in SMS-zeleni), Anton  
                       Mežan (LTM in SMS- zeleni) in Radoslav Mužan (LTM in SMS-zeleni). 
 
Novinarji:  Romana Purkart, Radio Triglav Jesenice 
Poročevalci:  Tomaž Guzelj, predstavnik  PNZ, mag. Gregor Ficko, direktor Direkcije RS za 

ceste mag. Gregor Ficko, dr. Boštjan Brezovnik, z Inštituta za lokalno 
samoupravo in javna naročila, Alojz Babič, predstavnik Adriaplin, Robert 
Bizjak, predstavnik WTE, mag. Aleksander Kupljenik iz Inštituta za javno 
finančno pravo, Eva Štravs Podlogar, direktorica Zavoda Turizem Bled, Matjaž 
Završnik, direktor  Zavoda za kulturo Bled; Mirko Ulčar, direktor JP 
Infrastruktura Bled. 

  
Občinska uprava:  Matjaž Berčon, direktor občinske uprave, mag. Bojana Novak, vodja 

oddelka za prostor, okolje in infrastrukturo, Nataša Hribar, vodja oddelek za 
javne finance in splošne zadeve in Andrej Eržen, višji svetovalec za pravne 
zadeve.  

 
Sejo je vodil župan Janez Fajfar, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne. Po ugotovitvi 
prisotnosti je predsedujoči podal poročilo: na seji je bilo od 17 članov občinskega sveta ob 
17. uri prisotnih 15 članov, zato je občinski svet lahko veljavno sklepal. (Ugotavljanje 
prisotnosti in glasovanje je potekalo preko interaktivnega glasovalnega sistema – vsi izidi 
glasovanj so priloga zapisniku.) 
 
 
Dnevni red: 
Vabilo za sejo skupaj z gradivom je bilo posredovano v soboto, dne 24. 3. 2012, v pisni obliki 
pa je bilo pred sejo posredovano še dodatno gradivo: 

 
� zapisniki sej delovnih teles 
� čistopis odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe 

ravnanja s komunalnimi odpadki, kjer so z barvami označene spremembe.  
 
 
Za 8. redno sejo je bil s sklicem tako predlagan naslednji DNEVNI RED: 
 

1.  Sprejem dnevnega reda 8. Redne seje; 
2.  Pregled in potrditev  Zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne 28.2.2012; 
3.  e. Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta do 8. seje; 

f. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta; 
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4.  Seznanitev s pripravo Konceptne zasnove dolgoročne ureditve prometa na Bledu; 
5.  Seznanitev s pripravo na izgradnjo Južne razbremenilne ceste na Bledu; 
6.  Sprejem predloga Odloka o OPPN za Južno razbremenilno cesto na Bledu R1-209/1089 Bled-

Soteska; 
7.  Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled; 
8.  Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe 

ravnanja s komunalnimi odpadki; 
9.  Sprejem osnutka Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne 

lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki; 
10.  Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2011 in Premoženjske bilance 

Občine Bled za leto 2011; 
11.  Seznanitev s Poročilom o delovanju MIR za leto 2011; 
12.  Seznanitev s Poročilom o poslovanju Turizma Bled za leto 2011; 
13.  Seznanitev s Poročilom o poslovanju Zavoda za kulturo Bled za leto 2011; 
14.  Seznanitev s Poročilom o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2011 in plan gradnje v letu 2012 

na področju oskrbe z zemeljskim plinom; 
15.  Sprejem predloga Dogovora o ureditvi medsebojnih obveznosti v zvezi z izvajanjem koncesijske 

pogodbe na področju oskrbe z zemeljskim plinom; 
16.  Seznanitev s Poročilom o izvajanju koncesije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda za 

leto 2011; 
17.  Seznanitev s Finančnim in pravnim elaboratom za delitev premoženja gospodarskih javnih služb 

odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Bled in Občini Gorje; 
18.  Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov športa; 
19.  Razno. 

 
Župan je z dnevnega reda umaknil točko 18. »Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov 
športa«, ker je menil, da ni prišlo do pravega konsenza in bodo potrebne še dodatne 
uskladitve. Prav tako pa je zaradi gostov, ki so bili časovno vezani še na druge obveznosti, 
predlagal prestavitev točk tako, da se je bil za 8. redno sejo predlagan nov dnevni red: 
 

1. Sprejem dnevnega reda 8. redne seje; 
2. Seznanitev s pripravo Konceptne zasnove dolgoročne ureditve prometa na Bledu; 
3. Seznanitev s pripravo na izgradnjo Južne razbremenilne ceste na Bledu; 
4. Sprejem predloga Odloka o OPPN za Južno razbremenilno cesto na Bledu R1-

209/1089 Bled-Soteska; 
5. Pregled in potrditev Zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne 

28.2.2012; 
6. a. Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta do 8. seje;  

b. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta;  
7. Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne 

službe ravnanja s komunalnimi odpadki; 
8. Sprejem osnutka Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za 

opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki; 

9. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled;  
10. Seznanitev s Finančnim in pravnim elaboratom za delitev premoženja 

gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Bled in 
Občini Gorje; 

11. Sprejem zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2011 in Premoženjske 
bilance Občine Bled za leto 2011; 

12. Seznanitev s Poročilom o delovanju MIR za leto 2011; 
13. Seznanitev s Poročilom o poslovanju Turizma Bled za leto 2011; 
14. Seznanitev s Poročilom o poslovanju Zavoda za kulturo Bled za leto 2011; 
15. Seznanitev s Poročilom o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2011 in plan 

gradnje v letu 2012 na področju oskrbe z zemeljskim plinom; 
16. Sprejem predloga Dogovora o ureditvi medsebojnih obveznosti v zvezi z 
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izvajanjem koncesijske pogodbe na področju oskrbe z zemeljskim plinom; 
17. Seznanitev s Poročilom o izvajanju koncesije na področju odvajanja in čiščenja 

odpadnih voda za leto 2011; 
18. Razno  

 
 
 
 
Točka 1: Sprejem dnevnega reda  
 
K razpravi so se prijavili Vinko Poklukar (LNK), ki se ni strinjal z umikom točke 18 z 
dnevnega reda; mag. Slavko Ažman (LPP), ki ni imel pripomb na dnevni red, vendar pa je 
predlagal, da naj se preveri, če poslovnik dovoljuje spremembo vrstnega reda točk. Sledilo je 
pojasnilo, da je to možno. Pavla Zupan (DeSUS) je podala predlog, da za naslednje seje ni 
več tako obsežen dnevni red. 
  
Po razpravi je župan dal na glasovanje,  (17 prisotnih – 16 opredeljenih) na predlog župana s 
14 glasovi ZA in 2 glasovoma  PROTI, sprejeli 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Dnevni red 8. redne seje Občinskega sveta Občine 
Bled z dne 3. 4. 2012. 
 
 
 
 
Točka 2:  Seznanitev s pripravo Konceptne zasnove dolgoročne ureditve prometa 

na Bledu. 
 
Uvodno obrazložitev je podal Tomaž Guzelj, predstavnik pripravljavca PNZ d.o.o. 
 
Poročilo predsednika delovnega telesa: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – podpredsednik  mag. Slavko Ažman 
(LLP) 
- seznanitev s postopki priprave 
 
V razpravi so sodelovali Davorina Pirc (LDS), Anton Mežan (LTM in SMS-zeleni), Anton 
Omerzel (SNS), Janez Petkoš (DeSUS) in mag. Slavko Ažman (LLP)  in izpostavili predloge 
in pripombe: 

- predlog naj se dopolni s pridobitvijo primerjave še z drugimi objezerskimi kraji 
oziroma mesti, ker se kot občina ne moremo primerjati z izrazito gorskimi kraji;  

- pri umestitvi severne razbremenilne ceste v prostor, naj se le ta podrobno vpogleda;  
- pri zapiranju prometu naj se zadeve še konkretizirajo;  
- podpora k izgradnji parkirišč »Vezenine« in Športni park – ukinitev parkirišč ob jezeru; 
- umik parkirnih mest na obrobje Bleda in v povezavi s tem krepitev javnega prometa z 

električnimi in hibridnimi vozili;  
- v vaških jedrih naj se upošteva »mehka varianta« ukinitve prometa;  
- koncesija – izvajanje prevozov s cestnim turističnim vlakcem – občina naj v primeru, 

da izvajalec ne bo opravljal prevozov z okolju prijaznimi sredstvi, ne podeli koncesije.  
V razpravi je direktor Občinske uprave, Matjaž Berčon, prisotne tudi seznanil s tem, da se bo 
opravila neformalna javna razgrnitev preko spletne strani Občine Bled (do vključno 26. 4. 
2012) in da se bodo zbirale pripombe občank in občanov in drugih zainteresirane javnosti.  
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje, prisotni (17 prisotnih – 16 opredeljenih) pa o 
s 16 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
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SKLEPA: 
1. Občinski svet Občine Bled se je seznanil s postopki priprave Konceptne zasnove 

dolgoročne ureditve prometa na Bledu.  
2. Pripombe na osnutek dokumenta se zbirajo do konca aprila 2012, izvajalec pa 

opravi zaključno redakcijo, pri čemer smiselno upošteva pripombe iz razprave in 
razgrnitve. 

 
 
 
Točka 3:  Seznanitev s pripravo na izgradnjo Južne razbremenilne ceste na  
                       Bledu 
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor Direkcije RS za ceste, mag. Gregor Ficko.  
 
V razpravi so sodelovali Anton Omerzel, Janez Petkoš, mag. Leopold Zonik, Ludvik Kerčmar, 
Miran Kresal, ki so podali predloge, pripombe, pohvale, mnenja in vprašanje:  

- ali je potrebna sprememba odloka, če je na novo izvedena parcelacija že zajetih parcel 
na trasi južne razbremenilne ceste? 

- pohvali se predstavitev izgradnje južne razbremenilne ceste;  
- apelira se na posameznike (predvsem pri odkupu zemljišč), da prispevajo nekaj tudi v  

dobrobit Bleda in turizma tako na Bledu, kot v Bohinju in se je predlagalo, da se 
zadeve pri odkupih ne zaostrujejo in da se do vseh vpletenih pristopi na prijazen in 
human način.     

 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje, prisotni (17 prisotnih – 17 opredeljenih)  so s 
17 glasovi ZA,  sprejeli 
 
SKLEPA: 
1. Občinski svet Občine Bled se je seznanil s postopki priprave na izgradnjo Južne 

razbremenilne ceste na Bledu.  
2. Občinski svet Občine Bled zadolži župana, da skupaj z investitorjem, Direkcijo RS 

za ceste, pripravlja četrtletna vmesna poročila o postopkih priprave, v vsakem 
prvem četrtletju tekočega leta do zaključka projekta pa uvrsti ustrezno točko 
dnevnega reda na sejo občinskega sveta. 

 
 
 
 
Točka 4:  Sprejem predloga Odloka o OPPN za Južno razbremenilno cesto 

na Bledu R1-209/1089 Bled-Soteska. 
 

Uvodno obrazložitev je podala mag. Bojana Novak, vodjo Oddelka za prostor, okolje in 
infrastrukturo, v nadaljevanju pa so sodelovali tudi pripravljavci odloka.  
 
Poročilo predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – podpredsednik mag. Slavko 
Ažman 
- predlog za potrditev sklepov   
Statutarno pravna komisija – predsednik Miran Vovk 
- sklep: ni formalno – pravnih zadržkov za sprejem Odloka  
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (17 prisotnih – 15 opredeljenih) pa 
so s 15 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
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SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o OPPN za Južno razbremenilno 
cesto na Bledu R1-209/1089 Bled-Soteska. 
 
 
 
 
Točka 5:  Pregled in potrditev Zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine 

Bled, z dne 28. 2. 2012 
 
V razpravi je sodelovala Davorina Pirc in je predlagala, da se v zapisnikih uporablja pisna 
beseda in ne govorna. 
  
Druge razprave ni bilo, zato so prisotni (17 prisotnih – 17 opredeljenih) na predlog župana s 
17 glasovi ZA sprejeli 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine 
Bled, z dne 28. 2. 2012 
 
 
 
 
Točka 6a: Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta, do 8. seje 
 
Opravljen je bil pregled pobud po vrstnem redu, kot so navedene v gradivu. 
Radoslav Mužan 

- pobuda povezana z gramoznico v Ribnem - podan je bil odgovor in se pobudnik z 
njima strinja – pobuda se črta.  

__________________________________________________________________________ 
mag. Slavko Ažman 

- pobuda povezana  z odgovorom GURS na pritožbo Občine Bled glede vrednotenja 
nepremičnin – podani so bili odgovori in se pobudnik z njimi strinja – pobuda se črta. 

_________________________________________________________________________ 
Ludvik Kerčmar 

- pobuda povezana s vsesplošno čistilno akcijo – odgovor je bil podan in se pobudnik z 
njim strinja – pobuda se črta.  

____________________________________________________________________ 
Anton Omerzel 

- pobuda v zvezi z redarsko službo in postavitvijo radarjev – odgovor je podan, 
pobudnik se ne strinja z odgovorom.  

__________________________________________________________________________ 
Srečko Vernig  

-  podani sta bili dve pobudi in sicer v zvezi  z merili za vrednotenje programov ljubiteljske   
   kulturne dejavnosti v Občini Bled in v zvezi prenosa upravljanja Sodarjeve domačije v  
   Bodeščah na Zavod za kulturo Bled – podana sta bila oba odgovora, pobudnik se z  
   njima strinja – pobuda se črta.  

 
 
 
 
Točka 6b: Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
Oddane so bile nove pobude, ki so prepisane ali dobesedno navedene. 
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Janez Petkoš:  
»Krajane Rečice zanima, kaj je občina ukrenila v zvezi s sanacijo cestnega nadvoza nad 
železniško progo ob stiku Razgledne ceste in cesta Za žago, to je na Rečici nad Zadrugo 
GOZD. Že lani konec leta se je porušila severna stena mostu. Do danes se še ni začela 
nobena sanacija mostu niti s strani železnice niti s strani občine. Cesta se je enostavno 
zaprla za promet, že prej pa se preko nadvoza ni odvijal tovorni promet. Za krajane Rečica in 
seveda tudi za občino Gorje je ta cesta pomembna pri odvijanju vsakodnevnega življenja, 
zato prosimo, da občina čim prej sanira omenjeni objekt. Mogoče bi pri sanaciji objekta 
priskočila na pomoč tudi občina Gorje in Slovenske železnice. Zato v imenu krajanov Rečica 
dajem pobudo, da se most čim prej sanira.« 
 

Janez Petkoš, l.r.  
 

Odgovor je podal direktor občinske uprave in povedal, da je na občini potekal sestanek in 
ogled stanja navedenega dela ceste s predstavnikoma SŽ in da je bilo na sestanku je bil 
sprejet sklep, da SŽ pripravijo projekt sanacije in popis del, občina, ki je upravljavec cest, pa 
izvede naročilo za izvedbo del. Glede na to, da bo investicija predstavljala znesek pod 
40.000,00 € neto, se bo izvedel poenostavljen postopek naročil male vrednosti in se 
predvideva, da bodo dela lahko realizirana v drugi polovici meseca maja. Povedal je tudi, da 
se bosta sanirala oba kamnita zidova, na vrhu pa se bo naredila nova armirana plošča z 
osno nosilnostjo do 5 t, kar se ocenjuje, da bo zadostovalo za občasne prevoze z večjimi 
traktorji in s prikolicami lesa. Denar se bo zagotovil iz proračunske postavke vzdrževanja 
cest. Župan pa je na koncu pozval vse voznike, da upoštevajo prometne znake, ki 
označujejo osno nosilnost.  
 
 
 
 
Točka 7: Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne 

gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
 
Uvodno obrazložitev sta podala g. Milan Železnik z Inštituta za lokalno samoupravo in javna 
naročila in mag. Romana Starič z oddelka za prostor, okolje in infrastrukturo Občine Bled 
 
Poročilo predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja, podpredsednik mag. Slavko Ažman 
-  predlog za prejem osnutka Odloka  
Statutarno pravna komisija, predsednik Miran Vovk 

- sklep: ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
 
V razpravi so sodelovali mag. Leopold Zonik, Davorina Pirc, Anton Mežan in izpostavili 
predloge in pripombe: 

- predlagalo se je, da naj hoteli in tudi gospodinjstva prično z oddajanjem odpadnega  
jedilna olja in seveda, v kolikor se to že izvaja, naj se pripravijo podatki o tem, koliko 
odpadnega jedilnega olja oddajo blejski hoteli;  

- odlok je pripravljen korektno, podan pa je bil predlog, da  naj se občane bolj podrobno 
obvesti o prekrških in bolj natančno obrazloži 46. člen odloka;   

- pri veliki količini zelenega odpada – obrezovanje sadovnjaka, naj se točno opredeli, 
ali je potrebno tudi to odpeljati na odpad ali se lahko to zažge v sadovnjaku;  

- 37. člen – redakcijski popravek  - pred besedo »imetnikom odpadkov« naj se postavi 
»točka 1.«;  

- kazni so relativno visoke in jih ni potrebno višat, večji problem pa je pri izvrševanju 
kazni, predvsem pri večjih, grobih kršitvah, ki se ponavljajo in je bil podana predlog, 
da se v teh primerih čim prej reagira. 
 

Na predloge in pripombe je odgovoril g. Železnik in povedal, da za hotele in samostojna 
podjetja velja drug režim in je ta odlok pisan za občane. Gospodarske družbe, ki proizvajajo 
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mešane komunalne odpadke se obvezno morajo priključiti na sistem, vse ločene frakcije pa 
se zbirajo in jih morajo oddajati upravljavcu posameznega sistema.  
Glede kaznovanj je povedal, da kazni niso pretirano visoke, vendar pa je dal poudarek na to, 
da mora izvajalec javne službe obvestiti občane, na kakšen način se bo odlok izvajal, 
potrebno bo spodbujanje, pošiljanje obvestil, kako se bodo odpadki ločevali, kar vse pomeni, 
da se bodo občani postopoma navajali  in predlagal, da se kaznovanje ne izvaja v začetni 
fazi in bo potrebno občane tudi seznaniti s tem, da bo ločevanje odpadkov na dolgi rok 
prineslo tudi ugodnosti.  
Glede kurjenja v naravi pa je povedal, da je to prepovedano in da v konkretnem primeru – 
veje obrezanega drevja – spadajo v zeleni odpad in se lahko odpeljejo na odpad, lahko pa se 
tudi kompostirajo.  
G. Potočnik, podjetje Infrastruktura Bled pa je še dodal, da imajo vsi hoteli glede oddajanja 
odpadnega jedilnega olja že sklenjene pogodbe z BIOTERO ali z BIOFOTURO, lahko pa se 
pogodbe sklenejo tudi z Infrastrukturo, ki ima podpisano pogodbo z BIOFOTURO in pove, da 
imajo za vsak sprejem jedilnih olj evidenčne  liste in da so v letu 2011 zbrali približno 1000 l 
odpadnega jedilnega olja.  
Glede zelenega odpada pa je g. Potočnik povedal, da podjetje Infrastruktrura vsakemu 
občanu razdeli tri bone za odvoz zelenega odpada (do 3 m3 lahko vsak občan tudi naroči 
odvoz), za kar se na podjetju vodijo tudi evidenčni listi.  
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje, prisotni (17 prisotnih – 16 opredeljenih) pa 
so s 16 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
 

SKLEPE: 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o načinu opravljanja 

obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. 
2. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se Odlok o načinu opravljanja obvezne 

lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, v skladu s 
73. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur.l. RS, 67/09-UPB in 
78/09), obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.  

3. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o načinu opravljanja 
obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.  

 
 
 
 
Točka 8:  Sprejem osnutka Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za  

opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki. 

 
Uvodno obrazložitev je podal g. Milan Železnik z Inštituta za lokalno samoupravo in javna 
naročila. 
 
Poročilo predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – podpredsednik Slavko Ažman 
(LLP) 
- predlog za sprejem osnutka Odloka  
Statutarno pravna komisija – predsednik Miran Vovk (SDS) 
- sklep: ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo 
 
V razpravi so sodelovali Janez Brence (SDS), Miran Vovk (SDS) in mag. Slavko Ažman 
(LLP), ki so podali predloge, pripombe in mnenja: 
-  opozorjeno je bilo, da je v tabeli, stran 7, kjer je prikazana  primerjava cen, nastala napaka; 
-  predlagano je bilo, da naj se pri koncesionarju  izpogaja boljša cena, kot je sedaj;  
 
Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje, prisotni (17 prisotnih – 15 opredeljenih) 
pa so s 15 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
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SKLEPE: 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o predmetu in pogojih za 

podelitev  koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki. 

2. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se Odlok o predmetu in pogojih za 
podelitev  koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki, v skladu s 73. členom Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Bled (Ur.l. RS, 67/09-UPB in 78/09), obravnava in sprejme po 
skrajšanem postopku.  

3. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka  o predmetu in pogojih za 
podelitev  koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki. 

 
 
 
 

Točka 9:  Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini 
Bled  

 
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik  podjetja Infrastruktura Bled d.o.o., Anton Potočnik.  
 
Poročilo predsednikov delovnih teles: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – podpredsednik Slavko Ažman 
(LLP) 
predlog za sprejem sklepa 
 
Statutarno pravna komisija – podpredsednik Ludvik Kerčmar (SD) 
sklep: ni formalno – pravnih zadržkov za obravnavo  
 
K razpravi se je prijavil g. Brence, ki je povedal, da bo odlok v celoti podprl, vendar s 
pripombo, da naj se koncesionarju ne prizna tako visoka cena (0,21€/kg) na kg odloženega 
odpada na Malo Mežaklo. 
Direktor OU, Matjaž Berčon je odgovoril, da znesek predstavlja strošek za vse štiri 
gospodarske javne službe, to je od zbiranja, prevoza, sortiranja in odlaganja.  
 
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje, prisotni (16 prisotnih – 16 
opredeljenih) pa so s 16 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Bled.  
 
 
 
 
Točka 10: Seznanitev s Finančnim in pravnim elaboratom za delitev premoženja 

gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini 
Bled in Občini Gorje 

 
Uvodno predstavitev je podal predstavnik predlagatelja, mag. Aleksander Kupljenik iz 
Inštituta za javno finančno pravo. 
 
Poročilo predsednice delovnega telesa: 
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec (SD) 
- seznanitev s Finančnim in pravnim elaboratom za delitev premoženja gospodarskih 

javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Bled in Občini Gorje n se 
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strinjajo z izhodišči, podanimi v zaključku elaborata, za dopolnitev sklepa o delitveni 
bilanci med občinama. 

 
V razpravi je sodeloval mag. Slavko Ažman (LLP) in povedal, da je elaborat dobro 
pripravljen, vendar pa  je povedal, da se kljub temu kaže nekaj problemov, predvsem  glede 
uporabljenih stopenj amortizacije, vendar pa je bistvo ključ delitve, ki je kombinacija dveh 
sodil, kjer gre predvsem za sprejemanje kompromisov obeh občin.  
 
Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje, prisotni (16 prisotnih – 15 opredeljenih) 
pa so s 15 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
 

SKLEPA: 
1. Občinski svet Občine Bled se seznani s Finančnim in pravnim elaboratom za 

delitev premoženja gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda v Občini Bled in Občini Gorje. 

2.  Občinski svet Občine Bled se strinja z izhodišči, podanimi v zaključku 
elaborata, za dopolnitev sklepa o delitveni bilanci med občinama. 

 
 
 
 
Točka 11: Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2011 in Premoženjska 

bilanca Občine Bled za leto 2011 
 
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar, vodja odd. za javne finance in splošne zadeve. 
 
Poročila predsednikov delovnih teles: 
Odbor za  gospodarstvo in turizem – predsednica Davorina Pirc (LDS) 
- predlog za sprejem Zaključnega računa za 2011 za področje gospodarstva in turizma  
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec (SD) 
- sklep: predlog za sprejem predlaganega sklepa s pripombo, da se pri planu za leto 2013 

upošteva, da se znesek za članarino Alpine Pearls preusmeril za druge programe v 
občini Bled. 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – podpredsednik Slavko Ažman 
(LLP) 
- predlog za sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2011 in 

Premoženjske bilance za leto 2011 
Odbor za družbene dejavnosti – podpredsednik  Vinko Poklukar (LNK) 
- predlog za sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2011 in 

Premoženjske bilance za leto 2011 
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (16 prisotnih – 16 opredeljenih) pa 
so s 16 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 
2011 in Premoženjsko bilanco  Občine Bled za leto 2011. 
 
 
 
 
Točka 12:  Seznanitev s poročilom o delovanju MIR za leto 2011 
 
Uvodno obrazložitev je podal vodja medobčinskega redarstva, Borisa Sodja 
 
Poročila predsednikov delovnih teles:  
Odbor za gospodarstvo in turizem – predsednica Davorina Pirc (LDS)  
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- sklep: seznanitev  s Poročilom o delovanju MIR za leto 2011  
 
Po predhodni prijavi so v razpravi sodelovali Anton Omerzel (SNS), ki je  povedal, da se s 
poročilom ne strinja in je spraševal, kako so lahko postavljeni radarji za meritev hitrosti  na 
zasebnih zemljiščih brez soglasja lastnika zemljišča, nadalje je spraševal, kako je lahko 
oseba, ki ima  kazensko evidenco, zaposlen kot uradna oseba in  zakaj se pišejo obvestila o 
prekrških ponoči  in hkrati vodjo MIR-a pozval k odstopu;  Ludvik Kerčmar  (SD) pa je 
predlagal, da se kršitelje prvo opozori in šele nato sankcionira, spraševal pa je tudi, kako je v 
letošnjem letu na področju ribolova ob Blejskem jezeru,  Mežan Anton (LTM in SMS –zeleni) 
pa je opozoril na črno kampiranje na Kupljeniku in je predlagal, da se opravljajo bolj pogosti 
ogledi in Davorina Pirc (LDS) je predlagala, da se postajališče za turistični vlakec izpred Vile 
Rikli,  zaradi neugledne lokacije, prestavi bolj proti Zdraviliškemu Parku.  
Na vsa vprašanja je odgovoril vodja MIR-a, Boris Sodja  in je povedal, da se za postavitev 
radarja dogovarjajo z lastniki zemljišč, kar pa se tiče občinskega redarja pa je povedal, da 
domnevno nima kartoteke, povedal je, da je bil imenovani izbran na podlagi javnega razpisa, 
izbor potrdi za to imenovana komisija, vsi redarji pa na izobraževanju, ki se opravlja na 
Policijski akademiji podpišejo izjavo, da se lahko pregleda njihova preteklost.  Glede pisanja 
obvestil o prekršku pa je povedal, da se ta ne pišejo v nočnih urah, razen v sodelovanju s 
policijo, kar pa se dogaja zelo poredko. Glede izbire varnostne službe pa je povedal, da je 
izbor stvar občine in da je bil vedno imenovan le v komisijo in v letih, ko so bile podane 
pritožbe na izbor kandidatov, je Državna revizijska komisija vedno ugodila občini in ne 
pritožniku.  
Glede ribolova je povedal, da so se zadeve v lanskem letu nekoliko umirile, predvsem z 
dopolnitvijo Odloka, apeliral pa je tudi na Ribiško družino, da bi bila bolj aktivna pri kontroli 
ribolova.  
Glede postajališča turističnega vlakca pa je odgovoril, da postajališče ob Zdraviliškem parku 
ni mogoče zaradi prometa in parkirišč, predlagal, da se le-ta pomakne proti Grajskemu 
kopališču.  
Glede črnega kampiranja pa je predlagal, da krajani Kupljenika  sproti obveščajo dežurno 
redarstvo.   
 
Po končani razpravi so prisotni (16 prisotnih – 15 opredeljenih)  na predlog župana s 15 
glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled se je seznanil s Poročilom o delovanju MIR za leto 2011. 
 
 
 
 
Točka 13: Seznanitev s Poročilom o poslovanju  Turizma Bled za leto 2011 
 
Uvodno obrazložitev je podala direktorica Turizma Bled, Eva Štravs Podlogar. 
 
Poročilo predsednice delovnega telesa: 
Odbor za gospodarstvo in turizem – predsednica Davorina Pirc (LDS)  
- seznanitev s poročilom  2012 s pripombami oz. sklepi Odbora:   

 obrazloži naj se razlika med zneskom navedenim v poslovanju Turizma Bled za leto 
2011  in zneskom v Zaključnem računu – sofinanciranje dejavnosti LTO;  
podana je bila tudi usmeritev,da je potrebno obuditi oz. okrepiti pustno prireditev 
(povorko). K sodelovanju je potrebno povabiti vsa društva, ki delujejo v občini Bled;  

 v zvezi z odstopanjem podatkov na nivoju Slovenije v primerjavi z Bledom  so velike, zato 
naj  se  pozove strokovne institucije k izvedbi ankete o potrošnji turista na Bledu. 

Odgovore na dodatna vprašanja je podala direktorica Turizma in povedala, da je razlika v 
znesku 3.000,00 EUR nastala iz naslova participacije Občine Bled za novoletni gala koncert, 
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ker ni bilo zagotovljenih sponzorjev oziroma je kot glavni sponzor odstopila GB d.d., kot 
dolgoletni sponzor gala koncerta;  
Glede usmeritve o obuditvi oziroma okrepitvi pustne prireditve s povorko pa se je  strinjala in 
je povedala, da bi bilo potrebno k sodelovanju povabiti klube in društva v občini in da 
pustovanje s povorko postane domača prireditev;  
Glede potrditve sklepa o seznanitvi pa je povedala, da je Svet zavoda za turizem potrdil in 
potrdil poročilo in  da je v 8. členu veljavnega Statuta napisano, da plane sprejeme, ostalo pa 
z vednostjo ustanovitelja in da za samo  poročilo ni eksplecitno napisano, da se potrjuje.  
 
V razpravi so  sodelovali Anton Mežan (LTM- SMS –zeleni),ki je apeliral na vsa društva, 
predvsem tista, ki se financirajo iz občinskega proračuna, da se več vključujejo v pripravo 
prireditev in da je to njihova obveza,  Ludvik Kerčmar (SD) pa je poročilo pohvalil  in povedal, 
da  ga bo tudi podprl in Anton Omerzel (SNS),  ki je predlagal, da bi bilo več povezanosti 
med hoteli, občino in Zavodom. 
 
Druge razprave ni bilo, zato so prisotni (14 prisotnih – 14 opredeljenih) na predlog župana, s 
14 glasovi ZA, sprejeli 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled se je seznanil s Poročilom o poslovanju Turizma Bled za 
leto 2011. 
 
 
 
 
Točka 14:  Seznanitev s Poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2011 
 
Uvodno obrazložitev in pojasnila v razpravi je podal direktor Zavoda za kulturo Bled, Matjaž 
Završnik. 
 
Poročilo predsednikov delovnih teles: 
Odbor za gospodarstvo in turizem – predsednica Davorina Pirc (LDS) 
- seznanitev s poročilom s pripombo, pozivom, da se Zavod vključi v dogovore glede 

urejanje parkov v centralnem delu Bleda in naporih za reklamiranje Bleda na  vseh 
vpadnicah v Slovenijo.  

Odbor za družbene dejavnosti – podpredsednik Vinko Poklukar (LNK) 
- seznanitev s poročilom  
 
Direktor Zavoda je povedal, da bo Zavod skupaj s Turizmom Bled v letošnjem letu 
intenziviral promocijske aktivnosti na vpadnicah v Slovenijo, glede centralnega Blejskega 
parka pa se bo Zavod povezal z občinsko upravo glede urejanje tega predela.   
 
V razpravi so sodelovali mag. Zonik Leopold (DeSUS), Anton Omerzel (SNS), Vernig Srečko 
(LDS) in Anton Mežan (LTM- SMS –zeleni ) in izpostavili: 
 
- Pohvaljeno je bilo delo zavoda v smislu sodelovanja z gospodarskimi subjekti v kraju in 

kar po svojih močeh sofinancira in daje kraju v smislu sofinanciranja kulturnih prireditev. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje, prisotni (15 prisotnih – 15 opredeljenih) pa 
so s 15 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled se je seznanil s Poročilom o poslovanju Zavoda za kulturo 
Bled za leto 2011. 
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Točka 15:  Seznanitev s poročilom o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2011 in 
plan gradnje v letu 2012 na področju oskrbe z zemeljskim plinom  

 
Uvodno obrazložitev je podal Alojz Babič, predstavnik podjetja Adriaplin d.o.o.  
 
Poročilo predsednika delovnega telesa: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 
- seznanitev s poročilom  
 

K razpravi so se prijavili:   Janez Brence (SDS), ki je vprašal, ali se bo prizadetim 
odjemalcem plina v Ribnem, zaradi izpada regulatorjev tlaka,  zaradi nizkih temperatur v 
mesecu februarju, priznala odškodnina,   mag. Leopold Zonik (DeSUS) pa je vprašal ali je 
podjetje usposobljeno za intervencijske posege in kolikšna je nevarnost pri intervencijah   in 
Pavlo Zupan (DeSUS) pa je zanimalo, kako je z izgradnjo plinovodnega omrežja v letu 2012 
na Rečici.  

Na vprašanja je odgovoril g. Alojz Babič in povedal, da bo odškodnina prizadetim priznana in 
obračunana pri naslednji položnici za dobavo plina, kar pa se tiče intervencij, pa je povedal, 
da vse poškodbe sanira intervencijska ekipa podjetja Ekskalibur I d.o.o., ki je za to 
usposobljena in upa, da poškodovanih oseb in objektov, tako kot do sedaj, tudi v bodoče ne 
bo.  Glede izgradnje plinovodnega omrežja pa je povedal, da ta v letu 2012 na Rečici ne bo 
gradil.  

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje, prisotni (14 prisotnih – 14 opredeljenih) pa 
so soglasno sprejeli (s 14 glasovi ZA ) sprejeli:  
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled se je seznanil s Poročilom o izvajanju koncesijske pogodbe 
v letu 2011 in planom gradnje v letu 2012 na področju oskrbe z zemeljskim plinom. 
 
 
 
 
Točka 16:  Sprejem predloga Dogovora o ureditvi medsebojnih obveznosti v zvezi z 

izvajanjem koncesijske pogodbe na področju oskrbe z zemeljskim 
plinom.   

 
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon, direktor občinske uprave Bled  
 
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednica Jana Špec (SD) 
- seznanitev s poročilom  
 
V razpravi je sodeloval Srečko Vernig (LDS) in povedal, da je medsebojno sodelovanje 
pripeljalo do končnih rezultatov.   
 
Druge razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (14 prisotnih – 13 
opredeljenih) pa so s 13 glasovi ZA in 0 PROTI,  sprejeli 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled potrjuje predlog Dogovora o ureditvi medsebojnih 
obveznosti v zvezi z izvajanjem koncesijske pogodbe št. 35204-2/2001 s 
koncesionarjem, družbo Adriaplin, d. o. o. 
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Točka 17:  Seznanitev s Poročilom o izvajanju koncesije na področju odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda za leto 2011 

 
Uvodno obrazložitev je podal Robert Bizjak, predstavnik družbe WTE. 
 
Poročilo podpredsednika  delovnega telesa: 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Janez Petkoš (DeSUS) 
- seznanitev s poročilom  
 
V razpravi so sodelovali Vernig Srečo (LDS), Janez Brence (SDS) in Ludvik Kerčmar (SD) in 
izpostavili:  
 
- v primeru nemožnosti priklopa na sistem nastane  problem čiščenja greznic;  
- predlog za pregled najbolj vpijočih točk, kjer prihaja do združevanja fekalij in meteornih 

voda; 
- predlog, da se pri naslednjem poročilu vključi tudi poročilo o izvajanju programa v delu, 

kjer naj bi se ločevala fekalna in meteorna voda; 
- hišna fekalna kanalizacija ni ločena, ker nista dva ločena kanala in je potrebno 

razmišljanje o gradnji ponikovalnic za vsak objekt posebej ali na nek drug način ločiti 
meteorne vode od fekalnih voda;  

- kaj bo s točkovnimi izviri – kam bodo speljani;  
 
Druge razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (14 prisotnih – 14 
opredeljenih) pa so soglasno (s 14 glasovi ZA), sprejeli 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled se je seznanil s Poročilom o izvajanju koncesije na 
področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda za leto 2011. 
 
 
 
Točka 18:  Razno  
 
Župan se je opravičil, ker občinska uprava zaradi časovne stiske ni uspela pripraviti poročila 
med sejama. Nato se je vsem zahvalil za udeležbo in ob 22.30 zaključil 8. redno sejo 
Občinskega sveta Občine Bled.  
 
 
 
 
Zapisala: 
Vlasta Pretnar, tajnica župana  
 
                  Župan Občine Bled 
           Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 
             prof. geografije  
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3a) 
 

Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta 
do 9. redne seje 
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Janez Petkoš (DeSUS):  
»Krajane Rečice zanima, kaj je občina ukrenila v zvezi s sanacijo cestnega nadvoza 
nad železniško progo ob stiku Razgledne ceste in cesta Za žago, to je na Rečici nad 
Zadrugo GOZD. Že lani konec leta se je porušila severna stena mostu. Do danes se 
še ni začela nobena sanacija mostu niti s strani železnice niti s strani občine. Cesta 
se je enostavno zaprla za promet, že prej pa se preko nadvoza ni odvijal tovorni 
promet. Za krajane Rečica in seveda tudi za občino Gorje je ta cesta pomembna pri 
odvijanju vsakodnevnega življenja, zato prosimo, da občina čim prej sanira omenjeni 
objekt. Mogoče bi pri sanaciji objekta priskočila na pomoč tudi občina Gorje in 
Slovenske železnice. Zato v imenu krajanov Rečica dajem pobudo, da se most čim 
prej sanira.« 
 

Janez Petkoš, l.r.  
 

Odgovor je podal direktor občinske uprave in povedal, da je na občini potekal 
sestanek in ogled stanja navedenega dela ceste s predstavnikoma SŽ in da je bilo na 
sestanku je bil sprejet sklep, da SŽ pripravijo projekt sanacije in popis del, občina, ki 
je upravljavec cest, pa izvede naročilo za izvedbo del. Glede na to, da bo investicija 
predstavljala znesek pod 40.000,00 € neto, se bo izvedel poenostavljen postopek 
naročil male vrednosti in se predvideva, da bodo dela lahko realizirana v drugi 
polovici meseca maja. Povedal je tudi, da se bosta sanirala oba kamnita zidova, na 
vrhu pa se bo naredila nova armirana plošča z osno nosilnostjo do 5 t, kar se 
ocenjuje, da bo zadostovalo za občasne prevoze z večjimi traktorji in s prikolicami 
lesa. Denar se bo zagotovil iz proračunske postavke vzdrževanja cest. Župan pa je 
na koncu pozval vse voznike, da upoštevajo prometne znake, ki označujejo osno 
nosilnost.  
 
DODATNO POJASNILO: 
Izvajalec je v začetku maja dejansko pričel z deli, vendar se je izkazalo, da je stanje 
mostu bistveno slabše kot so kazale površinske poškodbe. Zato smo morali 
angažirati projektanta oz. izvedenca za sanacije. ta je pripravil strokovno mnenje, 
projekt za izvedbo in popis del, iz katerega izhaja, da bo vrednost vseh del med 
160.000 in 180.000 evrov. Ker gre za izjemno situacijo zaradi ogrožanja varnosti 
prometa smo uporabili postopek za interventne ukrepe naročanja, da je lahko izbrani 
izvajalec nemudoma pričel z deli. Sredstva se delno črpajo iz obstoječe postavke v 
proračunu, razliko pa bo potrebno zagotoviti z rebalansom. SŽ sodelujejo z 
nadzorom in zavarovanje železniške proge v vrednosti pribl. 20.000 do 25.000 evrov. 
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3b) 
 

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
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4a) 
 

V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09), vam v prilogi 
pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

 
Premoženjsko pravna zadeva: 

Zamenjava zemljišč parc. št. 1360/5 in 1360/6 k. o. Ribno za zemljišča 
parc. št. 994/7, 994/9 in 994/3 k. o. Ribno 

 
 
 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala mag. Barbara Jančič, Oddelek za 
prostor, okolje in infrastrukturo. 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem zemljišč parc. št. 1360/5 in 1360/6 k. o. 

Ribno iz javnega dobra. Zemljišči se preneseta v last Občine Bled. 
2. Občinski svet Občine Bled potrdi zamenjavo zemljišč parc. št. 1360/5 in 1360/6 k. 

o. Ribno v skupni izmeri 100 m2 za zemljišča parc. št. 994/7, 994/9 in 994/3 k. o. 
Ribno v skupni izmeri 666 m2. 

3. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
4. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
5. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled 

za leto 2012 se ustrezno dopolni v skladu s točko 2 tega sklepa. 
 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 
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Obrazložitev: 
Zemljišči parc. št. 1360/5 in 1360/6 k. o. Ribno (javno dobro) v skupni izmeri 100 m2 predstavljata 
funkcionalno zemljišče ob gospodarskem objektu, ki pripada solastniku objekta Bodešče 4 in v 
naravi nimata funkcije javnega dobra. Občina Bled želi ti dve zemljišči zamenjati za: 
- zemljišči parc. št. 994/7 in 994/9 k. o. Ribno v lasti solastnika objekta Bodešče 4, v skupni izmeri 

114 m2, ki v naravi predstavljata nekategorizirano javno pot in delno objekt kapelice v Bodeščah 
in 

- zemljišče parc. št. 994/3 k. o. Ribno v izmeri 552 m2 in v naravi predstavlja kategorizirano lokalno 
cesto LC 012031 Bled – Koritno – Bodešče. 

Vrednost zemljišča parc. št. 994/3 k. o. Ribno je bila ocenjena z uradno cenitvijo dne 29. 11. 2011 na 
12,30 EUR / m2. Zemljišča parc. št. 994/7, 994/9, 1360/5 in 1360/6 k. o. Ribno imajo vsa enako 
vrednost, zato Občina Bled doplača razliko 6.962 EUR za 566 m2 zemljišča parc. št. 994/3 k. o. 
Ribno. 
 
 
 
 
 

RIBNO

 
 
 
Pripravila: 
Barbara Jančič

994/3 
1360/5,6 

994/7,9 
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4b) 
 

V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09), vam v prilogi 
pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

 
Premoženjsko pravna zadeva: 

Prodaja zemljišč parc. št. 922/6, 922/7 in del 118/10 k. o. Bohinjska Bela 
 
 
 
 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala mag. Barbara Jančič, Oddelek za 
prostor, okolje in infrastrukturo. 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem zemljišč parc. št. 922/6 in 922/7 k. o. 

Bohinjska Bela iz javnega dobra. Zemljišči se preneseta v last Občine Bled. 
2. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišč parc. št. 922/6, 922/7 in del 

zemljišča parc. št. 118/10 k. o. Bohinjska Bela v skupni izmeri cca 30 m2 po ceni 
108,00 €/m2. 

3. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
4. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
5. Letni načrt razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2012 se 

ustrezno dopolni v skladu s točko 2 tega sklepa. 
 
 
 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 
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Obrazložitev: 
Stavbna zemljišča parc. št. 922/6, 922/7 in del 118/10 k. o. Bohinjska Bela v skupni izmeri cca 30 m2 
so v naravi travnik. Zemljišči parc. št. 922/6, 922/7 k. o. Boh. Bela sta vpisani kot javno dobro, 
vendar te funkcije nimata, zato se s sklepom preneseta v last Občine Bled, saj javno dobro ne more 
biti predmet prometa. Elektro Gorenjska želi zemljišča odkupiti za gradnjo nove TP iz razloga 
zagotavljanja kakovostna el. energije na Bohinjski Beli. Postavitev na navedeni lokaciji je predlagala 
tudi Krajevna skupnost Boh. Bela. Cena zemljišča za odkup je 108,00 €/m2 v skladu z uradno 
cenitvijo, ki je bila izdelana dne 28. 5. 2012. 

BOHINJSKA BELA

 
Pripravila: 
Barbara Jančič 

922/6, 922/7, 

118/10(del) 
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4c) 
 

V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09), vam v prilogi 
pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

Premoženjsko pravna zadeva: 
Odkup zemljišča parc. št. 551 k. o. Želeče 

 
 
 
 
 
 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala mag. Barbara Jančič, Oddelek za 
prostor, okolje in infrastrukturo. 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča parc. št. 551 k. o. Želeče v 

izmeri 1.442 m2 po ceni 15,00 €/m2. 
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
4. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2012 se 

ustrezno dopolni v skladu s točko 1 tega sklepa. 
 
 
Župan Občine Bled 

Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 
   prof. geografije 
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Obrazložitev: 
Delno stavbno zemljišče (koridor JRC), delno kmetijsko zemljišče parc. št. 551 k. o. Želeče v izmeri 
1.442 m2 v naravi predstavlja travnik. Na navedenem območju je poleg gradnje razbremenilne ceste 
predvidena tudi ureditev podvoza s kolesarsko in pešpotjo pod južno razbremenilno cesto iz 
Cankarjeve ceste in ureditev zadrževalnega bazena z lovilci olj in ponikovalnico (pripadajoči 
infrastrukturni objekti). Cena zemljišča za odkup je 15,00 €/m2 (skupaj 21.360,00 €) v skladu s 
primerljivimi cenitvami in izvedenimi pogajanji. 

 

551/0

ŽELEČE

RIBNO

 
Pripravila: 
Barbara Jančič 

koridor JRC 



 
Občina Bled 

OBČINSKI SVET 

56 

 

4č) 
 

V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09), vam v prilogi 
pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 
 

Premoženjsko pravna zadeva: 
Odkup zemljišča parc. št. 153/2 k. o. Bled 

 
 

 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala mag. Barbara Jančič, Oddelek za 
prostor, okolje in infrastrukturo. 
 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča parc. št. 153/2 k. o. Bled v izmeri 
3.061 m2 po ceni 2,74 €/m2 na 2. javni dražbi na podlagi uveljavljanja predkupne 
pravice. 
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
4. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2012 se 
ustrezno dopolni v skladu s točko 1 tega sklepa. 

 
 
 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 
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Obrazložitev: 
Okrajno sodišče je razpisalo 2. javno dražbo za prodajo nepremičnine parc. št. 153/2 k. o. Bled. 
Delno stavbno zemljišče (koridor SRC), delno kmetijsko zemljišče parc. št. 153/2 k. o. Bled v izmeri 
3.061 m2 v naravi predstavlja travnik. Na navedenem območju je poleg gradnje severne 
razbremenilne ceste na skrajno severnem delu parcele predvidena tudi ureditev peš in kolesarske 
poti od šole do športnega parka. Prav tako po parceli poteka električni daljnovod, ki je predviden za 
vkop v zemljo. Izklicna cena zemljišča je 2,74 €/m2 (skupaj 8.386,65). 

 

153/2

 
Pripravila: 
Barbara Jančič 

koridor SRC 



 
Občina Bled 

OBČINSKI SVET 

58 

 

4d) 
 
 

V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09), vam v prilogi 
pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

Premoženjsko pravna zadeva: 
Zamenjava deležev – Občina Bled in AS Ribno 

 
 

 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala mag. Barbara Jančič, Oddelek za 
prostor, okolje in infrastrukturo. 
 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi zamenjavo solastniškega deleža Občine Bled na 
zemljiščih v lasti AS Ribno za zemljišče parc. št. 207/88 k. o. Ribno v izmeri 639 m2. 
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe. 
4. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled 
za leto 2012 se ustrezno dopolni v skladu s točko 1 tega sklepa. 

 
 
 
 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 
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Obrazložitev: 
Zemljišče parc. št. 207/88 k. o. Ribno v izmeri 639 m2 predstavlja travnik ob pokopališču v Ribnem. 
Na navedenem območju Občina Bled v prihodnosti namreč predvideva širitev pokopališča. Preostala 
zemljišča v lasti AS Ribno (slika 2) predstavljajo pretežno kmetijske površine in gozdove, s katerimi 
upravljajo člani AS Ribno in jih Občina Bled za zagotavljanje javnega interesa ne potrebuje. 

  
 
 

 
Pripravila: 
Barbara Jančič 

207/88 

146/1, 147/1, 148/3, 148/9, 148/12, 
148/12, 148/13, 149/1, 149/4, 152/1, 
207/20, 207/76, 207/82, 207/83, 207/97, 
207/105, 207/108, 207/109, 207/116, 
207/117, 207/122, 207/123 k.o. Ribno in 
445/1, 445/2, 460/1, 461/1, 461/2, 461/3, 
462/1, 462/2, 462/3, 462/4, 464/1, 464/2, 
480/1, 480/18, 480/19, 480/20, 482/2, 
482/2, 482/2, 486/27, 820/11, 1199/36 k.o. 
Selo pri Bledu 
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5) 
 

 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09), vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

 
Seznanitev z Analizo organiziranosti lokalnih gospodarskih javnih 

služb v Občini Bled. 
 

 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval predstavnik Inštituta za lokalno 
samoupravo in javna naročila Maribor dr. Boštjan Brezovnik s sodelavci.  
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled se seznani z Analizo organiziranosti lokalnih 
gospodarskih javnih služb v Občini Bled. 
 
 
 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 
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I Pravna ureditev lokalnih gospodarskih javnih služb v Republiki Sloveniji 
 
V skladu z določilom prvega odstavka 140. člena Ustave Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni 
list RS, št. 33/1991-I s spremembami in dopolnitvami) 'spadajo v pristojnost občine zadeve, ki jih 
občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine'. 
 
Omenjena določba prvega odstavka 140. člena Ustave RS poudarja avtonomijo lokalne skupnosti 
pri urejanju zadev lokalnega pomena. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja lokalne 
zadeve javnega pomena, ki so določene z Zakonom o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, 
št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010), s področnimi zakoni ter s splošnimi akti občine 
(statutom, odloki).  
 
Na podlagi navedenega določila 140. člena Ustave RS ter v skladu z določilom 21. člena veljavnega 
Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 'občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega 
pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom ali so določene z zakonom'. Tako 
občina 'za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja 
in skrbi za lokalne javne službe'. 
 
V skladu z določilom 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 'občina zagotavlja opravljanje 
javnih služb, ki jih sama določi in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom (lokalne javne 
službe).  Opravljanje lokalnih javnih služb zagotavlja občina: 

• neposredno v okviru občinske uprave, 
• z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij, 
• z dajanjem koncesij, 
• z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava' (na tem mestu pa moramo 

opomniti, da je z uveljavitvijo Zakona o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, 
št. 127/2006) prenehalo veljati določilo pete alineje 6. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/, ki je določala, da lokalna skupnost (občina) zagotavlja gospodarske javne 
službe z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava (153. člen ZJZP)). 

 
Način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb določa Zakon o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 
57/2011).  
 
V skladu z določilom 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (vrste gospodarskih 
javnih služb) so 'gospodarske javne službe republiške in lokalne in so lahko obvezne in izbirne. 
Obvezna gospodarska javna služba se določi z zakonom. 
 
Način opravljanja republiške gospodarske javne službe predpiše Vlada Republike Slovenije z 
uredbo, lokalna skupnost pa z odlokom tako, da je zagotovljeno njeno izvajanje v okviru 
funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov. 
 
Tehnični, oskrbovalni, stroškovni, organizacijski in drugi standardi ter normativi za opravljanje 
gospodarskih javnih služb se urejajo s predpisi pristojnih ministrov.' 
 
Ne glede na način izvajanja (opravljanja) gospodarske javne službe, režim dejavnosti ureja država 
oziroma lokalna skupnost. Glede na navedeno določilo 3. člena, Zakon o gospodarskih javnih 
službah predvideva izdajo posebnega predpisa (odlok lokalne skupnosti) o načinu opravljanja 
lokalne javne službe, s katerim se uredijo: • pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, • viri 
financiranja in način njihovega oblikovanja (v tem okviru tudi cenovni režim), • pravice in obveznosti 
uporabnikov in • položaj infrastrukture, namenjene izvajanju javne službe. Omenjeno izhaja iz 
določila 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (način opravljanja), ki določa, da se 's 
predpisom iz drugega odstavka 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (odlokom lokalne 
skupnosti) za posamezno gospodarsko javno službo predpiše: 

• organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev 
(v režijskem obratu, gospodarskem javnem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije), 

• vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev, 
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• pogoji za opravljanje 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 opravljanje gospodarske javne službe, ki 

so lastnina republiške ali lokalne skupnosti ter del njihove javne lastnine, ki je javno dobro 
in varstvo, ki ga uživa ter 

• drugi elementi pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.' 
 
S predpisom (odlokom) lokalne skupnosti se lahko uredijo vprašanja v zvezi z javno službo, ki so v 
javnem interesu, ne glede na to v kakšni obliki se bo izvajala javna služba. Ta predpis naj bi tudi že 
določal, v kakšni obliki se bo izvajala javna služba. V predpisu (odloku) lokalne skupnosti se torej 
uredijo vsa vprašanja, ki so zaradi javnega interesa pomembna pri gospodarski javni službi - gre 
torej za javnopravno regulacijo javne službe. 
 
V skladu z drugim odstavkom 9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (raba objektov 
in naprav) 'lahko lokalna skupnost predpiše pogoje in način javne, posebne in podrejene rabe 
objektov in naprav, namenjenih za izvrševanje lokalnih gospodarskih javnih služb'. 
 
V skladu z določilom 10. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (subsidiarna uporaba 
zakona) pa se 'določbe zakona uporabljajo, če s posebnim zakonom posamezna vprašanja 
niso drugače urejena'. 
 
1 Lokalne gospodarske javne službe 
 
1.1 Zakonska ureditev 
 
Kot navedeno so lokalne gospodarske javne službe lahko obvezne in izbirne. Obvezna lokalna 
gospodarska javna služba se določi z zakonom, izbirno pa določi občina s svojim predpisom 
(odlokom). Na tem mestu je potrebno opomniti, da v teoriji in praksi, glede na možnost odločitve 
občine o tem, katere dejavnosti bodo podrejene posebnemu javnopravnemu režimu javne službe, 
ločimo dvoje vrst izbirnih gospodarskih javnih služb in sicer izbirne javne službe, ki jih kot takšne 
določi zakonodajalec z zakonom; v tem primeru se občina, kadar gre za lokalne gospodarske javne 
službe odloči ali bo izbirno javno službo izvajala ali ne in izbirne javne službe, ki jih določi 
posamezna občina. V zvezi s to opredelitvijo se zastavlja vprašanje ali je, glede na zakonsko dikcijo 
(2. in 3. člen ZGJS), lahko (npr. s strani občine - z odlokom) določena kot izbirna gospodarska javna 
služba dejavnost, ki ni bila že pred tem z zakonom (kot to zahteva določilo 2. člena ZGJS) določena 
kot izbirna gospodarska javna služba. Iz dikcije 1. odstavka 3. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah, ki določa, da se obvezna gospodarska javna služba določi z zakonom, bi lahko sklepali tudi 
drugače - občina (ali država) bi lahko določila kot izbirno gospodarsko javno službo tudi dejavnost, ki 
pred tem še ni bila z zakonom določena kot izbirna gospodarska javna služba, seveda ob 
upoštevanju kriterijev iz 1. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da je 
gospodarska javna služba dejavnost, s katero se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi 
in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja RS oziroma občina 
ali druga lokalna skupnost zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče 
zagotavljati na trgu. Na takšno razlago bi bilo  mogoče sklepati tudi iz dikcije 61. člena Zakona o 
lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi 
in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom. Ob tem pa je potrebno upoštevati še določilo 
5. člena Zakona o gospodarskih javnih službah, ki določa, da je uporaba javnih dobrin, ki se 
zagotavljajo z obveznimi gospodarskimi javnimi službami, načeloma obvezna; uporaba javnih dobrin, 
ki se zagotavljajo z izbirnimi gospodarskimi javnimi službami pa načeloma neobvezna (razen, če 
zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis oziroma odlok občine za posamezne primere ne določa 
drugače).  
 
Glede na opisano nejasnost Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (neusklajenost med 
določilom 2. in 3. člena) je, ob teleološki razlagi zakonskih določil, potrebno izhajati iz ugotovitve, da 
pomeni določitev dejavnosti za gospodarske javne službe in posledično vzpostavitev posebnega, 
javnopravnega režima teh dejavnosti tako velik poseg v ustavno načelo gospodarske pobude (74. 
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člen Ustave RS), da lahko samo zakon 'izvzame' določeno (gospodarsko) dejavnost iz sfere 
zasebnega in ko, z vzpostavitvijo režima javne službe 'prenese' v sfero javnega kot izbirno 
gospodarsko javno službo. Tako razlago pa dopušča tudi navedeni 61. člen Zakona o lokalni 
samoupravi /ZLS/, pri čemer določba tega člena, ki določa, da 'občina zagotavlja opravljanje javnih 
služb, ki jih sama določi', ne pomeni, da občina z odlokom vzpostavi režim gospodarske javne 
službe nad določeno dejavnostjo, temveč da lahko z odlokom določi, da se bodo na njenem 
območju opravljale tudi določene gospodarske javne službe, ki jih je zakon določil kot 'izbirne' 
lokalne gospodarske javne službe. Občina mora torej zagotoviti opravljanje tistih javnih služb, ki so z 
zakonom določene kot obvezne gospodarske javne službe, medtem ko se glede izbirnih javnih služb 
(določenih z zakonom) prosto odloča.  
 
Ob tem pa je potrebno opozoriti, da bi nasprotna razlaga (da torej občina lahko določi kot 
gospodarsko javno službo katerokoli tržno dejavnost, ki izpolnjuje kriterije 1. člena ZGJS) lahko 
pripeljala do situacije, v kateri bi v nekaterih občinah določene dejavnosti bile javne službe, v drugih 
pa bi se iste dejavnosti opravljale kot tržne dejavnosti. Takšna situacija bi pa bila nedopustna tudi z 
vidika ustavnega načela enakosti pred zakonom (14. člen Ustave RS) in določbe 15. člena Ustave 
RS, ki določa, da je mogoče samo z zakonom predpisati način uresničevanja človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, če je to nujno zaradi same narave posamezne pravice ali svoboščine ter tudi s 
stališča pravne varnosti državljanov (oziroma občanov). 
 
Nasprotno stališče pa lahko zasledimo v praksi Ustavnega sodišča RS, ki je v svoji odločbi št. U-I-
49/95 (Uradni list RS, št. 24/99) v para. 8 navedlo, 'da se obvezne gospodarske javne službe 
določijo z zakonom, kar pomeni, da sta to vrsto javnih služb Vlada oziroma lokalna skupnost dolžni 
zagotavljati na podlagi samega zakona. Dejavnosti, ki z zakonom niso opredeljene kot obvezne 
gospodarske javne službe, se lahko določijo kot izbirne. Iz navedenega izhaja, da lahko Vlada 
oziroma lokalna skupnost sami odločata, ali se bodo poleg dejavnosti, ki so obvezne javne službe, 
kot javna služba opravljale še kakšne druge dejavnosti, če so seveda izpolnjeni pogoji iz drugega 
odstavka 1. člena ZGJS.' 
 
Izhajajoč iz slednjega primera je tako odločitev o dejavnosti izbirne gospodarske javne službe v 
pristojnosti vlade, kadar gre za republiške in v pristojnosti samoupravne lokalne skupnosti, kadar gre 
za lokalne gospodarske javne službe. Ob navedenem pa moramo omeniti še določilo 4. člena 
veljavnega Zakona o gospodarskih javnih službah, ki je določil, da lahko vlada na podlagi pooblastila 
iz zakona z uredbo oziroma samoupravna lokalna skupnost (občina) z odlokom predpiše, da se 
poleg proizvodov in storitev, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja 
Republika Slovenija zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati 
na trgu, zagotavljajo še drugi proizvodi in storitve na način in v oblikah, ki jih ZGJS določa za 
gospodarske javne službe, kadar: 

a. so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje nalog iz njene pristojnosti,  
b. so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij države 

oziroma lokalne skupnosti, 
c. republika ali lokalna skupnost prevzame subsidiarno sanacijsko odgovornost. (4. člen ZGJS) 

 
Z navedenim je zakonodajalec dejansko sprejel kriterije, na podlagi katerih bi lahko občine 
samostojno določile gospodarske dejavnosti v katerih je prisoten javni interes in uredile celokupnost 
pravnih razmerij v zvezi z izvajanjem dejavnosti gospodarske javne službe v skladu z zakonom. 
Seveda pa moramo na tem mestu ponovno opomniti na ustavno omenjeno omejitev svobodnega 
določanja gospodarskih dejavnosti v katerih je prisoten javni interes. Svoboda odločitve je v danem 
primeru omejena z svobodo gospodarske pobude, določeno v prvem odstavku 74. člena Ustave RS. 
Ustavno zagotovljena svobodna gospodarska pobuda obsega na eni strani svobodo vsakršne 
odločitve o opravljanju gospodarske dejavnosti, kar pomeni, da je ustavno zagotovljeno svobodno 
sprejemanje gospodarskih odločitev na podjetniški ravni na drugi strani pa omejuje nosilce oblasti 
(tudi občine), da bi izvajanje neke gospodarske dejavnosti prosto podredile posebnemu 
javnopravnemu režimu javne službe in jo izvzele iz sistema delovanja tržnih zakonitosti. Dopustno 
omejitev svobodne gospodarske pobude predstavlja vzpostavitev pravne ureditve, ki temelji na 
ustavni določbi tretjega odstavka navedenega 74. člena Ustave RS, da se gospodarske dejavnosti 
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ne smejo izvajati v nasprotju z javno koristjo.1 Javna korist na gospodarskem področju je pravni 
standard, ki ga Ustava RS ne pojasnjuje. Ker pa preširoko razumevanje javne koristi ne bi bilo 
skladno z Ustavo RS, je na tem mestu potrebno sprejeti legalitetno načelo, po katerem je v nasprotju 
z Ustavo RS tako izvajanje gospodarske dejavnosti, ki je v nasprotju z načeli ustavne ureditve. Po 
tem stališču pa se ni potrebno sklicevati na pravni standard, kadar sama zakonodaja konkretizira 
pojem javne koristi oziroma prepoveduje določena ravnanja.2 
 
Glede na navedeno med obvezne lokalne gospodarske javne službe (določene z zakonom), ki jih v 
javnem interesu zagotavlja občina zaradi zadovoljevanja javnih potreb (1., 3. člen ZGJS)) štejemo 
javne službe s področja:  
 

1. varstva okolja: Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 
49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1, 70/2008, 
108/2009), ki ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem in čigar namen je spodbujanje in 
usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo 
zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanja biotske raznovrstnosti, v 
prvem odstavku 149. členu določa, da 'so obvezne občinske gospodarske javne službe 
varstva okolja: 

1. oskrba s pitno vodo, 
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 
3. zbiranje komunalnih odpadkov, 
4. prevoz komunalnih odpadkov, 
5. obdelava mešanih komunalnih odpadkov, 
6. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in  
7. urejanje in čiščenje javnih površin.'  

 
V skladu z določilom četrtega odstavka navedenega 149. člena zagotovi občina izvajanje 
navedenih javnih služb skladno s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe.  
 
Ob navedenem so občine zavezane upoštevati tudi predpis vlade, ki ga ta izda na podlagi 
izvršilne klavzule, določene v drugem odstavku 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/. 
V navedenem predpisu vlada podrobneje predpiše: • vrste nalog, ki se izvajajo v okviru 
navedenih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja (149. člen ZVO-1); • 
metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, 
organizacijske in druge ukrepe in normative za opravljanje navedenih lokalnih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (149. člen ZVO-1).  
 
Poleg navedenega pa lahko občina na podlagi določila petega odstavka 97. člena Zakona o 
varstvu okolja /ZVO-1/ 'neposredno ali kot lokalno gospodarsko javno službo zagotavlja 
podrobnejši ali posebni monitoring stanja okolja, zbrane podatke pa mora brezplačno 
posredovati ministrstvu pristojnemu za varstvo okolja.' 

 
2. občinskih javnih cest: Zakon o cestah /ZCes-1/ (Uradni list RS, št. 109/2010) v 16. členu 

določa, da 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 cest ob naravnih in 
drugih nesrečah. Način izvajanja gospodarske javne službe občinskih cest določi občina 
(občinski svet). 

 
3. zaščite živali: Zakon o zaščiti živali /ZZZiv/ (Uradni list RS, št. 43/2007-UPB2), ki ureja 

odgovornost ljudi za zaščito živali (1. člen ZZZiv) v 27. členu določa, da 'se zapuščenim 
živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču.  

                                                 
1 Tako Ustavno sodišče RS v obrazložitvi odločbe (para. 8) št. U-I-49/95 (Uradni list RS, št. 24/1999).  
2 Ustavno sodišče RS je npr. v zadevi v zvezi z opravljanjem dimnikarske dejavnosti (ki je po veljavnem ZVO-1 državna 
(republiška) javna služba) glede vsebine pojma javna korist zapisalo: 'Po 74. členu je gospodarska pobuda svobodna, 
vendar pa se gospodarska dejavnost ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo. Vsebina in meje javne koristi so 
razvidne iz zakonske ureditve posameznega področja.' 
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Zagotovitev zavetišča pa je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna 
služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno 
mesto v zavetišču.  
 
Imetnik zavetišča je lahko občina oziroma vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje 
predpisane pogoje. 
 
Izpolnjevanje predpisanih pogojev za začetek delovanja zavetišča ugotavlja upravni organ 
pristojen za veterinarstvo v upravnem postopku.' 
 
V skladu z določilom 28. člena Zakona o zaščiti živali /ZZZiv/ 'imetnik zavetišča opravlja 
naslednje naloge: 

• sprejema prijave o zapuščenih živalih, 
• zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim, 
• zagotavlja ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču, 
• skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim skrbnikom, 
• skrbi za ažurno vodenje registra psov, ki ga enkrat letno posreduje lokalni skupnosti.' 

 
V skladu z določilom 33. člena Zakona o zaščiti živali /ZZZiv/ 'imetnik zavetišča pridobi 
sredstva za vzpostavitev zavetišča iz naslednjih virov: 

• proračuna lokalne skupnosti, 
• proračuna Republike Slovenije za gradbena dela in opremo, vendar največ do višine 

50% njihove dejanske vrednosti, če je investicija v skladu s pogoji, ki jih predpiše 
minister, 

• drugih virov (darila, donacije, ipd.). 
 

Med izbirne lokalne gospodarske javne službe (določene z zakonom), ki jih v javnem interesu 
zagotavlja občina zaradi zadovoljevanja javnih potreb (1., 3. člen ZGJS) pa štejemo javne službe s 
področja:  
 

1. pokopališke in pogrebne dejavnosti: Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o 
urejanju pokopališč /ZPPDUP/ (Uradni SRS, št. 34/1984, SFRJ, št. 83/1989, RS, št. 
26/1990, SRS, št. 5/1990, RS, št. 17/1991-I, 10/1991, 13/1993, 66/1993, 66/2000 Odl.US: U-
I-48/97-12, 61/2002 Odl.US: U-I-54/99-14, 110/2002, 2/2004) določa, da je pokopališka in 
pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč komunalna dejavnost posebnega družbenega 
pomena. Kot določa Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč 
/ZPPDUP/, opravljajo pokopališko in pogrebno dejavnost in urejajo pokopališča komunalne 
organizacije in krajevne skupnosti (občine). (3. člen ZPPDUP) 

 
2. oskrbe z energijo: Energetski zakon /EZ/ (Uradni list RS, št. 27/2007-UPB2, 70/2008) v 30. 

členu določa, da sta dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega 
plina in dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem, izbirni lokalni gospodarski javni 
službi. Kadar lokalna skupnost uvede dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina kot lokalno gospodarsko javno službo, uredi organizacijo in način 
njenega izvajanja v skladu z Energetskim zakonom /EZ/ in Zakonom o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/, pri čemer lahko podeli pravico izvajanja te gospodarske javne službe za 
največ 35 let. Poleg navedenega energetski zakon /EZ/ v 33. členu določa, da je distribucija 
toplote in oskrba z energetskimi plini iz omrežja izbirna lokalna gospodarska javna služba. 
 

3. varstva pred požarom: Zakon o varstvu pred požarom /ZVPoz/ (Uradni list RS, št. 
3/2007-UPB1), ki ureja sistem varstva pred požarom v 3. členu določa dejavnost, ki jo 
opravljajo gasilske enote kot obvezno javno službo, ob tem pa lahko občine določijo 
dejavnosti varstva pred požarom, ki se opravljajo kot neobvezne (izbirne) javne službe.  
 

4. upravljanja s pristanišči oziroma vstopno-izstopnimi mesti: Zakon o plovbi po 
celinskih vodah /ZPCV/ (Uradni list RS, št. 30/2002, 110/2002), ki ureja varnost plovbe po 
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celinskih vodah v 14. členu določa, da je upravljanje s pristanišči oziroma vstopno-izstopnimi 
mesti izbirna gospodarska javna služba. Občina lahko s splošnim aktom podeli koncesijo za 
upravljanje s pristanišči ter vstopno-izstopnimi mesti. Za podelitev koncesije se smiselno 
uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo gospodarske javne službe.  
 

5. prevoz potnikov po žičniških napravah: Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb 
/ZŽNPO/ (Uradni list RS, št. 126/2003), ki ureja pogoje javnega prevoza oseb po žičniških 
napravah in gospodarske javne službe tega prevoza v 38. členu določa, da lahko lokalna 
skupnost (občina) določi, da se javni prevoz potnikov po žičniških napravah opravlja kot 
izbirna lokalna gospodarska javna služba. Občina lahko določi, da se javni prevoz potnikov 
kot javna služba opravlja po naslednjih žičniških napravah: 1. žičniških napravah, razen 
vlečnic, na območju mesta; 2. žičniških napravah, razen vlečnic, ki pomenijo nadaljevanje ali 
povezavo linijskega prevoza v mestnem prometu, in 3. žičniških napravah, razen vlečnic, ki 
pomenijo edino ali nujno dodatno povezavo z naseljenim območjem na gori, ali sicer težko 
dostopnim območjem. V predpisu, s katerim občina določi javno službo, mora določiti tudi 
žičniške naprave, na katerih se opravlja javna služba oziroma lokacije teh naprav, ki so 
infrastruktura javne službe.  
 

6. monitoring stanja okolja: Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-
UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 
70/2008, 108/2009) v 97. členu določa, da lahko občina neposredno ali kot lokalno 
gospodarsko javno službo zagotavlja podrobnejši ali posebni monitoring stanja okolja, zbrane 
podatke pa mora posredovati ministrstvu. 

 
7.  lokalna geodetska služba: Zakon o geodetski dejavnosti /ZGeoD-1/ (Uradni list RS, št. 

77/2010) v 37. členu določa, da samoupravna lokalna skupnost zagotavlja lokalno geodetsko 
službo, ki obsega vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastrov gospodarske infrastrukture 
ter posredovanje podatkov o omrežjih in objektih gospodarske infrastrukture v zbirni kataster 
gospodarske infrastrukture, lahko pa tudi vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje podatkov v 
bazi topografskih podatkov ter druge naloge lokalnega pomena. Lokalna geodetska služba 
se lahko organizira v okviru občinske uprave ali skupne občinske uprave, lahko pa jo 
samoupravna lokalna skupnost poveri geodetskemu podjetju s koncesijo. Koncesija se podeli 
po postopku in na način, kot ga določa zakon, ki ureja gospodarske javne službe. Za 
postopek javnega razpisa za podelitev koncesije se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki 
ureja javna naročila. Kadar se lokalna geodetska služba organizira v okviru občinske uprave 
ali skupne občinske uprave, mora imeti na podlagi pogodbe o zaposlitvi zagotovljeno 
sodelovanje posameznika, ki izpolnjuje z ZGeoD-1 predpisane pogoje za odgovornega 
geodeta. Kot še določa ZGeoD-1 se lahko posamezna dela v okviru lokalne geodetske 
dejavnosti oddajo geodetskim podjetjem kot javno naročilo. Samoupravna lokalna skupnost 
lahko brez javnega razpisa poveri vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje posameznega 
katastra gospodarske infrastrukture izvajalcu javne službe, ki upravlja z omrežji in objekti te 
gospodarske infrastrukture, in določi način financiranja vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja 
tega katastra ter predpisanega posredovanja podatkov. 

 
1.2 Oblike zagotavljanja gospodarskih javnih služb 
 
Občina lahko v skladu z določilom 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ zagotovi 
opravljanje gospodarskih javnih služb v naslednjih oblikah: 1. režijskem obratu, 2. javnem 
gospodarskem zavodu, 3. javnem podjetju ali 4. s podelitvijo koncesije. 
 
1.2.1 Režijski obrat  
 
Občina lahko zagotovi izvajanje gospodarske javne službe v obliki režijskega obrata, kadar bi bilo 
zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno 
podjetje ali podeliti koncesijo. Režijski obrat se organizira kot organizacijska enota uprave oziroma 
službe občine. Organiziran je lahko kot samostojen ali nesamostojen režijski obrat. Organizacijo in 
delovno področje režijskega obrata pa določi občinski svet v okviru organizacije in delovnega 
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področja občinske uprave na predlog župana. Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ izrecno 
določa, da režijski obrat ni pravna oseba (17. člen ZGJS). 
 
1.2.2 Javni gospodarski zavod  
 
V obliki javnega gospodarskega zavoda se lahko zagotovi izvajanje lokalne gospodarske javne 
službe, kadar gre za opravljanje ene ali več lokalnih gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove 
narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni njihov cilj. Lokalna skupnost ustanovi javni 
gospodarski zavod za opravljanje ene ali več gospodarskih dejavnosti, kadar se v celoti izvajajo kot 
neprofitne, njihovo izvajanje pa zahteva samostojno organizacijo izven uprave lokalne skupnosti.  
 
Javni gospodarski zavod ustanovi lokalna skupnost z aktom o ustanovitvi, s katerim se ob statusnih 
lastnostih določijo tudi sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda, viri, način in pogoji za 
financiranje dela zavoda ter pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda. Poleg samoupravne 
lokalne skupnosti so lahko soustanovitelji javnega gospodarskega zavoda tudi druge pravne ali 
fizične osebe, vendar njihovi ustanoviteljski deleži skupaj ne smejo presegati 49%. Ustanovitelji 
javnega gospodarskega zavoda imajo vrsto pravic, zlasti pa določajo pogoje za izvajanje dejavnosti, 
dajejo soglasje k statutu zavoda ter k notranji organizaciji in programom dela zavoda. Ustanovitelji 
odločajo tudi o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin in sprejemajo poslovno poročilo, 
obračune in zaključni račun gospodarskega javnega zavoda.  
 
Javni gospodarski zavod upravlja upravni odbor, poslovanje in delo gospodarskega javnega zavoda 
pa vodi direktor. Slednjega imenuje in razrešujejo ustanovitelji zavoda, če za to ni pooblaščen 
upravni odbor zavoda. Direktorja javnega zavoda imenujejo ustanovitelji za obdobje štirih let, ista 
oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana. Pravice, obveznosti in odgovornosti 
direktorja pa ureja statut javnega gospodarskega zavoda (17. - 24. člen ZGJS). 
 
1.2.3 Javno podjetje 
 
Lokalna skupnost lahko zagotovi izvajanje lokalne gospodarske javne službe v obliki javnega 
podjetja, kadar gre za opravljanja 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 profitno. Javno podjetje lahko ustanovi lokalna skupnost kot 
podjetje v lasti lokalne skupnosti (občine). Ker javno podjetje po veljavni ureditvi nima lastne 
statusne oblike, jo neposredno črpa iz ureditve gospodarskih družb, tako da se lahko ustanovi samo 
v eni od statusnih oblik pravnih subjektov, ki jih predvideva veljavnega Zakona o gospodarskih 
družbah /ZGD-1/. Statusno se javno podjetje torej ne razlikuje od 'navadne' gospodarske družbe, 
bistvena razlika pa je samo v upravljavskih upravičenjih, pri katerih imata država ali samoupravna 
lokalna skupnosti kot ustanoviteljici posebne ustanoviteljske pravice na takšnem podjetju, ki pa so 
sicer neodvisne od kapitalske strukture javnega podjetja. V teoriji statusnega prava se kot nesporno 
navaja stališče, da se lahko javno podjetje organizira v eni od oblik kapitalskih družb (d.d. ali d.o.o.).  
 
Ustanovitelj javnega podjetja ima posebne pravice in sicer: 

• določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 
• odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, 
• sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun javnega podjetja. 

 
Glede na značaj javnega podjetja, Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ določa, da 
poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki ga imenuje in razrešuje ustanovitelj javnega 
podjetja na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način in po postopku določenim s statutom. S 
slednjim pa se določijo tudi pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja. Spore v zvezi z 
imenovanjem in razrešitvijo direktorja rešuje sodišče pristojno za upravne spore. 
 
1.2.4 Koncesionirana gospodarska javna služba 
 
Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ kot način izvajanja gospodarske javne službe 
predvideva tudi koncesijo. Koncesija je oblika zasebnega izvajanja javne službe. Koncesija je 
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posebno dovoljenje in pooblastilo, ki ga da država ali lokalna skupnost osebi zasebnega prava za 
izvajanje javne službe.  
 
S podelitvijo koncesije nastane koncesijsko razmerje v katerem nastopata koncedent (lokalna 
skupnost, ki podeli koncesijo) in koncesionar (oseba zasebnega ali javnega prava, ki izvaja javno 
službo). Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Če zakon ne določa drugače je 
lahko koncesionar tudi tuja oseba. Katero gospodarsko javno službo je možno opravljati na podlagi 
koncesije določa zakon ali odlok lokalne skupnosti.  
 
Postopek za podelitev koncesije je dokaj zapleten. Najprej mora koncedent sprejeti akt o načinu 
izvajanja javne službe (odlok občine). V tem aktu naj bi bila že v naprej sprejeta odločitev, da se 
neka gospodarska javna služba opravlja kot koncesionirana. Ta akt tudi ureja celoten režim izvajanja 
javne službe. V njem je opredeljen javni interes na področju določene javne službe. Ta akt torej 
prinaša izključno javnopravne elemente (bodočega) koncesijskega razmerja. 
 
Aktu o načinu izvajanja javne službe v primeru, da se je občina odločila za koncesijo, sledi 
koncesijski akt (odlok občine). S tem aktom se določi predmet in pogoje opravljanja gospodarske 
javne službe za posamezno koncesijo. S koncesijskim aktom se lahko da koncesionarju javno 
pooblastilo, če tako določa zakon. Koncesijski akt vsebuje: 

• dejavnost ali zadeve, ki so predmet gospodarske javne službe, 
• območje izvajanja gospodarske javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov, 
• pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 
• morebitna javna pooblastila koncesionarju, 
• splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z 

njo zagotavljajo, 
• vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja, 
• začetek in čas trajanja koncesije, 
• vire financiranja gospodarske javne službe, 
• način plačila koncesionarja ali način plačila odškodnine za izvrševanje gospodarske javne 

službe oziroma varščine, 
• nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, 
• prenehanje koncesijskega razmerja, 
• organ, ki opravi izbor koncesionarja, 
• organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe, 
• druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne službe. 

 
Pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, so podlaga za kasnejši javni razpis, s katerim koncedent 
pridobi koncesionarja. Podlaga za javni razpis je koncesijski akt, s katerim se določita tudi oblika in 
postopek javnega razpisa. Javni razpis se objavi v uradnem listu Republike Slovenije. O izbiri 
koncesionarja odloči koncedent (občinska uprava) z upravno odločbo. Z izbranim koncesionarjem 
nato sklene koncedent (župan) koncesijsko pogodbo v pisni obliki. S koncesijsko pogodbo 
koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane 
gospodarske javne službe. Bistvene sestavine koncesijske pogodbe se nanašajo na način in roke 
plačil morebitne varščine, razmerja v zvezi s sredstvi, ki jih vloži koncedent, dolžnost koncesionarja 
poročati koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje javne službe, način 
finančnega in strokovnega nadzora, pogodbene sankcije in način spreminjanja koncesijske 
pogodbe. O morebitnem sporu med koncedentom in koncesionarjem odloča redno sodišče. 
 
Koncesijsko razmerje preneha a) s prenehanjem koncesijske pogodbe, b) z odkupom koncesije, c) z 
odvzemom koncesije in d) s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo.  
 
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, z odpovedjo, če je bila 
sklenjena za nedoločen čas ali z razdrtjem. Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge 
medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe pa se določijo v koncesijski 
pogodbi. 
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Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno 
službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki 
jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen izvajanja koncesionirane gospodarske javne 
službe. Odkup koncesije je možen samo, če je izrecno predviden v koncesijskem aktu ali v 
koncesijski pogodbi, s katero se določijo tudi način, obseg in pogoji odkupa. Zakon pa dopušča tudi 
možnost prisilnega odkupa koncesije. Ob prisilnem odkupu koncesije pa je koncendent dolžan 
plačati koncesionarju odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi.  
 
Pri odvzemu koncesije lahko koncedent odvzame koncesionarju koncesijo, če le ta ne začne z 
opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe v za to določenem roku ali če je v javnem 
interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana 
gospodarska javna služba. Pogoji za odvzem koncesije se določijo v koncesijskem aktu ali v 
koncesijski pogodbi. V primeru odvzema koncesije je koncedent dolžan koncesionarju plačati 
odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi. 
 
Pod pogoji in na način, določenimi v koncesijskem aktu ali v koncesijski pogodbi lahko koncedent 
prevzame koncesionirano gospodarsko javno službo prevzame v režijo.  
 
ZGJS določa, da lahko koncesionar prenese opravljanje koncesionirane gospodarske javne službe 
na drugo osebo. Slednje je mogoče samo, če je prenos predviden v koncesijski pogodi v 
predvidenem obsegu. V nasprotnem primeru je prenos možen samo z dovoljenjem koncedenta. 
Koncedent pa lahko v celoti ali delno prenese opravljanje koncesioniranje gospodarske javne službe 
samo v primerih, določenih z ZGJS ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa 
samo s soglasjem koncesionarja.  
 
ZGJS pozna tudi obvezno koncesijo, kadar gre za določeno dejavnost, ki se opravlja kot 
gospodarska javna služba, opravljajo pa jo osebe zasebnega prava kot obvezen del svoje 
dejavnosti. Obvezna koncesija se izvajalcu naloži z upravno odločbo, za njeno opravljanje pa 
koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo.  
 
Koncesionar mora opravljati koncesionirano gospodarsko javno službo v okviru objektivnih možnosti 
tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V tem primeru ima koncesionar pravico 
zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane 
gospodarske javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.   
 
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z 
opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam. 
Uporabnikom ali drugim osebam odgovarja subsidiarno za koncesionarja tudi koncedent, če s 
koncesijsko pogodbo ni dogovorjena drugačna vrsta odgovornosti. 
 
1.3 Financiranje gospodarskih javnih služb 
 
Gospodarske javne službe naj bi se načeloma financirale z zaračunavanjem storitev, ki jih plačujejo 
uporabniki javnih dobrin na podlagi vnaprej določenih tarif, taks, nadomestil ali povračil. Cene 
proizvoda ali storitve se oblikujejo in določajo na način in po postopku, ki ga določa zakon ali odlok 
lokalne skupnosti. Cene se lahko določijo diferencirano po kategorijah uporabnikov in količini 
porabljenih ali nudenih javnih dobrinah ter rednosti njihove uporabe. Cene se lahko tudi 
subvencionirajo, pri čemer se z aktom, s katerim se določi subvencioniranje, določita tudi višina in vir 
subvencij. Tudi subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih 
ali nudenih javnih dobrinah. 
 
Gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi 
ali katerih uporaba ni izmerljiva pa se financirajo iz sredstev proračuna.  
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Poleg navedenega pa lahko lokalna skupnost za financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb 
predpiše tudi davek v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe in nalog lokalnih 
skupnosti.  
 
Na tem mestu moramo opomniti, da morajo vsi izvajalci gospodarskih javnih služb voditi 
računovodstvo v skladu z računovodskimi standardi tako, da je možen stalen nadzor nad finančnim 
poslovanjem izvajalcev gospodarskih javnih služb. Izvajalci, ki imajo status pravne osebe, morajo 
imeti revidirane letne računovodske izkaze v skladu z zakonom. Pri reviziji se ugotavljajo zlasti 
namenskost, učinkovitost in racionalnost uporabe proračunskih sredstev. 
 
1.4 Varstvo uporabnikov javnih dobrin 
 
Za posamezno ali več gospodarskih javnih služb morajo občine ustanoviti telesa za varstvo 
uporabnikov javnih dobrin. Omenjena telesa sestavljajo predstavniki uporabnikov javnih dobrin. 
Telesa dajejo pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb pristojnim 
organom lokalne skupnosti, ki so jih dolžni o svojih stališčih in ukrepih obvestiti. Sestavo, delovno 
področje ter podrobnejše pravice telesa za varstvo uporabnikov javnih dobrin pa določi akt o njegovi 
ustanovitvi, s katerim se določi tudi organ, ki opravlja zanj administrativno strokovna opravila. 
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II Analiza pravne ureditve izvajanja lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Bled 
 
V sklopu izvedbe projekta smo naredili analizo naslednjih pravnih aktov Občine Bled: 
 

• Statut občine Bled (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 67/2009), 
• Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bled (Uradni list 

RS, št. 53/1995, 13/1998, 71/1999), 
• Odlok o javnem podjetju Infrastruktura Bled d.o.o. in ustanovitvi njegovega skupnega 

organa (Uradni list RS, št. 49/2010), 
• Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Uradni list RS, št. 49/2010), 
• Sklep o ureditvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter kapitalskih pravic do javnih 

zavodov in javnih podjetij ter pravic in obveznosti iz koncesijskih in drugih razmerij 
(Uradni list RS, št. 45/2009), 

• Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 16/2009), 
• Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih 

odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
na območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 39/2006), 

• Odlok o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na 
območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 59/1998, 65/2002, 32/2004, 97/2008, 104/2009, 
31/2011), 

• Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Bled (Uradni list RS, št. 11/2002, 
5/2003, 32/2010, 31/2011), 

• Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št 14/1999, 43/2000), 
• Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Bled 

(Uradni list RS, št. 7/2000). 
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1 Lokalne gospodarske javne službe v Občini Bled 
 
Opis stanja 
 
V skladu z določilom pete točke 7. člena Statuta Občine Bled (Uradno prečiščeno besedilo) 
(Uradni list RS, št. 67/2009) občina opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge) 
določene s statutom in zakoni, zlasti pa skrbi za lokalne javne službe, tako da: • ustanavlja lokalne 
javne službe; • sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in delovanja lokalnih javnih služb; • 
zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb; • nadzira delovanje lokalnih javnih služb; • 
gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge komunalne objekte in naprave; • zagotavlja javno 
službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.  
 
Na tem mestu moramo opomniti, da gospodarjenje s stavbnimi zemljišči od leta 2003 po razveljavitvi 
Zakona o stavbnih zemljiščih /ZSZ/ (Uradni list RS, št. 98/1999 Odl.US: U-I-308/97, 1/2000 
Odl.US: U-I-39/97, 67/2002-ZV-1, 110/2002-ZUreP-1 (8/2003 popr.), 110/2002-ZGO-1) ni več 
obvezna gospodarska javna služba. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine (v katerega okvir 
spadajo tudi stavbna zemljišča), ureja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/ (Uradni list RS, št. 86/2010). Slednji se tako uporablja za vse 
stvarno premoženje občine (nepremičnine in premičnine), če ni s posebnim zakonom za posamezno 
vrsto stvarnega premoženja občine urejeno drugače. Upravljavci stvarnega premoženja občine (torej 
tudi stavbnih zemljišč v lasti občine) so uprava samoupravne lokalne skupnosti (občinska uprava) in 
osebe javnega prava, ki jih za upravljavce določi organ, pristojen za izvrševanje občinskega 
proračuna (župan), s svojim aktom (9. člen ZSPDSLS)). Izhajajoč iz navedenega predlagamo 
Občinskemu svetu Občine Bled, da razveljavi določilo šeste alineje 5. točke prvega odstavka 7. 
člena Statuta Občine Bled. 
 
Nadalje je občinski svet v 87. členu Statuta občine Bled določil, da občina zagotavlja opravljanje 
javnih služb, ki jih sama določi in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom. Občina 
zagotavlja opravljanje javnih služb: 

• neposredno v okviru občinske uprave, 
• z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij, 
• z dajanjem koncesij, 
• z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava. 

 
Na tem mestu moramo opomniti, da je z uveljavitvijo Zakona o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ 
(Uradni list RS, št. 127/2006) prenehalo veljati določilo pete alineje 6. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah /ZGJS/, ki je določala, da lokalna skupnost (občina) zagotavlja gospodarske javne 
službe z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava (153. člen ZJZP).  
 
Ob navedenem je občinski svet Občine Bled v 90. členu Statuta določil da občina na področju 
gospodarskih javnih služb ustanovi javne službe za: 

• oskrbo s pitno vodo, 
• ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov (na tem mestu 

moramo opomniti, da ravnanje z odpadki, v skladu z določilom 5.4. točke 3. člena veljavnega 
Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ obsega zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje 
odpadkov, vključno z nadzorom teh ravnanj in ukrepi po prenehanju delovanja naprave za 
ravnanje z odpadki. V skladu z določilom 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ pa 
obvezne občinske gospodarske javne službe s področja ravnanja s komunalnimi odpadki 
obsegajo naslednje dejavnosti: • zbiranje komunalnih odpadkov, • prevoz komunalnih 
odpadkov, • obdelava mešanih komunalnih odpadkov in • odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov);, 

• odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, 
• javno snago in čiščenje javnih površin (navedena dejavnost sodi po določilih 149. člena 

Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ v okvir obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja 
in čiščenja javnih površin), 

• pogrebno in pokopališko dejavnost, 
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• urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin (navedena dejavnost sodi po določilih 
149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ v okvir obvezne lokalne gospodarske javne 
službe urejanja in čiščenja javnih površin), 

• pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi 
varstva zraka (na tem mestu moramo opomniti, da je izvajanje meritev, pregledovanje in 
čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe 
energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom obvezna državna (in ne 
lokalna) gospodarska javna služba varstva okolja), 

• gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (na tem mestu moramo opomniti, da gospodarjenje s 
stavbnimi zemljišči od leta 2003 po razveljavitvi Zakona o stavbnih zemljiščih /ZSZ/ ni več 
obvezna gospodarska javna služba. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine (v katerega 
okvir spadajo tudi stavbna zemljišča), ureja Zakon o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/ (Uradni list RS, št. 86/2010)), 

• vzdrževanje občinskih javnih cest, 
• vzdrževanje javnih parkirnih površin in pobiranje parkirnin (na tem mestu moramo opomniti, 

da dejavnosti vzdrževanja javnih parkirnih površin in pobiranja parkirnin ne moremo podrediti 
posebnemu pravnemu režimu javne službe v skladu z določili veljavnega Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/, saj navedene dejavnosti sodijo v okvir ravnanja s 
stvarnim premoženjem občine, kar pa ureja veljavni Zakon o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti /ZGJS/), 

• urejanje dostopov do naravnih, kulturnih in drugih znamenitosti in pobiranje vstopnin (na tem 
mestu moramo opomniti, da navedenih dejavnosti ne moremo podrediti posebnemu 
pravnemu režimu javne službe v skladu z določili veljavnega Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/, saj navedene dejavnosti sodijo v okvir ravnanja s stvarnim premoženjem 
občine, kar pa ureja veljavni Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti /ZGJS/), 

• na drugih področjih, če tako določa zakon ali odlok občine. 
 
Ob navedenem moramo še opomniti, da je zakonodajalec z Zakonom o zaščiti živali /ZZZiv/ (Uradni 
list RS, št. 43/2007-UPB2), ki ureja odgovornost ljudi za zaščito živali (1. člen ZZZiv) v 27. členu 
določil, da “se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču”. Zagotovitev 
zavetišča pa je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti 
na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Izhajajoč iz 
navedenega je potrebno navedeno določilo 89. člena statuta dopolniti še z dejavnostjo “pomoči, 
oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču”. 
 
Predlog 
Občinskemu svetu Občine Bled predlagamo, da na podlagi gornjih ugotovitev in ob upoštevanju 
določila 153. člena Ustave RS uskladi določila 7., 88. in 90. člena veljavnega Statuta občine Bled z 
veljavno zakonodajo.  
 
2 Organizacija izvajanja lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Bled 
 
2.1 Oblike izvajanja lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Bled 
 
Občinski svet Občine Bled je v letu 2010 sprejel Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini 
Bled (Uradni list RS, št. 49/2010) s katerim je določil dejavnosti, ki so opredeljene kot občinske 
gospodarske javne službe v Občini Bled, vrsto in oblike njihovega izvajanja, strokovnotehnične in 
razvojne naloge, financiranje ter varstvo uporabnikov javnih dobrin na območju Občine Bled (1. člen 
Odloka).  
 
V 4. členu navedenega odloka je občinski svet Občine Bled določil, da so obvezne občinske 
gospodarske javne službe na območju občine naslednje:  

• oskrba s pitno vodo, 
• odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 
• zbiranje komunalnih odpadkov, 
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• prevoz komunalnih odpadkov, 
• obdelava mešanih komunalnih odpadkov, 
• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, 
• urejanje in čiščenje javnih površin, 
• vzdrževanje občinskih javnih cest, 
• na drugih področjih, če tako določa zakon. 

 
K navedenemu moramo opomniti, da je obvezna lokalna gospodarska javna služba, v skladu z 
določilom 27. člena veljavnega Zakona o zaščiti živali /ZZZiv/,  tudi “pomoč, oskrba in namestitev 
zapuščenih živali v zavetišču”. V skladu z navedeni predlagamo, da občinski svet Občine Bled 
ustrezno dopolni besedilo 4. člena navedenega odloka. 
 
V 8. členu navedenega odloka je občinski svet določil, da občina zagotavlja posamezne javne 
službe v naslednjih oblikah: • v javnem podjetju, • z dajanjem koncesij in v drugih oblikah javno-
zasebnega partnerstva. K navedenemu moramo opomniti, da veljavni Zakon o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/ v 6. členu določa, da lokalna skupnost (občina) zagotavlja gospodarske javne službe 
v naslednjih oblikah: • v režijskem obratu, • v javnem gospodarskem zavodu, • v javnem podjetju ali • 
z dajanjem koncesij. Izhajajoč iz navedenega lahko občina zagotavlja lokalne gospodarske javne 
službe zgolj v navedenih pravno-organizacijskih oblikah, ki pa jih ne prištevamo med druge oblike 
javno-zasebnega partnerstva. V skladu z navedenim predlagamo občinskemu svetu, da spremeni 
določilo druge alineje 8. člena navedenega odloka tako, da se glasi: “- z dajanjem koncesij.” Ob tem 
je potrebno vsebinsko spremeniti in dopolniti tudi določilo drugega odstavka 9. člena navedenega 
odloka. 
 
V prvem odstavku 10. člena navedenega odloka je občinski svet določil, da občina skladno z 
Zakonom o gospodarskih javnih službah, z enim ali več aktom o načinu in pogojih izvajanja javne 
službe, koncesijskim aktom ali drugim predpisom, uredi način izvajanja posamezne ali več javnih 
služb. Na tem mestu moramo opomniti, da je navedeno določilo v vsebinskem neskladju z določilom 
7. člena veljavnega Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da se z odlokom o 
načinu opravljanja javne službe (iz 3. člena ZGJS) (in ne koncesijskim aktom ali drugim predpisom) 
za posamezno (in ne več) gospodarsko javno službo določijo: 

• organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v 
režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije), 

• 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 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.  

 
 Predlog 
 
Občinskemu svetu Občine Bled predlagamo, da na podlagi gornjih ugotovitev sprejme z zakonodajo 
usklajeno besedilo Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Bled.  
 
2.1.1 Javno podjetje  
 
Občinski svet Občine Bled je v letu 2010 skupaj z občinskim svetom Občine Gorje sprejel Odlok o 
javnem podjetju infrastruktura Bled d.o.o. in o ustanovitvi skupnega organa (Uradni list RS, št. 
49/2010) s katerim se Infrastruktura Bled .o.o. preoblikuje v skupno javno podjetje, uskladi njegova 
dejavnost, organiziranje in upravljanje ter ustanovi skupni organ družbe: Svet ustanoviteljev (1. člen 
Odloka). 
 
Izhajajoč iz določila 4. člena navedenega odloka, podjetje Infrastruktura Bled d.o.o. opravlja 
dejavnosti gospodarskih javnih služb, in sicer: 
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1. oskrba s pitno vodo, 
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne  vode, 
3. zbiranje komunalnih odpadkov, 
4. prevoz komunalnih odpadkov, 
5. oskrba industrijskih in drugih porabnikov z vodo oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi, 
6. urejanje in čiščenje javnih površin, 
7. vzdrževanje in varstvo lokalnih in drugih javnih cest, 
8. urejanje pokopališč, pokopališka in pogrebna dejavnost, 
9. upravljanje z javnimi objekti ter javnimi površinami. 

 
3 Dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih služb 
 
3.1 Obvezne lokalne gospodarske javne službe 
 
3.1.1 Lokalne gospodarske javne službe varstva okolja 
 
ZVO-1 v 149. členu določa, da so obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja: 
 

1. oskrba s pitno vodo, 
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 
3. zbiranje komunalnih odpadkov, 
4. prevoz komunalnih odpadkov, 
5. obdelava mešanih komunalnih odpadkov, 
6. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in  
7. urejanje in čiščenje javnih površin. 

 
3.1.1.1  Oskrba s pitno vodo  
 
Opis stanja 
 
Občinski svet Občine Bled je v letu 2009 sprejel Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled 
(Uradni list RS, št. 16/2009), s katerim je določil pogoje in način oskrbe s pitno vodo, gospodarjenje 
z objekti  in napravami, ki služijo oskrbi s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja ter zahteve za 
oskrbo s pitno vodo, ki morajo biti izpolnjene pri opravljanju storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo in pri lastni oskrbi s pitno vodo (1. člen Odloka). 
Uvodoma moramo opomniti, da je občinski svet navedeni odlok sprejel na podlagi Pravilnika o 
oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/2006), ki pa je bil v letih 2008 in 2011 spremenjen in 
dopolnjen. S temi spremembami in dopolnitvami pa ni bilo usklajeno besedilo navedenega odloka. 
Ob navedenem moramo opomniti, da občinski svet v navedenem odloku ni celovito uredil naslednjih 
vprašanj, kot jih določa 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, in sicer: 

• 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 njihovega oblikovanja, 
• vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so 

lastnina občine ter del javne lastnine in varstvo, ki ga uživa. 
 
Predlog 
 
Občinskemu svetu Občine Bled predlagamo, da na podlagi gornjih ugotovitev sprejme z Zakonom o 
varstvu okolja /ZVO-1/ vsebinsko usklajen Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo v Občini Bled. 
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3.1.1.2  Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode 
 
Opis stanja 
 
Občinski svet Občine Bled je v letu 1998 sprejel Odlok o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja 
odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 59/1998, 65/2002, 
32/2004, 97/2008, 104/2009, 31/2011), s katerim je uredil način opravljanja lokalne gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled.  
 
Na tem mestu moramo opomniti, da je Vlada RS v letu 2011 sprejela Uredbo o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/2011, 8/2012) s katerim 
je določila vrste nalog, ki se izvajajo v okviru opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Navedena uredba je 
začela veljati s 1. januarjem 2012. V skladu z navedenim in upoštevaje določilo tretjega odstavka 
153. člena Ustave RS, ki določa, da morajo biti podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z 
ustavo in z zakoni, mora občinski svet Občine Bled na podlagi določila 3. in 7. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/ z odlokom predpisati način opravljanja lokalne gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Bled tako, da je 
zagotovljeno izvajanje javne službe v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženega 
oskrbovalnega sistema. Z navedenim odlokom mora občinski svet določiti: 

• organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini po vrstah in številu izvajalcev (v 
režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije), 

• vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko 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 lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa, 
• druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.  

 
Predlog 
 
Občinskemu svetu Občine Bled predlagamo, da na podlagi gornjih ugotovitev sprejme z Zakonom o 
varstvu okolja /ZVO-1/ in Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 
(Uradni list RS, št. 88/2011, 8/2012) vsebinsko usklajen Odlok o načinu opravljanja lokalne 
gospodarske javne službe oskrbe s odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v 
Občini Bled. 
 
3.1.1.2  Ravnanje s komunalnimi odpadki 
 
Opis stanja 
 
Občinski svet Občine Bled je v letu 2006 sprejel Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne 
službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 39/2006) s 
katerim je določil način opravljanja obvezne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na 
območju Občine Bled (1. člen Odloka).  
 
Na podlagi izvedene pravne analize vsebine navedenega odloka lahko sklenemo, da občinski svet z 
navedenim odlokom ni uredil opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki v skladu z določili veljavnega Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/. Slednji v  149. 
členu ob zbiranju ter prevozu komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali 
odstranjevanju komunalnih odpadkov kot obvezno občinsko gospodarsko javno službo določa tudi 
obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, za katero pa občinski svet z odlokom ni določil načina 
njenega opravljanja. 



 

 

79 

Ob navedenem moramo opomniti, da navedeni odlok ni vsebinsko usklajen z določili: 
• Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2011), 
• Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim 

odpadom (Uradni list RS, št. 39/2010), 
• Uredbe o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 7802008). 

 
V skladu z navedenim in upoštevaje določilo tretjega odstavka 153. člena Ustave RS, ki določa, da 
morajo biti podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z ustavo in z zakoni, mora občinski 
svet Občine Bled na podlagi določila 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ z 
odlokom predpisati način opravljanja lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Bled tako, da je zagotovljeno izvajanje javne službe v okviru funkcionalno in 
prostorsko zaokroženega oskrbovalnega sistema. Z navedenim odlokom mora občinski svet določiti: 

• organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini po vrstah in številu izvajalcev (v 
režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije), 

• vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko 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 lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa, 
• druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe. 

 
Predlog 
 
Občinskemu svetu Občine Bled predlagamo, da na podlagi gornjih ugotovitev sprejme z Zakonom o 
varstvu okolja /ZVO-1/ vsebinsko usklajen Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled. 
 
3.1.1.4 Urejanje in čiščenje javnih površin 
 
Opis stanja 
 
Občinski svet Občine Bled je v letu 2002 sprejel Odlok o urejanju javnih površin (Uradni list RS, 
št. 11/2002, 17/2003, 32/2010, 28/2011) s katerim uredil varstvo, urejanje in vzdrževanje javnih 
površin v ureditvenih območjih naselij v Občini Bled (1. člen Odloka).  
 
Na podlagi izvedene pravne analize vsebine navedenega odloka lahko sklenemo, da občinski svet z 
navedenim odlokom ni uredil opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in 
čiščenja javnih površin v skladu z določilom 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/. Slednji namreč določa, da mora lokalna skupnost (občina) z odlokom o načinu izvajanja 
javne službe določiti: 

• organizacijsko in prostorsko zasnovo izvajanja javne službe in število 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 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 ter  
• druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe. 

 
Predlog 
 
Občinskemu svetu Občine Bled predlagamo, da na podlagi gornjih ugotovitev sprejme z Zakonom o 
varstvu okolja /ZVO-1/ in Zakonom o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ vsebinsko usklajen Odlok 
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o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v 
Občini Bled.  
 
3.1.2 Vzdrževanje občinskih javnih cest 
 
Uvodoma moramo opomniti, da občinski svet Občine Bled ni sprejel Odloka o načinu opravljanja 
lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Bled v skladu z 
določilom 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah, s katerim bi moral za izvajanje 
dejavnosti urejanja in čiščenja javnih površin določiti: 

• organizacijsko in prostorsko zasnovo izvajanja javne službe in število 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 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 ter  
• druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe. 

 
Predlog 
 
Občinskemu svetu Občine Bled predlagamo, da na podlagi gornjih ugotovitev sprejme z Zakonom o 
cestah /Zces-1/ vsebinsko usklajen Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe 
vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Bled.  
 
3.1.3 Pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču 
 
Opis stanja 
 
Uvodoma moramo opomniti, da Občinski svet Občine Bled ni sprejel odloka s katerim bi predpisal 
načina opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali 
v zavetišču na način, kot to določa drugi odstavek 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/. Izhajajoč iz navedenega občinski svet Občine Bled ni vzpostavil ustrezne pravne ureditve 
načina opravljanja navedene lokalne gospodarske javne službe.  
 
Predlog 
 
Izhajajoč iz gornjih navedb predlagamo, da Občinski svet Občine Bled: 

• na podlagi določila 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ določi 
organizacijsko zasnovo opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in 
namestitve zapuščenih živali v zavetišču ter  

• na podlagi določila drugega odstavka 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/ sprejme z Zakonom o zaščiti živali /ZZZiv/ vsebinsko usklajen Odlok o načinu 
opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali 
v Občini Bled. 

 
3.2 Izbirne lokalne gospodarske javne službe 
 
Z osnutkom Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Bled smo predlagali, da se na 
območju Občine Bled kot izbirne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti: 

1. upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve, 
2. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, 
3. vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so 

namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja. 
 
Izhajajoč iz navedenega in upoštevaje dejanski pravni stan bomo v nadaljevanju analizirali že 
sprejete odloke Občine Bled, s katerimi je občinski svet določil način opravljanja posamezne izbirne 
lokalne gospodarske javne službe na območju Občine Bled. 
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3.2.1 Upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve 
 
Opis stanja 
 
Občinski svet Občine Bled je v letu 2000 sprejel Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o 
urejanju pokopališč v Občini Bled (Uradni list RS, št. 7/2000), s katerim je določil izvajanje 
pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter urejanje pokopališč na območju Občine Bled (1. člen 
Odloka).  
 
Na podlagi izvedene pravne analize vsebine navedenega odloka lahko sklenemo, da občinski svet z 
odlokom ni predpisal načina opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s 
pokopališči, urejanja ter vzdrževanja pokopališč in pogrebne storitve, kot to določa 7. člen Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/. Tako občinski svet ni, ali pa je pomanjkljivo določil:  

• organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe po vrstah in številu izvajalcev; 
• pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 
• vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so last 

občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa ter  
• druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj javne službe.  

 
Predlog 
 
Občinskemu svetu Občine Bled predlagamo, da na podlagi gornjih ugotovitev sprejme z Zakonom o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/ usklajeno besedilo Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti 
ter o urejanju pokopališč v Občini Bled. 
 
3.2.2 Dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina 
 
Opis stanja 
 
Občinski svet Občine Bled je v letu 2008 sprejel Odlok o načinu izvajanja in o podelitvi koncesije 
lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina na območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 56/2008) s katerim je uredil način 
izvajanja lokalne gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina na območju Občine Bled. Navedeni odlok pa je hkrati tudi koncesijski akt 
za podelitev koncesije lokalne gospodarske dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina (1. člen Odloka).  
 
Uvodoma moramo opomniti, da je občinski svet z navedenim odlokom združil vsebino odloka o 
načinu opravljanja javne službe (3. člen ZGJS) in koncesijskega akta (32., 33. člen ZGJS), kar je 
neobičajna praksa. Ob navedenem lahko na podlagi izvedene pravne analize navedenega odloka 
sklenemo, da občinski svet z odlokom ni ali pa je pomanjkljivo predpisal: 

• pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 
• vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja, 
• način plačila koncesionarja ali način plačila odškodnine za izvrševanje gospodarske javne 

službe oziroma varščine, 
• organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe. 

 
Predlog 
 
Občinskemu svetu Občine Bled predlagamo, da na podlagi gornjih ugotovitev sprejme z Zakonom o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/ usklajene spremembe in dopolnitve Odloka o načinu izvajanja 
in o podelitvi koncesije lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina na območju Občine Bled.  
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6) 
 

 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09), vam v prilogi 
pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

 
Sprejem osnutka Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah. 

 
 
 
 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval predstavnik Inštituta za lokalno 
samoupravo in javna naročila Maribor dr. Boštjan Brezovnik s sodelavci.  
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o lokalnih gospodarskih javnih 
službah. 
 
 
 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 
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Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-
UPB2, 27/2008 Odl.US:Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 
79/2009, 51/2010), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 
32/1993, 30/1998, 127/2006, 38/2010-ZUKN, 57/2011) in 16. člena Statuta Občine Bled (uradno 
prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 67/2009) je Občinski svet Občine Bled  na svoji ... seji, dne 
... sprejel 
 
Obrazložitev: 
Pravna podlaga za sprejem odloka je določilo 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni 
list RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010), ki v prvem odstavku 
določa, da občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določi 
s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. V skladu z določilom pete alineje drugega 
odstavka navedenega 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ občina za zadovoljevanje potreb 
svojih prebivalcev v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe. Kot je 
določeno z 61. členom Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ občina zagotavlja opravljanje javnih služb, 
ki jih sama določi in  javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom (lokalne javne službe). 
Opravljanje lokalnih javnih služb pa občina zagotavlja: • neposredno v okviru občinske uprave; • z 
ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij; • z dajanjem koncesij; • z vlaganjem lastnega 
kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava (na tem mestu moramo opomniti na vsebinsko 
neusklajenost navedenega določila Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ in veljavnega Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 
38/2010-ZUKN), ki v 6. členu določa, da lokalna skupnost zagotavlja gospodarske javne službe v 
naslednjih oblikah: • v režijskem obratu; • v javnem gospodarskem zavodu; • v javnem podjetju; • z 
dajanjem koncesij. 
 

Odlok 
o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Bled 

 
1  Splošne določbe 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 
Ta odlok ureja lokalne gospodarske javne službe v Občini Bled, način njihovega izvajanja, 
strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, financiranje lokalnih 
gospodarskih javnih služb in druga vprašanja v zvezi z izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih služb 
v Občini Bled  (v nadaljevanju: občina). 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določil: 

• drugega odstavka 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da način 
opravljanja lokalne gospodarske javne službe predpiše lokalna skupnost z odlokom tako, da 
je zagotovljeno njihovo izvajanje v okviru funkcionalno zaokroženih oskrbovalnih sistemov; 

• 11. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da strokovnotehnične, 
organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb opravljajo organi 
lokalnih skupnosti; 

• III. poglavje Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (14., 15. in 16. člen), ki ureja 
varstvo uporabnikov javnih dobrin; 

• VI. poglavje Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (od 59. do 65. člena), ki ureja 
financiranje gospodarskih javnih služb. 

 
2. člen 

(lokalne gospodarske javne službe) 
Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot 
obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne gospodarske javne 
službe določene s tem odlokom.  
 
 



 

 

84 

Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 61 člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi in javnih služb, za 
katere je tako določeno z zakonom (lokalne javne službe). V skladu z določilom prvega odstavka 3. 
člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ so gospodarske javne službe lahko obvezne ali 
izbirne. Obvezna gospodarska javna služba pa se določi z zakonom. 
 
2 Način opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb 
 

3. člen 
(način opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb) 

(1) Lokalne gospodarske javne službe se opravljajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, 
stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo vlada in pristojna 
ministrstva. 
(2) Občina s posamičnimi odloki podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več lokalnih 
gospodarskih javnih služb oziroma podrobneje določi: 

• organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v 
režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije), 

• vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev, 
• pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 
• pravice in obveznosti uporabnikov, 
• vire financiranja gospodarskih javnih služb in načinov njihovega oblikovanja, 
• vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, 

ki so v lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa, 
• druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj lokalne gospodarske javne službe. 

 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 3. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da se tehnični, oskrbovalni, organizacijski in drugi 
standardi ter normativi za opravljanje gospodarskih javnih služb urejajo s predpisi pristojnih 
ministrov. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/, ki določa, da se z odlokom lokalne skupnosti, za posamezno gospodarsko javno 
službo določi: 

• 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. 
 
3 Lokalne gospodarske javne službe 
 

4. člen 
(obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe) 

(1) Lokalne gospodarske javne službe so obvezne in izbirne. 
(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe so določene z zakonom in s tem odlokom. 
(3) Izbirne lokalne gospodarske javne službe so določene s tem odlokom. 
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Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano v skladu z določilom prvega odstavka 3. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da so gospodarske javne službe lahko obvezne ali 
izbirne.  
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano v skladu z določilom prvega odstavka 3. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da se obvezna gospodarska javna služba določi z 
zakonom. 
 
Z besedilom tretjega odstavka je določeno, da so izbirne lokalne gospodarske javne službe 
določene z odlokom. Na tem mestu je potrebno opomniti, da v teoriji in praksi, glede na možnost 
odločitve lokalne skupnosti o tem, katere dejavnosti bodo podrejene posebnemu javnopravnemu 
režimu javne službe, ločimo dvoje vrst izbirnih gospodarskih javnih služb, in sicer izbirne javne 
službe, ki jih kot takšne določi zakonodajalec z zakonom; v tem primeru se lokalna skupnost, kadar 
gre za lokalne gospodarske javne službe, odloči, ali bo izbirno javno službo izvajala ali ne, in izbirne 
javne službe, ki jih določi vlada ali posamezna lokalna skupnost. V zvezi s to opredelitvijo se 
zastavlja vprašanje ali je, glede na zakonsko dikcijo (2. in 3. člen ZGJS), lahko (npr. s strani občine - 
z odlokom) določena kot izbirna gospodarska javna služba dejavnost, ki ni bila še pred tem z 
zakonom (kot to zahteva določilo 2. člena ZGJS) določena kot izbirna gospodarska javna služba. Iz 
dikcije 1. odstavka 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da se obvezna 
gospodarska javna služba določi z zakonom, bi lahko sklepali tudi drugače - občina (ali država) bi 
lahko določila kot izbirno gospodarsko javno službo tudi dejavnost, ki pred tem še ni bila z zakonom 
določena kot izbirna gospodarska javna služba, seveda ob upoštevanju kriterijev iz 1. člena Zakona 
o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da je gospodarska javna služba dejavnost, s katero 
se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno 
proizvajanje v javnem interesu zagotavlja RS oziroma občina ali druga lokalna skupnost zaradi 
zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu. Na takšno razlago bi 
bilo mogoče sklepati tudi iz dikcije 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da občina 
zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z 
zakonom. Ob tem pa je potrebno upoštevati še določilo 5. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/, ki določa, da je uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi gospodarskimi 
javnimi službami, načeloma obvezna; uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi 
gospodarskimi javnimi službami, pa načeloma neobvezna (razen, če zakon ali na njegovi podlagi 
izdan predpis oziroma odlok občine za posamezne primere ne določa drugače). Glede na opisano 
nejasnost Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (neusklajenost med določilom 2. in 3. 
člena) je, ob teleološki razlagi zakonskih določil potrebno izhajati iz ugotovitve, da pomeni določitev 
določenih dejavnosti za gospodarske javne službe in posledično vzpostavitev posebnega, 
javnopravnega režima teh dejavnosti tako velik poseg v ustavno načelo gospodarske pobude (74. 
člen Ustave RS), da lahko samo zakon 'izvzame' določeno (gospodarsko) dejavnost iz sfere 
zasebnega in ko z vzpostavitvijo posebnega pravnega režima javne službe 'prenese' v sfero javnega 
kot izbirno gospodarsko javno službo. Tako razlago pa dopušča tudi navedeni 61. člen Zakona o 
lokalni samoupravi /ZLS/, pri čemer določba tega člena, ki določa, da 'občina zagotavlja opravljanje 
javnih služb, ki jih sama določi', ne pomeni, da občina z odlokom vzpostavi režim gospodarske javne 
službe nad določeno dejavnostjo, temveč, da lahko z odlokom določi, da se bodo na njenem 
območju opravljale tudi določene gospodarske javne službe, ki jih je zakon določil kot 'izbirne' 
lokalne gospodarske javne službe. Občina mora torej zagotoviti opravljanje tistih javnih služb, ki so z 
zakonom določene kot obvezne gospodarske javne službe, medtem ko se glede izbirnih javnih služb 
(določenih z zakonom) prosto odloča.  
 
Ob tem pa je potrebno opozoriti, da bi nasprotna razlaga (da torej občina lahko določi kot 
gospodarsko javno službo katerokoli tržno dejavnost, ki izpolnjuje kriterije 1. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/ lahko pripeljala do situacije, v kateri bi v nekaterih občinah 
določene dejavnosti bile javne službe, v drugih pa bi se iste dejavnosti opravljale kot tržne 
dejavnosti. Takšna situacija bi pa bila nedopustna tudi z vidika ustavnega načela enakosti pred 
zakonom (14. člen Ustave RS); določbe 15. člena ustave RS, ki določa, da je mogoče samo z 
zakonom predpisati način uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, če je to nujno 
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zaradi same narave posamezne pravice ali svoboščine ter tudi s stališča pravne varnosti državljanov 
(oziroma občanov). 
 

5. člen 
(obvezne gospodarske javne službe) 

(1) Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje 
dejavnosti: 

1. oskrba s pitno vodo, 
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 
3. zbiranje komunalnih odpadkov, 
4. prevoz komunalnih odpadkov, 
5. obdelava mešanih komunalnih odpadkov, 
6. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, 
7. urejanje in čiščenje javnih površin, 
8. vzdrževanje občinskih javnih cest, 
9. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču. 

(2) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v 
prejšnjem odstavku, če tako določa zakon. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 3. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah/ZGJS/, ki določa, da se obvezna gospodarska javna služba določi z 
zakonom. Z veljavno zakonodajo so kot obvezne lokalne gospodarske javne službe določene 
naslednje dejavnosti: 

• na podlagi določila 149. člena veljavnega Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/: • oskrba s pitno 
vodo; • odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode; • zbiranje komunalnih 
odpadkov; • prevoz komunalnih odpadkov; • odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov; • urejanje in čiščenje javnih površin; 

• na podlagi določila 16. člena veljavnega Zakona o cestah /ZCest-1/: • redno vzdrževanje 
javnih cest, 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; 

• na podlagi določila 27. člena veljavnega Zakona o zaščiti živali /ZZŽiv/: • pomoč, oskrba in 
namestitev zapuščenih živali v zavetišču. 

 
Z besedilom drugega odstavka je določeno, da se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe 
opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku, če tako določa zakon. 
 

6. člen 
(izbirne lokalne gospodarske javne službe) 

Na območju občine se kot izbirne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti: 
1. upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve, 
2. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, 
3. vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so 

v funkciji javnih površin naselja. 
 

Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 3. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/, ki določa, da gospodarske javne službe lahko izbirne. Z veljavno zakonodajo so kot 
izbirne lokalne gospodarske javne službe določene naslednje dejavnosti: 

• na podlagi določila 3. člena veljavnega Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o 
urejanju pokopališč /ZPPDUP/: • pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč; 

• na podlagi določila 30. člena veljavnega Energetskega zakona /EZ/: • dejavnost sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina; • dobava zemeljskega plina tarifnim 
odjemalcem; 

• na podlagi določila 33. člena veljavnega Energetskega zakona /EZ/: • distribucija toplote; • 
oskrba z energetskimi plini iz omrežja; 
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• na podlagi določila 3. člena veljavnega Zakona o varstvu pred požarom /ZVPoz/: • dejavnost 
varstva pred požarom; 

• na podlagi določila 14. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah /ZPCV/: • upravljanje s 
pristanišči oziroma vstopno-izstopnimi mesti; 

• na podlagi določila 38. člena veljavnega Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb 
/ZŽNPO/: • prevoz potnikov po žičniških napravah; 

• na podlagi določila 97. člena veljavnega Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/: • monitoring stanja 
okolja; 

• na podlagi določila 37. člena veljavnega Zakona o geodetski dejavnosti /ZGeoD-1/: • 
dejavnost lokalne geodetske službe; 

• na podlagi določila 62. člena veljavnega Zakona o cestah /ZCest-1/: • vzdrževanje prometnih 
površin, objektov in naprav na, ob ali nad voziščem državne ceste, ki so v funkciji javnih 
površin naselja. 

 
Na podlagi navedenega je z besedilom tega člena določeno, da se kot izbirne lokalne gospodarske 
javne službe opravljajo naslednje dejavnosti: 

1. upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve, 
2. oskrba z energetskimi plini in oskrba s toplotno energijo, 
3. vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad voziščem državne ceste, ki 

so v funkciji javnih površin naselja, 
4. varstvo pred požarom. 

 
7. člen 

(območje opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb 
Lokalne gospodarske javne službe iz 5. in 6. člena tega odloka se opravljajo na celotnem območju 
občine, če s tem odlokom ali odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno lokalno gospodarsko 
javno službo ni drugače določeno. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prve alineje 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/, ki določa, da se z odlokom občine, s katerim se predpiše način opravljanja lokalne 
gospodarske javne službe, za posamezno gospodarsko javno službo določi prostorska zasnova 
opravljanja gospodarske javne službe. V skladu z navedenim je z besedilom določeno, da se 
obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe opravljajo na celotnem območju občine, če ni s 
tem odlokom ali odlokom o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe za posamezno 
lokalno gospodarsko javno službo drugače določeno. 
 

8. člen 
(javne dobrine) 

(1) Javne dobrine, ki se zagotavljajo z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi 
pogoji določenimi z zakonom ali odlokom občine dostopne vsakomur. 
(2) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, 
je za uporabnike obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere ne 
določa drugače. 
(3) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za 
uporabnike ni obvezna, če zakon ali odlok občine  za posamezne primere ne določa drugače. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 5. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah, ki določa, da so javne dobrine pod enakimi z zakonom ali odlokom 
lokalne skupnosti določenimi pogoji dostopne vsakomur. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 5. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da je uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z 
obveznimi gospodarskimi javnimi službami obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis 
za posamezne primere ne določa drugače. 
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Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 5. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z 
izbirnimi gospodarskimi javnimi službami 
 
4 Oblike zagotavljanja javnih služb 
 

9. člen 
(oblike zagotavljanja javnih služb) 

Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe skladno s 3. členom tega odloka v naslednjih 
oblikah: 

• v javnem podjetju, 
• z dajanjem koncesij. 

 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki 
v prvem odstavku določa, da lokalna skupnost (občina) zagotavlja gospodarske javne službe v 
naslednjih oblikah: 

• v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe 
neekonomično ali neracionalno ustanovitvi 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. 
 
Na podlagi navedenega je z besedilom določeno, da občina zagotavlja lokalne gospodarske javne 
službe v naslednjih oblikah: 

• v javnem podjetju, 
• z dajanjem koncesij. 

 
4.1 Javno podjetje 
 

10. člen 
(javno podjetje) 

(1) Javno podjetje se ustanovi za opravljanje ene ali več lokalnih gospodarskih javnih služb večjega 
obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot lokalna gospodarska 
javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno. 
(2) Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem podjetju in njegovo delovanje ter druge zadeve 
v zvezi z javnim podjetjem se opredelijo s posebnim odlokom. 
(3) Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje Občinskih svet Občine Bled. V primeru, da so 
poleg Občine Bled ustanoviteljice javnega podjetja tudi druge občine, se lahko izvajajo 
ustanoviteljske pravice preko posebnega skupnega organa za izvajanje ustanoviteljskih pravic, ki ga 
v skladu z določili zakona, ki ureja lokalno samoupravo, ustanovijo ustanoviteljice javnega podjetja. 
(4) V soglasju z ustanoviteljem lahko javno podjetje pogodbeno izvaja gospodarske javne službe ali 
druge dejavnosti tudi za druge občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja. 
 (5) Občina opravlja v javnem podjetju lokalne gospodarske javne službe iz 1., 2., 3., 4., 7. in 8. točke 
prvega odstavka 5. člena in 1. ter 3. točke 6. člena tega odloka. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretje alineje prvega odstavka 6. člena 
Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da lokalna skupnost zagotavlja 
gospodarske javne službe 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 profitno.  
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Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 61. člena Zakona o 
lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da lahko občina zagotavlja opravljanje lokalnih javnih služb z 
ustanavljanjem javnih podjetij.  
 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega in četrtega odstavka 61. člena 
Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da lahko dvoje ali več občin zaradi gospodarnejšega 
in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb skupaj ustanovi javno podjetje. Za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic občin v skladu z aktom o ustanovitvi in statutom javnega zavoda ali javnega 
podjetja, ki ga ustanovi več občin ustanoviteljic ter za usklajevanje odločitev občin v zvezi z 
zagotavljanjem javnih služb občinski sveti udeleženih občin ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo 
župani. Akt o ustanovitvi skupnega organa mora določati njegove naloge, organizacijo dela in način 
sprejemanja odločitev, financiranje in delitev stroškov med občinami. 
 
Z določilom četrtega odstavka je javnemu podjetju, da lahko v soglasju z ustanoviteljem pogodbeno 
izvaja gospodarske javne službe ali druge dejavnosti tudi za občine, ki niso ustanoviteljice javnega 
podjetja.  
 
Z besedilom petega odstavka je določeno, katere obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne 
službe opravlja občina v javnem podjetju. 
 
4.2 Koncesija 
 

11. člen 
(koncesija) 

(1) Za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe lahko občina podeli koncesijo 
pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in izpolnjuje 
pogoje za opravljanje lokalne gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije. 
(2) Koncesija za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe se podeli na podlagi 
koncesijskega akta.  
(3) Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe za celotno 
območje občine ali za del območja občine. 
(4) Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogodbo, prenehanje koncesijskega razmerja, 
prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za ravnanja zaposlenih 
in odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja in ostala vprašanja v tej zvezi se uporabljajo 
določila zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb. 
(5) Občina podeli koncesijo za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb iz 5., 6., 8. in 9. točke 
prvega odstavka 5. člena in 2. točke 6. člena tega odloka. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 30. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/, ki določa, da je koncesionar lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe.  
 
Z besedilom drugega odstavka je določeno, da se koncesija za opravljanje posamezne lokalne 
gospodarske javne službe podeli na podlagi koncesijskega akta. V skladu z določilom 32. člena 
Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ se s koncesijskim aktom določi predmet in pogoje 
opravljanja gospodarske javne službe za posamezno koncesijo. Koncesijski akt je odlok lokalne 
skupnosti (občine). Kot je določeno s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/ se s koncesijskim aktom lahko da koncesionarju javno pooblastilo, če tako določa 
zakon. Koncesijski akt pa vsebuje: 

• dejavnosti ali zadeve, ki so predmet gospodarske javne službe, 
• območje izvajanja gospodarske javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov, 
• pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 
• morebitna javna pooblastila koncesionarju, 
• splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo 

zagotavljajo, 
• vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja, 
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• začetek in čas trajanja koncesije, 
• vire financiranja gospodarske javne službe, 
• način plačila koncesionarja ali način plačila odškodnine za izvrševanje gospodarske javne 

službe oziroma varščine, 
• nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, 
• prenehanje koncesijskega razmerja, 
• organ, ki opravi izbor koncesionarja, 
• organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe, 
• druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne službe (33. člen 

ZGJS). 
 
Z besedilom tretjega odstavka je določena prostorska zasnova opravljanja dejavnosti gospodarske 
javne službe. Tako lahko občina podeli koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 
za celotno območje občine ali za del območja občine. 
 
Z besedilom četrtega odstavka je določeno, da se za vsa vprašanja, ki se nanašajo na koncesijsko 
razmerje uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih javnih služba /ZGJS/, in sicer: 

• za pridobivanje koncesionarjev določila 36., 37. in 38. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/; 

• za koncesijsko pogodbo določila 39. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/; 
• za prenehanje koncesijskega razmerja določila 41., 42., 43., 44. in 45. člena Zakona o 

gospodarskih javnih službah /ZGJS/; 
• za prenos koncesije določila 46. in 47. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/; 
• za obvezno koncesijo določila 48. in 49. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/; 
• za višjo silo določilo 50. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/; 
• za odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih določila 51. in 52. člena Zakona o 

gospodarskih javnih službah /ZGJS/; 
• za odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja določilo 53. člena Zakona o 

gospodarskih javnih službah /ZGJS/. 
 
Z besedilom petega odstavka je določeno katere dejavnosti obveznih in izbirnih lokalnih 
gospodarskih javnih služb se v občini opravljajo kot koncesionirane dejavnosti. 
 

12. člen 
(javni razpis) 

(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
(2) Javni razpis vsebuje najmanj naslednje elemente: 

• predmet koncesije,  
• območje, za katero se podeljuje koncesija, 
• pogoje za koncesijo, 
• pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 
• pričetek in trajanje koncesije, 
• merila za izbiro koncesionarja, 
• druge elemente določene s predpisi in koncesijskim aktom. 

(3) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 60 dni. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 36. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/, ki določa, da koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa. 
Podlaga za javni razpis pa je koncesijski akt, s katerim se določita tudi oblika in postopek javnega 
razpisa. Javni razpis pa se objavi v uradnem glasilu Republike Slovenije torej v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
 
Z besedilom drugega odstavka je določena vsebina javnega razpisa. Tako mora javni razpis 
vsebovati najmanj naslednje elemente: 

• predmet koncesije,  
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• območje, za katero se podeljuje koncesija, 
• pogoje za koncesijo, 
• pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 
• pričetek in trajanje koncesije, 
• merila za izbiro koncesionarja, 
• druge elemente določene s predpisi in koncesijskim aktom. 

 
Z besedilom tretjega odstavka je določen rok za prijavo na javni razpis, ki ne sme biti krajši od 30 dni 
in ne daljši od 60 dni. 
 

13. člen 
(izbira koncesionarja) 

(1) O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave z upravno odločbo. 
(2) O pritožbi zoper odločbo direktorja občinske uprave odloča župan. 
(3) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene v imenu občine župan. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 37. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da o izbiri koncesionarja odloči koncedent z upravno 
odločbo. Na tem mestu moramo opomniti na določilo 67. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, 
ki v drugem odstavku določa, da o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji 
občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 67. člena Zakona o 
lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na drugi stopnji 
odloča župan, če ni z zakonom drugače določeno. 
 
Z besedilom tretjega odstavka je določeno, da koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem 
sklene v imenu občine župan. Navedeno določilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 
33. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da župan predstavlja in zastopa občino. 
Slednje pomeni, da je župan pristojen za sklepanje aktov poslovanja med katere sodi tudi 
koncesijska pogodba. 
 
5 Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge 
 

14. člen 
(strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge) 

(1) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju lokalnih gospodarskih javnih 
služb v občini opravlja občinska uprava. 
(2) Občinska uprava opravlja s področja lokalnih gospodarskih javnih služb zlasti naloge, ki se 
nanašajo na: 

• razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih gospodarskih javnih služb, 
• investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje 

lokalnih gospodarskih javnih služb, 
• informacijske baze za potrebe občinskih gospodarskih javnih služb, 
• postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in 

režijskih obratov, 
• postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev, 
• strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb, 
• strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi za izbiro izvajalcev za 

koncesionirane lokalne gospodarske javne službe, 
• strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s financiranjem lokalnih gospodarskih 

javnih služb, 
• določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti 

zadevajo infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni kot 
javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb, 
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• dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave lokalnih 
gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih 
gospodarskih javnih služb. 

(3) Naloge iz prve, druge ali tretje alineje prejšnjega odstavka se lahko poveri za to usposobljeni 
organizaciji ali podjetju. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 11. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/, ki določa, da strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju 
gospodarskih javnih služb opravljajo ustrezne službe ali organi lokalnih skupnosti.  
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila 12. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah /ZGJS/, ki določa, da so strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge na 
področju gospodarskih javnih služb naloge, ki se nanašajo zlasti na:  

• razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb, 
• investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje 

gospodarskih javnih služb, 
• postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in 

režijskih obratov, 
• postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev, 
• strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb, 
• financiranje gospodarskih javnih služb, 
• določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če tu zadevajo 

infrastrukturne objekte in narave gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo 
preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb, 

• dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave lokalnih 
gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih 
gospodarskih javnih služb. 

 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 12. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da se lahko naloge, ki se nanašajo na razvoj, 
načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb ter investicijsko načrtovanje in gospodarjenje 
z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb poverijo za to usposobljeni 
organizaciji ali podjetju. 
 
6 Varstvo uporabnikov javnih dobrin 
 

15. člen 
(varstvo uporabnikov javnih dobrin) 

Za varstvo uporabnikov javnih dobrin skrbi Komisija za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin, ki jo 
ustanovi občinski svet s posebnim aktom. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, 
ki določa, da lokalne skupnosti (občine) ustanovijo telesa za varstvo uporabnikov javnih dobrin, 
sestavljena iz njihovih predstavnikov. Navedenega telesa se ustanovijo za posamezno ali za več 
gospodarskih javnih služb. 

16. člen 
(komisija za varstvo uporabnikov javnih dobrin) 

Komisija za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin iz naslova varstva uporabnikov po tem odloku: 
• zastopa in usklajuje interese občanov in predlaga skupne predloge občinskemu  svetu občine 

in županu občine, 
• zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem, funkcioniranjem in financiranjem javnih 

služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do občine. 
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Obrazložitev: 
Z besedilom so določene obveznosti Komisija za varstvo uporabnikov javnih dobrin. Tako navedeni 
svet: 

• zastopa in usklajuje interese občanov in predlaga skupne predloge občinskemu  svetu občine 
in županu občine, 

• zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem, funkcioniranje 
 

17. člen 
(dolžnost sklenitve pogodbe) 

V primeru kršitve dolžnosti sklenjene pogodbe s strani izvajalca lokalne gospodarske javne službe, 
lahko uporabnik od upravnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o njegovi 
pravici, za katero meni, da je kršena, in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 16. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, 
ki določa, da lahko uporabnik od pristojnega organa lokalne skupnosti (občine), v primeru kršitve 
dolžnosti sklenitve pogodbe s strani izvajalca gospodarske javne službe, zahteva izdajo odločbe, s 
katero naj ta odloči o njegovi pravici, za katero meni, da je kršena in naloži izvajalcu ustrezno 
ravnanje. 
 

18. člen 
(pripombe in predlogi Komisije za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin) 

(1) Občinski svet in župan sta dolžna obravnavati pripombe in predloge Komisije varstvo pravic 
uporabnikov javnih dobrin iz naslova varstva uporabnikov po tem odloku. 
(2) Občinski svet je dolžan obvestiti Komisijo za vloge, pritožbe in varstvo pravic uporabnikov javnih 
dobrin o svojih stališčih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, župan pa najkasneje v 
roku 30 dni od dneva, ko je prejel njegovo pripombo ali predlog. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 15. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/, ki določa, da telesa za varstvo uporabnikov javnih dobrin dajejo pripombe in 
predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb pristojnim organom republike in lokalnih 
skupnosti, ki so jih dolžni o svojih stališčih in ukrepih obvestiti.  
 
Z besedilom drugega odstavka je določeno, da je občinski svet dolžan obvestiti Svet za varstvo 
uporabnikov javnih dobrin o svojih stališčih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, župan 
pa najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je prejel njegovo pripombo ali predlog. 
 
7 Financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb 
 

19. člen 
(financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb) 

Lokalne gospodarske javne službe se financirajo: 
• s ceno javnih dobrin, 
• iz proračunskih sredstev, 
• iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine. 

 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določil 59., 60., 61., 62., 63., 64. in 65. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/. V skladu z navedenimi določili se gospodarske javne službe 
lahko financirajo na naslednje načine: 

• s ceno javnih dobrin; v skladu z določilom 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/ plačujejo uporabniki za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega 
uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, 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 diferencirajo po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih 
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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 
pa so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih 
dobrin. 

• iz proračunskih sredstev; v skladu z določilom 60. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/ se iz proračunskih sredstev financirajo gospodarske javne službe, s katerimi 
se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni 
izmerljiva. V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije. 

• lokalni davek; v skladu z določilom 61. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ 
lahko lokalna skupnost za financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb predpiše davek v 
skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe in nalog lokalnih skupnosti; 

• prihodek izvajalca; v skladu z določilom 62. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/, se prihodki javnega gospodarskega zavoda, javnega podjetja ali koncesionarja, ki 
izvirajo iz opravljanja gospodarske javne službe oziroma iz zagotavljanja javnih dobrin, 
določijo z aktom o ustanovitvi javnega zavoda oziroma javnega podjetja ali s koncesijskim 
aktom. 

• posojila; v skladu z določilom 63. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ se 
lahko infrastrukturni objekti gospodarskih javnih služb financirajo iz sredstev, dobljenih s 
kratkoročnimi ali dolgoročnimi posojili. Posojila pa najame v skladu z zakonom lokalna 
skupnost (občina) glede na vrsto gospodarske javne službe. 

• tuja vlaganja; v skladu z določilom 64. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ 
se lahko sredstva za investicijsko izgradnjo objektov in naprav, namenjenih za opravljanje 
gospodarskih javnih služb, pod pogoji, ki jih določa zakon, pridobivajo tudi iz sredstev vlaganj 
tujih oseb in iz sredstev tujih in mednarodnih posojil. 

• z voucherji; v skladu z določilom 65. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ 
lahko lokalne skupnosti (občine) dajejo uporabnikom javnih dobrin bone (voucherje), s 
katerimi na podlagi lastne izbire plačujejo javne dobrine. 

 
20. člen 

(cena proizvoda ali storitve) 
(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive 
skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v 
obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.  
(2) Cene se oblikujejo ali določajo na način in po postopku, ki ga določa zakon in na njegovi podlagi 
sprejeti podzakonski akt ali odlok občine v skladu z zakonom.  
(3) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih in nudenih 
javnih dobrin.  
(4) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določita 
tudi višina in vir subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini 
porabljenih in nudenih javnih dobrin.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 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, ceno proizvoda 
ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 59. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da se cene oblikujejo ali določajo na način in po 
postopku, ki ga določa zakon ali odlok občine v skladu z zakonom. 
 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 59. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da se cene lahko določijo diferencirano po kategoriji 
uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin ter rednosti njihove uporabe. 
 
Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila četrtega odstavka 59. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da se cene lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim 



 

 

95 

se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij. Subvencije so lahko 
diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin. Na tem 
mestu moramo še opomniti na določilo 60. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki 
določa, da se sredstva za navedene subvencije določijo v proračunu. 
 

21. člen 
(proračunsko financiranje) 

Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne 
dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 60. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS, ki 
določa, da se iz proračunskih sredstev financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se 
zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva. V 
proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije. 
 
8 Prehodne in končne določbe 
 

22. člen 
(uskladitev predpisov) 

(1) Občina je dolžna uskladiti predpise in sprejeti nove predpise v skladu s tem odlokom najkasneje 
v roku 12 (dvanajst) mesecev po uveljavitvi tega odloka. 
(2) Do uskladitve in uveljavitve novih predpisov izdanih na podlagi drugega odstavka 3. člena tega 
odloka ostanejo v veljavi odloki sprejeti na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini 
Bled (Uradni list RS, št. 49/2010). 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom se določa dolžnost občinskega sveta, da v roku 12 (dvanajstih) mesecev po uveljavitvi 
odloka uskladi predpise in sprejme nove predpise v skladu z odlokom. 
  

23. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Bled 
(Uradni list RS, št. 49/2010). 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom je določena t.i. abrokacijska klavzula (lat. abrogatio - popolna razveljavitev, tudi 
odprava) s katero mlajši pravni akt popolnoma razveljavi starejši pravni akt. 
 

24. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
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. Statut in drugi predpisi občine se objavijo v uradnem glasilu. 
 
Številka: 
Datum:               
 

Občina Bled 
Janez Fajfar, župan 
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7) 
 

 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09), vam v prilogi 
pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

 
Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 

službe oskrbe s pitno vodo. 
 
 
 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval predstavnik Inštituta za lokalno 
samoupravo in javna naročila Maribor dr. Boštjan Brezovnik s sodelavci.  
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o načinu opravljanja lokalne 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. 
 
 
 
 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 
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Občina Bled 
Cesta svobode 13 
4260 Bled 
 
Številka: 
Datum: 
 
ZADEVA: OSNUTEK ODLOKA O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI 
BLED 

 
PRAVNA PODLAGA: 62. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-

UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 149. člena Zakona o varstvu okolja 
/ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 
Odl.US: U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1, 70/2008, 
108/2009-ZPNačrt-A, 108/2009) 3. in 7. člen Zakona o gospodarskih 
javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006-
ZJZP, 38/2010, 57/2011) in 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni 
list RS, št. 32/2007-UPB4, 17/2008 (21/2008-popr.), 76/2008-ZIKS-1C, 
108/2009, 109/2009 Odl. US: U-I-56/08-15), Pravilnik o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009), Pravilnik o oskrbi s 
pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/2006, 41/2008, 28/2011), 16. člen 
Statuta Občine Bled (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 
67/2009) 

  
PREDLAGATELJ: Janez Fajfar, župan 
 
PRIPRAVLJALEC: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor 
 doc. dr. Boštjan Brezovnik, univ. dipl. pravnik 
 izr. prof. dr. Žan Oplotnik, univ. dipl. ekonomist 
 Milan Železnik, univ. dipl. pravnik 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
1 Pravna podlaga 
 
V skladu z določilom prvega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list 
RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010) občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih 
sama določi in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom (lokalne javne službe). V skladu z 
določilom 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ občina predpiše način in pogoje opravljanja 
javnih služb, če zakon ne določa drugače.  
 
Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 
Odl.US: U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1, 70/2008, 108/2009-ZPNačrt-A, 108/2009) 
v prvi točki prvega odstavka 149. člena določa, da je obvezna občinska gospodarska javna služba 
varstva okolja oskrba s pitno vodo. Minister pristojen za okolje in prostor je izdal Pravilnik o oskrbi 
s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/2006, 41/2008, 28/2011) s katerim je določil zahteve za oskrbo s 
pitno vodo, ki morajo biti izpolnjene pri opravljanju storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo in pri lastni oskrbi prebivalcev s pitno vodo (1. člen 
Pravilnika). Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ v navedenem 149. členu še določa, da občina zagotovi 
izvajanje navedene javne službe v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe.  
 
Način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb določa Zakon o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010, 57/2011). V skladu z 
določilom 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (vrste gospodarskih javnih služb) 
so gospodarske javne službe republiške in lokalne in so lahko obvezne in izbirne. Obvezna 
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gospodarska javna služba se določi z zakonom. Način opravljanja republiške gospodarske javne 
službe predpiše Vlada Republike Slovenije z uredbo, lokalna skupnost pa z odlokom tako, da je 
zagotovljeno njeno izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov. 
 
Ne glede na način izvajanja (opravljanja) gospodarske javne službe, režim dejavnosti ureja država 
oziroma lokalna skupnost. Glede na navedeno določilo 3. člena, Zakon o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/ predvideva izdajo posebnega predpisa (odlok lokalne skupnosti) o načinu 
opravljanja, s katerim se uredijo pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, viri financiranja in 
način njihovega oblikovanja (v tem okviru tudi cenovni režim), pravice in obveznosti uporabnikov in 
položaj infrastrukture, namenjene izvajanju javne službe. Omenjeno izhaja iz določil 7. člena Zakona 
o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (način opravljanja), ki določa, da se 's predpisom iz drugega 
odstavka 3. člena ZGJS (odlokom lokalne skupnosti) za posamezno gospodarsko javno službo 
določijo: 
 

• organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v 
režijskem obratu, gospodarskem javnem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije), 

• vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev, 
• pogoji za opravljanje 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 opravljanje gospodarske javne službe, ki so 

lastnina republiške ali lokalne skupnosti ter del njihove javne lastnine, ki je javno dobro in 
varstvo, ki ga uživa, 

• drugi elementi pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.' 
 
S predpisom (odlokom) lokalne skupnosti (občine) se lahko uredijo vprašanja v zvezi z javno službo, 
ki so v javnem interesu, ne glede na to v kakšni obliki se bo izvajala javna služba. Ta predpis naj bi 
tudi že določal, v kakšni obliki se bo izvajala javna služba. V predpisu (odloku) lokalne skupnosti se 
torej uredijo vsa vprašanja, ki so zaradi javnega interesa pomembna pri gospodarski javni službi - 
gre torej za javnopravno regulacijo javne službe. 
 
2 Ocena stanja 
 
Občinski svet Občine Bled je v letu 2009 sprejel Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled 
(Uradni list RS, št. 16/2009), s katerim je določil pogoje in način oskrbe s pitno vodo, gospodarjenje 
z objekti  in napravami, ki služijo oskrbi s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja ter zahteve za 
oskrbo s pitno vodo, ki morajo biti izpolnjene pri opravljanju storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo in pri lastni oskrbi s pitno vodo (1. člen Odloka). 
Uvodoma moramo opomniti, da je občinski svet navedeni odlok sprejel na podlagi Pravilnika o 
oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/2006), ki pa je bil v letih 2008 in 2011 spremenjen in 
dopolnjen. S temi spremembami in dopolnitvami pa ni bilo usklajeno besedilo navedenega odloka. 
Ob navedenem moramo opomniti, da občinski svet v navedenem odloku ni celovito uredil naslednjih 
vprašanj, kot jih določa 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, in sicer: 

• 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 njihovega oblikovanja, 
• vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so 

lastnina občine ter del javne lastnine in varstvo, ki ga uživa. 
 
Izhajajoč iz navedenega in upoštevaje določilo tretjega odstavka 153. člena Ustave RS, ki določa, 
da morajo biti podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z ustavo in z zakoni, je sprejem 
novega, z zakonodajo usklajenega odloka, nujen. 
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3 Ocena finančnih posledic 
 
Sprejem predlaganega odloka ne bo imel dodatnih finančnih posledic za občinski proračun. 
 
 
4 Predlog 
 
Na podlagi navedenega predlagam, da občinski svet v sprejme v obravnavo pripravljeni osnutek 
Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Bled. 
 

Janez Fajfar, župan 
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Osnutek odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v 
Občini Bled 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-uradno 
prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010, 57/2011), 149. člena 
Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 
Odl.US: U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1, 70/2008, 108/2009-ZPNačrt-A, 108/2009), 
3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 32/2007-UPB4, 17/2008 (21/2008-popr.), 
76/2008-ZIKS-1C, 108/2009, 109/2009 Odl. US: U-I-56/08-15), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo 
(Uradni list RS, št. 35/2006, 41/2008, 28/2011) in 16. člen Statuta Občine Bled (uradno prečiščeno 
besedilo) (Uradni list RS, št. 67/2009) je občinski svet Občine Bled na ... svoji seji dne ... sprejel 
 
Obrazložitev: 
V skladu z določilom 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-
uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009) občina zagotavlja opravljanje javnih služb, za katere 
je tako določeno z zakonom (lokalne javne službe). Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, 
št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl. US: U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-
1, 108/2009) v prvem odstavku 149. člena določa, da je občinska javna služba varstva okolja oskrba 
s pitno vodo. Zahteve za oskrbo s pitno vodo, ki morajo biti izpolnjene pri opravljanju obvezne 
občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo in pri lastni oskrbi prebivalcev 
s pitno vodo določa Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/2006, 41/2008). Kot je 
določeno z 62. členom Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ način in pogoje opravljanja javne službe 
predpiše občina, če zakon ne določa drugače. Vsebinsko enako določilo zasledimo v 3. členu 
Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 
127/2006-ZJZP), ki v drugem odstavku določa, da način opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe predpiše lokalna skupnost (občina) z odlokom tako, da je zagotovljeno njihovo izvajanje v 
okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov. Z navedenim predpisom se za 
posamezno gospodarsko javno službo določi: • organizacijska in prostorska zasnova njihovega 
opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, 
javnem podjetju, na podlagi koncesije); • 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 ter njihova prostorska razporeditev; • vrsta in obseg 
objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina 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. Med druge elemente, ki so pomembni za opravljanje 
in razvoj gospodarske javne službe štejemo tudi predpisovanje prekrškov in globe zanje. V skladu z 
določilom 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB4, 17/2008 (21/2008-
popr.), 76/2008-ZIKS-1C, 108/2009, 109/2009) se prekrški lahko določijo tudi z odlokom 
samoupravne lokalne skupnosti (občine). Z odlokom samoupravne lokalne skupnosti (občine) se 
smejo določiti prekrški in predpisati zanj globe samo v določenem znesku ter samo za kršitev 
predpisov, ki jih same izvajajo v okviru svojih pristojnosti, ter če jih zakon ali uredba še ne 
sankcionira. 
 

ODLOK 
o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Bled 

 
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 v skladu z določili Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja 
/ZUNEO/ (Uradni list RS, št. 93/2007-UPB-1), ki v 7. členu določa, da mora občinski svet v okviru 
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svoje pristojnosti ustvarjati pogoje za enako obravnavanje oseb ne glede na katerokoli oseebno 
okoliščino z osveščanjem in spremljanjem položaja na tem področju ter z ukrepi normativne in 
politične narave. 
 

 
2. člen 

(javna služba) 
Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe 
s pitno vodo (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Bled (v nadaljevanju: občina). 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano v skladu z določilom 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, 
da občina predpiše način in pogoje opravljanja lokalnih javnih služb, če zakon ne določa drugače. 
Vsebinsko enako določilo zasledimo v drugem odstavku 3. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/, ki določa, da način opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb predpiše lokalna 
skupnost (občina) z odlokom tako, da je zagotovljeno njihovo izvajanje v okviru funkcionalno in 
prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov. 
 

3. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega: 
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe, 
2. vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorska razporeditev, 
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,  
4. pravice in obveznosti uporabnikov,  
5. vire financiranja javne službe in način njenega oblikovanja,  
6. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina občine, 
7. cene storitev javne službe, 
8. javna pooblastila izvajalca javne službe, 
9. nadzor nad izvajanjem javne službe, 
10. kazenske določbe. 

 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano v skladu z določilom 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, 
ki določa, da se z odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe za posamezno 
gospodarsko javno službo določi: 

• organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v 
režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije), 

• 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 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. 

 
4. člen 

(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena 
s tem odlokom, se uporabljajo predpisi s področja varstva okolja.  
 
Obrazložitev: 
Z besedilom se določa t.i. subsidiarna uporaba predpisov s področja varstva okolja. V skladu z 
navedenim se za vsa vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe, ki niso posebej urejena s tem 
odlokom, uporabljajo predpisi s področja varstva okolja. Na tem mestu moramo opomiti na določilo 
tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/, ki določa, da vlada podrobneje 
predpiše: • vrste nalog, ki se izvajajo v okviru občinskih javnih služb varstva okolja ter • metodologijo 
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za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe 
in normative za opravljanje občinskih javnih služb varstva okolja. 
 

5. člen 
(opredelitev pojmov) 

(1) Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen: 
1. pitna voda je voda iz javnih sistemov za oskrbo s pitno vodo, voda za pakiranje in 

predpakirana voda namenjena javni rabi. 
2. odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se odčitava poraba pitne vode posameznega 

porabnika pitne vode. Na posamezno odjemno mesto je lahko priključeno več porabnikov 
pitne vode, če je v skladu z določbami stanovanjskega zakona zagotovljena porazdelitev 
stroškov med njimi; 

3. javna površina je površina objekta ali dela objekta državne ali lokalne gospodarske javne 
infrastrukture, ki ima status grajenega javnega dobra po predpisih, ki urejajo graditev 
objektov. Za javno površino štejejo tudi površine javnih zelenic in površine zemljišč v javnih 
parkih; 

4. sistem za oskrbo s pitno vodo (vodovod) je sistem elementov vodovoda, kot so cevovodi, 
črpališča, vodohrani in čistilne naprave, ter oprema, kot so priključki in hidranti, ki pretežni del 
rednega obratovanja deluje kot samostojen vodovodni sistem, hidravlično ločen od drugih 
vodovodov; 

5. lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je oskrba prebivalcev s pitno vodo na podlagi 
vodnega dovoljenja, izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, na 
območjih, kjer se storitve javne službe ne izvajajo; 

6. upravljavec vodovoda je oseba, ki je v skladu s predpisom občine, ki ureja izvajanje javne 
službe, pridobila pravico upravljanja z objekti in opremo vodovoda zaradi opravljanja storitev 
javne službe, in oseba, ki so jo prebivalci, ki se oskrbujejo v okviru lastne oskrbe prebivalcev 
s pitno vodo, pooblastili za upravljanje z zasebnim vodovodom; 

7. izvajalec javne službe je oseba, ki izvaja lokalno gospodarsko javno službo varstva okolja 
oskrbo s pitno vodo; 

8. vodovodni priključek je spojna cev med sekundarnim oziroma primarnim omrežjem in 
obračunskim vodomerom, vključno s priključnim ventilom, odvzemnim jaškom ter vsemi 
vgrajenimi elementi in obračunskim vodomerom s pripadajočim ventilom pred njim in 
povratnim ventilom za njim. Vodovodni priključek je last uporabnika. 

9. interna vodovodna napeljava je vodovodno omrežje znotraj stavb in objektov, ki ni del 
javnega vodovoda. 

(2) Drugi izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v republiških predpisih s 
področja izvajanja javne službe. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo določa pomen pojmov, uporabljenih v odloku. 
 
2 Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe 
 

6. člen 
(oblika zagotavljanja javne službe) 

(1) Javna služba iz 2. člena tega odloka se opravlja v obliki javnega podjetja. Izvajalec javne službe 
je upravljavec javnega vodovoda na celotnem območju občine. 
 
(2) Upravljanje javnega vodovoda obsega: 

• vzdrževanje in čiščenje objektov javnega vodovoda, 
• zagotavljanje oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo. 

 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano v skladu z določilom 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, 
ki določa, da lahko lokalna skupnost zagotavlja gospodarske javne službe:  

• v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe 
neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo, 
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• 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. 
 

7. člen 
(območje zagotavljanja javne službe) 

(1) Opravljanje javne službe se izvaja na vseh poselitvenih območjih v občini, razen na območjih, ki 
so nad 1500 m nadmorske višine, in poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega 
vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna povprečna zmogljivost 
oskrbe s pitno vodo manj kot 10m3 pitne vode na dan. 
(2) Območja oskrbe prebivalcev s storitvami javne službe oskrbe s pitno vodo se določijo v programu 
komunalnega opremljanja, ki ga občina sprejme v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju. 
(3) Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu vodovodu, se ne sme uporabljati za lastno oskrbo 
prebivalcev s pitno vodo. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 3. člena Pravilnika o 
oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/2006, 41/2008), ki določa, da mora občina zagotavljati 
izvajanje storitve javne službe oskrbe s pitno vodo na vseh poselitvenih območjih na njenem 
območju, razen na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine, in poselitvenih območjih, kjer se 
oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna 
povprečna  zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10m3 pitne vode na dan. Na tem mestu 
moramo opomniti, da se lastna oskrba s pitno vodo lahko izvaja na območju poselitve, kjer se oskrba 
s pitno vodo ne zagotavlja v okviru javne službe, če je vodovod v zasebni lasti, vodni vir pa oskrbuje: 

• poselitveno območje z manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in z letno povprečno 
zmogljivostjo oskrbe s pitno vodo, manjšo od 10m3 pitne vode na dan, ali  

• stavbe na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 5. člena navedenega 
Pravilnika o oskrbi s pitno vodo, ki določa, da občina v predpisu, ki ureja izvajanje javne službe 
oskrbe s pitno vodo, določi območja, kjer se opravlja oskrba s pitno vodo s storitvami javne službe, 
in območja, kjer se opravlja lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo. 
 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila 13. člena navedenega Pravilnika o 
oskrbi s pitno vodo, ki določa, da na oskrbovalnem območju, kjer občina zagotavlja oskrbo s pitno 
vodo s storitvami javne službe, ni dovoljena oskrba s pitno vodo z lastno oskrbo s pitno vodo. Vodni 
vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu vodovodu, se ne sme uporabljati za lastno oskrbo prebivalcev s 
pitno vodo. 
 
3 Vrste in obseg storitev javne službe  
 

8. člen 
(vrsta in obseg storitev javne službe) 

(1) S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih 
objektov, če se v njih zadržujejo ljudje in se pitna voda uporablja za oskrbo živali.  
 
(2) Za storitve javne službe se ne šteje oskrba s pitno vodo nestanovanjskih prostorov v 
stanovanjskih stavbah in oskrba s pitno vodo nestanovanjskih stavb in gradbenih inženirskih 
objektov, če: 

1. iz vode nastaja zaradi njene rabe industrijska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja 
emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, 

2. je namen rabe vode proizvodnja pijač, 
3. se voda rabi za tehnološke namene, pri katerih je voda pretežna sestavina proizvodov, 
4. se voda rabi za polnjenje bazenskih kopališč ali 
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5. se voda rabi za namakanje ali pranje površin, ki niso javne površine. 
(3) Ne glede na določbe 1. točke prejšnjega odstavka se za storitve javne službe šteje oskrba s pitno 
vodo stavb ali gradbenih inženirskih objektov, v katerih se opravljajo storitve državnih in občinskih 
javnih služb. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega in drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila 2. člena Pravilnika o oskrbi s 
pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/2006, 41/2008), ki določa, da se s storitvami javne službe 
zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje 
ali se pitna oda uporablja za oskrbo živali. Za storitve javne službe se ne šteje oskrba s pitno vodo 
nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah in oskrba s pitno vodo nestanovanjskih stavb in 
gradbenih inženirskih objektov, če: 

1. iz vode nastaja zaradi njene rabe industrijska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja 
emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, 

2. je namen rabe vode proizvodnja pijač, 
3. se voda rabi v tehnološke namene, pri katerih je voda pretežna sestavina proizvodov, 
4. se voda rabi za polnjenje bazenskih kopališč ali 
5. se voda rabi za namakanje ali pranje površin, ki niso javne površine. 

 
Ne glede na navedeno določilo 1. točke prejšnjega odstavka se za storitve javne službe šteje oskrba 
s pitno vodo stavb ali gradbenih inženirskih objektov, v katerih se opravljajo storitve državnih in 
občinskih javnih služb. 
 

9. člen 
(program oskrbe s pitno vodo) 

Javna služba se mora izvajati v skladu s programom oskrbe s pitno vodo, ki ga mora pripraviti 
izvajalec javne službe v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo.  
 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 28. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, 
št. 35/2006, 41/2008), ki določa, da se mora javna služba izvajati v skladu s programom oskrbe s 
pitno vodo. Predlog navedenega programa o oskrbi s pitno vodo pripravi za vsako naslednje leto 
upravljavec javnega vodovoda in ga pošlje občini v uskladitev najpozneje do 31. oktobra v tekočem 
letu. Z občino usklajen program o oskrbi s pitno vodo pa mora upravljavec javnega vodovoda 
posredovati ministrstvu do 31. decembra v tekočem letu. Na tem mestu moramo opomniti, da mora 
biti program oskrbe s pitno vodo eden od pogojev javnega razpisa za pridobitev koncesije, če  
občina ali več občin zagotavljajo izvajanje javne službe s podelitvijo koncesije osebi zasebnega 
prava. 
 
4 Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe 
 
4.1 Oskrba s pitno vodo v naselju, ki je opremljeno z javnim vodovodom 
 

10. člen 
(obveznost priključitve na javni vodovod) 

(1) Če se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem objektu na poselitvenem območju, kjer se 
zagotavlja oskrba s pitno vodo s storitvami javne službe, rabi pitna voda, mora lastnik stavbe 
oziroma gradbenega inženirskega objekta zaradi oskrbe s pitno vodo zagotoviti izvedbo priključka 
stavbe na sekundarni vodovod. 
(2) Če se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem objektu na poselitvenem območju, kjer se oskrba 
s pitno vodo ne zagotavlja s storitvami javne službe, rabi pitna voda, lahko lastnik stavbe zagotovi 
oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, namenjenega lastni oskrbi s pitno vodo, če je izpolnjen 
eden od naslednjih pogojev: 
• oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta od javnega vodovoda je večja od 

200 m ali 
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• je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod, 
povezana z nesorazmernimi stroški. 

 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 28. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, 
št. 35/2006, 41/2008), ki določa, da se mora javna služba izvajati v skladu s programom oskrbe s 
pitno vodo. Predlog navedenega programa o oskrbi s pitno vodo pripravi za vsako naslednje leto 
upravljavec javnega vodovoda in ga pošlje občini v uskladitev najpozneje do 31. oktobra v tekočem 
letu. Z občino usklajen program o oskrbi s pitno vodo pa mora upravljavec javnega vodovoda 
posredovati ministrstvu do 31. decembra v tekočem letu. Na tem mestu moramo opomniti, da mora 
biti program oskrbe s pitno vodo eden od pogojev javnega razpisa za pridobitev koncesije, če  
občina ali več občin zagotavljajo izvajanje javne službe s podelitvijo koncesije osebi zasebnega 
prava. 
 

11. člen 
(priključek stavbe na javni vodovod) 

(1) Na javni vodovod se mora priključiti vsako odjemno mesto posebej.  
(2) Če je treba priključiti na javni vodovod več odjemnih mest tako, da se priključek stavbe na 
obratujoči sekundarni vodovod izvede s skupnim cevovodom, se šteje za del javnega vodovoda 
cevovod, ki povezuje obratujoči sekundarni vodovod in razcep cevovoda za priključitev zadnjih dveh 
odjemnih mest. 
(3) Priključitev stavbe na javni vodovod ni možna, kjer odvajanje odpadne vode ni urejeno v skladu s 
predpisi.  
(4) Soglasje za priključitev stavbe na javni vodovod izda izvajalec javne službe, v skladu z določili 
zakona, ki ureja graditev objektov in zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Soglasje za 
priključitev so pogoji upravljavca javnega vodovoda, s katerimi se določi lokacija priključka in tehnični 
pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da bo mogoča priključitev stavbe na javni vodovod in da bo 
zagotovljeno nemoteno obratovanje javnega vodovoda. 
 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega in drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila 15. člena Pravilnika o oskrbi 
s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/2006, 41/2008), ki določa, da se mora na javni vodovod priključiti 
vsako odjemno mesto posebej. Če je treba priključiti na javni vodovod več odjemnih mest tako, da 
se priključek stavbe na obratujoči sekundarni vodovod izvede s skupnim cevovodom, se šteje za del 
javnega vodovoda cev, ki povezuje obratujoči vodovod in razcep cevovoda za priključitev zadnjih 
dveh odjemnih mest. 
 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 21. člena navedenega 
Pravilnika o oskrbi s pitno vodo, ki določa, da na predvidenem poselitvenem območju upravljavec 
javnega vodovoda ne sme priključiti stavb ali gradbenih inženirskih objektov na javni vodovod, če na 
območju ni zagotovljenega odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode. 
 
Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila 5.5.3. točke prvega odstavka 2. člena 
Zakona o graditvi objektov /ZGO-1/ (Uradni list RS, št. 102/2004-UPB1, 92/2005-ZJC-B, 93/2005-
ZVMS, 115/2005 Odl. US: U-I-150-04-19, 126/2007, 108/2009), ki določa, da soglasje za priključitev 
obsega pogoje upravljavca gospodarske javne infrastrukture (javnega vodovoda), s katerimi se 
določi lokacija priključka in tehnični pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da bo mogoča priključitev objekta 
na to infrastrukturo (javni vodovod) in da bo zagotovljeno njeno nemoteno obratovanje. Če se bo 
nameravana gradnja priključila na objekte gospodarske javne infrastrukture oziroma če se bo zaradi 
gradnje spremenila kapaciteta obstoječih priključkov, investitorju v zvezi s priključitvijo objekta ni 
treba pridobiti projektnih pogojev in soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, ampak 
od upravljavcev gospodarske javne infrastrukture pred izdelavo projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja pridobi samo soglasje za priključitev. Če posebni predpis ne določa drugače, se za izdajo 
soglasja glede rokov smiselno uporabljajo določbe ZGO-1, ki urejajo postopek izdajanja soglasja, 
podlaga za izdajo soglasja za priključitev pa je idejna zasnova (49.b člen ZGO-1). Idejna zasnova je 
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grafični prikaz in opis nameravane gradnje, na podlagi katerega soglasjedajalec naveden projektne 
pogoje, če je idejna zasnova namenjena pridobitvi soglasja za priključitev, pa mora vsebovati tudi 
podatke, potrebne za izdajo tega soglasja (35. člen ZGO-1). Iz soglasja za priključitev pa mora biti 
jasno razvidno, ali je konkretno zemljišče komunalno opremljeno s posamezno vrsto komunalne 
opreme (49.b člen ZGO-1). Kot je določeno z Zakonom o graditvi objektov /ZGO-1/ soglasodajalci za 
izdajo soglasja za priključitev niso upravičeni do plačila taks, povračila stroškov ali drugih plačil. 
 

12. člen 
(storitve v zvezi s priključki stavb na sekundarni vodovod) 

(1) Priključek stavbe na sekundarni vodovod je del javnega vodovoda, ki se nahaja med 
sekundarnim vodovodom in napravo za merjenje porabljene vode (v nadaljevanju: vodomer) pri 
porabniku pitne vode. 
(2) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje cevovodov in druge opreme priključka stavbe na javni 
vodovod mora zagotoviti lastnik stavbe. Priključek stavbe na javni vodovod je v lasti uporabnika 
stavbe. 
(3) Izvajalec javne službe mora vzdrževati priključek stavbe na sekundarni vodovod, lastnik ali 
najemnik stavbe pa mora preverjanje izvedbe in delovanje cevovoda in opreme priključka stavbe na 
sekundarni vodovod ter njegovo vzdrževanje dopustiti in storjene storitve plačati v skladu s tarifo za 
storitve vzdrževanja priključkov stavbe na sekundarni vodovod. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega, drugega in tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila 24. člena Pravilnika 
o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/2006, 41/2008), ki določa, da je priključek stavbe na 
sekundarni vodovod del javnega vodovoda, ki se nahaja med sekundarnim vodovodom in napravo 
za merjenje porabljene pitne vode pri porabniku pitne vode. Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje 
cevovodov in druge opreme priključka stavbe na javni vodovod mora zagotoviti lastnik stavbe. 
Priključek stavbe na javni vodovod je v lasti lastnika stavbe. Upravljavec javnega vodovoda 
(izvajalec javne službe) pa mora vzdrževati priključek stavbe na sekundarni vodovod, lastnik ali 
najemnik stavbe pa mora preverjanje izvedbe in delovanje cevovoda in opreme priključka stavbe na 
sekundarni vodovod ter njegovo vzdrževanje dopustiti in storjene storitve javne službe plačati v 
skladu s tarifo za storitve vzdrževanja priključkov stavbe na sekundarni vodovod. Na tem mestu 
moramo še opomniti, da mora upravljavec javnega vodovoda (izvajalec javne službe) voditi evidence 
o stavbah in opremi priključkov stavb na sekundarni vodovod in trasah teh priključkov. 
 

13. člen 
(obnova priključka stavbe na sekundarni vodovod) 

(1) Uporabnik mora priključek stavbe na sekundarni vodovod obnoviti:  
• najkasneje, ko doseže starost 30 let, 
• če njegovo stanje kaže na stopnjo dotrajanosti, ki povzroča okvare in zaradi tega vodne 

izgube, 
• če njegovo stanje ogroža varnost oskrbe s pitno vodo, 
• če je zgrajen iz zdravstveno neustreznih materialov, 
• če se obnavlja javni vodovod ali druga infrastruktura.  

(2) Vsa obnovitvena dela na priključku stavbe na sekundarni vodovod mora zagotoviti lastnik stavbe. 
Lastnik ali najemnik stavbe mora preverjanje izvedbe obnovitvenih del in delovanje cevovoda in 
opreme priključka stavbe na sekundarni vodovod dopustiti in storjene storitve plačati v skladu s tarifo 
iz tretjega odstavka 12. člena tega odloka. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka določa primere, ko je potrebno obnoviti priključek stavbe na sekundarni 
vodovod. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano v na podlagi določila  tretjega odstavka 24. člena 
Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/2006, 41/2008), ki določa, da mora 
Upravljavec javnega vodovoda (izvajalec javne službe) vzdrževati priključek stavbe na sekundarni 
vodovod, lastnik ali najemnik stavbe pa mora preverjanje izvedbe in delovanje cevovoda in opreme 
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priključka stavbe na sekundarni vodovod ter njegovo vzdrževanje dopustiti in storjene storitve javne 
službe plačati v skladu s tarifo za storitve vzdrževanja priključkov stavbe na sekundarni vodovod. 
 

14. člen 
(odstranitev priključka stavbe na sekundarni vodovod) 

(1) Odstranitev priključka stavbe na sekundarni vodovod je dovoljena v primerih odstranitve stavbe, 
ki je priključena na sekundarni vodovod.  
(2) Odstranitev priključka stavbe na sekundarni vodovod mora zagotoviti lastnik stavbe. O odstranitvi 
priključka stavbe na sekundarni vodovod mora lastnik stavbe obvestiti izvajalca javne službe najmanj 
30 dni pred začetkom del. Lastnik stavbe mora preverjanje izvedbe odstranitve priključka stavbe na 
sekundarni vodovod dopustiti izvajalcu javne službe in za storjene storitve javne službe plačati v 
skladu s tarifo iz tretjega odstavka 12. člena tega odloka. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka določa primere, ko je dovoljenja odstranitev priključka stavbe na 
sekundarni vodovod. Tako je določeno, da je odstranitev priključka stavbe na sekundarni vodovod 
dovoljena samo v primeru odstranitve stavbe, ki je priključena na sekundarni vodovod. V skladu z 
določilom 7.4 točke prvega odstavka 2. člena Zakona o graditvi objektov /ZGO-1/ (Uradni list RS, št. 
102/2004-UPB1, 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 115/2005 Odl. US: U-I-150-04-19, 126/2007, 
108/2009) odstranitev objekta obsega izvedbo del, s katerimi se objekt odstrani, poruši ali razgradi in 
vzpostavi prejšnje stanje. Odstranitev objekta se lahko začne na podlagi pravnomočnega 
gradbenega dovoljenja (3. člen ZGO-1).  
 
Drugi odstavek je oblikovan na podlagi določila drugega odstavka 24. člena Pravilnika o oskrbi s 
pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/2006, 41/2008), ki določa, da mora načrtovanje, gradnjo in 
vzdrževanje cevovodov in druge opreme priključka stavbe na javni vodovod zagotoviti lastnik stavbe. 
Na tej pravni podlagi je določeno, da mora odstranitev priključka stavbe na sekundarni vodovod 
zagotoviti lastnik stavbe, ki je tudi lastnik priključka. Zadnji stavek tega odstavka je oblikovan na 
podlagi določila tretjega odstavka navedenega 24. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo, ki določa, 
da mora lastnik ali najemnik stavbe preverjanje izvedbe in delovanje cevovoda in opreme priključka 
stavbe na sekundarni vodovod ter njegovo vzdrževanje dopustiti in storjene storitve javne službe 
plačati v skladu s tarifo za storitve vzdrževanje priključkov stavbe na sekundarni vodovod. 
 
4.2 Oskrba s pitno vodo v naselju, ki ni opremljeno z javnim vodovodom 
 

15. člen 
(lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo) 

(1) Če je stavba ali več stavb na poselitvenem območju, na katerem v skladu z merili iz republiškega 
predpisa, ki ureja oskrbo s pitno vodo priključitev na javni vodovod ni obvezna, se oskrba s pitno 
vodo lahko izvaja v obliki lastne oskrbe prebivalcev, če so za obratovanje zasebnega vodovoda 
izpolnjeni pogoji, določeni z republiškim predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo. 
(2) Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja na območju poselitve, kjer se oskrba s 
pitno vodo ne zagotavlja v okviru storitev javne službe, če je vodovod v zasebni lasti, vodni vir pa 
oskrbuje: 

• poselitveno območje z manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in z letno povprečno 
zmogljivostjo oskrbe s pitno vodo, manjšo od 10m3 pitne vode na dan ali 

• stavbe na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine. 
(3) Zasebni vodovod mora imeti upravljavca, če oskrbuje več kot pet stanovanjskih stavb, v katerih 
prebivajo prebivalci s stalnim prebivališčem, ali če oskrbuje s pitno vodo stavbo ali več stavb, v 
katerih se izvaja gostinska, turistična ali živilska dejavnost. 
(4) Za upravljavca zasebnega vodovoda občina potrdi pravno ali fizično osebo, s katero so lastniki 
zasebnega vodovoda sklenili pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda. Če med osebami, ki jih 
zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo, ni doseženega soglasja o upravljavcu zasebnega vodovoda, 
občina za upravljavca zasebnega vodovoda določi izvajalca, ki oskrbuje sosednja poselitvena 
območja. 
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Obrazložitev: 
Prvi odstavek je oblikovan na podlagi določila 16. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list 
RS, št. 35/2006, 41/2008), ki določa, da se oskrba s pitno vodo lahko izvaja v obliki lastne oskrbe 
prebivalcev, če je stavba ali več stavb na poselitvenem območju, na katerem v skladu z merili iz 
navedenega pravilnika priključitev na javni vodovod ni obvezna, in če so za obratovanje zasebnega 
vodovoda izpolnjeni pogoji iz 5. in 7. člena navedenega pravilnika.  
 
Drugi odstavek je oblikovan na podlagi določila drugega odstavka 3. člena Pravilnika o oskrbi s pitno 
vodo (Uradni list RS, št. 35/2006, 41/2008), ki določa, da se lastna oskrba  s pitno vodo izvaja na 
območju poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v okviru storitev javne službe, če je 
vodovod v zasebni lasti, vodni vir pa oskrbuje: • poselitveno območje z manj kot 50 prebivalcev s 
stalnim prebivališčem in z letno povprečno zmogljivostjo oskrbe s pitno vodo, manjšo od 10m3 pitne 
vode na dan, ali • stavbe na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine. 
 
Besedilo tretjega in četrtega odstavka je oblikovano na podlagi tretjega, četrtega in petega odstavka 
5. člena navedenega Pravilnika o oskrbi s pitno vodo, ki določata, da mora imeti zasebni vodovod 
upravljavca, če oskrbuje več kot pet stanovanjskih stavb, v kateri prebivajo prebivalci s stalnim 
prebivališčem, ali če oskrbuje s pitno vodo stavbo ali več stavb, v kateri se izvaja gostinska, 
turistična ali živilska dejavnost. Za upravljavca zasebnega vodovoda občina potrdi pravno ali fizično 
osebo, s katero so lastniki zasebnega vodovoda sklenili pogodbo o upravljanju zasebnega 
vodovoda. Če med osebami, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo v okviru lastne oskrbe 
prebivalcev s pitno vodo, ni doseženega soglasja o upravljavcu zasebnega vodovoda, občina za 
upravljavca zasebnega vodovoda določi izvajalca javne službe, ki oskrbuje sosednja poselitvena 
območja. 
 
4.3 Evidence  
 

16. člen 
(evidence) 

Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne 
službe. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo določa, da mora izvajalec javne službe voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za 
področje izvajanja javne službe. Na tem mestu moramo opomniti, da mora upravljavec javnega 
vodovoda v skladu z določilom četrtega odstavka 24. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni 
list RS, št. 35/2006, 41/2008) voditi evidenco o stavbah in opremi priključkov stavb na sekundarni 
vodovod i trasah teh priključkov. Ob navedenem mora izvajalec javne službe v zvezi z upravljanjem 
javnega vodovoda vodi evidenco o: 

1. oskrbovalnih območjih, kjer zagotavlja opravljanje storitev javne službe; 
2. naseljih znotraj oskrbovalnih območij iz prejšnje točke; 
3. stavbah, ki so priključene na sekundarne vode; 
4. stavbah in gradbenih inženirskih objektih, ki jih ne oskrbuje s pitno vodo na podlagi javne 

službe; 
5. javnih površinah, za katere zagotavlja vodo za čiščenje in namakanje; 
6. objektih in opremi sekundarnega, primarnega in transportnega vodovoda, 
7. hidrantih in javnem hidrantnem omrežju, ki je oskrbovano iz javnega vodovoda; 
8. vodnih virih pitne vode, ki jih upravlja; 
9. vodovarstvenih območjih vodnih virov iz prejšnje točke; 
10. stavbah na širših, ožjih in najožjih vodovarstvenih območjih, ki so oskrbovane s pitno vodo iz 

vodovodnega omrežja vodovoda, stavbe pa niso priključene na javno kanalizacijo; 
11. stroških izvajanja storitev javne službe; 
12. priključkih stavb na sekundarni vodovod (25. člen Pravilnika). 

 
Ob navedenem morajo upravljavci javnega vodovoda v okviru javne službe za celotno območje 
občine, kjer zagotavljajo storitve javne službe, za stavbe, ki so v skladu z določbami navedenega 
Pravilnika o oskrbi s pitno vodo oskrbovane s pitno vodo iz zasebnih vodovodov, zagotoviti: 
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1. vodenje evidenc zasebnih vodovodov, 
2. vodenje evidenc zasebnih hidrantnih omrežij in hidrantov, priključenih na njih, če so 

oskrbovani iz zasebnih vodovodov, 
3. vodenje evidenc vodnih virov in količin, ki se uporabljajo za odvzem vode za oskrbo s pitno 

vodo iz zasebnih vodovodov, 
4. vodenje evidenc stavb, ki so oskrbovane s pitno vodo iz zasebnih vodovodov. 

 
Navedene podatke mora na zahtevo izvajalca javne službe posredovati upravljavec zasebnega 
vodovoda v zahtevani obliki, v roku 30 dni od prejema zahteve (26. člen Pravilnika). Na tem mestu 
moramo še opomniti, da mora upravljavec javnega vodovoda dokumentacijo o evidencah trajno 
hraniti (25. in 26. člen Pravilnika). 
 
4.4 Prekinitev in omejitev dobave s pitno vodo 
 

17. člen 
(prekinitev in omejitev dobave s pitno vodo) 

(1) Izvajalec javne službe prekine oskrbo s pitno vodo na podlagi predhodnega obvestila in na 
stroške uporabnika v naslednjih primerih: 

• če je priključek stavbe na sekundarni vodovod izveden brez soglasja ali v nasprotju s 
soglasjem izvajalca javne službe, 

• če interna vodovodna napeljava ali druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo drugim 
uporabnikom ali če je zaradi stanja interne napeljave ali vodomera ogrožena oskrba drugih 
uporabnikov ali je ogrožena ustreznost vode v javnem vodovodu, 

• če brez soglasja izvajalca javne službe dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno 
napeljavo ali če spremeni zmogljivost svoje napeljave ali če svojevoljno spremeni izvedbo 
priključka ali opravi kakršenkoli poseg na obračunskem vodomeru, 

• če ne omogoči izvajalcu javne službe vzdrževati priključek stavbe na javni vodovod, 
• če ne omogoči izvajalcu javne službe pregleda internih inštalacij, odvzema vzorca vode ali 

meritve tlaka na internem omrežju, 
• če ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami izvajalca javne službe, 
• če ne obnovi priključka stavbe na sekundarni vodovod v skladu z določili tega odloka, 
• če krši objavljene omejitve odvzema vode iz javnega vodovoda, 
• če ne poravna zaračunanih stroškov dobave pitne vode ali stroškov za izvedena redna 

vzdrževalna dela na priključku stavbe na sekundarni vodovod in vodomeru ter overitev 
vodomera po izdanem računu, niti po prejemu opomina pred prekinitvijo dobave vode v roku, 
ki je na njem naveden, 

• na podlagi odločbe inšpektorja. 
(2) Prekinitev oskrbe s pitno vodo velja za čas do odprave vzroka prekinitve. Stroške prekinitve in 
ponovne priključitve oskrbe s pitno vodo plača uporabnik po veljavni tarifi izvajalca javne službe. 
(3) Izvajalec javne službe sme začasno brez povračila škode prekiniti dobavo pitne vode zaradi: 

• rednega ali izrednega vzdrževanja, 
• pregledov ali remontov, 
• preizkusov ali kontrolnih meritev, 
• razširitev omrežja. 

(4) Za predvideno začasno prekinitev oskrbe s pitno vodo mora izvajalec javne službe izrabiti čas, ki 
čim manj prizadene uporabnike. Izvajalec javne službe mora o predvideni prekinitvi oskrbe s pitno 
vodo obvestiti odjemalce v pisni obliki, v primeru da gre za širši krog uporabnikov pa preko sredstev 
javnega obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.  
(5) Izvajalec javne službe sme začasno prekiniti dobavo pitne vode brez predhodnega obvestila iz 
prejšnjega odstavka v primeru nepredvidenih okvar na javnem vodovodu. V primeru začasnih 
prekinitev mora izvajalec javne službe zagotavljati minimalni standard dobave pitne vode 
uporabnikom po predložitvi ustrezne embalaže na matičnem naslovu izvajalca javne službe. 
(6) Izvajalec javne službe sme začasno prekiniti dobavo pitne vode na zahtevo lastnika ali najemnika 
stavbe, ki je priključena na sekundarni vodovod v primeru, ko v stavbi ne bodo prebivali uporabniki 
več kot stodvajset (120) dni. Stroške prekinitve in ponovne priključitve oskrbe s pitno vodo plača 
lastnik ali najemnik stavbe po veljavni tarifi izvajalca javne službe. 
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(7) V primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali poškodb na objektih ali opremi vodovoda, zaradi 
katerih je ogrožena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko izvajalec javne službe omeji odvzem pitne 
vode iz javnega vodovoda, pri čemer mora upoštevati, da ima oskrba prebivalstva s pitno vodo 
prednost pred rabo vode za druge namene. 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom se določajo pogoji za prekinitev in omejitev dobave s pitno vodo. V prvem odstavku so 
določeni primeri, ko lahko izvajalec javne službe prekine oskrbo s pitno vodo na podlagi 
predhodnega obvestila in na stroške uporabnika. tako lahko izvajalec javne službe prekine oskrbo s 
pitno vodo v naslednjih primerih: 

• če je priključek stavbe na sekundarni vodovod izveden brez soglasja ali v nasprotju s 
soglasjem izvajalca javne službe (v skladu z določilom 5.5.3. točke prvega odstavka 3. člena 
Zakona o graditvi objektov /ZGO-1/ soglasje za priključitev obsega pogoje upravljavca 
gospodarske javne infrastrukture, s katerimi se določijo lokacija priključka in tehnični pogoji, 
ki morajo biti izpolnjeni, da bo mogoča priključitev objekta na to infrastrukturo in da bo 
zagotovljeno njeno nemoteno obratovanje. Če torej lastnik stavbe priključi stavbo na 
sekundarni vodovod brez soglasja izvajalca javne službe (upravljavca javnega vodovoda) ali 
v nasprotju z izdanim soglasjem izvajalca javne službe se s tem kršijo pogoji upravljavca 
javnega vodovoda in je to razlog za prekinitev dobave vode). 

• če interna vodovodna napeljava ali druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo drugim 
uporabnikom ali če je zaradi stanja interne napeljave ali vodomera ogrožena oskrba drugih 
uporabnikov ali je ogrožena ustreznost vode v javnem vodovodu (besedilo je oblikovano na 
podlagi določila prve točke prvega odstavka 22. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo 
(Uradni list RS, št. 35/2006, 41/2008), ki določa, da mora upravljavec javnega vodovoda na 
celotnem oskrbovalnem območju v okviru storitev javne službe zagotoviti oskrbo s pitno vodo 
vsem uporabnikom storitve javne službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo 
pitno vodo in storitve javnih služb. Če interna napeljava ali druge naprave ovirajo redno 
dobavo drugim uporabnikom ali če je zaradi stanja interne napeljave ali vodomera ogrožena 
oskrba drugih uporabnikov ali je ogrožena ustreznost vode v javnem vodovodu je s tem 
kršeno navedeno določilo prvega odstavka 22. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo). 

• če brez soglasja izvajalca javne službe dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo 
interno napeljavo ali če spremeni zmogljivost svoje napeljave ali če svojevoljno spremeni 
izvedbo priključka ali opravi kakršenkoli poseg na obračunskem vodomeru (besedilo je 
oblikovano na podlagi določila 15. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo, ki določa, da se 
mora na javni vodovod priključiti vsako odjemno mesto posebej. Priključitev stavbe na javni 
vodovod se mora izvesti v skladu z soglasjem izvajalca javne službe, ki obsega pogoje 
upravljavca javnega vodovoda, s katerimi se določijo lokacija priključka in tehnični pogoji, ki 
morajo biti izpolnjeni, da bo mogoča priključitev objekta na to infrastrukturo in da bo 
zagotovljeno njeno nemoteno obratovanje. Z dovolitvijo priključitve drugega uporabnika na 
interno napeljavo ali spremembo zmogljivosti napeljave se tako kršijo pogoji upravljavca 
javnega vodovoda za priključitev stavbe na javni vodovod). 

• če ne omogoči izvajalcu javne službe vzdrževati priključek stavbe na javni vodovod (besedilo 
je oblikovano na podlagi določila 24. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 
35/2006, 41/2008), ki določa, da mora upravljavec javnega vodovoda vzdrževati priključek 
stavbe na sekundarni vodovod, lastnik ali najemnik stavbe pa mora preverjanje izvedbe in 
delovanje cevovoda in opreme priključka stavbe na sekundarni vodovod ter njegovo 
vzdrževanje dopustiti in storjene storitve plačati v skladu s tarifo za storitve vzdrževanja 
priključkov stavbe na sekundarni vodovod. Če uporabnik onemogoči izvajalcu javne službe 
vzdrževati priključek stavbe na javni vodovod to pomeni kršitev navedenega določila tretjega 
odstavka 24. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo). 

• če ne omogoči izvajalcu javne službe pregleda internih inštalacij, odvzema vzorca vode ali 
meritve tlaka na internem omrežju (besedilo je oblikovano na podlagi določila 22. člena 
Pravilnika o oskrbi s pitno vodo, ki v prvem odstavku določa, da mora upravljavec javnega 
vodovoda na celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti izvajanje notranjega nadzora 
zdravstvene ustreznosti pitne vode v javnem vodovodu v skladu z zahtevami iz predpisa, ki 
ureja pitno vodo. Če uporabnik javne službe onemogoči izvajalcu javne službe pregled 
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internih inštalacij, odvzem vzorca vode ali meritve tlaka na internem omrežju s tem krši 
navedeno določilo prvega odstavka 22. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo). 

• če ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami izvajalca javne službe (besedilo je 
oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 22. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo, ki 
v prvi točki določa, da mora upravljavec javnega vodovoda v okviru storitev javne službe 
zagotoviti pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega vodovoda zaradi obračuna 
storitev javne službe. Če uporabnik ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami 
izvajalca javne službe se s tem onemogoči izvajanje navedene naloge iz prve točke prvega 
odstavka 22. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo). 

• če ne obnovi priključka stavbe na sekundarni vodovod v skladu z določili tega odloka 
(besedilo je oblikovano na podlagi določila 13. člena tega odloka, ki določa primere, ko mora 
uporabnik obnoviti priključek stavbe na sekundarni vodovod. Če uporabnik ne obnovi 
priključka stavbe na sekundarni vodovod v skladu z določi navedenega 13. člena odloka 
pomeni to njegovo kršitev). 

• če krši objavljene omejitve odvzema vode iz javnega vodovoda (besedilo je oblikovano na 
podlagi določila tretjega odstavka 18. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo, ki določa, da 
lahko upravljavec vodovoda v primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali poškodb na 
objektih ali opremi vodovoda, zaradi katerih je ogrožena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, 
omeji odvzem vode iz vodovoda, pri čemer mora upoštevati, da ima oskrba prebivalstva s 
pitno vodo prednost pred rabo voda za druge namene. S kršitvijo objavljene omejitve 
odvzema vode uporabnik krši navedeno določilo tretjega odstavka 18. člena Pravilnika o 
oskrbi s pitno vodo). 

• če ne poravna stroškov dobave pitne vode ali zaračunanih stroškov za izvedena redna 
vzdrževalna dela na priključku stavbe na sekundarni vodovod in vodomeru ter overitev 
vodomera po izdanem računu, niti po prejemu opomina pred prekinitvijo dobave vode v roku, 
ki je na njem naveden (besedilo je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 24. člena 
Pravilnika o oskrbi s pitno vodo, ki določa, da mora upravljavec javnega vodovoda vzdrževati 
priključek stavbe na sekundarni vodovod, lastnik ali najemnik stavbe pa mora preverjanje 
izvedbe in delovanje cevovoda in opreme priključka stavbe na sekundarni vodovod ter 
njegovo vzdrževanje dopustiti in storjene storitve javne službe plačati v skladu s tarifo za 
storitve vzdrževanja priključkov stavb na sekundarni vodovod. Če ne poravna zaračunanih 
stroškov za izvedena redna vzdrževalna dela na priključku stavbe na sekundarni vodovod in 
vodomeru ter overitev vodomera po izdanem računu je s tem kršeno navedeno določilo 
tretjega odstavka 24. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo). 

• na podlagi odločbe inšpektorja (pristojni inšpektor lahko ima v skladu z določili veljavnega 
Zakona o inšpekcijskem nadzoru /ZIN/ (Uradni list RS, št. 43/2007-UPB1), če pri opravljanju 
nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je kršen zakon ali drug predpis oziroma druga akt, 
katerega izvajanje nadzoruje, pravico in dolžnost: • odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti 
in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi; • izvesti postopke v skladu z zakonom o prekrških; 
• naznaniti kaznivo dejanje ali podati kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po 
uradni dolžnosti; • predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov; • odrediti druge ukrepe in 
opraviti dejanja, za katere je pooblaščen z zakonom ali drugim predpisom). 

 
Z besedilom drugega odstavka se določa čas trajanja prekinitve in stroški prekinitve ter ponovne 
priključitve oskrbe s pitno vodo. 
 
Z besedilom tretjega odstavka se določajo primeri, ko lahko izvajalec javne službe začasno prekine 
dobavo pitne vode. V tej zvezi je v četrtem odstavku določeno, da mora izvajalec javne službe za 
predvideno prekinitev oskrbe s pitno vodo izrabiti čas, ki čim manj prizadene uporabnike. Izvajalec 
mora o predvideni prekinitvi oskrbe s pitno vodo obvestiti uporabnike. V petem odstavku pa je 
določeno, v katerih primerih sme izvajalec javne službe začasno prekiniti dobavo pitne vode brez 
predhodnega obvestila. 
 
S šestim odstavkom se določajo pogoji za prekinitev dobave pitne vode na zahtevo najemnika ali 
lastnika stavbe, ki je priključena na sekundarni vodovod v primeru, ki v stavbi daljše obdobje ne 
bodo prebivali uporabniki pitne vode. 
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Besedilo sedmega odstavka je oblikovano na podlagi določila 18. člena Pravilnika o oskrbi s pitno 
vodo (Uradni list RS, št. 35/2006, 41/2008), ki v tretjem odstavku določa, da lahko upravljavec 
vodovoda, v primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali poškodb na objektih ali opremi vodovoda, 
zaradi katerih je ogrožena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, omeji odvzem vode iz vodovoda, pri 
čemer mora upoštevati, da ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred rabo voda za druge 
namene. 
 
4.5 Izvajanje javne službe v primeru izrednih dogodkov 
 

18. člen 
(izvajanje ukrepov v primeru izrednih dogodkov) 

(1) Izvajalec javne službe mora v primeru izrednih dogodkov izvajati javno službo v skladu s 
programom ukrepov v primeru izrednih dogodkov. Program ukrepov v primeru izrednih dogodkov 
pripravi izvajalec javne službe v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in ga predloži občinskemu svetu v potrditev. 
(2) Stroški oskrbe s pitno vodo v primerih iz prvega odstavka tega člena se krijejo iz občinskega 
proračuna. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila štirinajste točke prvega odstavka 22. člena Pravilnika o 
oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/2006, 41/2008), ki določa, da mora upravljavec javnega 
vodovoda zagotoviti izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki 
urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
 
4.6 Meritev količin in obračun porabljene vode 
 

19. člen 
(meritev količin porabljene vode) 

(1) Izvajalec meri količino porabljene vode v kubičnih metrih z obračunskimi vodomeri. 
(2) Za porabljeno vodo izstavi izvajalec javne službe račun uporabniku mesečno na podlagi: 

• odčitane količine porabljene vode, 
• povprečne dnevne porabe vode v preteklem obračunskem obdobju ali 
• ocenjene količine porabljene vode v daljšem obračunskem obdobju, če meritev z vodomerom 

ni možna. 
(3) Račun iz drugega odstavka tega člena se izstavi lastniku stavbe ali uporabniku vode v stavbi.  
 
(4) V stavbi z več stanovanji izda izvajalec javne službe račun iz drugega odstavka tega člena 
upravniku stavbe. Izvajalec javne službe lahko izdaja račune tudi posameznim uporabnikom stavbe 
na podlagi pisnega dogovora z upravnikom stavbe ali pooblaščencem skupnosti lastnikov stanovanj.  
(5) Če je več uporabnikov priključenih na isti obračunski vodomer in uporabniki nimajo upravnika 
stavbe, ti sporočijo kdo je prejemnik računov za porabljeno vodo. Izvajalec javne službe lahko izdaja 
račune tudi posameznim uporabnikom, če več kot polovica uporabnikov, priključenih na isti 
obračunski vodomer, podpiše delilno razmerje. 
(6) Ko zaradi okvare obračunskega vodomera ni mogoče ugotoviti dejanske porabe vode, izvajalec 
javne službe upošteva pri obračunu vode povprečno količino porabljene vode v obdobju dvanajstih 
(12) mesecev pred nastankom okvare. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila druge točke prvega odstavka 22. člena Pravilnika o oskrbi 
s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/2006, 41/2008), ki določa, da mora upravljavec javnega vodovoda 
v okviru javne službe na celotnem oskrbovanem območju zagotoviti pridobivanje podatkov o 
odvzemu pitne vode iz javnega vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe. 
 

20. člen 
(vodomeri v interni napeljavi) 

(1) Vodomeri v interni napeljavi uporabnika so namenjeni za interno porazdelitev stroškov oskrbe s 
pitno vodo. Teh vodomerov izvajalec javne službe ne vzdržuje in ne odčitava. Vodomeri v interni 
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napeljavi se lahko namestijo za obračunskim vodomerom, ki je nameščen v zunanjem merilnem 
jašku. 
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko izvajalec javne službe in uporabnik ali 
upravnik stavbe, ki je priključena na sekundarni vodovod skleneta pogodbo o odčitavanju in 
vzdrževanju vodomerov v interni napeljavi.  
(3) Interna delitev stroškov na porabljeno vodo posameznim uporabnikom ni obveznost izvajalca 
javne službe, kar pomeni, da uporabniki odgovarjajo nerazdelno solidarno do popolnega plačila 
dolga.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo se nanaša na vodomere v interni napeljavi, ki so namenjeni za interno porazdelitev 
stroškov oskrbe s pitno vodo. Vodomeri v interni napeljavi so v lasti lastnika stavbe, ki je priključena 
na sekundarni vodovod. Teh vodomerov izvajalec javne službe ne vzdržuje in ne odčitava, lahko pa 
izvajalec javne službe in uporabnik ali upravnik stavbe, ki je priključena na sekundarni vodovod 
skleneta posebno pogodbo o odčitavanju in vzdrževanju vodovomerov v interni napeljavi. 
 
4.7  Zagotavljanje skladnosti pitne vode 
 

21. člen 
(zagotavljanje skladnosti) 

(1) Izvajalec javne službe mora v skladu z republiškimi predpisi o pitni vodi zagotavljati skladnost in 
zdravstveno ustreznost pitne vode. V ta namen mora imeti zaposleno odgovorno osebo za 
zagotavljanje skladnosti z zahtevami republiškega predpisa o pitni vodi, ki ima najmanj visoko 
strokovno izobrazbo naravoslovno tehnične ali zdravstvene smeri. 
(2) Skladnost mora biti zagotovljena: 

1. na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda, 
2. v objektih za proizvodnjo in promet živil: na mestih, kjer se voda uporablja v proizvodnji in 

prometu živil, 
3. v objektih za pakiranje pitne vode: na mestu, kjer se voda pakira, 
4. v primeru oskrbe s pitno vodo s cisternami: na mestu iztoka iz cisterne. 

(3) Izvajalec javne službe mora izvajati notranji nadzor nad zagotavljanjem skladnosti pitne vode v 
skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in zdravstveno ustreznost živil. 
(4) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov tega člena se šteje, da je izvajalec javne službe izpolnil 
svoje obveznosti, kadar dokaže, da je vzrok neskladnosti hišno vodovodno omrežje ali njegovo 
vzdrževanje. Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med 
vodomerom na priključku na sistem za oskrbo s pitno vodo in mestih uporabe pitne vode. 
(5) Ne glede na prejšnji odstavek mora izvajalec javne službe, kadar obstaja sum, da zaradi hišnega 
vodovodnega omrežja pitna voda ni skladna, zagotoviti: 

• priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje ali odpravo tveganja in/ali  
• ustrezno obveščanje porabnikov in posredovanje priporočil o vseh možnih dodatnih ukrepih 

za odpravo neskladnosti, ki bi jih morali sprejeti. 
(6) V javnih objektih (vrtci, šole, bolnišnice, restavracije ipd.) je za odpravo neskladnosti, ki je 
posledica hišnega vodovodnega omrežja ali njegovega vzdrževanja, odgovoren lastnik ali 
upravljavec javnega objekta. 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom se določa obveznost izvajalca javne službe o zagotavljanju skladnosti in zdravstvene 
ustreznosti pitne vode. 
 
4.8 Informacije o motnjah pri oskrbi s pitno vodo 
 

22. člen 
(informacije o motnjah pri oskrbi s pitno vodo) 

(1) Izvajalec javne službe mora svojo organiziranost in delovanje opravljati tako, da lahko ves čas 
sprejema informacije uporabnikov javnega vodovoda o motnjah pri oskrbi s pitno vodo in da na 
zahtevo uporabnika motnjo, ki mu onemogoča oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda v ustrezni 
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količini in kakovosti odpravi takoj, oziroma v roku, ki ga določi izvajalec javne službe glede na naravo 
motnje. 
(2) Informiranje in ukrepanje v primeru neskladnosti kvalitete pitne vode se mora izvajati v skladu z 
veljavno zakonodajo. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi načela trajnega zagotavljanja oskrbe s pitno vodo in varstva 
uporabnikov. Tako je izpostavljena zaveza izvajalca javne službe, ki mora svojo organiziranost in 
delovanje opravljati tako, da lahko ves čas sprejema informacije uporabnikov javnega vodovoda o 
motnjah pri oskrbi s pitno vodo in da na zahtevo uporabnika motnjo, ki mu onemogoča oskrbo s 
pitno vodo iz javnega vodovoda v ustrezni količini in kakovosti odpravi takoj, oziroma v roku, ki ga 
določi izvajalec javne službe glede na naravo motnje. 
 
5 Pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe  
 
5.1 Pravice uporabnikov storitev javne službe  
 

23. člen 
(pravice uporabnikov storitev javne službe) 

(1) Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne 
službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine.  
(2) Uporabnik ima na podlagi soglasja izvajalca javne službe pravico: 

• priključitve stavbe na javni vodovod, 
• spremeniti dimenzijo priključka stavbe na javni vodovod, traso priključka in vodomerno mesto, 
• izvesti dodatna dela na priključku stavbe na javni vodovod,  
• povečati odvzem vode, 
• odstranitve priključka stavbe na javni vodovod. 

 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 2. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da se z gospodarskimi javnimi službami zagotavljajo 
materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem 
interesu zagotavlja Republika Slovenija oziroma občina ali druga lokalna skupnost zaradi 
zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.  
 
Z besedilom drugega odstavka so določene pravice uporabnika javne službe. 
 
5.2 Obveznosti uporabnikov storitev javne službe 
 

24. člen 
(obveznosti uporabnikov storitev javne službe) 

Uporabniki morajo: 
• redno vzdrževati interno napeljavo, interno požarno omrežje in interne hidrante, 
• redno vzdrževati vodomerna mesta in dostop do njih, 
• s podpisom pogodbe z izvajalcem javne službe zagotoviti vzdrževanje priključka stavbe na 

javni vodovod,  
• obnoviti vodovodni priključek, ko na to opozori izvajalec javne službe, najkasneje pa, ko 

doseže dobo trideset (30) let, 
• varovati vodovodni priključek in vodomerno mesto pred zmrzovanjem, vdorom talne in 

odpadne vode, vročino in drugimi škodljivimi vplivi, 
• zagotavljati dostop izvajalcu javne službe za opravljanje del na svojem zemljišču v zvezi z 

javnim vodovodom, 
• sporočati okvare na javnem vodovodu, priključku stavbe na javni vodovod in obračunskem 

vodomeru, 
• zagotoviti dostop do internih inštalacij zaradi pregleda, odvzemanje vzorcev vode ali meritve 

tlaka na internem omrežju, 
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• zagotoviti dostop za odčitavanje, pregled ali zamenjavo obračunskega vodomera, 
• zagotoviti dostop izvajalcu javne službe za izvajanje rednih vzdrževalnih del na priključku 

stavbe na sekundarni vodovod, 
• pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi naslova, lastništva in drugih spremembah, 

ki postanejo veljavne po poravnavi vseh zapadlih obveznosti uporabnika, 
• plačevati račune za dobavo pitne vode v roku, navedenem na računu, 
• urejati delitve stroškov porabljene pitne vode v večstanovanjskih stavbah, 
• upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru motenj pri oskrbi s pitno vodo, 
• obnoviti priključek stavbe na javni vodovod v skladu z določili tega odloka in pred ponovno 

priključitvijo poskrbeti za ustreznost vodomernega mesta skladno z zahtevami izvajalca javne 
službe, 

• urediti vodomerna mesta skladno z zahtevami izvajalca javne službe, 
• pisno obveščati izvajalca javne službe o odvzemu vode iz hidrantov, 
• odgovarjati za škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzročijo na javnem vodovodu, 
• odgovarjati za škodo zaradi nastale motnje pri oskrbi z vodo kot posledice njegovega ravnanja 

in 
• opravljati druge obveznosti iz tega odloka. 

 
Obrazložitev: 
Z besedilom so določene obveznosti uporabnikov storitev javne službe v skladu s tem odlokom in 
Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/2006, 41/2008). 
 
 
 
 
5.3 Prehod za dostop do vodovodnega omrežja 
 

25. člen 
(zagotovitev prehoda) 

(1) Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja priključka stavbe na javni vodovod mora 
lastnik nepremičnine, preko katere je potreben prehod za dostop do vodovodnega omrežja, dovoliti 
prehod.   
(2) Lastniku nepremičnine iz prvega odstavka tega člena pripada za prehod nepremičnine 
odškodnina ter vzpostavitev nepremičnine v prvotno stanje.  
 
Obrazložitev: 
Z besedilom prvega odstavka se določa obveznost lastnika nepremičnine, preko katere je potreben 
prehod za dostop do vodovodnega omrežja, za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja 
priključka stavbe na sekundarni vodovod, da dovoli prehod. Kot je določeno z drugim odstavkom 
pripada lastniku nepremičnine odškodnina ter vzpostavitev nepremičnine v prvotno stanje. 
 
5.4 Odvzemi vode iz javnih hidrantov 
 

26. člen 
(odvzem vode iz javnega hidranta) 

(1) Uporabnik lahko odvzame vodo iz hidrantov na javnem vodovodu za čiščenje občinskih cest, 
zalivanje zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč ali druga gradbena dela, za javne prireditve, 
protiprašno škropljenje občinskih cest in za polnjenje cistern le na podlagi predhodnega soglasja 
izvajalca javne službe, in če razmere na vodovodnem omrežju dopuščajo tak odvzem vode. Odjem v 
teh primerih je mogoč le s hidrantnim nastavkom z vgrajenim obračunskim vodomerom, 
registriranem pri upravljavcu javnega vodovoda, ki je izvajalec javne službe. 
(2) V primerih odvzema vode iz prejšnjega odstavka tega člena se med izvajalcem in uporabnikom 
sklene pogodba, v kateri se določi pogoje odvzema in plačila stroškov porabljene vode po veljavnem 
ceniku izvajalca javne službe. 
(3) Poraba vode iz hidrantnega omrežja, ki je zgrajeno kot del vodovodne napeljave uporabnika, se 
mora registrirati preko obračunskega vodomera. 
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Obrazložitev: 
Z besedilom se določajo pogoji za odjem vode iz javnega hidranta. Tako lahko uporabnik odvzame 
vodo iz hidrantov na javnem vodovodu za čiščenje občinskih cest, zalivanje zelenic, izpiranje 
kanalov, utrjevanje cestišč ali druga gradbena dela, za javne prireditve, protiprašno škropljenje 
občinskih cest in za polnjenje cistern le na podlagi predhodnega soglasja izvajalca javne službe, in 
če razmere na vodovodnem omrežju dopuščajo tak odvzem vode. V primerih, da izvajalec javne 
službe dopusti odvzem vode se med izvajalcem in uporabnikom sklene pogodba, v kateri se določi 
pogoje odvzema in plačila stroškov porabljene vode po veljavnem ceniku izvajalca javne službe. 
Zadnji odstavek pa določa obveznost registriranja porabe vode iz hidrantnega omrežja, ki je 
zgrajeno kot del vodovodne napeljave uporabnika preko obračunskega vodomera. 
 

27. člen 
(odvzem vode iz javnega hidranta brez soglasja izvajalca) 

(1) Brez soglasja izvajalca javne službe se sme uporabiti voda iz hidranta na javnem vodovodu 
samo za gašenje požarov, izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov 
ob naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih mora uporabnik pisno v 8 dneh obvestiti izvajalca 
javne službe o kraju uporabe, času odvzema vode, količini porabljene vode in o morebitnih 
pomanjkljivostih na hidrantih. 
(2) Enote javne gasilske službe v občini lahko za namen pripravljenosti na nesreče izvajajo gasilski 
preventivni pregled hidrantnega omrežja. Pri tem izvedejo vizualni pregled fizičnega stanja 
hidrantnega priključka in izvedejo poskusni priklop na hidrant. O ugotovljenih pomanjkljivostih mora 
javna gasilska služba v občini obvesti izvajalca javne službe. 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom se določajo pogoji za odvzem vode iz javnega hidranta brez soglasja izvajalca. 
 

28. člen 
(stroški odprave okvare ali poškodbe hidranta) 

(1) Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem vodovodu zagotoviti brezhibno stanje hidranta. 
Stroški odprave okvare ali poškodbe hidranta, nastale med njegovo uporabo, bremenijo uporabnika. 
(2) Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo za okvare ali poškodbe hidrantov, ki 
nastanejo pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih 
nesrečah. 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom se določa obveznost uporabnika hidranta na javnem vodovodu, ki mora po njegovi 
uporabi zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Stroški odprave okvare ali poškodbe hidranta, nastale 
med njegovo uporabo, bremenijo uporabnika. Slednje pa ne velja za primere okvar in poškodb 
hidrantov, ki nastanejo pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob 
naravnih in drugih nesrečah. 
 
5.5 Uporaba priključka stavbe na sekundarni vodovod 
 

29. člen 
(obveznost prijave) 

(1) Uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati 
obračunskega vodomera.  
(2) Uporabnik mora vsako okvaro na vodovodnem priključku ali obračunskem vodomeru prijaviti 
izvajalcu javne službe.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 5.5.3. točke prvega odstavka 2. člena 
Zakona o graditvi objektov /ZGO-1/ (Uradni list RS, št. 102/2004-UPB1, 92/2005-ZJC-B, 93/2005-
ZVMS, 115/2005 Odl. US: U-I-150-04-19, 126/2007, 108/2009), ki določa, da soglasje za priključitev 
obsega pogoje upravljavca gospodarske javne infrastrukture (javnega vodovoda), s katerimi se 
določi lokacija priključka in tehnični pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da bo mogoča priključitev objekta 
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na to infrastrukturo (javni vodovod) in da bo zagotovljeno njeno nemoteno obratovanje. Obračunski 
vodomer je sestavni del vodovodnega priključka, in je v lasti lastnika stavbe, ki je priključena na 
sekundarni vodovod. V skladu z določilom drugega odstavka 24. člena Pravilnika o oskrbi s pitno 
vodo (Uradni list RS, št. 35/2006, 41/2008) mora načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje cevovodov in 
druge opreme priključka (obračunski vodomer) na javni vodovod zagotoviti lastnik stavbe. 
Upravljavec javnega vodovoda (izvajalec javne službe) pa mora vzdrževati priključek stavbe na 
sekundarni vodovod, lastnik ali najemnik stavbe pa mora preverjanje izvede in delovanje cevovoda 
in opreme priključka stavbe na sekundarni vodovod (obračunski vodomer) ter njegovo vzdrževanje 
dopustiti izvajalcu javne službe in storjene storitve javne službe plačati v skladu s tarifo za storitve 
vzdrževanja priključkov na sekundarni vodovod (tretji odstavek 24. člena Pravilnika). V primerih, ko 
bi uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe prestavil, zamenjal ali popravil obračunski vodomer 
bi to pomenilo kršitev pogojev upravljavca javnega vodovoda s katerimi se določi lokacija priključka 
in tehnični pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da bo mogoča priključitev objekta na to infrastrukturo in da 
bo zagotovljeno njeno nemoteno obratovanje ter kršitev navedenega določila drugega in tretjega 
odstavka 24. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo. V skladu z navedenim se z drugim odstavkom 
določa obveznost obveščanja izvajalca javne službe o okvarah na vodovodnem priključku. 
 

30. člen 
(stroški) 

(1) Uporabnik mora kriti dejanske stroške: 
• prve nabave in vgradnje obračunskega vodomera ter stroške celotne izvedbe novega 

priključka stavbe na sekundarni vodovod, 
• odprave okvare obračunskega vodomera ali njegove zamenjave, ki jo povzroči uporabnik sam, 
• rednih vzdrževalnih del na priključku stavbe na sekundarni vodovod in stroškov rednih 

vzdrževalnih del na obračunskem vodomeru, zamenjave ter overitve obračunskega vodomera, 
• okvar, nastalih na vodovodnem omrežju uporabnika, razen če so okvare nastale po krivdi 

izvajalca javne službe. 
(2) Stroške storitev izvajalca javne službe iz prvega odstavka tega člena mora plačati uporabnik po 
tarifi izvajalca javne službe.  
(3) Za izvedbo storitev iz tretje točke prvega odstavka tega člena skleneta uporabnik in izvajalec 
javne službe pogodbo o izvajanju del in plačilu.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 24. člena 
Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/2006, 41/2008), ki določata, da mora 
načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje cevovodov in druge opreme priključka (obračunski vodomer) na 
javni vodovod zagotoviti lastnik stavbe. Upravljavec javnega vodovoda (izvajalec javne službe) pa 
mora vzdrževati priključek stavbe na sekundarni vodovod, lastnik ali najemnik stavbe pa mora 
preverjanje izvede in delovanje cevovoda in opreme priključka stavbe na sekundarni vodovod 
(obračunski vodomer) ter njegovo vzdrževanje dopustiti izvajalcu javne službe in storjene storitve 
javne službe plačati v skladu s tarifo za storitve vzdrževanja priključkov na sekundarni vodovod (tretji 
odstavek 24. člena Pravilnika). Na tej pravni podlagi sta oblikovani tudi besedili drugega in tretjega 
odstavka. 
 

31. člen 
(izredna kontrola točnosti obračunskega vodomera) 

Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi izredno kontrolo točnosti obračunskega 
vodomera, če sumi, da meritev ni pravilna. Če se pri kontroli obračunskega vodomera ugotovi, da ta 
izkazuje porabo vode izven dopustnih toleranc, nosi stroške izredne kontrole vodomera izvajalec 
javne službe, v nasprotnem primeru pa uporabnik. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila druge točke prvega odstavka 22. člena Pravilnika o oskrbi 
s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/2006, 41/2008), ki določa, da mora upravljavec javnega 
vodovoda, v okviru storitev javne službe na celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti pridobivanje 
podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe. Z 
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besedilom se tako dopušča uporabniku možnost, da v primeru dvoma v točnost obračunskega 
vodomera od izvajalca javne službe zahteva izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera. 
 

32. člen 
(dostop do javnega vodovoda) 

Javni vodovod in vodovodni priključek z vodomernim mestom morajo biti vedno dostopni izvajalcu 
javne službe. Na njih ni dovoljeno postaviti in zgraditi ničesar brez soglasja izvajalca javne službe. 
Na njih in v neposredni bližini (na vsako stran ... m) ni dovoljeno postaviti in zgraditi ničesar brez 
soglasja izvajalca javne službe. 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom se določa zahteva po dostopnosti javnega vodovoda in vodovodnega priključka z 
vodomernim mestom izvajalcu javne službe, saj se le na ta način lahko zagotavlja nemoteno 
vzdrževanja vodovodnega priključka in njegove opreme, ki ga mora vzdrževati upravljavec javne 
službe v skladu z določilom tretjega odstavka 24. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list 
RS, št. 35/2006, 41/2008). 
 
6 Obveznosti izvajalcev del 
 

33. člen 
(obveznosti izvajalcev del) 

(1) Izvajalci del vzdrževanja in gradnje objektov druge gospodarske infrastrukture ter lastniki ali 
uporabniki zasebnih zemljišč, v katerih poteka javni vodovod, morajo pri uporabi zemljišč, 
vzdrževanju ali gradnji infrastrukture zagotoviti, da ne pride do poškodb javnega vodovoda in 
vodovodnih priključkov. 
(2) Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prvega odstavka tega člena si mora izvajalec del iz 
prvega odstavka tega člena pri izvajalcu javne službe pridobiti podatke o poteku javnega vodovoda 
in soglasje s pogoji za izvedbo del ter ga o pričetku del pisno obvestiti. 
(3) Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na 
svoje stroške vzpostaviti javni vodovod ali vodovodni priključek v prvotno stanje tako, da vsa dela 
opravijo pod nadzorom izvajalca javne službe in javno površino vrniti v prvotno stanje. Stroški 
nadzora so določeni z veljavnim cenikom izvajalca javne službe in bremenijo izvajalca del. 
(4) V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda ali vodovodnega priključka pri izvajanju del iz 
prvega odstavka tega člena je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena dolžan naročiti popravilo 
poškodb pri izvajalcu javne službe in poravnati vse stroške popravila. 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom se določajo obveznosti izvajalcev del vzdrževanja in gradnje objektov druge ter 
lastnikov ali uporabnikov zasebnih zemljišč, v katerih poteka javni vodovod, da morajo pri uporabi 
zemljišč, vzdrževanju ali gradnji infrastrukture zagotoviti, da ne pride do poškodb javnega vodovoda 
in vodovodnih priključkov. 
 
7 Viri financiranja javne službe in način njenega oblikovanja 
 

34. člen 
(viri financiranja storitev) 

Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe: 
• iz plačil uporabnikov storitev javne službe, 
• iz proračuna občine, 
• iz dotacij, donacij in subvencij, 
• iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.  

 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določil 59. in 60. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/. V skladu z določilom 59. člena 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, 
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nadomestila ali povračila. Navedene ene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se določi 
subvencioniranje, se določita tudi višina in vir subvencij. Sredstva za subvencije pa se zagotovijo v 
proračunu občine (60. člen ZGJS). 
 

35. člen 
 (viri financiranja infrastrukture) 

Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo: 
• iz plačil uporabnikov storitev javne službe, 
• iz proračuna občine, 
• iz dotacij, donacij in subvencij, 
• iz dolgoročnega kreditiranja, 
• iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine. 

 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 13. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 68/2009), ki 
določa, da je cena storitve javne službe oskrbo s pitno vodo sestavljena iz omrežnine, vodarine in 
stroškov vodnih povračil. Stroški omrežnine pa vključujejo tudi stroške amortizacije infrastrukture 
javne službe oskrbe s pitno vodo ali stroške najemnine infrastrukture oskrbe s pitno vodo, ki pa je 
namenski prihodek občine in se namensko uporablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela 
na tisti javni infrastrukturi, za katero je bila zaračunana (10. člen Pravilnika). Ob navedenem so med 
viri financiranja infrastrukture navedena tudi sredstva iz dolgoročnega kreditiranja. To besedilo je 
oblikovano na podlagi določila 63. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da 
se lahko infrastrukturni objekti gospodarskih javnih služb financirajo iz sredstev, dobljenih s 
kratkoročnimi ali dolgoročnimi posojili. 
 
8 Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe 
 

36. člen 
 (infrastruktura lokalnega pomena) 

(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje javne službe, ki je lastnina občine, 
sestavlja omrežje cevovodov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških naprav (objekti s 
tehnološko, strojno in elektro opremo za črpanje in prečrpavanje, čiščenje in hranjenje vode), ki se 
povezujejo v sekundarno, primarno in magistralno javno vodovodno omrežje, s pomočjo katerega se 
zagotavlja oskrba naselij ali delov naselij.  
(2) Objekte za oskrbo s pitno vodo lahko pod enakimi, z zakonom, tem odlokom in drugimi 
občinskimi predpisi uporablja vsakdo. 
(3) Uporaba objektov in naprav iz prvega odstavka tega člena je obvezna na vseh območjih, kjer so 
vzpostavljeni javni sistemi za oskrbo s pitno vodo.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila šeste alineje 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/, ki določa, da se z odlokom o načinu opravljanja javne službe določi tudi vrsta in 
obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina lokalne 
skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa. Tako je z besedilom prvega 
odstavka določeno, da infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje javne službe, ki je 
lastnina občine, sestavlja omrežje cevovodov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških naprav 
(objekti s tehnološko, strojno in elektro opremo za črpanje in prečrpavanje, čiščenje in hranjenje 
vode), ki se povezujejo v sekundarno, primarno in magistralno javno vodovodno omrežje, s pomočjo 
katerega se zagotavlja oskrba naselij ali delov naselij. Navedene objekte za oskrbo s pitno vodo pa 
lahko pod enakimi, z zakonom tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi uporablja vsakdo. 
 

37. člen 
 (objekti in naprave v lasti uporabnika) 

(1) Objekti in naprave, potrebne za izvajanje javne službe, ki so v lasti uporabnika so vodovodni 
priključek in interna vodovodna napeljava.  
(2) Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena vzdržuje uporabnik na lastne stroške.  
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(3) Uporabnik je dolžan z objekti in napravami iz prvega odstavka tega člena gospodariti tako, da je 
omogočeno nemotena oskrba s pitno vodo.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 24. člena Pravilnika o oskrbi s pitno 
vodo (Uradni list RS, št. 35/2006, 41/2008), ki določa, da je priključek stavbe na javni vodovod v lasti 
lastnika stavbe. 
 
9 Cene storitev javne službe 
 

38. člen 
 (oblikovanje cen) 

Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen 
storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 1. člena Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, 
št. 63/2009), ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev oskrbe s pitno vodo. 
 
 
 
 
10 Javna pooblastila izvajalca javne službe 
 

39. člen 
 (javna pooblastila izvajalca javne službe) 

(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe izdaja projektne pogoje, soglasja k 
projektnim rešitvam, smernice in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje 
prostora. 
(2) Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena mora imeti izvajalec javne službe zaposleno 
osebo z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka. 
(3) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe, ki z občinskim aktom ali s 
pogodbo z izvajalcem javne službe niso prenesene na izvajalca javne službe, opravlja občinska 
uprava. 
(4) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki jih občina lahko prenese na izvajalca 
javne službe so: 

• razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne službe, 
• investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje 

dejavnosti javne službe. 
(5) Občinska uprava skrbi za koordinacijo med občino in izvajalcem javne službe in izvaja nadzor 
nad izvajanjem javne službe skladno s predpisi in dogovorjenim načrtom nadzora in zagotavljanja 
kakovosti. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega in drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 22. člena 
Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/2006, 41/2008), ki določa, da lahko 
upravljavec javnega vodovoda okviru storitev javne službe izdaja projektne pogoje, soglasja k 
projektnim rešitvam, smernice in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje 
prostora, na podlagi posebnega pooblastila občine ali več občin, če ima upravljavec javnega 
vodovoda zaposleno osebo z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka. 
 
Na podlagi navedenega bo izvajalec javne službe izvajal navedene naloge na podlagi podeljenega 
javnega pooblastila. Navedeno določilo je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 121. 
člena Ustave Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 
24/2003, 69/2004, 68/2006), ki določa, da lahko pravne ali fizične osebe z zakonom ali na njegovi 
podlagi dobijo javno pooblastilo za opravljanje določenih nalog državne uprave. S tem se dopušča 
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možnost, da lahko občine ustanoviteljice javnemu podjetju z odlokom podelijo javno pooblastilo za 
izvrševanje upravnih funkcij, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih 
služb. Na tem mestu moramo opomniti, da se javna pooblastila lahko izvršujejo na tri načine, kot to 
sicer velja za izvrševanje upravnih funkcij, in sicer: 

• z izdajanjem splošnih aktov, 
• z izdajanjem posamičnih aktov oziroma odločanjem o posamičnih stvareh, 
• z opravljanjem materialnih dejanj. 

 
Pooblastilo za izdajanje splošnih aktov obsega pravico nosilca javnega pooblastila, da s svojim 
splošnim (abstraktnim) aktom na obvezen način, torej kot obvezno pravo, ureja določena vprašanja 
oziroma razmerja. V tem okviru lahko javno podjetje kot izvajalec lokalnih gospodarskih javnih služb 
v skladu s predpisi podrobneje urejajo tehnične, oskrbovalne in druge standarde za opravljanje 
posameznih lokalnih gospodarskih javnih služb. 
 
Pooblastilo za odločanje o posamičnih stvareh je najpogostejša oblika pooblastila, v okviru katere 
lahko nosile javnega pooblastila s posamičnim aktom odloča o pravicah, obveznostih ali pravnih 
koristih pravnih oziroma fizičnih oseb. V tej zvezi moramo opomniti, da mora nosilec javnega 
pooblastila za odločanje v posamičnih stvareh, katerega vsebina je upravna stvar, pri odločanju 
postopati po določilih veljavnega Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/ (Uradni list RS, št. 
24/2006-UPB2, 105/2006 ZUS-1, 126/2007, 8/2010), če niso posamezna vprašanja tega postopka z 
zakonom urejena drugače.  
 
Vsebina javnega pooblastila za opravljanje materialnih dejanj je upravna funkcija, ki se izvršuje z 
realnimi dejanji, kot je npr. vodenje evidenc, izvajanje upravnega nadzora itn. 
 
11 Nadzor nad izvajanjem javne službe 
 

40. člen 
(nadzorni organ) 

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pristojni občinski inšpekcijski organ ter 
občinska uprava občine.  
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge 
ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.  
(3) Pristojni organ občinske uprave občine ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je 
dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov.  
 
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 posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor. 
 
12 Predpisi, sprejeti na podlagi tega odloka 
 

41. člen 
 (tehnični pravilnik) 

(1) Izvajalec javne službe mora sprejeti tehnični pravilnik, s katerim se določijo podrobnejši pogoji za 
izvajanje storitev javne službe v skladu z določili tega odloka in drugimi predpisi. 
(2) Tehnični pravilnik, njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo 
veljati petnajsti dan po objavi.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 121. člena Ustave Republike Slovenije 
/Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 68/2006), ki določa, 
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da lahko pravne ali fizične osebe z zakonom ali na njegovi podlagi dobijo javno pooblastilo za 
opravljanje določenih nalog državne uprave. S tem se dopušča možnost, da lahko občine 
ustanoviteljice javnemu podjetju z odlokom podelijo javno pooblastilo za izvrševanje upravnih funkcij, 
ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih služb. Z besedilom prvega 
odstavka se izvajalcu javne službe podeljuje pooblastilo za izdajanje splošnih aktov (tehničnega 
pravilnika), ki obsega pravico nosilca javnega pooblastila, da s svojim splošnim (abstraktnim) aktom 
na obvezen način, torej kot obvezno pravo, ureja določena vprašanja oziroma razmerja. V tem 
okviru lahko javno podjetje kot izvajalec lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v 
skladu s predpisi podrobneje uredi tehnične, oskrbovalne in druge standarde za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. 
 

42. člen 
 (cenik storitev) 

(1) Izvajalec javne službe mora sprejeti cenik storitev navedenih v tem odloku in ga predložiti v 
potrditev občinskemu svetu. 
(2) Cenik storitev, njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v uradnem glasilu občine in začnejo 
veljati petnajsti dan po objavi.  
 
Obrazložitev: 
Z besedilom je določeno, da mora izvajalec javne službe sprejeti cenik storitev, navedenih v odloku 
in ga predložiti občinskemu svetu v potrditev.  
 

43. člen 
 (program ukrepov v primeru izrednih dogodkov) 

(1) Izvajalec javne službe mora program ukrepov v primeru izrednih dogodkov predlagati v sprejem 
občinskemu svetu v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka. 
(2) Program ukrepov v primeru izrednih dogodkov, njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v 
Uradnem listu RS in začnejo veljati petnajsti dan po objavi. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo se nanaša na določilo štirinajste točke prvega odstavka 22. člena Pravilnika o oskrbi s pitno 
vodo (Uradni list RS, št. 35/2006, 41/2008), ki določa, da mora upravljavec v okviru storitev javne 
službe izdelati program ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
 
13 Kazenske določbe 
 

44. člen 
(prekrški) 

(1) Z globo ... se kaznuje za prekršek pravna oseba, če: 
• se ne priključi na javni vodovod v skladu z določili prvega odstavka 10. člena tega odloka; 
• ne omogoči dostopa izvajalcu javne službe do javnega vodovoda in vodovodnega priključka z 

vodomernim mestom v skladu z določilom 33. člena tega odloka; 
• ne pridobi soglasja izvajalca javne službe v skladu z določilom 21. člena tega odloka, 
• ne obnovi vodovodnega priključka, ko ga na to pisno opozori izvajalec javne službe, 
• ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa za opravljanje del na svojem zemljišču v zvezi z 

javnim vodovodom, 
• ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa do interne vodovodne napeljave zaradi pregleda, 

odvzemanja vzorcev vode ali meritve tlaka na omrežju, 
• ne zagotovi dostopa izvajalcu javne službe za odčitavanje, pregled ali zamenjavo 

obračunskega vodomera, 
• ne zagotovi dostopa izvajalcu javne službe za izvajanje rednih vzdrževalnih del na 

vodovodnem priključku, 
• ne upošteva varčevalnih ukrepov iz objav v primeru motenj pri oskrbi s pitno vodo, 
• ne dovoli obnove vodovodnega priključka, 
• ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami izvajalca javne službe, 
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• ne dovoli prehoda za dostop do vodovodnega omrežja, 
• odvzame vodo iz hidrantov na javnem vodovodnem omrežju v nasprotju z določilom prvega 

odstavka 26. člena tega odloka, 
• če uporabi vodo iz hidranta na javnem vodovodu v nasprotju z določili prvega odstavka 27. 

člena tega odloka, 
• če se oskrbuje z vodo iz javnega vodovoda v nasprotju z določili tega odloka, 
• če prestavi, zamenja ali popravi obračunski vodomer brez soglasja izvajalca javne službe, 
• če ne vgradi obračunskega vodomera v času, ki je določen v 45. členu tega odloka. 

(2) Z globo ... se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik 
posameznik. 
(3) Z globo ... se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. 
(4) Z globo ... se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznika. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 3. člena veljavnega Zakona o prekrških /ZP-1/, ki določa, 
da se prekrški lahko določijo z odlokom samoupravne lokalne skupnosti. Z odlokom samoupravne 
lokalne skupnosti se smejo določiti prekrški in predpisati zanje globe samo v določenem znesku ter 
samo za kršitve predpisov, ki jih same izdajajo v okviru svojih pristojnosti, če jih zakon ali uredba še 
ne sankcionirata. V skladu z določilom sedmega odstavka 17. člena veljavnega Zakona o prekrških 
/ZP-1/ se z odlokom samoupravne lokalne skupnosti (občine) lahko predpiše samo globa v 
določenem znesku: 

• za posameznika od 40 do 1.250 eurov; 
• za samostojnega podjetnika in posameznika, ki opravlja dejavnost, od 100 do 30.000 eurov; 
• za pravno osebo od 100 do 75.000 eurov, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja 

gospodarske družbe, šteje za srednje veliko ali veliko gospodarsko družbo, pa od 250 do 
125.000 eurov; 

• za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika 
posameznika in za odgovorno osebo v samoupravni lokalni skupnosti od 40 do 2.500 eurov. 

 
14 Prehodne in končne določbe 
 

45. člen 
 (prenehanje veljavnosti) 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled (Uradni list RS, 
št. 16/2009). 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom je določena t.i. abrogacijska (lat. abrogatio = popolna razveljavitev, tudi odprava) 
klavzula s katero mlajši pravni akt popolnoma razvelljavlja starejši pravni akt. 
 

46. člen 
 (veljavnost odloka) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 66. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, 
da morajo biti statut in drugi predpisi občine objavljeni, veljati pa začnejo petnajsti dan po objavi, če 
ni v njih drugače določeno. Statut in drugi predpisi občine se objavijo v uradnem glasilu. 
 
Številka:  
Datum: 

Občina Bled 
Janez Fajfar, župan
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8) 
 

 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09), vam v prilogi 
pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

 
Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 

službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode. 
 
 
 
 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval predstavnik Inštituta za lokalno 
samoupravo in javna naročila Maribor dr. Boštjan Brezovnik s sodelavci.  
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o načinu opravljanja lokalne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske 
vode. 
 
 
 
 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 
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Občina Bled 
Cesta svobode 13 
4260 Bled 
 
ŠTEVILKA: 
DATUM: 
 
ZADEVA: OSNUTEK ODLOKA O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 
KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI BLED 

 
PRAVNA PODLAGA: 62. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-

UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 3. in 7. člen Zakona o gospodarskih 
javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006-
ZJZP, 38/2010-ZUKN), 149. člen Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni 
list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 
112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 
70/2008, 108/2009), 3. člen Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 
3/2007-UPB4, 17/2008 (21/2008-popr.), 76/2008-ZIKS-1C, 108/2009, 
45/2010-ZIntPK), Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne 
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/2007, 33/2008) in 16. 
člen Statuta Občine Bled (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 
67/2009) 

 
PREDLAGATELJ: Janez Fajfar, župan 
 
PRIPRAVLJAVEC: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor  
 dr. Boštjan Brezovnik, univ. dipl. pravnik 
 Milan Železnik, univ. dipl. pravnik 
 izr. prof. dr. Žan Jan Oplotnik, univ. dipl. ekonomist 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
1 Pravna podlaga 
 
Izhajajoč iz določila prvega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ občina zagotavlja 
opravljanje javnih služb, ki jih sama določi in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom 
(lokalne javne službe). V skladu z določilom 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ občina 
predpiše način in pogoje opravljanja javnih služb, če zakon ne določa drugače.  
 
Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ v drugi točki prvega odstavka 149. člena določa, da je obvezna 
občinska gospodarska javna služba varstva okolja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode. Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ v navedenem členu še določa, da občina zagotovi 
izvajanje navedene javne službe v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe.  
 
Način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb določa Zakon o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/, ki v 3. členu (vrste gospodarskih javnih služb) določa, da so gospodarske javne službe 
republiške in lokalne in so lahko obvezne in izbirne. Obvezna gospodarska javna služba se določi z 
zakonom. 
 
Način opravljanja republiške gospodarske javne službe predpiše Vlada Republike Slovenije z 
uredbo, lokalna skupnost pa z odlokom tako, da je zagotovljeno njeno izvajanje v okviru 
funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov. Tehnični, oskrbovalni, stroškovni, 
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organizacijski in drugi standardi ter normativi za opravljanje gospodarskih javnih služb pa se urejajo 
s predpisi pristojnih ministrov. 
 
Vlada RS je na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ v letu 2011 
izdala Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 
88/2011) s katero je določila vrste nalog, ki se izvajajo v okviru opravljanja storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Navedena 
uredba je začela veljati s 1. januarjem 2012.  
 
Ne glede na način izvajanja (opravljanja) gospodarske javne službe, režim dejavnosti ureja država 
oziroma lokalna skupnost. Glede na navedeno določilo 3. člena Zakon o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/ predvideva izdajo posebnega predpisa (odlok lokalne skupnosti) o načinu 
opravljanja javne službe, s katerim se uredijo pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, viri 
financiranja in način njihovega oblikovanja (v tem okviru tudi cenovni režim), pravice in obveznosti 
uporabnikov in položaj infrastrukture, namenjene izvajanju javne službe. Omenjeno izhaja iz določil 
7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (način opravljanja), ki določa, da se 's 
predpisom iz drugega odstavka 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (odlokom 
lokalne skupnosti) za posamezno gospodarsko javno službo: 
 

• organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v 
režijskem obratu, gospodarskem javnem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije ali 
javnih kapitalskih vložkov), 

• vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev, 
• pogoji za opravljanje 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 opravljanje gospodarske javne službe, ki so 

lastnina republiške ali lokalne skupnosti ter del njihove javne lastnine, ki je javno dobro in 
varstvo, ki ga uživa, 

• drugi elementi pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.' 
 
S predpisom (odlokom) lokalne skupnosti se lahko uredijo vprašanja v zvezi z javno službo, ki so v 
javnem interesu, ne glede na to v kakšni obliki se bo izvajala javna služba. Ta predpis naj bi tudi že 
določal, v kakšni obliki se bo izvajala javna služba. V predpisu (odloku) lokalne skupnosti se torej 
uredijo vsa vprašanja, ki so zaradi javnega interesa pomembna pri gospodarski javni službi - gre 
torej za javnopravno regulacijo javne službe. 
 
2 Opis stanja  
 
Občinski svet Občine Bled je v letu 1998 sprejel Odlok o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja 
odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 59/1998, 65/2002, 
32/2004, 97/2008, 104/2009, 31/2011), s katerim je uredil način opravljanja lokalne gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled.  
 
Na tem mestu moramo opomniti, da je Vlada RS v letu 2011 sprejela Uredbo o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/2011, 8/2012) s katerim 
je določila vrste nalog, ki se izvajajo v okviru opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Navedena uredba je 
začela veljati s 1. januarjem 2012. V skladu z navedenim in upoštevaje določilo tretjega odstavka 
153. člena Ustave RS, ki določa, da morajo biti podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z 
ustavo in z zakoni, mora občinski svet Občine Bled na podlagi določila 3. in 7. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/ z odlokom predpisati način opravljanja lokalne gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Bled tako, da je 
zagotovljeno izvajanje javne službe v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženega 
oskrbovalnega sistema. Z navedenim odlokom mora občinski svet določiti: 
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• organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini po vrstah in številu izvajalcev (v 
režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije), 

• vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko 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 lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa, 
• druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe. 

 
3 Predlog 
 
Na podlagi navedenega predlagam, da občinski svet Občine Bled sprejme v obravnavo pripravljeni 
osnutek Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Bled.  
 

Janez Fajfar, župan 
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Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 
79/2009, 51/2010), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 
32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 
(Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 
Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009), 3. člena Zakona o 
prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB4, 17/2008 (21/2008-popr.), 76/2008-ZIKS-1C, 
108/2009, 45/2010-ZIntPK), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 
(Uradni list RS, št. 88/2011) in 16. člen Statuta Občine Bled (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list 
RS, št. 67/2009) je Občinski svet Občine Bled na ... svoji seji dne ... sprejel 
 
Obrazložitev: 
Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010) v 
62. členu določa, da način in pogoje opravljanja lokalnih javnih služb predpiše občina, če zakon ne 
določa drugače. V tej zvezi moramo opomniti, da Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 
39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 
33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009) v 149. členu določa, da je obvezna 
občinska gospodarska javna služba odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. 
Izvajanje navedene javne službe pa zagotovi občina skladno s predpisi, ki jih sprejme Vlada RS in 
predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe, torej veljavnim Zakonom o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/ /(Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN). 3. člen 
navedenega Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ predvideva izdajo posebnega predpisa 
(odlok lokalne skupnosti) o načinu opravljanja javne službe, s katerim se uredijo pogoji za 
zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, viri financiranja in način njihovega oblikovanja (v tem okviru 
tudi cenovni režim), pravice in obveznosti uporabnikov in položaj infrastrukture, namenjene izvajanju 
javne službe. Omenjeno izhaja iz določil 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ 
(način opravljanja), ki določa, da se s predpisom iz drugega odstavka 3. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (odlokom lokalne skupnosti) za posamezno gospodarsko javno 
službo določi: 

• organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v 
režijskem obratu, gospodarskem javnem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije ali 
javnih kapitalskih vložkov), 

• vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev, 
• pogoji za opravljanje 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 opravljanje gospodarske javne službe, ki so 

lastnina republiške ali lokalne skupnosti ter del njihove javne lastnine, ki je javno dobro in 
varstvo, ki ga uživa, 

• drugi elementi pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe. 
 

Odlok 
o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode v Občini Bled 
 

1 Splošne določbe 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

(1) Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine 
Bled (v nadaljevanju: občina). 
(2) S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega: 

1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe po vrstah in številu izvajalcev, 
2. vrsto in obseg storitev in naloge javne službe ter njihovo prostorska razporeditev, 
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,  
4. pravice in obveznosti uporabnikov,  
5. vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,  
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6. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina občine 
ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa, 

7. nadzor nad izvajanjem javne službe, 
8. kazenske določbe. 

 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 3. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da način opravljanja lokalne (občinske) gospodarske 
javne službe predpiše lokalna skupnost (občina) tako, da je zagotovljeno njeno izvajanje v okviru 
funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/, ki določa, da se s predpisom iz drugega odstavka 3. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah /ZGJS/ (odlokom o načinu opravljanja javne službe) za posamezno gospodarsko 
javno službo določi: 

• organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v 
režijskem obratu, gospodarskem javnem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije ali 
javnih kapitalskih vložkov), 

• vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev, 
• pogoji za opravljanje 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 opravljanje gospodarske javne službe, ki so 

lastnina republiške ali lokalne skupnosti ter del njihove javne lastnine, ki je javno dobro in 
varstvo, ki ga uživa, 

• drugi elementi pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe. 
 

2. člen 
(javna služba) 

(1) Javna služba obsega naslednje naloge: 
• odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo; 
• prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih 

naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih čistilnih naprav z zmogljivostjo enako ali 
večjo od 50 PE, ki niso objekti javne kanalizacije, na območju poselitve, ki ni opremljeno z 
javno kanalizacijo, v katere se lahko odvaja komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih 
stavb; 

• čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata iz prejšnje alineje na komunalni ali 
skupni čistilni napravi; 

• zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne 
naprave z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne kanalizacije, na 
območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, v katere se lahko odvaja komunalna 
odpadna voda iz nestanovanjskih stavb; 

• odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih 
površin in streh. 

(2) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske vode s površin, ki niso javne, se 
ne šteje za javno službo, tudi če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v 
komunalni ali skupni čistilni napravi. 
(3) Za javno službo se šteje tudi odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v 
javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100m2 in ki pripadajo stavbi, iz katere 
se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh. 
 
Obrazložitev:  
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 2. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/2011), ki 
določa, da javna služba obsega naslednje naloge: 

• odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo; 
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• prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih 
naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih čistilnih naprav iz sedmega odstavka 7. 
člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode; 

• čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata iz prejšnje alineje na komunalni ali 
skupni čistilni napravi; 

• zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne 
naprave iz sedmega odstavka 7. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode; 

• odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih 
površin in streh. 

 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 2. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da se odvajanje in čiščenje 
industrijske odpadne vode ter padavinske vode s površin, ki niso javne, ne šteje za javno službo, 
tudi če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni 
napravi. 
 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 2. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da se lahko, če je tako 
določeno v občinskem odloku, za javno službo šteje tudi odvajanje in čiščenje padavinske odpadne 
vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100 m2 in ki 
pripadajo stavbi, iz katere se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh. 
 

3. člen 
(uporabniki) 

(1) Uporabniki javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta in 
upravljavci javnih površin, za katere se zagotavlja izvajanje javne službe. 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek v primeru solastništva stavbe, dela stavbe ali gradbenega 
inženirskega objekta obveznosti uporabnika javne službe lahko izvaja eden od lastnikov, če je med 
njimi o tem dosežen pisni dogovor. 
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena v večstanovanjskih stavbah brez upravnika obveznosti 
uporabnika javne službe lahko izvaja eden od lastnikov stavbe, če je med njimi o tem dosežen pisni 
dogovor. 
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena v večstanovanjskih stavbah z upravnikom obveznosti 
uporabnika javne službe izvaja upravnik stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med lastniki 
stavbe v skladu s predpisom, ki ureja stanovanja. 
 
Obrazložitev: 
Prvi odstavek je oblikovan na podlagi določila prvega odstavka 3. člena Uredbe o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da so uporabniki javne službe lastniki 
stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta in upravljavci javnih površin, za katere se 
zagotavlja izvajanje javne službe. 
 
Drugi odstavek je oblikovan na podlagi drugega odstavka 3. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da v primeru solastništva stavbe, dela stavbe ali 
gradbenega inženirskega objekta obveznosti uporabnika javne službe lahko izvaja eden od 
lastnikov, če je med njimi o tem dosežen pisni dogovor. 
 
Tretji odstavek je oblikovan na podlagi določila tretjega odstavka 3. člena Uredbe o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da lahko v večstanovanjskih stavbah 
brez upravnika obveznosti uporabnika javne službe izvaja eden od lastnikov stavbe, če je med njimi 
o tem dosežen pisni dogovor. 
 
Četrti odstavek je oblikovan na podlagi določila četrtega odstavka 3. člena Uredbe o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da v večstanovanjskih stavbah z 
upravnikom obveznosti uporabnika javne službe izvaja upravnik stavbe, ki zagotavlja porazdelitev 
stroškov med lastniki stavbe v skladu s predpisom, ki ureja stanovanja. 
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4. člen 
(izrazi) 

Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonu s področja varstva okolja 
in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.  
 
Obrazložitev: 
Z besedilom je določeno, da imajo izrazi, uporabljeni v odloku enak pomen, kot je določen v zakonu 
s področja varstva okolja in v podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi podlagi. 
 

5. člen 
(uporaba predpisov) 

Za vprašanja v zvezi z opravljanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej 
urejena s tem odlokom se uporabljajo republiški predpisi s področja varstva okolja.  
 
Obrazložitev: 
Z besedilom je določena subsidiarna uporaba določb republiških predpisov s področja varstva okolja 
za vprašanja v zvezi z opravljanjem javne službe, ki niso posebej urejena v odloku.  
 
2 Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe 
 

6. člen 
(oblika zagotavljanja javne službe) 

Javna služba se opravlja v obliki javnega podjetja (alt. kot koncesionirana dejavnost) na celotnem 
območju občine.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 6. člena Zakona o gospodarskih javnih 
služb /ZGJS/, ki določa, da lokalna skupnost (občina) zagotavlja gospodarske javne službe v 
naslednjih oblikah: • v režijskem obratu, • v javnem gospodarskem zavodu, • v javnem podjetju, • z 
dajanjem koncesij.  
 
3 Vrste in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev  
 

7. člen 
(zagotavljanje javne službe) 

Občina zagotavlja javno službo na območju celotne občine na podlagi tega odlok v skladu z uredbo, 
ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 11. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da občina na podlagi 
občinskega predpisa javno službo zagotavlja na območju celotne občine v skladu z Uredbo o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode. 
 

8. člen 
(obvezne storitve na območju poselitve ali njegovem delu, ki je opremljen z javno 

kanalizacijo) 
(1) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne službe na območju ali njegovem delu, ki 
je opremljeno z javno kanalizacijo, zagotavljati: 

• odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v kanalizacijsko omrežje javne 
kanalizacije, in 

• odvajanje in čiščenje odpadne padavinske odpadne vode, ki se s streh in javnih površin 
odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije. 

(2) v okviru javne službe mora izvajalec javne službe upravljati: 
• male čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, ki jo zagotavlja občina,  
• nepretočne greznice, ki jih zagotavlja občina in upravlja izvajalec javne službe. 

(3) Izvajalec javne službe mora zagotavljati odvajanje in čiščenje: 



 

 

132 

• padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine, 
in 

• industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo. 
(4) Storitve iz prejšnjega odstavka izvajalec javne službe izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne 
kanalizacije kot posebno storitev z uporabo javne infrastrukture in v soglasju z lastnikom 
infrastrukture. 
(5) V primeru prekinitve odvajanja ali čiščenja odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, mora 
izvajalec javne službe izvesti vse potrebne ukrepe, da prepreči škodljive vplive na življenje ali 
zdravje ljudi in živali, okolje in lastnino. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 12. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da mora izvajalec javne 
službe kot obvezno storitev javne službe na območju ali njegovem delu, ki je opremljeno z javno 
kanalizacijo, zagotavljati: 

• odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v kanalizacijsko omrežje javne 
kanalizacije, in 

• odvajanje in čiščenje odpadne padavinske odpadne vode, ki se s streh in javnih površin 
odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije. 

 
Drugi odstavek je oblikovan na podlagi določila drugega odstavka Uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da mora izvajalec javne službe upravljati: 

• male čistilne naprave iz tretjega odstavka 7. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode. Slednji določa, da se lahko na območjih, ki niso opremljena z 
javno kanalizacijo, komunalna odpadna voda izjemoma odvaja v malo komunalno čistilno 
napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki jo zagotavlja občina, če je letna obremenitev 
zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, 
ki ga je treba zagotoviti za priključitev stavbe na kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, 
manjša od 0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad nivojem 
terena, v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije pa ni mogoče brez naprav za 
prečrpavanje, malo čistilno napravo pa upravlja izvajalec javne službe; 

• nepretočne greznice iz četrtega odstavka 7. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode. Slednji določa, da se lahko na območjih, ki niso opremljena z 
javno kanalizacijo, komunalna odpadna voda izjemoma odvaja v nepretočno greznico, ki jo 
zagotavlja občina in upravlja izvajalec javne službe, če so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki 
ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, in če je 
letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine 
kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev stavbe na kanalizacijsko omrežje 
javne kanalizacije, manjša od 0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki 
nastaja nad nivojem terena, v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije pa ni mogoče brez 
naprav za prečrpavanje. 

 
Tretji odstavke je oblikovan na podlagi določila tretjega odstavka 12. člena Uredbe o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da mora izvajalec javne službe 
zagotavljati odvajanje in čiščenje: 

• padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine, 
in 

• industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo. 
 
Četrti odstavek je oblikovan na podlagi določila četrtega odstavka 12. člena Uredbe o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da izvajalec javne službe izvaja storitve 
določene v tretjem odstavku v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot posebno storitev z 
uporabo javne infrastrukture in v soglasju z lastnikom infrastrukture.  
 
Peti odstavek je oblikovan na podlagi določila petega odstavka 12. člena Uredbe o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da mora izvjalec javne službe, v 
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primeru prekinitve odvajanja ali čiščenja odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo izvesti vse 
potrebne ukrepe, da prepreči škodljive vplive na življenje ali zdravje ljudi in živali, okolje in lastnino. 

 
9. člen 

(obvezne storitve na območjih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo) 
(1) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne službe na območju poselitve, ki ni 
opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbe ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb izven teh 
območij zagotavljati: 

• prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri uporabniku 
javne službe in njeno čiščenje na komunalni ali skupni čistilni napravi; 

• prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo 50 PE, in malih 
čistilnih naprav z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne kanalizacije, v 
katere se lahko odvaja komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb. Izvajalec javne 
službe zagotoviti prevzem blata pri uporabniku javne službe v skladu z navodili za 
obratovanje male komunalne čistilne naprave, vendar najmanj enkrat na tri leta, ter njegovo 
obdelavo na komunalni ali skupni čistilni napravi; 

• prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocen obratovanja za male komunalne 
čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi 
pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in prve meritve in obratovalni 
monitoring odpadnih voda, in 

• prve meritve in obratovalni monitoring za male čistilne naprave z zmogljivostjo enako ali večjo 
od 50 PE, ki niso objekti javne kanalizacije, v katere se lahko odvaja komunalna odpadna 
voda iz nestanovanjskih stavb, v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in prve meritve in obratovalni monitoring 
odpadnih voda. 

(2) V primeru uporabe blata, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je, v skladu s predpisom, ki 
ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, zmešano skupaj s komunalno 
odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za 
gnojilo v kmetijstvu, izvajalec javne službe kot obvezno storitev javne službe zagotavlja samo 
storitve iz tretje alineje prejšnjega odstavka. 
(3) Določbe prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo samo v primeru, če lastnik nepretočne 
greznice ali male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, izvajalcu javne 
službe ob vsakokratni izvedbi storitve iz tretje alineje prvega odstavka tega člena predloži pisno 
izjavo, da je uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz 
komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu. 
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za stavbe izven območij poselitve, ki so priključene na 
kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, uporabljajo določbe iz prejšnjega člena. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 13. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da mora izvajalec javne 
službe kot obvezno storitev javne službe na območju iz 6. člena navedene uredbe, ki ni opremljeno z 
javno kanalizacijo, in za stavbe ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb izven teh območij 
zagotavljati: 

• prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri uporabniku 
javne službe in njeno čiščenje na komunalni ali skupni čistilni napravi; 

• prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih 
komunalnih čistilnih naprav iz sedmega odstavka 7. člena navedene uredbe pri uporabniku 
javne službe v skladu z navodili za obratovanje male komunalne čistilne naprave, vendar 
najmanj enkrat na tri leta, ter njegovo obdelavo na komunalni ali skupni čistilni napravi, 

• prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocen obratovanja za male komunalne 
čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi 
pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in prve meritve in obratovalni 
monitoring odpadnih voda, in 

• prve meritve in obratovalni monitoring za male čistilne naprave iz sedmega odstavka 7. člene 
navedene uredbe v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
malih komunalnih čistilnih naprav in prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod. 
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Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 13. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da izvajalec javne službe v 
primeru uporabe blata, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je, v skladu s predpisom, ki ureja 
uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, zmešano skupaj s komunalno odpadno 
vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v 
kmetijstvu, kot obvezno storitev javne službe zagotavlja samo storitve iz tretje alineje prejšnjega 
odstavka. 
 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 13. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da se lahko določbe 
tretjega odstavka uporabljajo samo v primeru, če lastnik nepretočne greznice ali male komunalne 
čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, izvajalcu javne službe ob vsakokratni izvedbi 
storitve iz tretje alineje prvega odstavka tega člena predloži pisno izjavo, da je uporaba blata za 
gnojilo v kmetijstvu, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v 
kmetijstvu. 
 
Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila četrtega odstavka 13. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da se za stavbe izven 
območja poselitve, ki so priključene na kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, uporabljajo določila 
iz 12. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode. 
 

10. člen 
(čiščenje odpadne vode in obdelava blata) 

(1) Za komunalno, industrijsko ali padavinsko odpadno vodo, ki se odvaja v javno kanalizacijo, in 
komunalno odpadno vodo iz nepretočnih greznic mora izvajalec javne službe zagotoviti ustrezno 
čiščenje na komunalni čistilni napravi, skupni čistilni napravi ali čistilni napravi za padavinsko 
odpadno vodo. 
(2) Za neobdelano blato iz malih komunalnih čistilnih naprav in komunalnih ali skupnih čistilnih 
naprav, ki niso opremljene za obdelavo blata mora izvajalec javne službe zagotoviti ustrezno 
obdelavo na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki je opremljena za obdelavo blata. 
(3) Obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki se nanašajo na komunalno odpadno 
vodo in blato, ki nastane pri čiščenju komunalne odpadne vode, ter na padavinsko odpadno vodo s 
streh in javnih površin, ki se odvaja v javno kanalizacijo, izvajalec javne službe izvaja v okviru 
obveznih storitev iz 8. in 9. člena tega odloka. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 15. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da mora izvajalec javne 
službe za komunalno, industrijsko ali padavinsko odpadno vodo, ki se odvaja v javno kanalizacijo, in 
komunalno odpadno vodo iz nepretočnih greznic zagotoviti ustrezno čiščenje na komunalni čistilni 
napravi, skupni čistilni napravi ali čistilni napravi za padavinsko odpadno vodo. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 15. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da mora izvajalec javne 
službe za neobdelano blato iz malih komunalnih čistilnih naprav in komunalnih ali skupnih čistilnih 
naprav, ki niso opremljene za obdelavo blata zagotoviti ustrezno obdelavo na komunalni ali skupni 
čistilni napravi, ki je opremljena za obdelavo blata. 
 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 15. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da mora izvajalec javne 
službe obveznosti, ki se nanašajo na komunalno odpadno vodo in blato, ki nastane pri čiščenju 
komunalne odpadne vode, ter na padavinsko odpadno vodo s streh in javnih površin, ki se odvaja v 
javno kanalizacijo, izvajati v okviru obveznih storitev iz 13. in 14. člena Uredbe o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (oziroma 8. in 9. člena tega odloka). 
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11. člen 
(načrt gospodarjenja z blatom) 

(1) Če je izvajalec javne službe upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave, mora kot 
povzročitelj odpadkov izdelati načrt gospodarjenja z blatom v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z 
odpadki. V načrt gospodarjenja z blatom mora izvajalec javne službe vključiti tudi ravnanje z 
neobdelanim blatom, ki ga prevzema v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena. 
(2) Načrt gospodarjenja z blatom iz prejšnjega odstavka mora biti izdelan v skladu z operativnim 
programom, ki ureja ravnanje z blatom iz komunalnih ali skupnih čistilnih naprav.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 16. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da mora izvajalec javne 
službe, če je upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave, kot povzročitelj odpadkov izdelati 
načrt gospodarjenja z blatom v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. V načrt 
gospodarjenja z blatom mora izvajalec javne službe vključiti tudi ravnanje z neobdelanim blatom, ki 
ga prevzema. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 16. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 
 

12. člen 
(program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode) 

(1) Javna služba se mora izvajati v skladu s programom odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode, ki ga pripravi izvajalec javne službe v skladu z določili uredbe, ki ureja 
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, za obdobje štirih koledarskih let in ga 
pošlje občini v potrditev najkasneje do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove 
veljavnosti. Po potrditvi občine program potrdi odgovorna oseba izvajalca javne službe. 
(2) V primeru sprememb v času veljavnosti programa iz prejšnjega odstavka tega člena izvajalec 
javne službe program spremeni in ga pošlje občini v potrditev. Po potrditvi občine program potrdi 
odgovorna oseba izvajalca javne službe.  
(3) Občina program potrdi, če je skladen z določili tega odloka. 
(4) Program iz prvega odstavka tega člena mora izvajalec javne službe objaviti na svetovnem spletu 
ter uporabnikom javne službe omogočiti vpogled tudi v tiskani izvod na sedežu izvajalca javne 
službe. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 18. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da se mora javna služba 
izvajati v skladu s programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. V 
skladu z določilom petega odstavka 18. člena navedene uredbe program pripravi izvajalec javne 
službe za obdobje štirih koledarskih let in ga pošlje občini v potrditev najpozneje do 31. oktobra v 
koledarskem letu pred začetkom njegove veljavnosti. Po potrditvi občine program potrdi odgovorna 
oseba izvajalca javne službe.  
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila šestega odstavka 18. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da mora izvajalec javne 
službe v primeru sprememb v času veljavnosti programa, program spremeniti in ga poslati občini v 
potrditev. Po potrditvi občine program potrdi odgovorna oseba izvajalca javne službe. 
 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila sedmega odstavka Uredbe o odvajanju 
in čiščenj komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da občina program potrdi, če je 
skladen z občinskim predpisom, ki ureja izvajanje javne službe. 
 
Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila devetega odstavka 18. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da mora izvajalec javne 
službe javno objaviti program na svetovnem spletu ter uporabnikom javne službe omogočiti vpogled 
tudi v tiskani izvod na sedežu izvajalca javne službe. 
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4 Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe 
 
4.1 Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb 
 

13. člen 
(opremljenost z javno kanalizacijo) 

Območje poselitve mora biti zaradi izvajanja javne službe opremljeno z javno kanalizacijo z 
zagotovljenim čiščenjem odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, ali s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 6. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da mora biti območje poselitve zaradi izvajanja 
storitev javne službe opremljeno z javno kanalizacijo z zagotovljenim čiščenjem komunalne odpadne 
vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih 
naprav, ali s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih 
naprav, ali s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav. 
 

14. člen 
(odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb) 

(1) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi na območju iz prejšnjega člena, ki je opremljeno z 
javno kanalizacijo, se mora odvajati neposredno v javno kanalizacijo.  
(2) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v 
stavbi izven območja iz prejšnjega člena, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je letna 
obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega 
voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE, odvajanje 
komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad nivojem terena, pa je mogoče brez naprav za 
prečrpavanje.  
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko na območjih iz prejšnjega člena komunalna 
odpadna voda izjemoma odvaja v malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 
PE, ki jo zagotavlja občina, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, 
preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev stavbe na 
kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, manjša od 0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne vode 
iz stavbe, ki nastaja nad nivojem terena, v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije pa ni mogoče 
brez naprav za prečrpavanje, malo čistilno napravo pa upravlja izvajalec javne službe.  
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko na območjih iz prejšnjega člena komunalna 
odpadna voda izjemoma odvaja v nepretočno greznico, ki jo zagotavlja občina in upravlja izvajalec 
javne službe, če so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
malih komunalnih čistilnih naprav, in če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne 
vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev stavbe 
na kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, manjša od 0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne 
vode iz stavbe, ki nastaja nad nivojem terena, v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije pa ni 
mogoče brez naprav za prečrpavanje.  
(5) Na območjih, ki niso območja iz prejšnjega člena, morajo lastniki stavb zagotoviti odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50 
PE, v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav, njen upravljavec pa mora zagotoviti prevzem blata z uporabo storitev javne službe.  
(6) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko, če je skupna obremenitev zaradi odvajanja odpadne 
vode iz stavb manjša od 50 PE, komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi ali stavbah, izjemoma 
zbira v nepretočni greznici, če so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in če je letna obremenitev zaradi nastajanja 
komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za 
priključitev stavbe na kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, manjša od 0,02 PE, odvajanje 
komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad nivojem terena, v kanalizacijsko omrežje javne 
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kanalizacije pa ni mogoče brez naprav za prečrpavanje, njen upravljavec pa mora zagotoviti 
prevzem celotne količine komunalne odpadne vode z uporabo storitev javne službe.  
(7) Na območjih, ki niso območja iz prejšnjega člena, se lahko komunalna odpadna voda iz 
nestanovanjskih stavb odvaja v malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, enako ali večjo od 
50 PE, ki ni objekt javne kanalizacije in je v lasti in upravljanju lastnika ali lastnikov nestanovanjskih 
stavb, iz katerih se odvaja komunalna odpadna voda, njen upravljavec pa mora zagotavljati prevzem 
blata z uporabo storitev javne službe. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 7. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da se mora komunalna 
odpadna voda, ki nastaja na območju poselitve, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, odvajati 
neposredno v javno kanalizacijo. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 7. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da se mora v javno 
kanalizacijo neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi izven območja 
poselitve, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne 
odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev 
na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja 
nad nivojem terena, pa je mogoče brez naprav za prečrpavanje.  
 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 7. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da se lahko na območjih 
poselitve, ki so opremljeni z javno kanalizacijo komunalna odpadna voda izjemoma odvaja v malo 
komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki jo zagotavlja občina, če je letna 
obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega 
voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev stavbe na kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, 
manjša od 0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad nivojem terena, v 
kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije pa ni mogoče brez naprav za prečrpavanje, malo čistilno 
napravo pa upravlja izvajalec javne službe.  
 
Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila četrtega odstavka 7. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da se lahko na območjih 
poselitve, ki so opremljena z javno kanalizacijo, komunalna odpadna voda izjemoma odvaja v 
nepretočno greznico, ki jo zagotavlja občina in upravlja izvajalec javne službe, če so izpolnjeni pogoji 
iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, in 
če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine 
kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev stavbe na kanalizacijsko omrežje javne 
kanalizacije, manjša od 0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad 
nivojem terena, v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije pa ni mogoče brez naprav za 
prečrpavanje.  
 
Besedilo petega odstavka je oblikovano na podlagi določila petega odstavka 7. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da morajo lastniki stavb na 
območjih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, 
njen upravljavec pa mora zagotoviti prevzem blata z uporabo storitev javne službe.  
 
Besedilo šestega odstavka je oblikovano na podlagi določila šestega odstavka 7. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da se lahko, če je skupna 
obremenitev zaradi odvajanja odpadne vode iz stavb manjša od 50 PE, komunalna odpadna voda, 
ki nastaja v stavbi ali stavbah, izjemoma zbira v nepretočni greznici, če so izpolnjeni pogoji iz 
predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in če 
je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine 
kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev stavbe na kanalizacijsko omrežje javne 
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kanalizacije, manjša od 0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad 
nivojem terena, v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije pa ni mogoče brez naprav za 
prečrpavanje, njen upravljavec pa mora zagotoviti prevzem celotne količine komunalne odpadne 
vode z uporabo storitev javne službe. 
 
4.2 Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na območjih poselitve, ki je opremljeno z javno 

kanalizacijo 
 
4.2.1 Priključitev na javno kanalizacijo 
 

15. člen 
(priključitev na javno kanalizacijo) 

(1) Priključitev na javno kanalizacijo mora biti omogočena za vsako stavbo, v kateri nastaja 
komunalna odpadna voda, na območju poselitve, ki je opremljeno z javno kanalizacijo. 
(2) Izvajalec javne službe mora obvestiti bodočega uporabnika, obvestiti o pogojih odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvga odstavka 7. člena Uredbo o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da se mora komunalna 
odpadna voda, ki nastaja v stavbi na območju poselitve, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, 
odvajati neposredno v kanalizacijo.  
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 17. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da mora izvajalec javne 
službe uporabnike javne službe, ki so priključeni na javno kanalizacijo, pisno obveščati o pogojih 
odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo. 
 

16. člen 
(kanalizacijski priključek) 

(1) Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na sekundarno 
kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije do vključno zadnjega revizijskega jaška pred stavbo, ki je 
priključena na javno kanalizacijo. Če revizijskega jaška ni na parceli, na kateri stoji stavba, 
kanalizacijski priključek poteka do zunanje stene stavbe. 
(2) Kanalizacijski priključek ni objekt javne kanalizacije in pripada stavbi ali gradbenemu 
inženirskemu objektu, v katerem nastaja komunalna ali padavinska odpadna voda.  
(3) Stroški izgradnje in vzdrževanja kanalizacijskega priključka bremenijo uporabnika javne službe.  
(4) Izgradnjo kanalizacijskega priključka lahko uporabnik javne službe naroči pri izvajalcu javne 
službe, ki mu za izgradnjo lahko zaračuna dejanske stroške v skladu z veljavnim cenikom izvajalca 
javne službe. O izgradnji kanalizacijskega priključka skleneta uporabnik in izvajalec javne službe 
posebno pogodbo. 
(5) Uporabnik lahko zgradi kanalizacijski priključek po predhodnem soglasju izvajalca javne službe v 
lastni režiji. 
(6) Če uporabnik ne poveri gradnje kanalizacijskega priključka izvajalcu javne službe, mora njegovo 
gradnjo nadzorovati pooblaščeni predstavnik izvajalca javne službe. Stroške nadzora zaračuna 
izvajalec javne službe uporabniku na podlagi veljavnega cenika izvajalca javne službe.  
(7) Uporabnik je dolžan zgraditi kanalizacijski priključek v skladu z določbami tehničnega pravilnika.  
(8) Izvajalec javne službe izda na podlagi prijave uporabnika, po končani montaži in preizkusu 
vodotesnosti, uporabniku potrdilo, da je kanalizacijski priključek zgrajen v skladu z določbami 
tehničnega pravilnika v roku 30 dni po prejemu prijave uporabnika.   
(9) Izvajalec javne službe zavrne izdajo potrdila iz prejšnjega odstavka tega člena z odločbo, če 
kanalizacijski priključek ni zgrajen v skladu z določbami tehničnega pravilnika in naloži uporabniku 
odpravo pomanjkljivosti.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 19. točke 4. člena Uredbe o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da je kanalizacijski priključek del interne 
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kanalizacije in poteka od mesta priključitve na sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije 
do vključno zadnjega revizijskega jaška pred stavbo, ki je priključena na javno kanalizacijo. Če 
revizijskega jaška ni na parceli, na kateri stoji stavba, kanalizacijski priključek poteka do zunanje 
stene stavbe. 
 
Besedili drugega in tretjega odstavka sta oblikovani na podlagi določila prvega odstavka 14. člena 
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da kanalizacijski 
priključek ni objekt javne kanalizacije in pripada stavbi ali gradbenemu inženirskemu objektu, v 
katerem nastaja komunalna ali padavinska odpadna voda. 
 
Z besedilom četrtega odstavka je določeno, da lahko uporabnik naroči izgradnjo kanalizacijskega 
priključka pri izvajalcu javne službe, ki pa mu lahko za izgradnjo zaračuna dejanske stroške v skladu 
z veljavnim cenikom izvajalca javne službe. V skladu z določilom 42. člena tega odloka mora 
izvajalec sprejeti cenik storitev in ga predložiti v potrditev občinskemu svetu. Cenik in njegove 
spremembe in dopolnitve se objavijo v uradnem glasilu občine in začnejo veljati petnajsti dan po 
objavi. Z besedilom je še določeno, da uporabnik in izvajalec javne službe o izgradnji 
kanalizacijskega priključka skleneta posebno pogodbo. 
 
Z besedilom petega odstavka je določeno, da lahko uporabnik zgradi kanalizacijski priključek po 
predhodnem soglasju izvajalca javne službe v lastni režiji. Na tem mestu moramo opomniti, da lahko 
uporabnik zgradi kanalizacijski priključek v skladu z določbami zakona, ki ureja graditev objektov in v 
skladu z določbami tehničnega pravilnika, kot izhaja iz določila sedmega odstavka. Izvajalec javne 
službe pa izda soglasje za izgradnjo kanalizacijskega priključka v skladu z določili zakona, ki ureja 
splošni upravni postopek. 
 
Z besedilom šestega odstavka je določeno, da mora uporabnik, ki ne poveri gradnje 
kanalizacijskega priključka izvajalcu javne službe, med gradnjo kanalizacijskega priključka zagotoviti 
nadzor pooblaščenega predstavnika izvajalca javne službe. Stroške nadzora pa zaračuna izvajalec 
javne službe uporabniku na podlagi veljavnega cenika izvajalca javne službe.  
 
Z besedilom sedmega odstavka je določeno, da je uporabnik dolžan zgraditi kanalizacijski priključek 
v skladu z določbami tehničnega pravilnika. Tehnični pravilnik mora izvajalec javne službe 
občinskemu svetu predložiti v sprejem v roku 6 mesecev po sklenitvi koncesijske pogodbe v skladu z 
določili tega odloka in drugih veljavnih predpisov (41. člen Odloka). 
 
Z besedilom osmega in devetega je določen postopek izdaje potrdila, s katerim izvajalec javne 
službe potrdi, da je kanalizacijski priključek zgrajen v skladu z določbami tehničnega pravilnika. 
Izvajalec javne službe pa lahko izdajo potrdila zavrne z odločbo, če kanalizacijski priključek ni 
zgrajen v skladu z določbami tehničnega pravilnika in naloži uporabniku odpravo pomanjkljivosti. Na 
tem mestu moramo opomniti, da mora izvajalec javne službe voditi postopek izdaje oziroma 
zavrnitve potrdila v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek. 
 

17. člen 
(prijava gradnje kanalizacijskega priključka) 

(1) Uporabnik mora najmanj 30 dni pred začetkom gradnje kanalizacijskega priključka prijaviti 
izvajalcu javne službe začetek gradnje kanalizacijskega priključka ter si na podlagi pisne vloge 
pridobiti tehnične smernice za gradnjo kanalizacijskega priključka na podlagi določb tehničnega 
pravilnika.  
(2) K pisni vlogi iz prvega odstavka tega člena mora uporabnik priložiti: 

1. pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekt, ki se priključuje na javno kanalizacijo, ali 
dokazilo, da je bil objekt zgrajen pred letom 1967, 

2. potrjen izris iz katasterskega načrta za objekt, ki se priključuje na javno kanalizacijo, 
3. grafični prikaz, iz katerega je razvidna lega in tlorisna velikost objekta (situacija) ter 

predvideni priključki na javno infrastrukturo, 
4. dokazilo o ustanovljeni služnosti na zemljiščih, preko katerih naj bi potekal kanalizacijski 

priključek, v primeru, če investitor poveri gradnjo priključka na kanalizacijo izvajalcu javne 
službe.  
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Obrazložitev: 
Z besedilom prvega odstavka je določen postopek za pridobitev tehničnih smernic za gradnjo 
kanalizacijskega priključka. Tehnične smernice izda izvajalec javne službe na podlagi vloge 
uporabnika, ki mora gradnjo prijaviti najmanj 30 dni pred začetkom del.  
 
Z besedilom drugega odstavka so določeni dokumenti, ki jih mora uporabnik predložiti k pisni vlogi. 
 

18. člen 
(priključitev spojnega kanala kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo) 

(1) Neposredno priključitev spojnega kanala kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo izvede 
na stroške uporabnika izvajalec javne službe, na podlagi izdanega potrdila iz osmega odstavka 16. 
člena tega odloka.  
(2) Priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo ni dovoljena, če: 

• je javna kanalizacija v takem stanju, da ne zagotavlja kvalitetnega odvajanja odpadnih vod, 
• odpadne vode vsebujejo snovi, ki jih ni mogoče mehansko in biološko očistiti, oziroma so te 

odpadne vode po kvaliteti v nasprotju z veljavnimi predpisi, 
• izvajalec javne službe ni izdal potrdila iz osmega odstavka 16. člena tega odloka. 

(3) Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo oziroma pred povečanjem obstoječe priključne 
moči mora bodoči uporabnik plačati pristojbino v skladu z merili, določenimi v tehničnem pravilnikom 
in cenikom storitev. O plačilu pristojbine skleneta bodoči uporabnik in izvajalec javne službe posebno 
pogodbo.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki 
določa, se objekti in naprave, namenjeni za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, ki so 
določeni kot javno dobro, lahko uporabljajo samo na način in pod pogoji, določenimi z zakonom. 
Lokalna skupnost pa lahko predpiše pogoje in način javne, posebne in podrejene rabe objektov in 
naprav, namenjenih za izvrševanje lokalnih gospodarskih javnih služb.  
 
Z besedilom prvega odstavka je določeno, da neposredno priključitev spojnega kanala 
kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo izvede na stroške uporabnika izvajalec javne 
službe, na podlagi izdanega potrdila o izgradnji kanalizacijskega priključka v skladu z določbami 
tehničnega pravilnika. To besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 14. člena 
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da kanalizacijski 
priključek ni objekt javne kanalizacije in pripada stavbi ali gradbenemu inženirskemu objektu, v 
katerem nastaja komunalna ali padavinska odpadna voda. 
 
 Z besedilom drugega odstavka so določeni primeri, ko priključitev spojnega kanala na javno 
kanalizacijo ni dovoljena.  
 
Z besedilom tretjega odstavka je določena obveznost uporabnika, ki mora pred priključitvijo objekta 
na javno kanalizacijo oziroma pred povečanjem priključne moči plačati pristojbino v skladu z merili, 
določenimi v tehničnem pravilnikom in cenikom storitev. 
 
4.2.2 Odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije 
 

19. člen 
(odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije) 

(1) Odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacijo je dovoljen na predlog lastnika objekta v 
primeru rušenja priključnega objekta. 
(2) Kanalizacijski priključek se odklopi na stroške lastnika objekta tako, da se zamaši na mestu 
priključitve na javno kanalizacijo.  
(3) Vlogo za odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije mora podati lastnik objekta, ki 
objekt ruši v pisni obliki, najkasneje 30 dni pred predvidenim odklopom priključka. O vlogi za odklop 
kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije mora izvajalec javne službe odločiti z upravno 
odločbo. 
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(4) Izvajalec javne službe ima pravico odklopiti priključek z javne kanalizacije, če uporabnik ne 
spoštuje določil republiških predpisov, tega odloka in tehničnega pravilnika na podlagi odločbe 
pristojnega inšpektorja. Pred odklopom kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije mora dati 
izvajalec javne službe uporabniku primeren rok za odpravo pomanjkljivosti, ki pa ne sme biti krajši od 
30 dni in ne daljši od 90 dni.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 14. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da kanalizacijski priključek ni objekt javne 
kanalizacije in pripada stavbi ali gradbenemu inženirskemu objektu, v katerem nastaja komunalna ali 
padavinska odpadna voda. 
 
Z besedilom prvega in drugega odstavka odstavka je določeno, da je odklop kanalizacijskega 
priključka z javne kanalizacije dovoljen na predlog lastnika objekta v primeru rušenja priključnega 
objekta. Kanalizacijski priključek pa se odklopi na stroške lastnika objekta tako, da se zamaši na 
mestu priključitve na javno kanalizacijo. 
 
Z besedilom tretjega odstavka je določen postopek za izdajo odločbe o odklopu kanalizacijskega 
priključka z javne kanalizacije.  
 
Z besedilom četrtega odstavka je določena pravica izvajalca javne službe, ki lahko odklopi 
kanalizacijski priključek z javne kanalizacije, če uporabnik ne spoštuje določil republiških predpisov, 
tega odloka in tehničnega pravilnika, na podlagi odločbe pristojnega inšpektorja. Pred odklopom 
kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije mora dati izvajalec javne službe uporabniku primeren 
rok za odpravo pomanjkljivosti, ki pa ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 90 dni. Na tem mestu 
moramo opomniti, da nadzor nad izvajanjem določb veljavnega Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ in 
na njegovi podlagi izdanih predpisov opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja. 
 
4.3 Prevzem in obdelava gošč iz premičnih suhih stranišč  
 

20.  člen 
(prevzem in obdelava gošč iz premičnih suhih stranišč) 

(1) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti prevzem in obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč. 
 
(2) Stroške prevzema in obdelave gošč zaračuna izvajalec javne službe lastniku premičnega suhega 
stranišča oz. uporabniku, ki preda goščo v obdelavo na podlagi cenika izvajalca javne službe.  
 
Obrazložitev: 
Z besedilom je določena obveznost izvajalca javne službe, ki mora zagotoviti prevzem in obdelavo 
gošč iz premičnih suhih stranišč. Stroške prevzema in obdelave gošč pa izvajalec javne službe 
zaračuna lastniku premičnega suhega stranišča oz. uporabniku, ki preda goščo v obdelavo na 
podlagi cenika izvajalca javne službe. 
 
4.4 Odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode v naselju ali delu naselja, ki ni 

opremljeno z javno kanalizacijo 
 

21. člen 
(praznjenje nepretočnih greznic) 

(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti redno praznjenje nepretočnih greznic v naselju ali delu 
naselja, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo in prevzem, čiščenje ter obdelavo komunalne odpadne 
vode in neobdelanega blata pri upravljavcu komunalne ali skupne čistilne naprave. 
(2) Izvajalec javne službe zaračuna uporabniku stroške praznjenja nepretočnih greznic in prevzema, 
čiščenja ter obdelave komunalne odpadne vode in neobdelanega blata pri upravljavcu komunalne ali 
skupne čistilne naprave iz prvega tega člena, na podlagi cenika izvajalca javne službe.  
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Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila druge alineje prvega odstavka 2. člena 
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da javna služba 
obsega tudi naloge prevzema komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic. Ob tem 
moramo opomniti tudi na določilo prve alineje tretjega odstavka 11. člena navedene uredbe, ki 
določa, da mora občina z občinskim predpisom določiti obseg in način izvajanja javne službe ter 
obveznosti, ki se nanašajo na prevzem, čiščenje in obdelavo komunalne odpadne vode in 
neobdelanega blata iz nepretočnih greznic pri upravljavcu komunalne ali skupne čistilne naprave, ki 
ima za obdelavo blata proste zmogljivosti.  
 
Z besedilom drugega odstavka je določeno, da izvajalec javne službe zaračuna stroške praznjenja 
nepretočnih greznic in prevzema, čiščenja ter obdelave komunalne odpadne vode in neobdelanega 
blata pri upravljavcu komunalne ali skupne čistilne naprave iz prvega tega člena, na podlagi cenika 
izvajalca javne službe. 
 

22. člen 
(prevzem blata iz obstoječih greznic) 

(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzem blata iz obstoječih greznic. 
(2) Prevzem blata iz obstoječih greznic mora izvajalec javne službe zagotoviti enkrat na tri leta. 
(3) Stroške prevzema blata iz obstoječih greznic zaračuna izvajalec javne službe uporabniku na 
podlagi cenika izvajalca javne službe. 
(4) Določila tega člena se ne uporabljajo za obstoječe greznice, iz katerih se blato uporablja v skladu 
s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega in drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 25. člena 
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da se do rokov, 
ki so določeni za doseganje standardov opremljenosti (prvi odstavek 25. člena Uredbe), prevzem 
blata iz obstoječih greznic šteje za javno službo, izvajalec javne službe pa mora kot obvezno storitev 
javne službe zagotavljati tudi prevzem neobdelanega blata iz obstoječih greznic pri uporabniku 
storitev, ko je to potrebno, vendar najmanj enkrat na tri leta in obdelavo prevzetega blata na 
komunalni ali skupni čistini napravi.  
 
Z besedilom tretjega odstavka je določeno, da izvajalec javne službe zaračuna stroške prevzema 
blata iz obstoječih greznic uporabniku na podlagi cenika izvajalca javne službe. 
 
Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila četrtega odstavka 25. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da se za obstoječe 
greznice, iz katerih se blato uporablja v skladu s predpisi, ki urejajo uporabo blata iz komunalnih 
čistilnih naprav v kmetijstvu, ne uporabljajo določbe navedene uredbe, ki določajo, da se prevzem 
neobdelanega blata iz obstoječih greznic šteje za javno službo (tretji odstavek 25. člena Uredbe).   
 
4.5 Prekinitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode 
 

23. člen 
(trajna prekinitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode) 

(1) Izvajalec javne službe lahko na stroške uporabnika brez odjave in brez odgovornosti za 
morebitno škodo, ki nastane ob tem, prekine odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode v 
javno kanalizacijo s prekinitvijo dobave vode iz javnega vodovoda, če: 

• z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za vodni vir ali javni vodovod, 
• stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka ogroža zdravje uporabnikov, 
• odpadne vode uporabnika ogrožajo zdravje občanov in varno obratovanje javne kanalizacije,  
• kvaliteta odpadne vode na izpustu v kanalizacijo ne ustreza zahtevam veljavne zakonodaje, 
• če niso izpolnjeni pogoji za priključitev na javno kanalizacijo določeni s tem odlokom in 

tehničnim pravilnikom, 
• če uporabnik ne izpolnjuje pogojev določenih s tem odlokom in tehničnim pravilnikom, 
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• če uporabnik ne poravna računov za izvajanje storitev javne službe tudi po prejemu opomina, 
vendar s tem ne sme biti prizadet drug uporabnik, 

• če uporabnik pisno zahteva odklop kanalizacijskega priključka zaradi rušenja objekta. 
(2) Uporabnik mora v primeru prekinitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz 
prvega odstavka tega člena prekiniti črpanje vode iz lastnih virov ali virov, pridobljenih na podlagi 
koncesije. 
(3) Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode iz prvega odstavka tega člena se prekine za 
določen čas do odprave vzroka za prekinitev.  
(4) Stroške prekinitve odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode in stroške ponovne 
priključitve na javno kanalizacijo ter vse morebitne stroške, ki so nastali kot posledica vzroka 
prekinitve mora pred ponovno priključitvijo na javno kanalizacijo poravnati uporabnik. Uporabnik je 
dolžan poravnati tudi stroške za škodo na objektih in napravah javne kanalizacije, če je nastala 
škoda na teh objektih in napravah zaradi njegovega ravnanja. 
(5) Stroški prekinitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode in stroški ponovne 
priključitve na javno kanalizacijo se določijo s cenikom storitve izvajalca javne službe. Stroške za 
škodo iz prejšnjega odstavka tega člena ugotovi izvajalec javne službe. 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom prvega odstavka so določeni primeri, ko lahko izvajalec javne službe na stroške 
uporabnika brez odjave in brez odgovornosti za morebitno škodo, ki nastane ob tem, prekine 
odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo s prekinitvijo dobave vode. 
Kot je določeno z tretjim odstavkom tega člena se lahko odvajanje komunalne in padavinske 
odpadne vode prekine le za čas do odprave vzroka za prekinitev. 
 
Z besedilom drugega odstavka je določena obveznost uporabnika, ki mora v primeru prekinitve 
odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode prekiniti črpanje vode iz lastnih virov ali virov, 
pridobljenih na podlagi koncesije.  
 
Z besedilom četrtega in petega odstavka je določen način kritja stroškov prekinitve odvajanja 
komunalne in padavinske odpadne vode. 
 

24. člen 
(začasna prekinitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode) 

(1) Izvajalec javne službe lahko začasno prekine odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode 
zaradi izvedbe planiranih vzdrževalnih del na objektih in napravah javne kanalizacije, za čas 
odprave nepredvidljivih okvar na objektih in napravah javne kanalizacije.  
(2) O prekinitvi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz prejšnjega odstavka tega člena 
mora izvajalec javne službe uporabnike obvestiti preko sredstev javnega obveščanja in na drug 
krajevno običajen način vsaj 8 dni pred prekinitvijo. 
 
(2) V primeru nepredvidljivih prekinitev, ki trajajo do ene ure obveščanje iz prejšnjega odstavka tega 
člena ni obvezno. 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom so določeni primeri, ko lahko izvajalec javne službe začasno prekine odvajanje 
komunalne in padavinske odpadne vode in način obveščanja uporabnikov javne službe v primerih 
začasnih prekinitev. 
 

25. člen 
(prekinitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v primeru višje sile) 

(1) V primeru višje sile, kot so potres, požar, poplave, vdori in izlitja škodljivih snovi v javno 
kanalizacijo, onesnaženja vodnih virov in podobno ima izvajalec javne službe pravico brez povračila 
škode prekiniti odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode.  
(2) Izvajalec javne službe mora v primerih iz prejšnjega odstavka postopati skladno s sprejetimi 
načrti za take primere.  
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(3) Izvajalec javne službe mora o prekinitvi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz 
prvega odstavka tega člena mora izvajalec javne službe uporabnike obvestiti preko sredstev javnega 
obveščanja in na drug krajevno običajen način. 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom prvega odstavka je določeno, da ima izvajalec javne službe b primeru višje sile pravico 
brez povračila škode prekiniti odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode. Na tem mestu 
moramo opomniti, da mora izvajalec javne službe, ki je koncesionar, v skladu z določilom 50. člena 
veljavnega Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ v okviru objektivnih možnosti opravljati 
koncesionirano gospodarsko javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje 
sile. V tem primeru ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali 
zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.  
 
Z besedilom drugega odstavka je določeno, da mora izvajalec javne službe v primerih višje sile 
postopati skladno s sprejetimi načrti za take primere.  
 
Z besedilom tretjega odstavka je določena obveznost izvajalca javne službe, da mora o prekinitvi 
odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v primeru višje sile o tem obvestiti uporabnik 
preko sredstev javnega obveščanja in na drug krajevno običajen način. 
 
4.6 Evidence 

26. člen 
(evidence) 

Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne 
službe. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 19. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode, ki v prvem odstavku določa, da mora izvajalec javne službe voditi 
evidenco o: 

• naseljih, kjer izvaja storitve javne službe, in načinu njenega izvajanja, 
• območjih poselitve, kjer izvaja storitve javne službe, in načinu njenega izvajanja, 
• stavbah, kjer izvaja storitve javne službe, in načinu, vrsti in obsegu njenega izvajanja, 
• uporabniku storitev javne službe, 
• javnih kanalizacijskih sistemih, 
• iztokih iz javnih kanalizacijskih sistemov, 
• dolžini primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja javne kanalizacije, 
• komunalnih in skupnih čistilnih napravah padavinske odpadne vode, ki so javna infrastruktura 

za izvajanje javne službe, 
• kanalizacijskih priključkih, nepretočnih greznicah, obstoječih greznicah, malih komunalnih 

čistilnih napravah z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih čistilnih napravah iz sedmega 
odstavka 7. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, 

• izjavah iz tretjega odstavka 13. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode in nepretočnih greznicah, obstoječih greznicah ali malih čistilnih 
napravah z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, na katere se te nanašajo, 

• cestnih motornih vozilih in opremi za prevzem in prevoz komunalne odpadne vode in 
neobdelanega blata iz nepretočnih in obstoječih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z 
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav iz sedmega odstavka 7. 
člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, 

• delovnih mestih, na katerih se izvajajo naloge, povezane z izvajanjem javne službe,  
• drugih osnovnih sredstvih, namenjenih izvajanju javne službe,  
• napravah, ki odvajajo industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo,  
• utrjenih površinah in strehah, s katerih se odvaja padavinska odpadna voda v javno 

kanalizacijo,  
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• bilanci količinskih tokov kanalizacijskega sistema v skladu s shemo, ki je sestavni del navodil 
iz tretjega odstavka 20. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode, 

• prevzemu komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih in obstoječih greznic ter 
komunalnih in skupnih čistilnih naprav, ki niso opremljene za obdelavo blata,  

• poročilih o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu oziroma ocenah obratovanja za male 
komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,  

• poročilih o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za male komunalne čistilne naprave iz 
sedmega odstavka 7. člena te Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode, 

• poročilih o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za male komunalne čistilne naprave z 
zmogljivostjo, enako ali večjo od 50 PE, ki jih upravljajo,  

• količinah obdelanega, predelanega in odstranjenega blata iz komunalnih ali skupnih čistilnih 
naprav,  

• vzdrževanju in čiščenju javne infrastrukture, namenjene izvajanju javne službe, in  
• stroških in cenah obveznih storitev javne službe.  

 
Sestavni del navedene evidence so tudi evidenčni listi o oddaji obdelanega blata v odstranjevanje v 
skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, ter letna poročila o uporabi obdelanega blata v 
kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.  
 
Izvajalec javne službe mora navedeno evidenco hraniti najmanj pet let. 
 
4.7 Obveščanje uporabnikov javne službe 
 

27. člen 
(obveščanje uporabnikov javne službe) 

(1) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, ki so priključeni na javno kanalizacijo, 
pisno obveščati: 

• na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti komunalna in padavinska odpadna 
voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, in 

• o pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo. 
(2) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, ki so lastniki ali upravljavci nepretočnih 
greznic, obstoječih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in 
malih komunalnih čistilnih naprav, ki niso objekti javne kanalizacije, v katere se odvaja komunalna 
odpadna voda iz nestanovanjskih stavb, pisno obveščati: 

• na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti ali obdeluje komunalno odpadko vodo in 
blato, 

• o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode in blata pri 
uporabnikih storitev,  

• o rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa oziroma izdelave ocene 
obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in  

• o rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa za male komunalne 
čistilne naprave, ki niso objekti javne kanalizacije, v katere se odvaja komunalna odpadna 
voda iz nestanovanjskih stavb.  

(3) Izvajalec javne službe mora obveščanje iz prvega in drugega odstavka tega člena izvesti 
najpozneje v treh mesecih po sprejemu programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ali 
najmanj osem dni pred spremembo pogojev iz prvega odstavka tega člena. 
 
(4) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe iz drugega odstavka tega člena obvestiti o 
datumu dejanskega opravljanja obveznih storitev javne službe s priporočeno pošto najmanj 15 dni 
pred predvideno izvedbo storitve. 
(5) Uporabniki javne službe iz prejšnjega odstavka lahko zahtevajo spremembo datuma opravljanja 
obveznih storitev javne službe najmanj osem dni pred predvideno izvedbo storitve. V tem primeru 
mora biti obvezna storitev izvedena najpozneje v 30 dneh po poslani zahtevi. 
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Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 17. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da mora izvajalec javne 
službe uporabnike javne službe, ki so priključeni na javno kanalizacijo, pisno obveščati: 

• na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti komunalna in padavinska odpadna 
voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, in 

• o pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 17. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da mora izvajalec javne 
službe uporabnike javne službe, ki so lastniki ali upravljavci nepretočnih greznic, obstoječih greznic, 
malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih 
napravic sedmega odstavka 7. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode, pisno obveščati: 

• na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti ali obdeluje komunalno odpadno vodo in 
blato, 

• o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode in blata pri 
uporabnikih storitev,  

• o rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa oziroma izdelave ocene 
obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in  

• o rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa za male komunalne 
čistilne naprave, ki niso objekti javne kanalizacije, v katere se odvaja komunalna odpadna 
voda iz nestanovanjskih stavb.  

 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 17. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da mora izvajalec javne 
službe obveščanje iz navedenega prvega in drugega odstavka izvesti najpozneje v treh mesecih po 
sprejemu programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ali najmanj osem dni pred 
spremembo pogojev iz prvega odstavka tega člena. 
 
Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila četrtega odstavka 17. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da mora izvajalec javne 
službe uporabnike javne službe iz drugega odstavka tega člena obvestiti o datumu dejanskega 
opravljanja obveznih storitev javne službe s priporočeno pošto najmanj 15 dni pred predvideno 
izvedbo storitve. 
 
Besedilo petega odstavka je oblikovano na podlagi določila petega odstavka 17. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da lahko uporabniki javne 
službe zahtevajo spremembo datuma opravljanja obveznih storitev javne službe najmanj osem dni 
pred predvideno izvedbo storitve. V tem primeru mora biti obvezna storitev izvedena najpozneje v 30 
dneh po poslani zahtevi. 
 
5 Pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe ter prepovedi 
 

28. člen 
(pravice uporabnikov storitev javne službe) 

Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev izvajalca 
javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 1. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/, ki določa, da se z gospodarskimi javnimi službami zagotavljajo materialne javne 
dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja 
občina zaradi zagotavljanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu. Na tem 
mestu moramo opomniti tudi na določilo prvega odstavka 5. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/, ki določa, da so javne dobrine pod enakimi z zakonom ali odlokom lokalne 
skupnosti določenimi pogoji dostopne vsakomur. 
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29. člen 

(obveznosti uporabnikov storitev javne službe) 
(1) Uporabniki imajo naslednje obveznosti: 

• zgraditi objekt in naprave interne kanalizacije, skladno s tehnično dokumentacijo in izdanim 
soglasjem izvajalca javne službe, 

• omogočiti izvajalcu javne službe pregled interne kanalizacije in sestavo odpadne vode v 
vsakem času, tudi izven obratovalnega časa, 

• redno vzdrževati interno kanalizacijo, z vsemi objekti in napravami, priključek, interne čistilne 
naprave in voditi dnevnik obratovanja posamezne interne čistilne naprave, 

• redno kontrolirati sestavo odpadne vode in rezultate na zahtevo posredovati izvajalcu javne 
službe, 

• pravočasno opozarjati na ugotovljene pomanjkljivosti na javni kanalizaciji, 
• obveščati izvajalca javne službe o vseh spremembah pogojev za priključitev, 
• redno plačevati odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na podlagi 

izdanih računov, 
• odvajati odpadno vodo, ki ne prekoračuje mejnih koncentracij, določenih s predpisi,  
• dolžnost prijaviti izvajalcu javne službe vsako spremembo količine in kvalitete odpadne vode 

takoj, ko ugotovijo spremembo, 
• dolžnost spremeniti priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja komunalne in 

padavinske odpadne vode, 
• uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrijsko odpadno vodo, morajo najmanj 

štirikrat letno oziroma ob vseh spremembah, predložiti izvajalcu javne službe analizo 
odpadne vode, izdelavno v skladu s predpisi, 

• če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih učinkov, morajo izvajalca pismeno 
obvestiti o spremembah načina obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi dodatnih 
tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih učinkov predčiščenja, 

• pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi naslova, lastništva stavbe in 
spremembah na stavbi, ki imajo vpliv na odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode in obračun stroškov, 

• dovoliti oziroma omogočiti izvajalcu javne službe dostop do obračunskega vodomera oziroma 
do merilnega mesta, 

• dovoliti opravljanje del na svoji lastnini, kadar gre za kontrolo kanalizacijskega priključka in 
interne kanalizacije ali ugotavljanja količin in lastnosti odpadne vode, 

• upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode.  
(2) Uporabniki ne smejo prekiniti odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode drugemu 
uporabniku, ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila četrte alineje 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/, ki določa, da se z odlokom o načinu opravljanja javne službe določijo pravice in 
obveznosti uporabnikov. 
 

30. člen 
(prepovedi) 

(1) Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti komunalno odpadno vodo, ki bi lahko: 
• povzročila požar ali nevarnost eksplozije, 
• povzročila korozijo ali kako drugače poškodovala kanal, naprave, opremo in ogrožale zdravje 

ljudi, 
• povzročale ovire v kanalih ali kako drugače motile delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin 

in lepljivih snovi, 
• stalno ali občasno povzročala hidravlične preobremenitve in tako škodljivo vplivala na 

delovanje javne kanalizacije, 
• povzročala, da v kanalih nastajajo škodljivi plini, 
• povzročala ogrevanje odpadne vode preko predpisane temperature, 
• zavirala tehnološke postopke na čistilni napravi, 
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• povzročala onesnaženje z radioaktivnimi snovmi, 
• vsebovala drugo snov, ki šteje za nevarno in škodljivo snov in katere koncentracija je nad s 

predpisi dovoljenimi mejnimi vrednostmi.  
(2) V primeru, da nastane na objektih in napravah javne kanalizacije škoda zaradi nepravilnega 
ravnanja uporabnika, je ta dolžan izvajalcu javne službe poravnati stroške za odpravo škode. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, k 
določa, da se objekti in naprave, namenjeni a izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, ki so 
določeni kot javno dobro, lahko uporabljajo samo na način in pod pogoji, določenimi z zakonom. 
Lokalna skupnost (občina) lahko predpiše pogoje in način javne, posebne in podrejene rabe 
objektov in naprav, namenjenih za izvrševanje lokalnih gospodarskih javnih služb. Z uporabo 
objektov in naprav, namenjenih za izvajanje gospodarskih javnih služb, ali s pogoji za njihovo rabo 
se ne sme omejevati osnovni namen objekta ali naprave, razen če to zahteva ohranitev njegove 
substance. 
 

31. člen 
(obveznosti izvajalcev del) 

(1) Izvajalci del, kateri izvajajo vzdrževalna in druga dela na cestah, ulicah in trgih ter s svojimi deli 
posegajo v in na območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in objektov, ki so potrebni 
za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, si morajo predhodno pridobiti soglasje 
izvajalca javne službe.  
(2) Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko 
omrežje in naprave v prvotno stanje.  
(3) Upravljavci drugih objektov in naprav (vodovod, elektro omrežje, toplovod, plinovod, telefonsko 
omrežje itd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostane 
kanalizacijsko omrežje in naprave nepoškodovane. 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom prvega odstavka je določena obveznost izvajalcev del, ki si morajo pred izvajanjem 
vzdrževalnih in drugih del na cestah, ulicah in trgih, s katerimi posegajo v in na območje 
kanalizacijskega omrežja, predhodno pridobiti soglasje izvajalca javne službe. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila 5. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da je javna kanalizacija javna infrastruktura 
lokalnega pomena, ki jo zagotavlja občina. V skladu z navedenim morajo izvajalci del pri vzdrževanju 
in rekonstrukciji cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in naprave v prvotno stanje. 
 
Z določilom tretjega odstavka je določena obveznost upravljavcev objektov, ki morajo pri opravljanju 
del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostane kanalizacijsko omrežje in naprave 
nepoškodovane. 
 
6 Viri financiranja javne službe in način njenega oblikovanja 
 

32. člen 
(viri financiranja storitev) 

Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe: 
• iz plačil uporabnikov storitev javne službe, 
• iz proračuna občine, 
• iz dotacij, donacij in subvencij, 
• iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.  

 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določil 59. in 60. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/. V skladu z določilom 59. člena 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, 
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nadomestila ali povračila. Navedene cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se določi 
subvencioniranje, se določita tudi višina in vir subvencij. Sredstva za subvencije pa se zagotovijo v 
proračunu občine (60. člen ZGJS). 
 

33. člen 
 (viri financiranja infrastrukture) 

Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo: 
• iz plačil uporabnikov storitev javne službe, 
• iz proračuna občine, 
• iz dotacij, donacij in subvencij, 
• iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine. 

 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 68/2009), ki 
določa, da je cena storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode sestavljena iz omrežnine, stroškov izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode in stroškov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, ki se pri kalkulaciji cene in na računu 
prikazujejo ločeno. Stroški omrežnine pa vključujejo tudi stroške amortizacije infrastrukture javne 
službe ali stroške najemnine infrastrukture, ki pa je namenski prihodek občine in se namensko 
uporablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero je bila 
zaračunana (10. člen Pravilnika). Ob navedenem so med viri financiranja infrastrukture navedena 
tudi sredstva iz dolgoročnega kreditiranja. To besedilo je oblikovano na podlagi določila 63. člena 
Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da se lahko infrastrukturni objekti 
gospodarskih javnih služb financirajo iz sredstev, dobljenih s kratkoročnimi ali dolgoročnimi posojili. 
 
7 Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe 
 

34. člen 
 (infrastruktura lokalnega pomena) 

(1) Javna kanalizacija je javna infrastruktura lokalnega pomena, ki jo zagotavlja občina. 
(2) Javna kanalizacija iz prvega odstavka tega člena so infrastrukturni objekti in naprave 
kanalizacije, namenjeni izvajanju občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode.  
(3) Infrastrukturne objekte in naprave kanalizacije iz drugega odstavka tega člena lahko pod enakimi, 
z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi uporablja vsakdo. 
(4) Uporaba infrastrukturnih objektov in naprav iz prvega odstavka tega člena je obvezna na vseh 
območjih, kjer je vzpostavljen javni kanalizacijski sistem.  
(5) Infrastruktura lokalnega pomena iz prvega odstavka tega člena je javno dobro in izven pravnega 
prometa. Na njej ni mogoče dobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila šeste alineje 7. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da se z odlokom o načinu opravljanja javne službe 
določi tudi vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so 
lastnina lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa. Na tem 
mestu moramo opomniti tudi na določilo 5. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode, ki določa, da je javna kanalizacija javna infrastruktura lokalnega pomena, 
ki jo zagotavlja občina.  
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila 15.1 točke 2. člena Uredbe o emisiji 
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/2005, 
45/2007, 79/2009), ki določa, da so javna kanalizacija infrastrukturni objekti in narave kanalizacije, 
namenjeni izvajanju občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode.  
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Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila 9. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/, ki določa, da se objekti in naprave, namenjeni za izvajanje obveznih gospodarskih 
javnih služb, ki so določeni kot javno dobro, lahko uporabljajo samo na način in pod pogoji, 
določenimi z zakonom. Lokalna skupnost (občina) lahko predpiše pogoje in način javne, posebne in 
podrejene rabe objektov in naprav, namenjenih za izvrševanje lokalnih gospodarskih javnih služb.  
 
Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 5. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da je uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z 
obveznimi gospodarskimi javnimi službami obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis 
za posamezne primere ne določa drugače. 
 
Z besedilom petega odstavka je določeno, da je javna kanalizacija javno dobro in izven pravnega 
prometa. Na njej pa ni mogoče dobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih 
pravic. V poenostavljeni definiciji razumemo pod pojmom javno dobro stvari, namenjene rabi 
vsakogar pod enakimi, z zakonom določenimi pogoji. 
 

35. člen 
 (objekti in naprave v lasti uporabnika) 

(1) Interna kanalizacija, kanalizacijski priključek, nepretočne greznice, obstoječe greznice, male 
čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, in male komunalne čistilne naprave, z 
zmogljivostjo enako in večjo od 50 PE, v katere se odvaja odpadna iz nestanovanjskih stavb, niso 
objekti javne kanalizacije in pripadajo stavbi ali gradbenemu inženirskemu objektu, v katerem 
nastaja komunalna ali padavinska odpadna voda. 
(2) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje objektov iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti lastnik 
stavbe ali inženirskega objekta, ki mu objekti iz prejšnjega odstavka pripadajo, in so v njegovi lasti in 
upravljanju.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 14. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da interna kanalizacija, 
kanalizacijski priključek, nepretočne greznice, obstoječe greznice, male komunalne čistilne naprave 
z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in male komunalne čistilne naprave iz sedmega odstavka 7. člena 
navedene uredbe niso objekti javne kanalizacije in pripadajo stavbi ali gradbenemu inženirskemu 
objektu, v katerem nastaja komunalna ali padavinska odpadna voda. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 14. člena Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da mora načrtovanje, 
gradnjo in vzdrževanje v prvem odstavku navedenih objektov zagotoviti lastnik stavbe ali 
gradbenega inženirskega objekta, ki mu objekti iz prvega odstavka pripadajo, in so v njegovi lasti in 
upravljanju.  
 
8 Cene storitev javne službe 
 

36. člen 
 (oblikovanje cen) 

Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen 
storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 1. člena Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, 
št. 63/2009), ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode. 
 
 
9 Javna pooblastila izvajalca javne službe 
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37. člen 
 (javna pooblastila) 

(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe izdaja projektne pogoje, soglasja k 
projektnim rešitvam, smernice in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje 
prostora. 
(2) Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena mora imeti izvajalec javne službe zaposleno 
osebo z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka. 
 
(3) Občina poveri izvajalcu javne službe vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih 
naprav, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti javne službe. Vsa vprašanja, ki se nanašajo na 
vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav se uredijo s posebno pogodbo, ki 
jo skleneta občina in izvajalec javne službe. 
(4) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe, ki z občinskim aktom ali s 
pogodbo z izvajalcem javne službe niso prenesene na izvajalca javne službe, opravlja občinska 
uprava. 
(5) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki jih občina lahko prenese na izvajalca 
javne službe so: 

• razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne službe, 
• investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje 

dejavnosti javne službe. 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom prvega odstavka je določeno, da izvajalec javne službe izdaja smernice za načrtovanje 
predvidene prostorske, mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta, projektne pogoje k 
projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja in soglasja k projektnim rešitvam na podlagi 
predložene dokumentacije. 
 
Na podlagi navedenega bo izvajalec javne službe izvajal navedene naloge na podlagi podeljenega 
javnega pooblastila. Navedeno določilo je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 121. 
člena Ustave Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 
24/2003, 69/2004, 68/2006), ki določa, da lahko pravne ali fizične osebe z zakonom ali na njegovi 
podlagi dobijo javno pooblastilo za opravljanje določenih nalog državne uprave. S tem se dopušča 
možnost, da lahko občine ustanoviteljice javnemu podjetju z odlokom podelijo javno pooblastilo za 
izvrševanje upravnih funkcij, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih 
služb. Na tem mestu moramo opomniti, da se javna pooblastila lahko izvršujejo na tri načine, kot to 
sicer velja za izvrševanje upravnih funkcij, in sicer: 

• z izdajanjem splošnih aktov, 
• z izdajanjem posamičnih aktov oziroma odločanjem o posamičnih stvareh, 
• z opravljanjem materialnih dejanj. 

 
Pooblastilo za izdajanje splošnih aktov obsega pravico nosilca javnega pooblastila, da s svojim 
splošnim (abstraktnim) aktom na obvezen način, torej kot obvezno pravo, ureja določena vprašanja 
oziroma razmerja. V tem okviru lahko javno podjetje kot izvajalec lokalnih gospodarskih javnih služb 
v skladu s predpisi podrobneje urejajo tehnične, oskrbovalne in druge standarde za opravljanje 
posameznih lokalnih gospodarskih javnih služb. 
 
Pooblastilo za odločanje o posamičnih stvareh je najpogostejša oblika pooblastila, v okviru katere 
lahko nosile javnega pooblastila s posamičnim aktom odloča o pravicah, obveznostih ali pravnih 
koristih pravnih oziroma fizičnih oseb. V tej zvezi moramo opomniti, da mora nosilec javneg 
apooblastila za odločanje v posamičnih stvareh, katerega vsebina je upravna stvar, pri odločanju 
postopati po določilih veljavnega Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/ (Uradni list RS, št. 
24/2006-UPB2, 105/2006 ZUS-1, 126/2007, 8/2010), če niso posamezna vprašanja tega postopka z 
zakonom urejena drugače.  
 
Vsebina javnega pooblastila za opravljanje materialnih dejanj je upravna funkcija, ki se izvršuje z 
realnimi dejanji, kot je npr. vodenje evidenc, izvajanje upravnega nadzora itn. 
 



 

 

152 

Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila šestega odstavka 35. člena Zakona o 
geodetski dejavnosti /ZGeoD-1/ (Uradni list RS, št. 77/2010), ki določa, da lahko samoupravna 
lokalna skupnost (občina) brez javnega razpisa poveri vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje 
posameznega katastra gospodarske infrastrukture izvajalcu javne službe, ki upravlja z omrežji in 
objekti te gospodarske infrastrukture, in določi način financiranja vzpostavitve, vodenja in 
vzdrževanja tega katastra ter predpisanega posredovanja podatkov. 
 
Besedilo četrtega in petega odstavka je oblikovano na podlagi določila 11. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge 
na področju gospodarskih javnih služb opravljajo organi lokalnih skupnosti. V skladu z določilom 12. 
člena navedenega Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, se lahko na strokovnotehnične, 
organizacijske in razvojne naloge, ki se nanašajo na: • razvoj, načrtovanje in pospeševanje 
dejavnosti javne službe ter • investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, 
potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe lahko poverijo za to usposobljeni organizaciji ali 
podjetju. Na tej pravni podlagi je oblikovano tudi določilo petega odstavka. 
 
10 Nadzor nad izvajanjem javne službe 
 

38. člen 
(nadzorni organ) 

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni občinski inšpekcijski organ.  
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge 
ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.  
(3) Pristojni organ občinske uprave ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi 
izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka 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 posebnimi 
pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor.  
 

11 Predpisi, sprejeti na podlagi tega odloka 
 

39. člen 
 (tehnični pravilnik) 

(1) Izvajalec javne službe mora občinskemu svetu predložiti v sprejem tehnični pravilnik v roku šestih 
mesecev po sklenitvi koncesijske pogodbe v skladu z določili tega odloka in drugih veljavnih 
predpisov. 
(2) Tehnični pravilnik in njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem glasilu Občine ... in 
začnejo veljati petnajsti dan po objavi.  
 
Obrazložitev: 
Z besedilom prvega odstavka je določena obveznost izvajalca javne službe, ki mora občinskemu 
svetu predložiti v sprejem tehnični pravilnik v roku šestih mesecev po sklenitvi koncesijske pogodbe 
v skladu z določili odloka in drugih veljavnih predpisov.  
 
Besedilo drugega odstavka 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. 
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40. člen 
 (cenik storitev) 

(1) Izvajalec javne službe mora sprejeti cenik storitev navedenih v tem odloku in ga predložiti v 
potrditev občinskemu svetu. 
(2) Cenik storitev in njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v uradnem glasilu občine in 
začnejo veljati petnajsti dan po objavi.  
 
Obrazložitev: 
Z besedilom prvega odstavka je določena obveznost izvajalca javne službe, ki mora sprejeti cenik 
storitev navedenih v odloku in ga predložiti v potrditev občinskemu svetu. 
 
Besedilo drugega odstavka 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. 
 
12 Kazenske določbe 
 

41. člen 
(prekrški) 

(1) Z globo ... € se kaznujeta za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če: 
• se ne priključi na javno kanalizacijo (četrti odstavek 34. člena), 
• uporabnik zgradi priključek brez predhodnega soglasja izvajalca javne službe (peti odstavek 

16. člena), 
• pred gradnjo kanalizacijskega priključka ne prijavi gradnje izvajalcu javne službe (prvi 

odstavek 17. člena), 
• priključi spojni kanal na javno kanalizacijo kadar to ni dovoljeno (drugi odstavek 18. člena), 
• ne odklopi priključka v skladu z določili tega odloka (19. člen), 
• prekine odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode drugemu uporabniku (drugi 

odstavek 29. člena), 
• v javno kanalizacijo odvaja komunalno odpadno vodo v nasprotju z določili 30. člena tega 

odloka, 
• ne pridobi predhodnega soglasja izvajalca javne službe pred izvedbo del s katerimi posegajo 

v in na območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in objektov, ki so potrebni 
za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda (prvi odstavek 32. 
člena). 

(2) Z globo ... € se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. 
(3) Z globo ... € se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 3. člena veljavnega Zakona o prekrških /ZP-1/, ki določa, 
da se prekrški lahko določijo z odlokom samoupravne lokalne skupnosti. Z odlokom samoupravne 
lokalne skupnosti se smejo določiti prekrški in predpisati zanje globe samo v določenem znesku ter 
samo za kršitve predpisov, ki jih same izdajajo v okviru svojih pristojnosti, če jih zakon ali uredba še 
ne sankcionirata. V skladu z določilom sedmega odstavka 17. člena veljavnega Zakona o prekrških 
/ZP-1/ se z odlokom samooupravne lokalne skupnosti (občine) lahko predpiše samo globa v 
določenem znesku: 

• za posameznika od 40 do 1.250 eurov; 
• za samostojnega podjetnika in posameznika, ki opravlja dejavnost, od 100 do 30.000 eurov; 
• za pravno osebo od 100 do 75.000 eurov, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja 

gospodarske družbe, šteje za srednje veliko ali veliko gospodarsko družbo, pa od 250 do 
125.000 eurov; 

• za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika 
posameznika in za odgovorno osebo v samoupravni lokalni skupnosti od 40 do 2.500 eurov. 
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13 Prehodna in končna določba 
 

42. člen 
 (prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja 
odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 59/1998, 65/2002, 
32/2004, 97/2008, 104/2009, 31/2011).  
 
Obrazložitev: 
Z besedilom je določena t.i. abrogacijska (lat. abrogatio = popolna razveljavitev, tudi odprava) 
klavzula s katero mlajši pravni akt popolnoma razvelljavlja starejši pravni akt. 
 

43. člen 
 (veljavnost odloka) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. 
 
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. 
 
Številka: 
Datum: 
 

Občina Bled 
Janez Fajfar, župan 

  
 



 

 

155 

 



 
Občina Bled 

OBČINSKI SVET 

156 

 

9) 
 

 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09), vam v prilogi 
pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

 
Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 

službe urejanja in čiščenja javnih površin. 
 
 
 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval predstavnik Inštituta za lokalno 
samoupravo in javna naročila Maribor dr. Boštjan Brezovnik s sodelavci.  
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o načinu opravljanja lokalne 
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin. 
 
 
 
 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 
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Občina Bled 
Cesta svobode 13 
4260 Bled 
 
Številka: 
Datum: 
 
 
ZADEVA: OSNUTEK ODLOKA O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH 
POVRŠIN V OBČINI BLED 

 
PRAVNA PODLAGA: 62. člen Zakona o lokalni samoupravi - uradno prečiščeno besedilo 

/ZLS / (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 
149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-
UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: 
U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009) 3. 
in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, 
št. 32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 16. člen 
Statuta Občine Bled (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 
67/2009) 

 
PREDLAGATELJ: Peter Torkar, župan 
 
PRIPRAVLJAVCI: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor 
 doc. dr. Boštjan Brezovnik, univ. dipl. pravnik 
 izr. prof. dr. Žan Oplotnik, univ. dipl. ekonomist 
 Milan Železnik, univ. dipl. pravnik 
 
OBRAZLOŽITEV:  
 
1 Pravna podlaga 
 
Izhajajoč iz določila prvega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 
94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010) občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama 
določi in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom (lokalne javne službe). V skladu z 
določilom 62. člena Zakona o lokalni samoupravi občina predpiše način in pogoje opravljanja javnih 
služb, če zakon ne določa drugače.  
 
Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: 
U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 
108/2009) v sedmi točki prvega odstavka 149. člena določa, da je obvezna občinska gospodarska 
javna služba varstva okolja urejanje in čiščenje javnih površin. 
 
Način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb določa Zakon o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/, ki v 3. členu (vrste gospodarskih javnih služb) določa, da so gospodarske javne službe 
republiške in lokalne in so lahko obvezne in izbirne. Obvezna gospodarska javna služba se določi z 
zakonom. 
 
Način opravljanja republiške gospodarske javne službe predpiše Vlada Republike Slovenije z 
uredbo, lokalna skupnost pa z odlokom tako, da je zagotovljeno njeno izvajanje v okviru 
funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov. Tehnični, oskrbovalni, stroškovni, 
organizacijski in drugi standardi ter normativi za opravljanje gospodarskih javnih služb pa se urejajo 
s predpisi pristojnih ministrov. 
 
Ne glede na način izvajanja (opravljanja) gospodarske javne službe, režim dejavnosti ureja država 
oziroma lokalna skupnost. Glede na navedeno določilo 3. člena, Zakona o gospodarskih javnih 
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službah /ZGJS/ predvideva izdajo posebnega predpisa (odlok lokalne skupnosti) o načinu 
opravljanja javne službe, s katerim se uredijo pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, viri 
financiranja in način njihovega oblikovanja (v tem okviru tudi cenovni režim), pravice in obveznosti 
uporabnikov in položaj infrastrukture, namenjene izvajanju javne službe. Omenjeno izhaja iz določil 
7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (način opravljanja), ki določa, da se 's 
predpisom iz drugega odstavka 3. člena Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (odlokom 
lokalne skupnosti) za posamezno gospodarsko javno službo: 

• organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v 
režijskem obratu, gospodarskem javnem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije ali 
javnih kapitalskih vložkov), 

• vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev, 
• pogoji za opravljanje 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 opravljanje gospodarske javne službe, ki so 

lastnina republiške ali lokalne skupnosti ter del njihove javne lastnine, ki je javno dobro in 
varstvo, ki ga uživa, 

• drugi elementi pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.' 
 
S predpisom (odlokom) lokalne skupnosti se lahko uredijo vprašanja v zvezi z javno službo, ki so v 
javnem interesu, ne glede na to v kakšni obliki se bo izvajala javna služba. Ta predpis naj bi tudi že 
določal, v kakšni obliki se bo izvajala javna služba. V predpisu (odloku) lokalne skupnosti se torej 
uredijo vsa vprašanja, ki so zaradi javnega interesa pomembna pri gospodarski javni službi - gre 
torej za javnopravno regulacijo javne službe. 
 
2 Opis stanja 
 
Občinski svet Občine Bled je v letu 2002 sprejel Odlok o urejanju javnih površin (Uradni list RS, 
št. 11/2002, 17/2003, 32/2010, 28/2011) s katerim uredil varstvo, urejanje in vzdrževanje javnih 
površin v ureditvenih območjih naselij v Občini Bled (1. člen Odloka).  
 
Na podlagi izvedene pravne analize vsebine navedenega odloka lahko sklenemo, da občinski svet z 
navedenim odlokom ni uredil opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in 
čiščenja javnih površin v skladu z določilom 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/. Slednji namreč določa, da mora lokalna skupnost (občina) z odlokom o načinu izvajanja 
javne službe določiti: 

• organizacijsko in prostorsko zasnovo izvajanja javne službe in število 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 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 ter  
• druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe. 

 
3 Ocena finančnih posledic 
 
Sprejem predlaganega odloka ne bo imel dodatnih finančnih posledic za občinski proračun. 
 
4 Predlog 
 
Na podlagi navedenega predlagam Občinskemu svetu Občine Bled v sprejem z veljavnimi predpisi 
usklajeno besedilo Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in 
čiščenja javnih površin v Občini Bled. 
 

Janez Fajfar, župan 
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Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 
79/2009, 51/2010), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 
32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 149. člena Zakona o varstvu 
okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 
112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009), 16. člena 
Statuta Občine Bled (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 67/2009) je Občinski svet 
Občine Bled na svoji … seji dne … sprejel 
 
Obrazložitev: 
V skladu z določilom 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-
uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009) občina zagotavlja opravljanje javnih služb, za katere 
je tako določeno z zakonom (lokalne javne službe). Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, 
št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl. US: U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-
1, 108/2009) v prvem odstavku 149. člena določa, da je občinska javna služba varstva okolja 
urejanje in čiščenje javnih površin. Kot je določeno z 62. členom Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
način in pogoje opravljanja javne službe predpiše občina, če zakon ne določa drugače. Vsebinsko 
enako določilo zasledimo v 3. členu Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, 
št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP), ki v drugem odstavku določa, da način opravljanja 
lokalne gospodarske javne službe predpiše lokalna skupnost (občina) z odlokom tako, da je 
zagotovljeno njihovo izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih 
sistemov. Z navedenim predpisom se za posamezno gospodarsko javno službo določi: • 
organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v 
režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije); • 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 ter njihova 
prostorska razporeditev; • vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske 
javne službe, ki so lastnina 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. Med druge 
elemente, ki so pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe štejemo tudi 
predpisovanje prekrškov in glove zanje. V skladu z določilom 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ 
(Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8) se prekrški lahko določijo tudi z odlokom samoupravne lokalne 
skupnosti (občine). Z odlokom samoupravne lokalne skupnosti (občine) se smejo določiti prekrški in 
predpisati zanj globe samo v določenem znesku ter samo za kršitev predpisov, ki jih same izvajajo v 
okviru svojih pristojnosti, ter če jih zakon ali uredba še ne sankcionira. 
 

ODLOK 
O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UREJANJA IN 

ČIŠČENJA JAVNIH POVRŠIN V OBČINI BLED 
 

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 v skladu z določili Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja 
/ZUNEO/ (Uradni list RS, št. 93/2007-UPB-1), ki v 7. členu določa, da mora občinski svet v okviru 
svoje pristojnosti ustvarjati pogoje za enako obravnavanje oseb ne glede na katerokoli osebno 
okoliščino z osveščanjem in spremljanjem položaja na tem področju ter z ukrepi normativne in 
politične narave. 
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2. člen 
(javna služba) 

S tem odlokom se določi način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in 
čiščenja javnih površin (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Bled (v nadaljevanju: 
občina). 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano v skladu z določilom 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, 
da občina predpiše način in pogoje opravljanja lokalnih javnih služb, če zakon ne določa drugače. 
Vsebinsko enako določilo zasledimo v drugem odstavku 3. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/, ki določa, da način opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb predpiše lokalna 
skupnost (občina) z odlokom tako, da je zagotovljeno njihovo izvajanje v okviru funkcionalno in 
prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov. 
 

3. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se določi: 
• organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe, 
• vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev, 
• pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 
• pravice in obveznosti uporabnikov, 
• viri financiranja javne službe, 
• vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lasti občine ter 

del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa in 
• kazenske določbe, 
• nadzor nad izvajanjem odloka. 

 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano v skladu z določilom 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, 
ki določa, da se z odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe za posamezno 
gospodarsko javno službo določi: 

• organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v 
režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije), 

• 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 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. 

 
4. člen 

(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena 
s tem odlokom se uporabljajo republiški predpisi, ki urejajo opravljanje javne službe iz prvega člena 
tega odloka.  
 
Obrazložitev: 
Z besedilom se določa t.i. subsidiarna (nadomestna) uporaba predpisov s področja varstva okolja. V 
skladu z navedenim se za vsa vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe, ki niso posebej urejena s 
tem odlokom, uporabljajo predpisi s področja varstva okolja. Na tem mestu moramo opomiti na 
določilo tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/, ki določa, da vlada 
podrobneje predpiše: • vrste nalog, ki se izvajajo v okviru občinskih javnih služb varstva okolja ter • 
metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter 
druge ukrepe in normative za opravljanje občinskih javnih služb varstva okolja. 
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5. člen 
(pomen pojmov) 

Posamezni pojmi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen: 
1. zelene javne površine so: javni parki; drevoredi, nasadi in travnate površine (zelenice), ki se 

nahajajo ob javnih cestah in poteh, javnih športnih površinah, pokopališčih in spomenikih; 
posamezne skupine dreves in rastišča posameznih dreves, pomembnih za naravno okolje; 
otroška igrišča na javnih zelenih površinah; parkovno urejeni gozdovi; parkovno urejene 
vodne brežine ter druge zelene javne površine določene s predpisi občine. 

2. utrjene javne površine so: utrjene poti in pešpoti; javne športne površine na javnih utrjenih 
površinah; trgi in tržnice; otroška igrišča na utrjenih javnih površinah ter druge utrjene javne 
površine določene s predpisi občine.  

 
Obrazložitev: 
Besedilo določa pomen pojmov, uporabljenih v odloku. Na tem mestu moramo opomniti na določila 
veljavnega Zakona o graditvi objektov /ZGO-1/ (Uradni list RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005-popr.), 
92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 126/2007, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010-popr.)), ki v 2. 
členu pod točko 1.5.1 določa, da je javna površina površina, katere raba je pod enakimi pogoji 
namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, 
zelenica, rekreacijska površina in podobna površina. 
 
2 Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe 
 

6. člen 
(oblika opravljanja javne službe) 

(1) Javno službo iz 1. člena tega odloka se opravlja v javnem podjetju (v nadaljevanju: izvajalec 
javne službe).  
(2) Opravljanje javne službe se izvaja na celotnem območju občine. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano v skladu z določilom 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, 
ki določa, da lahko lokalna skupnost zagotavlja gospodarske javne službe:  

• 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. 
 
3 Vrste in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev 
 

7. člen 
(vrsta in obseg storitev javne službe) 

(1) Javna služba po tem odloku obsega: 
• urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin in 
• urejanje in čiščenje zelenih javnih površin. 

(2) Urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin iz prvega odstavka tega člena obsega: 
1. čiščenje utrjenih javnih površin, ki obsega: 

• ročno in strojno pometanje ter pobiranje in odvoz odpadkov z utrjenih javnih površin, 
• pranje utrjenih javnih površin, 
• odstranjevanje plevelov in odpadlega listja z utrjenih javnih površin, 
• praznjenje košev za odpadke,  
• protiprašno škropljenje makadamskih cestišč in poti, 
• odstranjevanje grafitov z utrjenih javnih površin, 
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• zbiranje in odvoz odpadkov z utrjenih javnih površin ob prireditvah v skladu s 
potrjenim programom občine; 

• vzdrževanje igral na otroških igriščih; 
• vzdrževanje meteorne kanalizacije, jaškov in pokrovov; 
• krpanje udarnih jam na javnih površinah. 

2. vzdrževanje in nameščanje urbane opreme: košev za odpadke, klopi, stojal za kolesa, 
nosilcev za zastave, kemičnih WC-jev in drugih montažnih kabin ter drug podobne sanitarne 
opreme. 

3. vzdrževanje in upravljanje javnih sanitarij, ki obsega: 
• urejanje, čiščenje in vzdrževanje objektov in opreme javnih sanitarij, 
• varovanje objektov in opreme javnih sanitarij, 
• zagotavljanje redne oskrbe z energijo in vodo za nemoteno obratovanje javnih 

sanitarij; 
4. vzdrževalna dela za ohranjanje utrjenih javnih površin v dobrem stanju, za zagotavljanje 

varnosti in prehodnosti utrjenih javnih površin, nadzor nad stanjem varnosti in prehodnosti 
utrjenih javnih površin; 

5. organiziranje vzdrževalnih del, ki se na utrjenih javnih površinah opravljajo v daljših časovnih 
obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prehodnih in varnostnih lastnosti (v 
nadaljevanju: vzdrževanje utrjenih javnih površin). 

(3) Urejanje in čiščenje zelenih javnih površin iz prvega odstavka tega člena obsega: 
1. urejanje in čiščenje zelenih javnih površin, ki obsega: 

• spomladansko in jesensko čiščenje zelenih javnih površin, 
• redna košnja trave, obnavljanje in nega travnatih površin ter zatiranje plevela, 
• varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci, paraziti in poškodbami, 
• sajenje, obnavljanje, oskrba in nega grmovnic in živih mej, 
• sajenje in nega dreves ter odstranjevanje in nadomeščanje bolnih in nevarnih dreves, 
• urejanje in vzdrževanje cvetličnih nasadov, 
• urejanje in vzdrževanje okrasnih rastlin v betonskih koritih in cvetličnih posodah, 
• vzdrževanje in obnavljanje parkovne opreme in objektov, 
• vzdrževanje in obnavljanje pešpoti in drugih utrjenih površin na območju zelenih 

površin, 
• postavitev in vzdrževanje opozorilnih in označevalnih tabel, 
• pobiranje in odvoz odpadkov z zelenih javnih površin, 
• zbiranje in odvoz odpadkov z zelenih javnih površin ob prireditvah v skladu s 

potrjenim programom občine; 
2. organiziranje vzdrževalnih del, ki se na zelenih javnih površinah opravljajo v daljših časovnih 

obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja stanja zelenih javnih površin (v nadaljevanju: 
vzdrževanje zelenih javnih površin). 

(3) Javna služba po tem odloku obsega tudi okraševanje z zastavami na javnih površinah, in sicer: 
• nameščanje zastav na drogove na javnih površinah v času praznikov in prireditev, 
• vzdrževanje in nadomeščanje zastav. 

 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila tretje alineje 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah, ki določa, da se s predpisom (odlokom) občine o načinu opravljanja javne službe določi 
vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev. 
 

8. člen 
(izvedbeni program) 

Urejanje in čiščenje javnih površin iz 6. člena tega odloka izvaja izvajalec javne službe v skladu z 
izvedbenim programom urejanja in čiščenja ter vzdrževanja javnih površin na območju občine. 
Izvedbeni program za prihodnje leto pripravi izvajalec javne službe in ga posreduje v uskladitev 
strokovnim službam občine do 1. septembra tekočega leta. Sestavni del izvedbenega programa je 
ocena stroškov urejanja in čiščenja javnih površin v občini. Izvedbeni program za prihodnje leto se 
uskladi s sprejetim proračunom za prihodnje leto. 
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Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 2. člena Zakona o javnih financah /ZJF/ 
(Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4), ki določa, da se sredstva proračuna uporabljajo za financiranje 
funkcij občinskih organov, za izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, 
zakoni ali občinskimi predpisi ter v višini, ki je nujna za delovanje in izvajanje njihovih nalog in 
programov. Izhajajoč iz navedenega je z besedilom določena obveznost izvajalca javne službe, ki 
mora do 1. septembra tekočega leta pripraviti izvedbeni program urejanje in čiščenja ter vzdrževanja 
javnih površin in ga posredovati v uskladitev strokovnim službam občine. Sestavni del izvedenega 
načrta pa je tudi ocena stroškov urejanja in čiščenja javnih površin v občini. 
 
4 Pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin 
 

9. člen 
(evidence) 

Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne 
službe. 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom se določa obveznost izvajalca javne službe, ki mora v okviru opravljanja dejavnosti 
javne službe voditi evidence, določene s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe. 
 

10. člen 
(javna obvestila in naznanila) 

Izvajalec javne službe mora uporabnike javnih površin redno obveščati o stanju javnih površin v 
občini ter omejitvah uporabe v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 1. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja 
/ZDIJZ/ (Uradni list RS, št. 51/2006-UPB2, 117/2006-ZDavP-2), ki ureja postopek, ki vsakomur 
omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja s katerimi razpolagajo državni 
organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci 
javnih pooblastil in izvajalci javnih služb. Na tem mestu moramo opomniti, da je vsak organ, v skladu 
z določilom 8. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/, dolžan redno 
vzdrževati in na primeren način javno objavljati (uradno glasilo organa, svetovni splet, ipd) ter dati na 
vpogled prosilcu po vsebinskih sklopih urejen katalog informacij javnega značaja, s katerimi 
razpolaga. 
 
5 Pravice in obveznosti uporabnikov 
 

11. člen 
(pravice in obveznosti uporabnikov javnih površin) 

(1) Javne površine v občini so splošnega pomena in jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod 
pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne površine na območju občine. 
(2) Uporabnik javne površine mora pristojni strokovni službi občine oziroma izvajalcu javne službe 
sporočiti vsako poškodbo ali spremembo na javni površini, ki lahko vpliva na varno uporabo javnih 
površin na območju občine. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega in drugega odstavka 9. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določata, da se objekti in naprave, namenjeni za izvajanje 
obveznih gospodarskih javnih služb, ki so določeni kot javno dobro, lahko uporabljajo samo na način 
in pod pogoji, določenimi z zakonom. Lokalna skupnost (občina) lahko predpiše pogoje in način 
javne, posebne in podrejene rabe objektov in naprav, namenjenih za izvrševanje lokalnih 
gospodarskih javnih služb. Na tem mestu moramo opomniti tudi na določilo 2. člena Zakona o 
graditvi objektov /ZGO-1/, ki pod točko 1.5.1 določa, da je javna površina površina, katere raba je 
pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, 
pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina. 
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12. člen 

(prepovedi) 
Na javnih površinah površinah na območju občine je prepovedano: 

• odmetavati odpadke izven košev za odpadke, 
• v koše za odpadke odlagati nevarne frakcije, 
• uporabljati urbano opremo v nasprotju z njenim namenom, jo prevračati, premeščati, 

poškodovati ali odstranjevati, 
• javne površine, infrastrukturne objekte in opremo poslikati z grafiti brez predhodnega soglasja 

pristojnega organa občinske uprave, 
• puščati komunalne odpadke na javnih površinah, za katere ni zagotovljen poseben prevoz, 
• puščati iztrebke domačih živali. 

 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 9. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/, ki določa, za se z uporabo objektov in naprav, namenjenih za izvajanje 
gospodarskih javnih služb, ali s pogoji za njihovo rabo ne sme omejevati osnovni namen objekta ali 
naprave, razen če to zahteva ohranitev njegove substance. 
 
6 Viri financiranja javne službe 
 

13. člen 
(viri financiranja storitev) 

Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz proračuna občine in drugih 
virov. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 60. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, 
ki določa da se iz sredstev proračuna financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se 
zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva. 
 
7 Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so last 

občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa 
 

14. člen 
(vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe) 

(1) Za izvajanje javne službe se namenijo javne površine na območju občine. Javne površine so last 
občine ter del javne lastnine.  
(2) Občina vodi kataster javnih površin. Morebitne spremembe v katastru javnih površin mora občina 
javiti izvajalcu javne službe. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila šeste alineje 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/, ki določa, da se s predpisom (odlokom) občine o načinu opravljanja javne službe 
določi vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe. 
 

15. člen 
(javno dobro) 

(1) Javne površine so javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti 
lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic. 
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na javni površini mogoče pridobiti služnost za 
napeljevanje vodovoda in kanalizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav, plinovodov ter 
podobnih objektov in naprav javnega pomena, pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne 
površine v občini. 
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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 posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor. 
 
8 Nadzor nad izvajanjem določil odloka 
 

16. člen 
(nadzorni organ) 

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pristojna občinska inšpekcija in občinska 
uprava občine.  
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpektor odreja ukrepe, katerih namen je zagotoviti 
izvrševanje določb tega odloka.  
(3) Pristojna služba občinske uprave ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan 
voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžna spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov.  
 
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 posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor. 
 
9 Kazenske določbe 
 

17. člen 
(prekrški) 

(1) Z globo ... € se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki: 
• ravna v nasprotju z določilom 13. člena tega odloka, 

(2) Z globo ... € se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. 
(3) Z globo ... € se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, razen v primeru 
puščanja iztrebkov službenih živali policije in carine ter psov, ki spremljajo invalidne osebe.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 3. člena veljavnega Zakona o prekrških /ZP-1/, ki določa, 
da se prekrški lahko določijo z odlokom samoupravne lokalne skupnosti. Z odlokom samoupravne 
lokalne skupnosti se smejo določiti prekrški in predpisati zanje globe samo v določenem znesku ter 
samo za kršitve predpisov, ki jih same izdajajo v okviru svojih pristojnosti, če jih zakon ali uredba še 
ne sankcionirata. V skladu z določilom sedmega odstavka 17. člena veljavnega Zakona o prekrških 
/ZP-1/ se z odlokom samooupravne lokalne skupnosti (občine) lahko predpiše samo globa v 
določenem znesku: 

• za posameznika od 40 do 1.250 eurov; 
• za samostojnega podjetnika in posameznika, ki opravlja dejavnost, od 100 do 30.000 eurov; 
• za pravno osebo od 100 do 75.000 eurov, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja 

gospodarske družbe, šteje za srednje veliko ali veliko gospodarsko družbo, pa od 250 do 
125.000 eurov; 

• za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika 
posameznika in za odgovorno osebo v samoupravni lokalni skupnosti od 40 do 2.500 eurov. 
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10 Končna določba 
 

18. člen 
(objava in veljavnost odloka) 

Odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi. 
 
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. 
 
Številka: 
Datum: 
 

Občina Bled 
Janez Fajfar, župan 
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Občina Bled 

OBČINSKI SVET 
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10) 
 

 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09), vam v prilogi 
pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

 
Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 

službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali. 
 

 
 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval predstavnik Inštituta za lokalno 
samoupravo in javna naročila Maribor dr. Boštjan Brezovnik s sodelavci.  
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o načinu opravljanja lokalne 
gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali. 

 
 
 
 
 
 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 
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Občina Bled 
Cesta svobode 13 
4260 Bled 
 
 
Številka: 
Datum: 
 
ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE POMOČI, OSKRBE IN NAMESTITVE 
ZAPUŠČENIH ŽIVALI V ZAVETIŠČU V OBČINI BLED 

 
PRAVNA PODLAGA: 3. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, 

št. 32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 57/2011), 27. člen Zakona o zaščiti 
živali /ZZŽiv/ (Uradni list RS, 43/2007-UPB2), 16. člen Statuta Občine Bled 
(uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 67/2009) 

 
PREDLAGATELJ: Janez Fajfar, župan 
 
PRIPRAVLJAVCI: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor 
 doc. dr. Boštjan Brezovnik, univ. dipl. pravnik 
 Milan Železnik, univ. dipl. pravnik 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
1 Pravna podlaga 
 
Zakon o zaščiti živali /ZZZiv/ (Uradni list RS, št. 43/2007-UPB2), ki ureja odgovornost ljudi za zaščito 
živali (1. člen ZZZiv) v 27. členu določa, da 'se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in 
namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišča pa je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje 
kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno 
mesto v zavetišču. Imetnik zavetišča je lahko občina oziroma vsaka fizična ali pravna oseba, ki 
izpolnjuje predpisane pogoje. 
 
Ne glede na način opravljanja navedene lokalne gospodarske javne službe (v režijskem obratu, 
javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, s podelitvijo koncesije), režim dejavnosti ureja 
država oziroma občina. Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ v drugem odstavku 3. člena 
predvideva izdajo posebnega predpisa (odlok občine) o načinu opravljanja javne službe. Z 
navedenim odlokom mora občina za navedeno izbirno lokalno gospodarsko javno službo določiti: 

• organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v 
režijskem obratu, gospodarskem javnem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije ali 
javnih kapitalskih vložkov), 

• vrsto in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev, 
• pogoje za opravljanje 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 opravljanje gospodarske javne službe, ki so 

lastnina republiške ali lokalne skupnosti ter del njihove javne lastnine, ki je javno dobro in 
varstvo, ki ga uživa in 

• druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe (7. člen 
ZGJS). 
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2 Ocena stanja 
 
Uvodoma moramo opomniti, da Občinski svet Občine Bled ni sprejel odloka s katerim bi predpisal 
načina opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali 
v zavetišču na način, kot to določa drugi odstavek 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/. Izhajajoč iz navedenega občinski svet Občine Gorje ni vzpostavil ustrezne pravne ureditve 
načina opravljanja navedene lokalne gospodarske javne službe.  
 
3 Predlog 
 
Občinskemu svetu Občine Bled predlagam v sprejem z zakonodajo usklajeno besedilo Odloka o 
načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali 
v zavetišču na območju Občine Bled. 
 

Občina Bled 
Janez Fajfar, župan 
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Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in 
namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Bled 
 
 
Na podlagi določila 3. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 
32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 57/2011), 27. člen Zakona o zaščiti živali /ZZŽiv/ (Uradni list RS, 
43/2007-UPB2) in 16. člena Statuta Občine Bled (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 
67/2009) je Občinski svet Občine Bled na ... redni seji dne ….. sprejel 
 
Obrazložitev: 
V skladu z določilom 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-
uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009) občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega 
pomena, (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom ali so določene z zakonom. Tako občina za 
zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne 
javne službe. Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi in javnih služb, za katere 
je tako določeno z zakonom (61. člen ZLS). Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo 
materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajaanje v javnem 
interesu zagotavlja občina zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče 
zagotavljati na trgu (1. člen Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 
32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 57/2011)). V skladu z določilom 3. člena Zakona o 
gospodarskih javnih služb /ZGJS/ so gospodarske javne službe lahko obvezne ali izbirne. Obvezna 
lokalna gospodarska javna služba se določi z zakonom. Zakon o zaščiti živali /ZZZiv/ (Uradni list RS, 
št. 43/2007-UPB2), ki ureja odgovornost ljudi za zaščito živali (1. člen ZZZiv) v 27. členu določa, da 
'se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišča pa 
je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 
registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Imetnik zavetišča je lahko občina 
oziroma vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. 
 

ODLOK 
O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE POMOČI, OSKRBE IN 

NAMESTITVE ZAPUŠČENIH ŽIVALI V ZAVETIŠČU NA OBMOČJU OBČINE BLED 
 

1 Splošne določbe  
1. člen 

(javna služba) 
S tem odlokom se določi način opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in 
namestitve zapuščenih živali v zavetišču (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Bled (v 
nadaljevanju: občina). 
 
Obrazložitev: 
Z odlokom se, na podlagi določila drugega odstavka 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/, določi način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in 
namestitve zapuščenih živali v zavetišču. 

 
2. člen 

(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določi: 

• organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe; 
• vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev; 
• pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin; 
• pravice in obveznosti uporabnikov; 
• viri financiranja javne službe; 
• vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so v lasti občine ter 

del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa in 
• nadzor nad izvajanjem odloka. 
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Obrazložitev: 
Z odlokom se v skladu z določilom 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ določi: • 
organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe; • 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 ter način njihovega oblikovanja; 
• vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina 
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 (nadzor nad izvajanjem odloka). 
 

3. člen 
(uporaba predpisov) 

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso urejena s tem 
odlokom, se uporabljajo republiški predpisi, ki urejajo izvajanje javne službe iz prvega člena tega 
odloka. 
 
Obrazložitev: 
Kot določa Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ v drugem odstavku 3. člena način 
opravljanja lokalne gospodarske javne službe predpiše lokalna skupnost (občina) z odlokom tako, da 
je zagotovljeno njihovo izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih 
sistemov. Navedeno določilo vsebuje t.i.'izvršilno klavzulo', t.j. izrecno zakonsko pooblastilo občini za 
izdajo izvršilnega predpisa (odloka) s katerim uredi način opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe. Na tem mestu moramo opomniti na določilo tretjega odstavka 3. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da se tehnični, oskrbovalni, stroškovni, organizacijski 
in drugi standardi ter normativi za opravljanje gospodarskih javnih služb urejajo s predpisi pristojnih 
ministrov. Na podlagi navedenega je oblikovano določilo 3. člena odloka, ki določa, da se za 
vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe, ki niso urejena z odlokom uporabljajo republiški 
predpisi. 
 

4. člen 
(pomen pojmov) 

V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je določen z zakonom, ki ureja področje 
varstva živali. 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom je določeno, da imajo v odloku uporabljeni pojmi enak pomen, kot je določen z 
zakonom, ki ureja področje varstva živali. 

  
 
2 Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe 
 

5. člen 
(oblika opravljanja javne službe) 

Javna služba iz 1. člena tega odloka se opravlja kot koncesionirana dejavnost na celotnem območju 
občine. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki 
določa, da lahko lokalna skupnost (občina) zagotavlja gospodarske javne službe: 

• 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 profitno, 

• z dajanjem koncesij. 
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3 Vrste in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev 
 

6. člen 
(vrsta in obseg storitev javne službe) 

(1) Javna služba iz 1. člena tega odloka obsega naslednje naloge: 
• sprejem prijave o zapuščeni živali, 
• zagotovitev potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim, 
• zagotovitev ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenim živalim, 
• skrb za iskanje skrbnikov zapuščenih živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim 

skrbnikom, 
• skrb za ažurno vodenje registra psov. 

(2) Izvajalec javne službe mora enkrat letno posredovati občini register psov v občini. 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom so določene vrste in obseg storitev javne službe. Besedilo je oblikovano na podlagi 28. 
člena Zakona o zaščiti živali /ZZŽiv/, ki določa, da imetnik zavetišča opravlja naslednje naloge: 

• sprejema prijave o zapuščenih živalih, 
• zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim, 
• zagotavlja ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču, 
• skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim skrbnikom, 
• skrbi za ažurno vodenje registra psov, ki ga enkrat letno posreduje lokalni skupnosti. 

 
 
4 Pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin 
 

7. člen 
(zavetišče za živali) 

Izvajalec javne službe mora zagotoviti zavetišče za živali v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo 
živali. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 27. člena Zakona o zaščiti živali /ZZŽiv/, ki določa, da je 
zagotovitev zavetišča lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer 
mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Imetnik 
zavetišča pa je lahko občina oziroma vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. 
 
 
5 Pravice in obveznosti uporabnikov 
 

8. člen 
(pravice in obveznosti uporabnikov) 

(1) Kdor izgubi ali kdor najde zapuščeno žival na območju občine mora o tem obvestiti izvajalca 
javne službe (zavetišče) oziroma pristojno veterinarsko organizacijo. 
(2) Skrbnik najdene živali ima pravico zahtevati vrnitev živali. Če tega ne stori v roku 8 dni od dneva, 
ko je bila žival nameščena v zavetišče, lahko izvajalec javne službe žival odda tudi drugemu 
zainteresiranemu skrbniku, ki se zaveže, da bo za žival ustrezno skrbel. 
 
(3) Vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo plača dosedanji skrbnik živali, če ni s predpisi določeno 
drugače. Če skrbnik živali ni znan oziroma, če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, krije stroške 
občina. 

(4) Izvajalec javne službe, ki žival odda, lahko zaračuna novemu skrbniku pavšalni znesek za 
materialne stroške oskrbe živali v skladu s cenikom, ki ga potrdi občinski svet.  

(5) Če zapuščene živali ni možno oddati, se lahko po 30 dneh od dneva, ko je bila nameščena v 
zavetišče, usmrti.  



 

 

174 

Obrazložitev: 

Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 29. člena Zakona o zaščiti živali /ZZŽiv/, 
ki določa, da mora kdor izgubi žival ali kdor najde zapuščeno žival, o tem obvestiti zavetišče oziroma 
pristojno veterinarsko organizacijo. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila 30. člena Zakona o zaščiti živali 
/ZZŽiv/, ki določa, da ima skrbnik najdene hišne živali pravico zahtevati vrnitev živali. Če tega ne 
stori v roku 8 dni od dneva, ko je bila nameščena v zavetišče lahko imetnik zavetišča žival odda tudi 
drugemu zainteresiranemu skrbniku, ki se zaveže, da bo za žival ustrezno skrbel. 
 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 31. člena Zakona o 
zaščiti živali /ZZŽiv/, ki določa, da vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo plača dosedanji skrbnik 
živali, če ni s predpisi določeno drugače. Če skrbnik živali ni znan oziroma, če lastnika živali ni 
mogoče ugotoviti, krije stroške imetnik zavetišča oziroma občina, kjer je žival najdena, če ni 
zagotovila zavetišča. 
 
Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila četrtega odstavka 31. člena Zakona o 
zaščiti živali /ZZŽiv/, ki določa, da lahko imetnik zavetišča, ki žival odda, zaračuna novemu skrbniku 
pavšalni znesek za materialne stroške oskrbe živali v skladu s cenikom, ki ga potrdi svet zavetišča. 
 
Besedilo petega odstavka je oblikovano na podlagi določila petega odstavka 31. člena Zakona o 
zaščiti živali /ZZŽiv/, ki določa, da se lahko žival, ki je ni možno oddati, po 30 dneh od dneva, ko je 
bila nameščena v zavetišče, usmrti. 

 
6 Viri financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja 
 
6.1 Viri financiranja storitev 
 

9. člen 
(viri financiranja storitev) 

(1) Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za vzpostavitev zavetišča: 
• iz proračuna občine, 
• iz proračuna Republike Slovenije za gradbena dela in opremo, vendar največ do višine 50% 

njihove dejanske vrednosti, če je investicija v skladu s pogoji, ki jih predpiše pristojni minister;  
• iz drugih virov (darila, donacije ipd.).  

(2) Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za delovanje zavetišča iz naslednjih virov:  

• iz proračuna občine;  
• iz proračuna Republike Slovenije, če gre za društvo, ki deluje v javnem interesu;  
• iz plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi;  
• iz drugih virov. 

 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 33. člena Zakona o zaščiti živali /ZZŽiv/, ki določa, da 
imetnik zavetišča pridobi sredstva za vzpostavitev zavetišča iz naslednjih virov: 

• proračuna lokalne samoupravne skupnosti; 
• proračuna Republike Slovenije za gradbena dela in opremo, vendar največ do višine 50% 

njihove dejanske vrednosti, če je investicija v skladu s pogoji, ki jih predpiše minister; 
• drugih virov (darila, donacije ipd.). 

 
Imetnik zavetišča pa pridobiva sredstva za delovanje zavetišča iz naslednjih virov: 

• iz proračuna lokalne samoupravne skupnosti, 
• iz proračuna Republike Slovenije, če gre za društvo, ki deluje v javnem interesu; 
• iz plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi; 
• iz drugih virov. 
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6.2 Cene storitev javne službe 
 

10. člen 
(oblikovanje cen) 

Cene storitev javne službe se določijo s cenikom, ki ga na predlog izvajalca javne službe potrdi 
občinski svet občine. 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom se določa način oblikovanja cen storitev javne službe. 
 
 
7 Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lasti 

občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa 
 

11.  člen 
(zavetišče) 

(1) Za izvajanje dejavnosti javne službe občina zagotovi zavetišče. Če občina ne zagotovi zavetišča 
ga mora zagotoviti izvajalec javne službe.  
(2) Zavetišče iz prvega odstavka tega člena lahko pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom, tem 
odlokom in drugimi občinskimi predpisi ter predpisi izdani na podlagi javnega pooblastila, uporablja 
vsakdo. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 27. člena Zakona o 
zaščiti živali /ZZŽiv/, ki določa, da je zagotovitev zavetišča lokalna zadeva javnega pomena, ki se 
izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno 
eno mesto v zavetišču. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 9. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/, ki določa, da se objekti in naprave, namenjeni za izvajanje 
obveznih gospodarskih javnih služb, ki so določeni kot javno dobro, lahko uporabljajo samo na način 
in pod pogoji, določenimi z zakonom. 
 
 
8 Nadzor nad izvajanjem javne službe 
 

12. člen 
(nadzorni organ) 

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pristojni organ občinske uprave. 
(2) Pristojni organ občinske uprave ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi 
izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov. 
 
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 posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor. 
 
 
9 Končna določba 
 

13. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. 
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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. 
 
 
Številka: 
Datum: 

Občina Bled 
Janez Fajfar, župan 
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11) 
 

 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09), vam v prilogi 
pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 
 

 
Sprejem osnutka Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

 
 
 
 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval poveljnik štaba Civilne zaščite Občine 
Bled Jožef Smole. 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 27/08 Odl.US: 
Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9), določil 37. in 126. člena Zakona 
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06), določil Zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 UPB1, 9/11), določil 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list 
RS, št. 113/05 UPB1), določil Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 UPB1, 49/06-Z Met 
D, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/07-ZP Načrt, 57/08-ZFO-1A, 
70/08), določil Uredbe o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje enot Civilne zaščite in 
drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07), 16. člena Statuta Občine Bled 
(Uradni list RS, št. 67/09-UPB) je Občinski svet Občine Bled, na redni____  seji dne ____ sprejel 

 
O D L O K 

O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V OBČINI BLED 
 
 I. SPLOŠNE DOLOČBE  

1.  člen 
 

 S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji sistema organiziranja in delovanja varstva pred  
naravnimi  in  drugimi  nesrečami  v Republiki  Sloveniji  za  območje Občine Bled  (v  
nadaljnjem besedilu: občina ) natančneje določa:  
− odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč,  
− preprečevanje naravnih nesreč,  
− obveščanje,  opazovanje  in  alarmiranje  o  pretečih  nevarnostih  ter  dajanje  napotkov  za  
zaščito, reševanje in pomoč,  
− izobraževanje in usposabljanje za zaščito in reševanje,  
− organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik pripravljenosti za  
zaščito, reševanje in pomoč,  
− samozaščita, samopomoč in vzajemna pomoč (v nadaljevanju osebna in vzajemna zaščita),   
− aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,  
− odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,  
− reševanje in pomoč,  
− odpravljanje  posledic  naravnih  in  drugih  nesreč,  do  zagotovitve  osnovnih  pogojev  za  
življenje,  
− ocenjevanje škode, ki povzročajo naravne in druge nesreče,  
− druge naloge v skladu z zakonodajo.  
 
 Ta  odlok  o  organiziranju  ter  delovanju  zaščite  in  reševanja  v  občini  ureja  organizacijo  in  
izvajanje  varstva  ljudi,  živali,  premoženja,  okolja  in  kulturne  dediščine  pred  naravnimi  in  
drugimi nesrečami (v nadaljevanju: varstva v občini).  
 
  

2.  člen 
  
Varstvo  pred  naravnimi  in  drugimi  nesrečami  se  organizira  kot  enoten  in  celovit  sistem  
zaščite,  reševanja  in  pomoči  v  Republiki  Sloveniji  in  zajema  programiranje,  organiziranje,  
načrtovanje,  izvajanje,  financiranje  in  nadzor  ukrepov  ter  dejavnosti    za  varstvo  pred  
naravnimi  in  drugimi  nesrečami  v miru,  v  spremenjenih  razmerah,  v  izrednem  in  vojnem  
stanju.  
 
II. DOLŽNOSTI IN PRAVICE OBČANOV  

3.  člen 
  
Občani, ki izpolnjujejo zakonske pogoje so dolžni sodelovati v zaščiti in reševanju v občini,  
dajati  materialna  sredstva  za  potrebe  izvajanja  zaščite  in  reševanja  ter  se  usposabljati  za  
osebno in vzajemno zaščito ter izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov.  
Kdor  sodeluje  v  zaščiti  in  reševanju mu  pripadajo  pravice  in  ima  dolžnost,  ki  izhajajo  iz  
zakona.  
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4.  člen 
  
Pripadnik Civilne zaščite ali občan, ki prostovoljno opravlja naloge v zaščiti in reševanju je  
lahko pozvan k izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči s pozivom, preko medijev, preko  
telefona ali preko sredstev javnega alarmiranja.  
Delodajalec je dolžan delavcu iz 1. odstavka tega člena omogočiti sodelovanje pri izvajanju  
nalog zaščite in reševanju in delavca zaradi sodelovanja v aktivnostih zaščite in reševanja ne  
sme biti materialno oškodovan zaradi sodelovanja v zaščiti in reševanju.   
Določila 1. in 2. odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za primer odsotnosti z dela  
zaradi usposabljanja in vaj.  
Delodajalec ima pravico do refundacije stroškov v skladu z zakonom.  
  

5.  člen 
  
Materialno  dolžnost  občani    in  pravne  osebe  izvajajo  z  dajanjem  materialnih  sredstev  za  
potrebe izvajanja nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonom.   
 
 III.  PRISTOJNOSTI OBČINE  

6.  člen 
  
Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju.  
V občinski pristojnosti je:  
− urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v skladu s tem odlokom in zakoni;  
− spremljanje nevarnosti ter obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih;  
− zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite,  reševanja  in pomoči v  skladu z  
enotnim informacijskim komunikacijskim sistemom;  
− načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov;  
− izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja;  
− organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite;  
− organiziranje, vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine;  
− določanje,  organiziranje  in  opremljanje  služb  Civilne  zaščite  ter  drugih  sil  za  zaščito,  
reševanje in pomoč v občini;  
− zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč;  
− določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč;    
− mednarodno  sodelovanje  na  področju  zaščite,  reševanja  in  pomoči  v  skladu  z  veljavno  
zakonodajo.  
Občina pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sodeluje z drugimi  
občinami  ter  lahko  z  njimi  v  ta  namen  združuje  sredstva  in  oblikuje  skupne  službe  za  
opravljanje skupnih zadev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.  
  
 IV.  PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE  
 

7.  člen 
 Občinski  svet  občine,  na  predlog  župana,  sprejme  program  in  letne  načrte  varstva  pred  
naravnimi in drugimi nesrečami.  
 
  

8.  člen 
  
Lokalna skupnost sprejme program in načrte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki  
ne  smejo  biti  v  nasprotju  z  nacionalnim  programom.  Program  in  načrte  izdela  pristojni  
občinski  organ,  Pri  delu  upošteva  aktualno  oceno  ogroženosti  občine,  ki  jo  po  potrebi  tudi  
dopolnjuje.  

9.  člen 
  
Načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojnem stanju  
mora temeljiti na ocenah ogroženosti in drugih strokovnih podlagah.  
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Oceno ogroženosti za območje občine izdela pristojni organ občinske uprave.  
Na  podlagi  Ocene  ogroženosti  izdela  isti  organ  načrte  zaščite,  reševanja  in  pomoči  za  
posamezna področja nevarnosti.  

10. člen 
  
Zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojnem stanju se načrtuje z  
načrti zaščite in reševanja.  
Z načrti zaščite in reševanja se zagotavlja organizirano in usklajeno delovanje za preprečitev  
nesreč  ali  zmanjšanje  njihovih  posledic  ter  cim  hitrejšo  zagotovitev  osnovnih  pogojev  za  
življenje ob nesreči.   

11. člen 
  
Župan  lahko  določi  gospodarske  družbe,  zavode  in  druge  organizacije,  ki  morajo  izdelati  
načrte zaščite in reševanja.  
Nosilci načrtovanja morajo sprejete načrte zaščite in reševanja predstaviti javnosti.  
Načrte zaščite in reševanja sprejme župan.   

12. člen 
  
Načrte  zaščite  in  reševanja  je  treba  izpolniti  ob  spremembi  nevarnosti  ali  spremembi  
razpoložljivih  sil  in  sredstev  za  zaščito,  reševanje  in  pomoč.  Pri  tem  se morajo  upoštevati  
nova spoznanja stroke in izkušnje, pridobljene pri ravnanju ob nesrečah.  
 
V.  OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE  
 

13. člen 
 Podatke,  pomembne  za  varstvo  pred  naravnimi  in  drugimi  nesrečami,  morajo  brezplačno  
sporočati Regijskemu  centru  za  obveščanje    (tel.  št.  112)  vsi  občani,  reševalne  službe,  
društva, klubi, gospodarske družbe in zavodi.  
  

14. člen 
 Vsakdo je dolžan obvestiti Regijski center za obveščanje (tel. št. 112) policijo (tel. št. 113) ali  
najbližjo gasilsko enoto o nevarnosti naravne ali druge nesreče, ki jo opazi ali posredno izve  
zanjo.  
  
VI.  ZAŠČITNI UKREPI  

15. člen 
  
Na podlagi ocene ogroženosti se v občini načrtujejo in izvajajo ukrepi in aktivnosti:  
− zaščita in reševanje ob požaru,  
− zaščita in reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah,  
− zaščita in reševanje ob potresih,  
− zaščita in reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi,  
− evakuacija,  
− sprejem in oskrbe ogroženega in prizadetega prebivalstva,  
− prva medicinska pomoč,  
− radiološka, kemijska in biološka zaščita,  
− zaklanjanje,  
− zaščita kulturne dediščine,  
− prostorski, urbanistični, gradbeni in tehnični ukrepi,  
− asanacija.  
  
 
 

16. člen 
  
Ukrepi našteti v 15. členu obsegajo:  
− aktivnosti za preprečevanje oziroma zmanjšanje ogroženosti,  
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− organizacijske, materialne, in kadrovske priprave za izvajanje ukrepov zaščite in reševanja,  
− aktivnosti za odpravo posledic.   
  

17. člen 
  
Evakuacija  ogroženih  in  prizadetih  prebivalcev  se  izvaja,  če  ni  mogoče  z  drugimi  ukrepi  
zagotoviti njihove varnosti.   
V  primeru  naravne    ali  druge  nesreče  župan  odredi  evakuacijo,  v  nujnih  primerih  pa  tudi  
poveljnik Civilne  zaščite  občine. Način  in  postopek  evakuacije  se  določi  v  odgovarjajočih  
načrtih.  
  

18. člen 
  
Občina zagotovi zatočišče  in nujno oskrbo občanom, ki  so zaradi naravne ali druge nesreče  
ostali brez doma in sredstev za preživetje.  
Župan  lahko  izjemoma  odredi,  da morajo  lastniki  in  uporabniki  stanovanjskih  hiš  začasno  
sprejeti  na  stanovanje  evakuirane  in  ogrožene  osebe,  če  njihove  nastanitve  ni  mogoče  
zagotoviti na drug način.  
  

19. člen 
  
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije na območju občine, ki v delovnem procesu  
uporabljajo, proizvajajo ali skladiščijo nevarne snovi oziroma kemikalije, morajo načrtovati in  
izvajati obvezne varnostne ukrepe za preprečevanje nesreč  s kemikalijami, za zmanjševanje  
posledic  nesreč  za  ljudi  in  okolje  ter  izdelati  oceno  ogroženosti  z  načrti  za  zaščito  in  
reševanje.  
Organi  upravljanja  organizacije,  ki  morajo  izdelati  načrte  v  skladu  z  uredbo  o  vsebini  in  
izdelavi načrtov zaščite  in  reševanja, morajo pristojnim občinskim organom dati podatke za  
izdelavo  občinskih  načrtov  zaščite  in  reševanja  pred  začetkom  obratovanja  organizacije  
oziroma obrata.  

20. člen 
  
Zaščita  kulturne  dediščine  je  organizirana  po  določilih  veljavne  zakonodaje  in  usmeritvah  
pristojnih organov občine in ustreznega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. Pod  
kulturno  dediščino  spadajo  stavbe  in  njihovi  deli,  naprave,  zemljišča,  naselja  ali  njihovi  
posamezni deli, oblikovne in vegetacijske oblike narave, ki jih je ustvaril človek, kulturna in  
zgodovinska  krajina,  premični  predmeti  in  njihove  zbirke,  ki  imajo  za  državo  kulturno  
vrednost.   

21. člen 
  
Uprava Republike Slovenije za zaščito  in  reševanje v  sodelovanju  s Agencijo RS za okolje,  
Ministrstvom  za  kmetijstvo,  gozdarstvo  in  prehrano  ter  Zavodom  za  gozdove  Slovenije  
samostojno  ali  na  predlog  občine  (glede  na  geografske,  vremenske  in  druge  razmere)  
ugotavlja in razglaša veliko oziroma zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja.   
V  obdobju  razglasitve  velike  in  zelo  velike  požarne  ogroženosti  je  kurjenje,  sežiganje  ali  
uporaba  odprtega  ognja  v  naravnem  okolju  prepovedana. V  času  razglasitve  velike  in  zelo  
velike  požarne  ogroženosti  naravnega  okolja  mora  občina  organizirati  požarno  stražo  ter  
opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov.  
  
 
 
VII.  OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA  
  

22. člen 
  
Osebna  in  vzajemna  zaščita  obsegata  ukrepe  prebivalcev  za  preprečevanje  in  ublažitev  
posledic  naravnih  in  drugih  nesreč  za  njihovo  zdravje  in  življenje  ter  varnost  njihovega  
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premoženja.  
  
Sredstva  in  opremo  za  osebno  in  skupinsko  zaščito  ob  naravnih  in  drugih  nesrečah,  ki  jo  
morajo  zagotoviti  prebivalci,  lastniki  in  uporabniki  stavb,  gospodarske  družbe  in  druge  
organizacije in državni organi, ureja predpis Ministrstva za obrambo Republike Slovenije.  
  

23. člen 
  
V  stanovanjskih hišah  in v  stanovanjskem okolju  izvajajo ukrepe za zaščito  in  reševanje po  
načelu osebne in vzajemne zaščite vsi stanovalci. Njihovo delovanje usmerja štab za Civilno  
zaščito ali vodja intervencije gasilske enote.  
V gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah izvajajo ukrepe zaščite in reševanja  
po  načelu  osebne  in  vzajemne  zaščite  vsi  zaposleni.  Njihovo  delovanje  usmerja  njihovo  
vodstvo in štab za Civilno zaščito.  
Državljani izvajajo v okviru osebne in vzajemne zaščite naslednje aktivnosti:  
−  organizirajo in izvajajo ukrepe za osebno in vzajemno zaščito;  
−  vzdržujejo objekte za zaščito in reševanje (zaklonišča, zaklonilnike in druge prostore);  
−  se opremljajo z opremo za osebno zaščito.  
  
  
VIII.  ORGANIZACIJA SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ 
  
1.  Naloge in organizacija  

24. člen 
  
Zaščite, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah v občini obsega:  
− prvo pomoč in nujno medicinsko pomoč,  
− pomoč ogroženemu in prizadetemu prebivalstvu,  
− prvo veterinarsko pomoč,  
− gašenje in reševanje ob požarih,  
− reševanje iz ruševin,  
− reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter ekoloških in drugih nesrečah na  
rekah,  
− reševanje ob velikih nesrečah v prometu,  
− reševanje na vodi in iz vode,  
− izvajanje radiološke, kemične in biološke zaščite ob uporabi jedrskega, kemičnega ali  
biološkega orožja in sredstev za množično uničevanje ter ob nesrečah z nevarnimi snovmi,  
− iskanje pogrešanih oseb ob naravnih in drugih nesrečah,  
− reševanje ob vojaških ter terorističnih napadih ali drugih oblikah množičnega nasilja,  
− zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje,  
  

25. člen 
  
Naloge iz prejšnjega člena izvajajo:  
− enote, službe in drugi operativni sestavi društev in drugih nevladnih organizacij,  
− gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije,  
− službe Civilne zaščite,   
− policija,  
− Slovenska vojska v skladu z zakonom.  
 
 

26. člen 
  
Za  strokovno  pomoč  pri  vodenju  ter  za  opravljanje  drugih  operativno-strokovnih  nalog  
zaščite,  reševanja  in  pomoči  poveljniku  civilne  zaščite  občine  se  organizira  štab  civilne  
zaščite občine.  
Delo štaba vodi Poveljnik Civilne zaščite občine, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.   
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Štab civilne zaščite občine ima poleg poveljnika in namestnika še tri člane, ki se imenujejo iz  
vrst  strokovnjakov  ter  predstavnikov  tistih  organov,  organizacij  in  služb,  ki  sodelujejo  pri  
zaščiti, reševanju in pomoči v skladu z načrti zaščite in reševanja.  
Poveljnika, namestnika in člane štaba civilne zaščite v občini imenuje župan.    
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoč se v občini organizira služba za podporo.  
  

27. člen 
  
Javni  red  in  mir  ter  varnost  ob  naravnih  in  drugih  nesrečah  na  ogroženih  in  prizadetih  
območjih zagotavlja policija.  
  
2. Aktiviranje  

28. člen 
  
O aktiviranju Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi  
nesreči odloča poveljnik Civilne zaščite občine.  
  
3. Vodenje sil  

29. člen 
  
Operativno-strokovno vodenje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč se  
organizira in izvaja kot enoten sistem.  
Vodenje  iz  prejšnjega  odstavka  izvajajo  poveljnik  Civilne  zaščite  občine  in  štab  civilne  
zaščite občine oziroma vodje enot.  
Vodenje  temelji  na  obveznem  izvrševanju  odločitev  organov,  pristojnih  za  vodenje Civilne  
zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.  
Nihče ni dolžan in ne sme izvršiti odločitve, če je očitno, da bi s tem storil kaznivo dejanje ali  
kršil mednarodno humanitarno pravo.  

30. člen 
  
Enote,  službe  in  druge  operativne  sestave  društev  ter  drugih  nevladnih  organizacij  oziroma  
gospodarskih  družb,  zavodov  in  drugih  organizacij,  ki  sodelujejo  pri  zaščiti,  reševanju  in  
pomoči, vodijo samostojno njihovi vodje v skladu s pravili stroke ter predpisi.  
Če zaščito, reševanje in pomoč izvaja več enot, služb ali druge operativne sestave, oziroma če  
je aktivirana Civilna zaščita, mora biti njihovo delovanje v skladu z usmeritvami poveljnika  
Civilne zaščite občine oziroma vodje intervencije.  
 

31. člen 
Naloge poveljnika Civilne zaščite občine so, da:  
− preverja intervencijsko pripravljenost sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč;  
− vodi in usmerja zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah;  
− skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč;  
− daje mnenja  in  predloge  v  zvezi  s  pripravami  in  delovanjem  sil  za  zaščito,  reševanje  in  
pomoč ter mnenja in predloge za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč;  
− predlaga imenovanje članov štaba civilne zaščite.  
− sodeluje  pri  pripravi  programa  in  letnega  načrta  varstva  pred  naravnimi  in  drugimi  
nesrečami,  
− spremlja nevarnosti naravnih in drugih nesreč ter sprejema ali predlaga ukrepe za zaščito,  
− vodi in usmerja dejavnosti pri izvajanju zaščitnih ukrepov, reševanju in pomoči,  
− daje mnenja in predloge za odpravo posledic nesreč,  
− javno predstavi načrte zaščite in reševanja.  
   
4. Prostovoljna gasilska društva oz. Gasilske enote in Gasilska zveza  
 

32. člen 
  
Javna služba za zaščito, reševanje in pomoč v občini je gasilska javna služba.   
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33. člen 
 Naloge  gašenja  in  reševanja  ob  požarih  ter  reševanje  ljudi  izvajajo  Gasilske  enote    (v  
nadaljnjem  besedilu: GE)   Prostovoljnih  gasilskih  društev  (v  nadaljnjem  besedilu: PGD)  in  
Gasilska zveza.    
Gasilska  zveza  opravlja  naloge  na  področju  požarnega  varstva,  ki  zajema  
vodenje in koordinacijo gasilske organizacije, opravlja strokovne naloge na področju varstva  
pred naravnimi in drugimi nesrečami.  
Občina jim zagotavlja sredstva, skladno z lastnim načrtom varstva pred požarom in Uredbo o  
organiziranju,  opremljanju  in  usposabljanju  sil  za  zaščito,  reševanje  in  pomoč Medsebojne  
obveznosti so podrobno navedene v tripartitni pogodbi, ki zajema tudi sankcije za neprimerno  
opravljanje pogodbenih obveznosti.  

34. člen 
  
Prostovoljna gasilska društva in gasilska zveza pripravljajo predloge letnega programa varstva  
pred požarom, ki zajema:  
-  letni načrt dela;  
-  finančni načrt;  
-  nabava opreme in investicijska nabava gasilsko tehnične opreme ter druga vlaganja;  
-  investicijsko vzdrževanje gasilskih orodišč in gasilskih domov;  
-  izobraževanje in usposabljanje prostovoljnih operativnih gasilcev;  
-  in zavarovanje prostovoljnih gasilcev.  

35. člen 
  
GE PGD in Gasilska zveza lahko opravljajo svojo dejavnost tudi izven območja  
občine  (sosednjih  občinah)  pod  pogojem,  da  se  občina,  v  kateri  bodo GE PGD  in Gasilska  
zveza opravljali svojo dejavnost, obveže kriti stroške intervencij po vnaprej sprejetem ceniku,  
katerega potrdi župan občine oziroma v skladu z Dogovorom o medsebojnem sodelovanju.   
  

36. člen 
  
Pri  zaščiti,  reševanju  in  pomoči  sodelujejo  z  gasilsko  zvezo  vsa  prostovoljna  
gasilska društva  (članice zveze). GE PGD  so na podlagi veljavnih Meril za organiziranje  in  
opremljanje gasilskih enot, razvrščena po kategorijah in skladno s tem, prilagojena kadrovska  
sestava in njihova tehnična opremljenost.  
Minimalno zagotavljanje kadrovske usposobljenosti se zagotavlja na podlagi sprejetih navodil  
predsedstva Gasilske zveze Slovenije.   
Teritorialne GE PGD posameznih kategorij morajo glede na število gasilcev, gasilskih vozil  
in opreme izpolnjevati minimalne pogoje.  
Obveščanje in alarmiranje posameznih društev izvajajo po sprejetem Načrtu alarmiranja GE  
PGD  v  občini: Regijski  center  za  obveščaje  (ReCO),  gasilske  organizacije  in  pristojne  
službe.  
O medsebojnem sodelovanju vseh PGD z Gasilsko zvezo je sklenjena posebna  
pogodba.  

37. člen 
  
GE PGD, ki opravljajo gasilsko službo na območju občine, morajo zagotoviti izvoz (odhod)  
enote v času:  
-  osrednja gasilska enota – III. kategorija                               5 minut,  
-  gasilske enote II. kategorije                                                10 minut,  
-  gasilske enote I. kategorije                                                 15 minut.  
  

38. člen 
  
Dejavnost PGD in gasilske zveze se financira iz občinskega proračuna občine, kar se opredeli  
z tripartitno pogodbo in aneksom k pogodbi za tekoče leto.  
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39. člen 
  
Nadzor nad  izvajanjem  javne  gasilske  službe opravlja  župan, ki ob ugotovitvi nepravilnosti  
določa  roke za odpravo pomanjkljivost, v hujših primerih pa pristojnosti gasilskega društva  
ustrezno omeji ali odvzame. Župan nadzoruje tudi namembnost uporabe dodeljenih sredstev  
iz občinskega proračuna.  
   
5. Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije  
  

40. člen 
  
Za  opravljanje  določenih  operativnih  nalog  zaščite,  reševanja  in  pomoči  župan  določi  
gospodarske  družbe,  zavode  in  druge  organizacije,  ki  imajo  za  ta  namen  ustrezne  kadre  in  
sredstva.  
Gospodarske  družbe,  zavodi  in  druge  organizacije  določijo  svojo  organiziranost  za  
opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka, skrbijo za strokovno usposabljanje svojih delavcev  
ter izvajajo druge priprave za delovanje ob naravnih in drugih nesrečah.  
Z njimi lahko sklene občina pogodbe, v katerih se uredi vsebino, obseg in način opravljanja  
nalog na območju občine ter način njihovega financiranja, predvsem tistega dela, ki presega  
njihovo  redno  dejavnost  v  skladu  s  73.  in  75.  členom  Zakon  o  varstvu  pred  naravnimi  in  
drugimi nesrečami. Med te naloge spadajo:  
•  gradbeno – tehnično reševanje,  
•  reševanje ob ujmah, poplavah ter ekoloških nesrečah,  
•  izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah z nevarnimi snovmi,  
•  pomoč  ogroženim  in  prizadetim  prebivalcem  pri  začasnem  bivanju,  prehrani,  nujni  
oskrbi,  
•  pomoč pri iskanju pogrešanih oseb,  
•  prva veterinarska pomoč in drugo.  
  
6. Društva in druge nevladne organizacije   

41. člen 
  
Za  opravljanje  nalog  zaščite,  reševanja  in    pomoči  v  občini  se  v  okviru  društev  in  drugih  
nevladnih organizacij po potrebi organizirajo naslednje enote:  
-  enota za vzpostavljanje zvez (radioamaterji);  
-  enota za iskanje pogrešanih oseb (klub vodnikov reševalnih psov).  
-  Rdeči križ Slovenije - krajevne organizacije   
-  Karitas - krajevne organizacije,  
V posebnih primerih se vključujejo za opravljanje nalog Lovski družini katera imajo lovišča  
(lovske revirje) na območju občine.    
  
Ta  društva  in  druge  nevladne  organizacije,  če  jih  za  to  določi  župan, morajo  izpolnjevati  
predpisane  pogoje  skladno  z  merili  za  organiziranje  in  opremljanje  enot,  služb  in  drugih  
operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč.  
 

42. člen 
  
Podrobnosti  o  opravljanju  nalog,  financiranju,  zavarovanju  operativnih  članov,  sankcijah  in  
drugih obojestranskih obveznosti se določi z ustreznimi pogodbami.  
Nadzor nad izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči opravlja župan.  
 
  
IX.  UPRAVLJANJE IN VODENJE   
  

43. člen 
Občinski svet občine v sistemu varstva zlasti:  
-  določa temeljne usmeritve za organizacijo in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi  
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nesrečami,  
-  določi način izvajanja javne gasilske službe,  
-  sprejme občinski program in letne načrte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,  
-  spremlja  uresničevanje  programov  in  načrtov  varstva  pred  naravnimi  in  drugimi  
nesrečami,  
-  opravlja druge naloge v skladu z zakonom.  
  

44. člen 
Župan Občine:  
-  urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonodajo,  
-  predlaga  občinskemu  svetu  občinski  program  in  letne  načrte  varstva  pred  naravnimi  in  
drugimi nesrečami skupaj z občinskim proračunom,  
-  skrbi  za  izvajanje  ukrepov  za  preprečitev  in  zmanjšanje  posledic  naravnih  in  drugih  
nesreč,  
-  vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,  
-  skrbi  za  obveščanje  prebivalcev  o  nevarnostih,  stanju  varstva  in  sprejetih  zaščitnih  
ukrepih,  
-  skrbi za izdelavo osnutkov programa in letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi  
nesrečami, ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja,  
-  določa izvajalce nalog zaščite, reševanja in pomoči in obveznosti o ustanovitvi sil zaščite,  
reševanja in pomoči,  
-  določa izvajalce javne gasilske službe,  
-  določa  programske  aktivnosti  in  naloge  sistema  varstva  občine  upravnim  organom  in  
službam,  
-  sklepa o ustanovitvi in imenuje organe vodenja Civilne zaščite,  
-  sklepa o organiziranju in ustanovitvi sil zaščite, reševanja in pomoči  
-  zahteva pomoč za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zagotavljanje osnovnih  
pogojev za življenje v skladu z zakonom,  
-  imenuje Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada,  
-  občinskemu svetu podaja oceno o pripravljenosti sistema varstva občine,  
-  opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.  
Za operativno- strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah  
župan imenuje poveljnika Civilne zaščite občine in štab Civilne zaščite.  
Poveljnik Civilne  zaščite občine  je  za  svoje delo odgovoren  županu,  regijskemu poveljniku  
Civilne  zaščite  pa  za  uresničevanje  usmeritev  ali  odločitev  za  izvajanje  nalog  zaščite,  
reševanja in pomoči, ki jih sprejme regijski oziroma njemu nadrejeni poveljnik Civilne zaščite  
v skladu s svojimi pristojnostmi.  

45. člen 
  
Poveljnik civilne zaščite občine ima pravico in dolžnost, da med vodenjem zaščite, reševanja  
in pomoči prepove dostop nepooblaščenim osebam na kraj nesreče in promet mimo tega kraja  
ter odredi :  
-  umik ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov in območij,  
-  vstop v stanovanje,  
-  uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo vzpostavitev,  
-  odstranitev ovir, ki onemogočajo uspešno intervencijo,  
-  uporabo  tujega  prevoznega  sredstva  za  prevoz  poškodovanih  oseb  oziroma  potrebnih  
sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,  
-  obvezno  sodelovanje  občanov  občine  in  drugih  pri  reševanju  v  skladu  z  njihovimi  
sposobnostmi in sredstvi, ki so primerna za reševanje,  
-  uporabo tujega zemljišča za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči,  
-  uporabo  zemljišča  za  začasno  deponiranje  ruševin,  zemljin  ali  drugega  materiala,  ki  
nastaja pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči za zagotovitev osnovnih pogojev  
za življenje,  
-  porušitev objekta oziroma posek drevja.  
  
 Ukrepe  iz prejšnjega odstavka  lahko poveljnik Civilne zaščite občine odredi  le,  če ne more  
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drugače zavarovati ljudi in premoženja ter zagotoviti izvajanja zaščite, reševanja in pomoči,  
trajati pa smejo le toliko časa, kolikor je to nujno potrebno.  
Umik  ljudi  iz  prvega  odstavka  tega  člena  se  odredi,  če  so  neposredno  ogrožena  njihova  
življenja zaradi požara, eksplozije ali druge nevarnosti, in traja toliko časa, dokler nevarnost  
ni odpravljena. Pri izvedbi umika pomaga policija.  
Poveljnik  Civilne  zaščite  občine  lahko  med  vodenjem  zaščite,  reševanja  in  pomoči,  pod  
pogoji  iz  prejšnjega  odstavka,  odredi  izvedbo  nujnih  gradbenih,  tehničnih  in  drugih  del  
gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, s katero ima občina sklenjeno pogodbo za  
opravljanje določenih operativnih nalog zaščite in reševanja v skladu s tem odlokom. Če take  
gospodarske družbe,  zavoda  ali druge organizacije ni,  je pa  izvedba del nujna  za  zaščito  in  
reševanje  ljudi,  premoženja,  živali  ali  okolja  oziroma  zaradi  odvrnitve  neposredne  
ogroženosti,  poveljnik Civilne  zaščite  občine  lahko  izvedbo  takih  del  odredi  tisti  fizični  ali  
pravni  osebi,  ki  ima  ustrezno  opremo  ali  zmogljivosti  za  izvedbo  teh  del. Odredba  se  izda  
pisno, izjemoma, če razmere to onemogočajo, se izda ustno in naknadno tudi pisno, takoj ko  
je to mogoče. V odredbi se določita zlasti vrsta in obseg del, ki jih je treba opraviti.  
O odločitvah poveljnika Civilne zaščite občine po  tem členu  se praviloma vodi delovodnik,  
pri  čemer  se  za  odločitve,  ki  so  povezane  z  večjimi  finančnimi  posledicami,  izdajajo  pisne  
odredbe. Če razmere to onemogočajo, se pisna odredba izda takoj, ko je to mogoče. S pisno  
odredbo  poveljnik Civilne  zaščite  občine  lahko  v  nujnih  primerih  odredi  tudi  lastnikom  ali  
uporabnikom stanovanjskih in drugih nastanitvenih objektov, da začasno sprejmejo v oskrbo  
ogrožene osebe, dokler o tem ne odloči župan.  
Nujna  dela  pri  izvajanju  zaščite,  reševanja  in  pomoči  so  dela,  potrebna  za  izvajanje  nalog  
zaščite, reševanja in pomoči ob nesreči ter dela iz četrtega odstavka tega člena. O zagotovitvi  
sredstev za stroške nujnih del pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih  
nesrečah odloča župan.  
  
X. NALOGE OBČINSKE UPRAVE  
  

46. člen 
Naloge občinske uprave  
Občinska  uprava  opravlja  naslednje  upravne  in  strokovne  naloge  s  področja  varstva  pred  
naravnimi in drugimi nesrečami:  
−  izdela predlog občinskega programa  in  letnega načrta varstva pred naravnimi  in drugimi  
nesrečami, ki ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom,  
−  izdeluje ocene ogroženosti in druge strokovne podlage za načrtovanje zaščite, reševanje in  
pomoči ter usmerja in usklajuje ukrepe za preprečevanje ter zmanjšanje posledic naravnih  
in drugih nesreč v sodelovanju z štabom civilne zaščite občine.  
−  izdeluje občinske načrte zaščite in reševanja v sodelovanju s poveljnikom Civilne zaščite  
občine,  
−  skrbi za organiziranje in delovanje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja,  
−  zagotavlja pogoje za delo poveljnika Civilne zaščite občine, Štaba Civilne zaščite občine  
ter drugih organov, ki so namenjeni izvajanju zaščite in reševanja v občini,  
−  spremlja  in  usklajuje  organiziranje Civilne  zaščite  ter  drugih  sil  za  zaščito,  reševanje  in  
pomoč,  
−  pripravlja  programe  in  organizira  ter  izvaja  izobraževanje  in  usposabljanje  za  zaščito,  
reševanje in pomoč.  
 Občinska uprava skrbi za usklajen razvoj sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini v skladu  
z oceno ogroženosti, načrti zaščite in reševanja ter merili za organiziranje in opremljanje sil za  
zaščito, reševanje in pomoč.  
 
 
  

47. člen 
Komisije za ocenjevanje škode  
  
Za ocenjevanje  škode ob naravnih  in drugih nesrečah  ter za pripravo predlogov za odpravo  
posledic nesreč župan imenuje komisijo za ocenjevanje škode.  
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Oškodovanci  na  svoje  stroške  zberejo  dokazila  o  škodi,  ki  so  jo  utrpeli  zaradi  naravne  ali  
druge nesreče in jo predložijo občinski komisiji v oceno in potrditev.  
Materialno škodo in druge posledice naravnih in drugih nesreč komisija ocenjuje na podlagi  
metodologije za ocenjevanje škode.  
  
 
 
XI. NADZOR IN INŠPEKCIJA   

48. člen 
  
Nadzorstvo  nad  delovanjem  lokalne  skupnosti  na  področju  zaščite,  reševanja  in  pomoči  
opravlja na podlagi zakonov  in predpisov pristojni  inšpektorat za varstvo pred naravnimi  in  
drugimi nesrečami.   
Skladno  s  svojimi  pristojnostmi  opravlja  občinska  inšpekcija  nadzor  nad  izvajanjem  tega  
odloka,  predvsem  v  določilih,  ki  se  nanašajo  na  preprečevanje  naravnih  in  drugih  nesreč  v  
povezavi z veljavnimi odloki v občini.  
   
XII. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE  
  

49. člen 
  
Občina  organizira  izobraževanje  kot  neobvezne  oblike  usposabljanja  občanov  za  osebno  in  
vzajemno zaščito ter za izvajanje zaščitnih ukrepov.  
  

50. člen 
  
Za  pripadnike  organov  vodenja  in  sil  za  zaščito,  reševanje  in  pomoč  ter  civilne  zaščite  
organizira izobraževanje in usposabljanje skladno s predpisanimi programi usposabljanja.  
  

51. člen 
  
Usposabljanje  opravljajo  skladno  s  svojimi  načrti  tudi  upravljavci  javnih  služb  na  področju  
zaščite,  reševanja  in  pomoči,  društva  in  druge  organizacije,  gospodarske  združbe  ter  druge  
organizacije, ki nastopajo kot izvajalci v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami  
v občini.  
 
 
  
 XIII. FINANCIRANJE  

52. člen 
  
Financiranje zaščite, reševanja in pomoči se zagotavlja:  
− iz proračuna občine;  
− iz proračuna Republike Slovenije;  
− iz zavarovalnin;  
− iz sredstev gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij;  
− iz prostovoljnih prispevkov;  
− iz drugih virov.  
  
Občina  zagotavlja  sredstva  za  financiranje  nalog  zaščite,  reševanja  in  pomoči  v  občinskem  
proračunu.  
 

53. člen 
  
Programi  sistema  varstva  pred  naravnimi  in  drugimi  nesrečami  se  financirajo  oziroma  
sofinancirajo iz občinskega proračuna na podlagi predpisov in aktov občine za to področje.   
Višino  sredstev  določi  Občinski  svet  občine  z  njegovim  proračunom.  Poleg  proračunskih  
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sredstev  se  sistem  financira  tudi  iz  združenih  sredstev  lokalnih  skupnosti,  iz  sredstev  
gospodarskih  družb,  namenskih  sredstev  požarnega  sklada,  prostovoljnih  prispevkov,  daril,  
mednarodne pomoči in iz drugih virov.   
  
XIV. KAZENSKE DOLOČBE  
  

54. člen 
  
Fizična  ali  pravna  oseba  oziroma  mladoletna  oseba,  za  katero  odgovarjajo  starši  oziroma  
rejniki, ki je namenoma ali iz velike malomarnosti povzročila ogroženost, katere posledica je  
ukrepanje in v zvezi s tem nastali stroški, mora pokriti:  
-  stroške zaščitnih in reševalnih intervencij,  
-  stroške sanacije in vzpostavitev v prejšnje stanje,  
-  stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam.   
V primeru, ko nastopa več povzročiteljev ogroženosti oziroma nesreče in ni mogoče ugotoviti  
deleža posameznega povzročitelja, se krijejo stroški solidarno.  
  

55. člen 
  
Za ostale prekrške se kaznujejo pravne ali fizične osebe v skladu z veljavno zakonodajo in po  
veljavnih občinskih predpisih.  
  

56. člen 
  
Povzročitelj  ogroženosti  ali  nesreče  krije  stroške  ukrepanja  ter  zaščitnih  in  reševalnih  
intervencij.  Zahtevek  za  plačilo  stroškov,  izdelan  na  podlagi  posredovanih  podatkov  vseh  
sodelujočih  sil,  posreduje  župan  občine.  Če  povzročitelj  ni  znan,  krije  stroške  občina  iz  
občinskega proračuna (rezerve).  
Predloge  za  financiranje  in  sofinanciranje  programov  varstva  pred  naravnimi  in  drugimi  
nesrečami  pripravi  štab  civilne  zaščite  občine.  Izvajalci  programov  in  projektov  s  tega  
področja,  ki  se  financirajo  iz  občinskega  proračuna, morajo  občinski  upravi  pošiljati  letna  
 poročila  o  porabi  teh  sredstev. Gospodarske  družbe,  zavodi  in  ustanove morajo  zagotoviti  
sredstva  za  nadomestilo  plač  za  zaposlene  v  času  njihovega  usposabljanja,  sredstva  za  
priprave in druge stroške.  
 
 XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOCBE   

57. člen 
  
Organizacijo  sistema varstva pred naravnimi  in drugimi nesrečami  je  treba uskladiti v  roku  
enega leta po uveljavitvi tega odloka.  
  

58. člen 
 Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu občine.  
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Razlogi za sprejem odloka: 
 
V nadaljevanju vam v celoti zaradi širše slike navajamo ugotovitve iz poročila notranje revizijske 
službe. Eden izmed nujnih ukrepov je tudi sprejem predmetnega odloka. 
Občine za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev skrbijo za požarno varnost ter organizacijo 
pomoči in reševanja za primere elementarnih in drugih nesreč. V okviru tega morajo zagotoviti trajno 
in nemoteno opravljanje obveznih lokalnih javnih služb gasilstva (javna gasilska služba). Gasilstvo je 
humanitarna dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu, in ki izvaja naloge gašenja, zaščite in 
reševanja ob požarih ter drugih nesrečah.  
V skladu z Zakonom o financiranju občin predstavljajo požarno varstvo in varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami naloge, ki jih mora občina opravljati na podlagi in v obsegu, določenem z zakoni 
in katerih stroški se upoštevajo za ugotovitev primerne porabe občine. 
Opravljanje nalog gasilstva občina zagotavlja preko gasilskih organizacij. Gasilske enote so poklicne 
ali prostovoljne, glede na območje pa so teritorialne in industrijske. Za njihovo organiziranost, 
opremljanje in delovanje pa mora občina s sprejemom načrta varstva pred požarom in na njegovi 
podlagi zagotoviti sredstva za:    
1. redno delovanje gasilskih enot;                                                                                             
2. gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje;                              
3. vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme;                                                           
4. izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot;                                          
5. gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva;                                    
6. povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva;                                   
7. povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva;                                                                                       
8. opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.  
 
Poleg načrta varstva pred požarom občine, mora občina v skladu z drugim odstavkom 37. člena, 44., 
46. in 98. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami pripraviti tudi oceno 
ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter načrt zaščite in reševanja. 
Poklicne gasilske enote opravljajo javno gasilsko službo v skladu z Zakonom o gasilstvu (v 
nadaljevanju: ZGas), aktom o ustanovitvi in operativnim gasilskim načrtom občine, ki je sestavni del 
načrta varstva pred požarom občine, na območju, za katero so ustanovljene. Organizirajo se kot 
javni zavod ali kot režijski obrat.  
Prostovoljne gasilske enote opravljajo javno gasilsko službo skladno z ZGas, če jih neposredno 
določi pristojni občinski organ in če z gasilskimi organizacijami, v katerih delujejo te gasilske enote, 
občina neposredno sklene pogodbo o opravljanju javne gasilske službe. Za opravljanje javne 
gasilske službe v skladu s tem zakonom je lahko določena le tista prostovoljna gasilska enota, ki se 
preko gasilskih zvez povezuje v Gasilsko zvezo Slovenije. Pogodbo o opravljanju javne gasilske 
službe sopodpisuje tudi pristojna gasilska zveza. V pogodbi se opredelijo sredstva, ki jih zagotavlja 
pristojni občinski organ za opravljanje javne gasilske službe, zlasti za izvajanje intervencij, 
usposabljanje, plačevanje zdravstvenih pregledov, zavarovanja za primer poškodbe pri delu ali 
poklicne bolezni ter za druge pravice iz delovnega razmerja oziroma pravice, ki jih ZGas določa za 
operativne gasilce, ter sredstva, ki jih občina namenja za usposabljanje gasilske mladine in druge 
društvene dejavnosti.  
Za izvajanje javne gasilske službe občina določi predvsem obseg, način, začetek ali obdobje 
njenega opravljanja, organizacijo ter nadzor nad njenim izvajanjem. 
Gasilska zaščitna in reševalna oprema, gasilski domovi ter orodišča, ki jih uporabljajo poklicne 
gasilske enote so last občine. Njihova uporaba in vzdrževanje se uredita s pogodbo med pristojnim 
občinskim organom in gasilsko enoto. Prostovoljna gasilska društva (v nadaljevanju: PGD) in njihove 
zveze pridobijo lastninsko pravico na premičnem in nepremičnem premoženju, ki je namenjeno 
gasilstvu in s katerim upravljajo. Brez soglasja občine tega premoženja gasilska društva ne smejo 
odtujiti V primeru prenehanja PGD pa to premoženje, ki jo je uporabljalo PGD, prevzame občina, na 
območju katere je bil sedež PGD oziroma s soglasjem občine tista organizacija, ki zagotavlja 
izvajanje javne gasilske službe na območju, na katerem je delovalo PGD.  
Dejavnosti gasilskih enot se, poleg ostalih virov, financirajo tudi iz proračunov občin. Občina na 
območju katere je nastal požar ali druga nesreča mora kriti stroške intervencije, ki izhajajo iz nalog 
gasilstva in povračilo škode lastnikom oziroma uporabnikom v času intervencije, razen izjem 
določenih v drugem odstavku 43. člena ZGas (namerna povzročitev požara,itd.). Prav tako občina 
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krije izgubljeni zaslužek, nadomestilo plače, stroške za prehrano, prispevke in ostale stroške, 
določene v 25. in 26. členu ZGas. Poklicni gasilec ima tudi pravico do brezplačne pravne pomoči, ki 
mu jo zagotovi občina, pod pogojem, da je ravnal v skladu s predpisi in merili stroke pri izvajanju 
zaščite, reševanja in pomoči, če se zoper njega uveljavlja odškodninska ali kazenska odgovornost 
zaradi njegovega ravnanja pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči 
Na podlagi 52. člena Zakona o lokalni samoupravi občina lokalne zadeve javnega pomena financira 
iz lastnih virov, sredstev države in iz zadolžitve. Lastni vir občine za financiranje gasilske zaščitne in 
reševalne opreme ter izobraževanja in usposabljanja gasilcev, predstavlja požarni davek, ki ga 
občina uvede v skladu z zakonom.  
V skladu z Zakonom o varstvu pred požarom se z državnimi sredstvi sofinancira nakup gasilskih 
vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. Gre za del sredstev požarne 
takse, ki ne more biti manjši od 70% ocenjenih letnih prihodkov požarne takse. Sofinanciranje se 
izvede na podlagi srednjeročnih programov in letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami občine. Uporabo sredstev požarne takse za sofinanciranje nalog varstva pred požarom v 
občini načrtuje odbor, ki ga imenuje župan. Odbor sestavljajo predstavniki gasilcev, zavarovalništva 
in pristojnih organov občine.  
V primeru nesreče se lahko za odpravo posledic in zagotovitve osnovnih pogojev za življenje, v 
skladu s postopkom določenim v Zakonu o javnih financah, zagotovijo sredstva iz proračunske 
rezerve občine. 
 
 
Ugotovitve notranje revizije: 

1. V občini Bled je osem prostovoljnih teritorialnih gasilskih društev ter ena prostovoljna industrijska 
gasilska enota, ki so povezane v Gasilsko zvezo (v nadaljevanju: GZ) Bled- Bohinj. 

2. O opravljanju lokalne gasilske javne službe je občina, dne 26.2.2004, sklenila z vsakim PGD 
pogodbo za nedoločen čas. Pogodb ni sopodpisala pristojna GZ. Sopodpis GZ pomeni posebno 
predpostavko za veljavnost sklenitve teh pogodb.  

3. Pogodba ureja vsebino, obseg, način opravljanja javne gasilske službe (v nadaljevanju: JGS),  
financiranje JGS, nadzor nad namensko porabo sredstev ter druga določila za potrebe delovanja 
JGS.  

4. V zvezi s financiranjem JGS je v pogodbi določeno, da bo občina finančna sredstva zagotavljala 
v skladu z letnim programom dejavnosti ter planom potreb za nabavo opreme, ki ga morajo PGD 
posredovati GZ Bled- Bohinj, katera najkasneje do 31.10. za naslednje leto pripravi usklajen 
program dejavnosti in plan nabave opreme za vsa PGD v občini Bled. Po predhodnem dogovoru 
s PGD, občina krije tudi višje stroške (kot so predvideni v letnem programu) v primeru večje 
naravne ali druge nesreče. Občina bo financirala nabavo osebne varovalne opreme, skupne 
opreme, večje investicije za nakup in vzdrževanje vozil, opreme in gasilskih domov v skladu s 
sprejetim (obravnava in sprejme ga občinski svet) programom opremljanja gasilskih enot, 
katerega pripravi pristojna GZ. V pogodbi je določeno tudi, da morajo PGD pripraviti letno 
poročilo o izpolnjevanju programa dejavnosti gasilske službe ter podatke o namenu porabe 
finančnih sredstev ter ga oddati GZ Bled- Bohinj, katera mora pripraviti skupno poročilo o 
izvajanju gasilske službe ter ga do10. februarja za preteklo leto oddati občini.  

5. Istega dne, torej 26.2.2004, je občina Bled z GZ Bled- Bohinj sklenila pogodbo o opravljanju 
strokovnih nalog na področju organiziranja lokalne gasilske javne službe za nedoločen čas, ki 
določa naloge GZ (izvajanje usposabljanj, urejanje poročil, urejanje zavarovanj, razporejanje 
sredstev med PGD, vodenje intervencij, itd.), način financiranja dejavnosti GZ ter opravljanje 
drugih aktivnosti v skladu s predpisi. Iz pogodbe je razvidno, da bo občina vsako leto v 
proračunu zagotovila sredstva za delovanje organov GZ v skladu s sprejetim programom dela. 

6. 16.11.2005 pa je občina z GZ Bled- Bohinj sklenila pogodbo o opravljanju strokovnih nalog na 
področju zaščite in reševanja za nedoločen čas (z začetkom uporabe od 1.1.2006 dalje), ki ureja 
pogoje, način in obseg opravljanja strokovnih nalog GZ. Vsebina nalog zajema sodelovanje pri 
večjih intervencijah, vodenje ustreznih evidenc, sodelovanje pri opremljanju enot za zaščito in 
reševanje, dajanje zahtevkov za porabo občinskih sredstev, itd. Z aneksom k pogodbi se lahko 
določi nov obseg del. O delih mora GZ najmanj enkrat mesečno pisno seznanjati občino. Cena 
za redno in strokovno opravljeno delo mesečno znaša 120.000 SIT.  
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7. Občina je januarja 2001 sprejela oceno ogroženosti za občino Bled glede na posamezno vrsto 
nevarnosti. 

8. Na temelju ocen ogroženosti je gasilska zveza pripravila Načrte zaščite in reševanja ob primeru 
jedrske nesreče (1.12.2011), ob nesreči zrakoplova (10.10.2011), ob železniški nesreči 
(14.12.2011), ob potresu, ob večjem požaru (december 2005) ter ob poplavi (februar 2005). 

9. Občina je v času revizije pričela z izdelavo načrta varstva pred požarom.  

10. Občina je novembra 2009 sprejela Načrt alarmiranja gasilskih enot območja občine Bled. Dne 
15.9.2011 pa še dokumente za izvajanje opazovanja, obveščanja, aktiviranja in alarmiranja 
občine Bled. 

11. Občina je v času revizije pričela s postopkom priprave odloka (splošni akt občine), v 
katerem bo uredila izvajanje nalog javne gasilske službe, in ki bo opredeljeval, da GZ 
opravlja organizacijske in strokovno tehnične naloge, saj je občina za dejavnost gasilske 
zveze nakazovala sredstva tudi GZ Bled- Bohinj. Izplačana so bila sredstva v višini 18.000 
EUR.  

12. Višina zagotovljenih sredstev za dejavnost GZ pa ni predvidena v pogodbi o opravljanju 
strokovnih nalog na področju organiziranja lokalne gasilske javne službe. 

13. Župan je, dne 23.11.2011, izdal Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih 
operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Bled, v katerem je določil, da 
lokalno javno gasilsko službo v občini Bled opravlja osem operativnih gasilskih enot prostovoljnih 
gasilskih društev v občini Bled.  

14. V skladu z 58. členom ZVPoz je župan, dne 10.3.2006, sprejel Sklep o imenovanju odbora za 
razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. V odbor so bili imenovani predstavniki gasilcev, 
zavarovalništva, predstavnik civilne zaščite in predstavnik lokalne skupnosti.  

15. Odbor je tudi poročal o porabi sredstev požarnega sklada v letu 2011 Odboru za razpolaganje s 
sredstvi požarnega sklada RS. Sredstva požarnega sklada so uporabili za gasilsko vozilo v višini 
16.018 EUR za PGD Bled- Rečica. 

16. Občina sredstva požarne takse v občinskem proračunu pravilno evidentira kot transferni 
prihodek. 

17. GZ Bled- Bohinj je 10.12.2010 pripravila Predlog proračuna občine Bled za leto 2011 na 
področju zaščite, reševanja in pomoči. Predlog zajema tudi finančni načrt za leto 2011, ki je 
razdelan po posameznih postavkah, in sicer za sredstva redne dejavnosti GZ (19.600 EUR), 
sredstva dejavnosti društev (59.300 EUR- za zavarovanja, vzdrževanja, strokovno literaturo, 
izobraževanje in usposabljanje, zdravstvene preglede, ogrevanja domov), sredstva za 
investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (16.900 EUR- za PGD Kupljenik (garaža) in 
PGD Mlino (streha) ter dela na domovih v občini), sredstva za nakup opreme (31.700 EUR) ter 
sredstva za investicije (97.220 EUR). 

18. GZ Bled je v svojem biltenu z dne 23.3.2012 predstavila letno poročilo o izpolnjevanju programa 
dejavnosti za leto 2011. Iz biltena je razvidno natančno poročilo o porabi sredstva za področje 
varstva pred požarom v letu 2011 po posameznih postavkah, in sicer 18.000 EUR za delovanje 
GZ Bled- Bohinj, 62.559,58 EUR za investicije in investicijska vzdrževanja ter 52.550 EUR za 
delovanje PGD.  

19. Občini so letna poročila posredovala (oziroma so bila pridobljena preko AJPES-a) tudi PGD v 
občini Bled.  

20. V občini v letu 2011 ni bilo primera, ko bi bila občina upravičena, v skladu s 43. členom ZGas, 
stroške intervencije izterjati od povzročitelja ali odgovorne osebe. 

21. Občina je finančna sredstva za redno dejavnost (tekoči transfer) PGD nakazovala na podlagi 
zahtevkov GZ Bled- Bohinj in odredb župana GZ Bled- Bohinj v skupni višini 53.341 EUR. 
Zahtevkom so priloženi računi, na katerih je zabeleženo za katero PGD v občini je bila 
opravljena storitev oziroma nabavljena oprema. Občina je sredstva za redno dejavnost 
nakazovala GZ in ne PGD, ki to dejavnost opravljajo.  
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22. Finančna sredstva za sofinanciranje gasilske opreme in prostorov (investicijski transfer) je občina 
na podlagi zahtevkov GZ Bled- Bohinj in odredb župana nakazovala GZ Bled- Bohinj v skupni 
višini 62.510 EUR. Porabo sredstev dokazujejo računi, ki so priloženi zahtevkom.  

23. Občina je s PGD Mlino, dne 2.3.2010, sklenila pogodbo o sofinanciranju gradbenih del na 
gasilskem domu PGD Mlino, s katero se je občina zavezala zagotoviti sredstva v višini 4.300 
EUR za izvedbo investicijskega vzdrževanja. Iz zahtevkov GZ in odredb župana je razvidno, da 
so se GZ Bled- Bohinj nakazala sredstva v skupni višini 4.450 EUR, katera jih je prenakazala 
PGD Mlino. Dokumentaciji so priloženi tudi računi. Iz navedenega izhaja, da je prišlo do presega 
pogodbene vrednosti. 

24. Prav tako je občina, dne 15.6.2011 sklenila pogodbo o sofinanciranju gradbenih del na 
gasilskem domu s PGD Kupljenik, v skladu s katero bo občina zagotovila sredstva v višini 4.100 
EUR za obnovitvena dela na gasilskem domu. Izplačana so bila sredstva v višini 4.100 EUR. 

25. Občina je v letu 2011 zagotovila tudi zadnje štiri obroke za nakup gasilskega vozila za PGD 
Bled- Rečica po leasing pogodbi med PGD Bled- Rečica in dobaviteljem. O sofinanciranju 
gasilskega vozila občina s PGD Bled- Rečica ni sklenila pogodbe o sofinanciranju. Občina je 
podpisala le izjavo (od GZ Bled- Bohinj), dne 28.9.2009, v skladu s katero je v načrtu razvojnih 
programov predvidela sredstva za omenjeni nakup. Po pojasnilu občine pogodba med PGD 
Bled- Rečica in občino Bled ni bila sklenjena, ker so bili mnenja da podpisana izjava zadostuje.  

26. V okviru občinskega proračuna so se zagotovila in izplačala tudi sredstva za sofinanciranje 
nabave gasilske avtolestve GARS Jesenice in za redno vzdrževanje oziroma zagotavljanje druge 
gasilske avtolestve na zgornjem delu Gorenjske (za PGD Kranjska Gora). Sredstva so bila 
izplačana na podlagi pogodbe med sedmimi občinami (ena od podpisnic je tudi občina Bled) in 
gasilsko reševalno službo Jesenice v višini 11.159,58 EUR za GARS Jesenice (ki mora na 
območju občin podpisnic ter na osnovi te pogodbe izvajati intervencije brezplačno) in na podlagi 
pogodbe z dne 3.6.2010 med sedmimi občinami (tudi občino Bled) in PGD Kranjska gora, ki je 
lastnica avtolestve, v višini 791 EUR za PGD Kranjska Gora. 

27. Občina je v veljavnem proračunu za leto 2011 načrtovala odhodke za delovanje sistema za 
zaščito, reševanje in pomoč v višini 135.500 EUR, izvršeni pa so bili v znesku 133.850,58 EUR. 
Na podlagi tega ugotavljamo, da je bila poraba manjša od načrtovane.  

28. GZ Bled- Bohinj je občini predložila razvojni program na področju varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami za obdobje osmih let (2007-2014) za nabavo gasilskih vozil, investicij, 
vzdrževanje gasilskih domov, nakupa gasilske opreme ter rednega delovanja PGD in GZ. Načrt 
razvojnih programov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje od 
2011-2015 (za redno dejavnost GZ in PGD, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme, 
nakup opreme ter investicij) pa je GZ Bled- Bohinj podala tudi v predlogu proračuna občine Bled 
za leto 2011. V načrtu razvojnih programov je občina načrtovala odhodke za investicije na 
področju protipožarne varnosti za obdobje od 2011 do 2014 (letu 2011 v višini 64.150 EUR). 

29. Občina razpolaga z evidenco o opremi in vozilih prostovoljnih gasilskih društev v občini Bled. 

 

Vir: Končno poročilo o izvedbi notranje revizije Občine Bled za leto 2011, Združenje občin Slovenije, 
maj 2012. 
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12) 
 

 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09), vam v prilogi 
pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

 
Sprejem osnutka Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske 

javne službe vzdrževanje občinskih cest. 
 
 
 
 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval predstavnik Inštituta za javno upravo pri 
Pravni fakulteti v Ljubljani prof. dr. Gorazd Trpin. 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o koncesiji za opravljanje 
obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest. 
 
 
 
 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 
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I. UVODNO BESEDILO 
 
 
1. PRAVNA PODLAGA 

 
Neposredno pravno podlago za izdajo tega odloka tvorijo 3., 7., 32. in 33. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (ZGJS, Ur.l. RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-
ZUKN, 57/2011)), 4. in 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Uradni list RS, 
št. 49/2010), Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled (Uradni list RS, št. 60/2011) 
in16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009 – uradno prečiščeno besedilo) . 
Neposredni pravno sistemski okvir področja, ki ga ureja ta odlok, predstavljajo Zakon o gospodarskih 
javnih službah (ZGJS, Ur.l. RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 
57/2011)),  Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP, Ur.l. RS, št. 127/2006,   Zakon o javnem 
naročanju, (ZJN-2, Ur.l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010 in 18/2011),  Zakon o cestah (ZCes-1, 
Ur.l. RS, št. 109/2010),  Zakon o splošnem upravnem postopku  (ZUP, Ur.l. RS, št. 24/2006-UPB2, 
105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 8/2010-ZUP-G) in Obligacijski zakonik (OZ-UPB1, Ur.l. RS, št. 
97/2007). 

 
 

2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ODLOKA 
 

Način izvajanja gospodarskih javnih služb se je v zadnjih letih pod velikim vplivom evropskega prava 
močno spremenil. Predvsem je zaslediti močno tendenco opuščanja t.i. oblike »in house« izvajanja 
gospodarskih javnih služb, pri kateri država ali samoupravna lokalna skupnost sama ustanovi 
določeno pravno organizacijsko obliko, preko katere neposredno sama izvaja določeno gospodarsko 
javno službo. Ta oblika se je v zadnjem času izkazala za zastarelo predvsem zaradi dejstva, da se 
javne gospodarske službe vse bolj približujejo dejavnostim, ki ne potrebujejo posebnega 
javnopravnega režima, ki naj bi zagotavljal njihovo uspešno izvajanje. Glede na to se tudi za 
gospodarske javne službe upravičeno postavlja vprašanje, kako v skladu z evropskim pravom tudi 
pri njih zagotoviti konkurenčnost, ki naj bi bila vsaj do neke mere zagotovilo za bolj učinkovito in bolj 
racionalno njihovo izvajanje. Evropska komisija v svoji Beli knjigi o dejavnostih v splošnem interesu 
in Evropsko sodišče v svojih številnih sodbah sta jasno ugotovila oziroma odločila, da je 
konkurenčnost nujna tudi na tem področju in da je pridobitev izvajanja gospodarske javne službe kot 
izključne pravice brez konkurenčnega postopka možna samo tam, kjer bi konkurenčnost ogrozila 
možnost izvajanja te dejavnosti v javnem interesu. 

 
Glede na navedeno »in house« obliko izvajanja gospodarskih javnih služb vse bolj izpodrivajo 
koncesionirane oblike njihovega izvajanja. Koncesija namreč omogoča uvajanje konkurenčnosti tudi 
na ta področja, sicer ne pri izvajanju same dejavnosti, ker to po naravi stvari (monopol) ni mogoče. 
Konkurenčnost se tako uvaja pri pridobitvi izvajanja gospodarske javne službe kot izključne pravice, 
katero lahko zainteresirani subjekti pridobijo samo v preglednem in poštenem konkurenčnem 
postopku. V tem postopku država ali samoupravne lokalne skupnosti izberejo izvajalca, ki bo najbolj 
kvalitetno in racionalno izvajal posamezno gospodarsko javno službo. Država oziroma samoupravne 
lokalne skupnosti se na ta način odmaknejo od neposrednega izvajanja gospodarske javne službe, 
ostane jim samo še zagotavljanje pogojev in nadzor nad izvajanjem te dejavnosti, poleg tega pa tudi 
riziko poslovanja preide na izvajalca gospodarske javne službe. 

 
Trend prehajanja na koncesionirano izvajanje gospodarskih javnih služb zasledimo tudi v Sloveniji, 
kjer najdemo največ koncesij na lokalni ravni predvsem na področju energetike in lokalnih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izkušnje so različne, čeprav večinoma dobre, pri čemer je 
treba poudariti, da so v prvi vrsti odvisne od kvalitete urejenosti pravnih razmerij med samoupravno 
lokalno skupnostjo in koncesionarjem. 

 
Občina Bled trenutno izvaja lokalno gospodarsko javno službo vzdrževanja občinskih cest v okviru 
javnega podjetja, kar pomeni, da gre za klasični »in house« način izvajanja javne službe. Glede na 
to, da za izvajanje te gospodarske javne službe ni nujna ta oblika, ker njeno izvajanje na 
konkurenčen način ne bi v ničemer ogrozilo njen funkcije v javnem interesu, so nedvomno dane 
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pravne podlage in tudi dejanske širše usmeritve za njen prehod v koncesionirano obliko njenega 
izvajanja. Pri tem je smotrno vključiti v to dejavnost tudi prenovo občinskih cest, saj sta vzdrževanje 
in prenova občinskih cest prepletajoči se dejavnosti, ki ju lahko uspešno izvaja samo en izvajalec. 
Poleg tega se lahko na izvajalca gospodarske javne službe prenese tudi začasno financiranje 
prenove občinskih cest, kar občina poplača v enakih mesečnih obrokih skozi ves čas poteka 
koncesije. 

 
Glede na utemeljenost razlogov za prehod na koncesionirano gospodarsko javno službo 
vzdrževanja občinskih cest so jasni tudi razlogi za izdajo tega odloka. Predlagani odlok je koncesijski 
akt, ki predstavlja upravni temelj oddaje koncesije na tem področju. Bistvo tega akta je v tem, da v 
njem samoupravna lokalna skupnost kot koncendent opredeli vse pogoje in druga razmerja, o 
katerih se s koncesionarjem ne namerava pogajati. Ta odlok kot koncesijski akt predstavlja prvi 
korak k oddaji koncesije, kateremu bo sledil javni razpis, odločba o izbiri koncesionarja ter sklenitev 
koncesijske pogodbe. 
 
 
3. CILJI ODLOKA IN POGLAVITNE REŠITVE 
 
Temeljni cilj predlaganega odloka je uvesti koncesioniran način izvajanja lokalne gospodarske javne 
službe vzdrževanja občinskih cest. V tem okviru določa pogoje in posebnosti postopka za oddajo 
koncesije, merila za izbiro koncesionarja, pravice in obveznosti koncendenta in koncesionarja in 
pravice uporabnikov ter druga razmerja v zvezi z nastankom, trajanjem in prenehanjem koncesije. 
 
Poglavitne rešitve po posameznih poglavjih odloka so naslednje: 
 
V prvem poglavju je opredeljen predmet odloka, opredeljene so definicije nekaterih pojmov in 
opredeljen je način izvajanja gospodarske javne službe. Odlok ureja način opravljanja obvezne 
lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest, obenem pa ima tudi vsebino 
koncesijskega akta, s katerim se določilo predmet in pogoji za podelitev koncesije ter ureja druga 
vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljene koncesije. 
 
Drugo poglavje določa dejavnosti, ki so predmet gospodarske javne službe. 
 
Tretje poglavje opredeljuje splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe, opredeljuje 
koncesionarjev pravni monopol na področju izvajanja dejavnosti gospodarske javne službe, določa 
uporabnike storitev gospodarske javen službe, območje izvajanja gospodarske javne službe, 
obveznost uporabe storitev gospodarske javne službe za njene uporabnike ter ureja prenos 
dejavnosti gospodarske javne službe na tretje osebe in oddajanje pravnih poslov tretjim osebam. 
 
Četrto poglavje ureja pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov ter razmerja 
med njimi. 
 
Peto poglavje vsebinsko podrobno določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za podelitev 
koncesije, kot tudi načine izkazovanja izpolnjevanja predpisanih pogojev. 
 
Šesto poglavje določa, katera javna pooblastila ima koncesionar in na podlagi katerih predpisov so 
ta javna pooblastila koncesionarju podeljena. 
 
Sedmo poglavje določa vire financiranja gospodarske javne službe. Omenjeno poglavje določa tudi 
način določitve izhodiščne tarife in pogojev za njeno spremembo, obveznost zavarovanja 
odgovornosti koncesionarja pred škodo, ki bi jo lahko z izvajanjem gospodarske javne službe 
povzročil koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam ter obveznost koncesionarja, da za 
gospodarsko javno službo vodi ločeno računovodstvo v skladu z določili ZGD in Slovenskega 
računovodskega standarda 35, katerega uporaba je priporočljiva za vsa podjetja, ki opravljajo 
gospodarske javne službe. 
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Osmo poglavje ureja obliko in postopek javnega razpisa, na podlagi katerega se izbere koncesionar 
ter njegovo obvezno vsebino. V omenjenem poglavju so določena tudi merila za izbor konesionarja, 
po katerih koncedent izbira najugodnejšo ponudbo. 
 
V devetem poglavju je opredeljeno, kateri organ opravi izbor koncesionarja in kateri organ je 
pristojen za sklenitev koncesijske pogodbe. V omenjenem poglavju je prav tako določeno, da vse 
naloge v zvezi z javni razpisom opravlja strokovna komisija, določena je njena sestava in opredeljen 
postopek njenega dela in njene pristojnosti. V omenjenem poglavju je določeno tudi trajanje 
koncesijske pogodbe in pogoji za podaljšanje le-te. 
 
Deseto poglavje vsebuje določbe, ki urejajo nadzor nad izvajanjem koncesije. 
 
Enajsto poglavje ureja možnost prenosa koncesije in posledice prenosa. 
 
Dvanajsto poglavje taksativno našteva načine prenehanja koncesijskega razmerja, ki so nato 
podrobno opredeljena v poglavjih, ki sledijo (13., 14. in 15. poglavje odloka). 
 
Trinajsto poglavje podrobno ureja načine prenehanja koncesijske pogodbe, ki so potek časa, odstop 
od koncesijske pogodbe, razveza koncesijske pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin in 
sporazumna razveza koncesijske pogodbe, kot tudi določa postopanje koncedenta in koncesionarja 
v primeru nastopa pogojev za prenehanja koncesijske pogodbe. 
 
Štirinajsto poglavje določa prenehanje koncesijskega razmerja v primeru prenehanja koncesionarja, 
z izjemo statusnega preoblikovanja koncesionarja in z izjemo obveznega prenosa koncesije na tretjo 
osebo. 
 
Petnajsto poglavje vsebuje določbe glede odvzema in odkupa koncesije. 
 
Šestnajsto poglavje vsebujejo določbo, ki opredeljuje višjo silo, ob nastopu katere je izvajanje 
gospodarske javne službe ustrezno prilagojeno. 
 
Šestnajsto poglavje vsebuje določbe o uporabi prava in reševanju sporov. 
 
Zadnje poglavje vsebuje prehodne in končne določbe, v katerih je določena tudi razveljavitev 5. 
točke prvega odstavka 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Bled, ki določa, da 
Občina Bled gospodarsko javno službo vzdrževanje občinskih javnih cest zagotavlja v javnem 
podjetju. Z razveljavitvijo omenjene določbe, lahko Občina Bled zagotavlja gospodarsko javno 
službo vzdrževanje občinskih javnih cest v kateri koli zakonsko dopustni obliki. 
 
 
4. OCENA VPLIVA REGULACIJE 
 
4.1. Ocena vpliva na socialno okolje 
 
Lokalna gospodarska javna služba vzdrževanja občinskih cest je javna služba, pri kateri neposredni 
uporabniki niso določljivi, tako da njene storitve služijo lokalnemu prebivalstvu kot celoti, poleg tega 
pa tudi vsem subjektom, ki se nahajajo na območju občine Bled. Glede na to ima pričakovano 
povečanje kvalitete izvajanja te dejavnosti skupaj z izvedeno prenovo infrastrukture precejšen vpliv 
na družbeno okolje, saj kot pomembna infrastrukturna dejavnost zagotavlja pogoje za odvijanje 
večine dejavnosti v Občini Bled. Ta vpliv ni neposredno merljiv in ga tudi ni potrebno kvantificirati, saj 
izhaja iz narave temeljne infrastrukturne dejavnosti, da njeno izboljšanje neposredno pozitivno vpliva 
na izvajanje vseh dejavnosti v lokalni skupnosti. 
 
4.2. Ocena vpliva na naravno okolje 
 
Lokalna gospodarska javna služba vzdrževanja občinskih cest sicer ne sodi v krog lokalnih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja, vendar je z njimi zelo tesno povezana. Primerno 



 

 

200 

vzdrževanje cest in z njimi povezanih zemljišč nedvomno pozitivno vpliva na varnost prometa in na 
urejenost okolja. Z ožjega ekološkega vidika je v tej zvezi še posebej pomembna zimska služba, ki 
lahko ob uporabi okolju prijaznejših sestavin in ukrepov veliko prispeva k izboljšanju okolja v Občini 
Bled. Predlagani odlok je neposredna podlaga za koncesijsko pogodbo, v kateri bodo natančneje 
opredeljeni ukrepi in dejavnosti, ki jih bo moral v okviru te javne službe izvesti koncesionar v namenu 
varovanja in izboljšanja naravnega okolja v Občini Bled. 
 
4.3. Ocena vpliva na finančno okolje 
 
Podelitev koncesije za izvajanje posamezne gospodarske javne službe vedno zasleduje finančne 
učinke, pri čemer se ti ne odražajo zgolj v nižji ceni ob nizki kvaliteti storitev, ampak predvsem v 
razmerju med ceno, obsegom storitev in njihovo kvaliteto. Ob vsaki reorganizaciji posamezne 
gospodarske javne službe se vedno zasleduje tudi cilj dviga njene kvalitete, zato je treba finančne 
učinke presojati tudi iz tega vidika. 
 
Gospodarska javna služba vzdrževanja občinskih cest je po svoji naravi dejavnosti zelo primerna za 
koncesionirano izvajanje. Izvajanje te dejavnosti namreč zahteva relativno drago opremo, ki mora 
biti polno izkoriščena, da je ekonomsko upravičena. To stopnjo upravičenosti ne more doseči samo z 
uporabo za izvajanje javne službe, ampak se mora z njo opravljati tudi druga, predvsem tržna 
dejavnost. To situacijo je zelo težko doseči pri izvajanju te gospodarske javne službe v obliki »in 
house«, ker javno podjetje po naravi svoje pravno organizacijske oblike ni tržno usmerjeno. 
Kombinacijo izvajanja javne službe in tržne dejavnosti mnogo lažje izvaja koncesionar, ki je po svoji 
pravni naravi tržni subjekt in se mora tako tudi vesti, kar praviloma daje boljše finančne učinke tudi 
pri izvajanju gospodarske javne službe. Poleg tega se pri oddaji koncesije izvede konkurenčni 
postopek, kjer ima občina vse možnosti, da izbere finančno najbolj ugodnega koncesionarja, ki bo v 
navedenem smislu ekonomičnosti zagotavljal boljše storitve, kot so bile do sedaj. 
 
Poseben finančni učinek ima vključitev prenove občinskih cest v koncesijo te gospodarske javne 
službe, pri kateri mora koncesionar začasno financirati izvedbo teh del. Prenovo je treba izvesti čim 
prej, to je najkasneje v dveh letih, za kar občina naenkrat nima dovolj razpoložljivih sredstev, poleg 
tega pa se za ta strošek tudi ne more zadolžiti. Občima lahko tako preko koncesije v roku njenega 
trajanja enakomerno porazdeli ta strošek in ga tako tudi finančno obvlada. 
 
V kolikor se bo občinski svet v fazi obravnave osnutka strinjal s predlaganim konceptom opravljanja 
obvezne gospodarske javne službe v obliki podelitve koncesije, bomo do naslednje seje pristopili k 
pripravi natančne primerjave med modeli izvedbe, vključno s finančnimi posledicami.  
 
Glede na do sedaj izpeljane postopke podelitve koncesij v občinah Kranj, Velenje, Ptuj … se 
prihranki tudi do 40 %, toliko višji, kolikor večji je obseg investicij pri vzdrževanju. Pri samem 
vzdrževanju občinskih cest pa se ta odstotek giblje pri okoli 10 – 15 %. Samo pri izvajanju tekočega 
vzdrževanja občinskih cest bi v občini Bled na letni ravni privarčevali do 50.000 € letno, kar v 
celotnem obdobju podelitve koncesije pomeni prihranek v višini 750.000 €.  
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II. NORMATIVNO BESEDILO 
 
 
Na podlagi 3., 7., 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 
30/98), 4. in 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Uradni list RS, št. 
49/2010), Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled (Uradni list RS, št. 60/2011) in 
na podlagi 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009 – uradno prečiščeno besedilo) 
je Občinski svet Občine Bled na __.seji dne________________ sprejel 
 
 
 

O D L O K 
o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest na 

območju Občine Bled 
 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

Predmet koncesijskega akta: 
1. člen 

 
Ta odlok določa predmet in pogoje za podelitev koncesije ter ureja druga vprašanja v zvezi z 
izvajanjem podeljenih koncesij za naslednjo obvezno gospodarsko javno službo: 

- vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Bled ter redno vzdrževanje cestno prometne 
signalizacije, semaforskega sistema ter redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev v 
Občini Bled (v nadaljnjem besedilu: gospodarska javna služba). 

 
Občinske ceste na območju Občine Bled iz prvega odstavka tega člena so infrastruktura javne 
službe in so kategorizirane z Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled (Uradni list 
RS, št. 55/2009). 
 
Izvajanje gospodarske javne službe: 

2. člen 
 
V Občini Bled se gospodarska javna služba iz 1. člena izvaja s podelitvijo koncesije pravni ali fizični 
osebi po predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe.  
 
 

II. DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
 
Dejavnosti gospodarske javne službe: 

3. člen 
 
Dejavnosti, ki so predmet gospodarske javne službe, so: 

- redno vzdrževanje prometnih površin, 
- redno vzdrževanje bankin,  
- redno vzdrževanje odvodnavanja, 
- redno vzdrževanje brežin, 
- redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, 
- urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb, 
- redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev, 
- redno vzdrževanje cestnih objektov, 
- redno vzdrževanje fontan, 
- redno vzdrževanje vegetacije, 
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- večja vzdrževalna dela. 
- zagotavljanje preglednosti, 
- zimska služba, 
- nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, 
- intervencijski ukrepi, 
- pregledniška služba, 
- vodenje katastra oz. obveznih zbirk podatkov. 

 
Vsebino gospodarske javne službe obsegajo tudi druge storitve, ki jih določajo zakoni ali drugi 
podzakonski akti. 
 

III. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN 
UPORABO JAVNIH DOBRIN TER OBMOČJE IZVAJANJA 

 
Koncesionarjev pravni monopol: 

4. člen 
 
Gospodarsko javno službo opravlja koncesionar, ki ima na podlagi upravne odločbe in koncesijske 
pogodbe na območju Občine Bled: 

- izključno pravico opravljati gospodarsko javno službo, 
- izključno pravico uporabljati infrastrukturne objekte in naprave javne gospodarske službe ter 

skrbeti za njihov razvoj in jih vzdrževati kot dober gospodar ter 
- dolžnost zagotavljati nemoteno in trajno opravljanje javne službe skladno s predpisi. 

 
Koncesionar mora dejavnost iz prejšnjega odstavka tega člena opravljati v svojem imenu in za svoj 
račun. Koncesionar je po pooblastilu koncedenta izvajalec gospodarske javne službe na celotnem 
območju Občine Bled. 
 
V izjemnih primerih, ko je potrebno zaščititi ustavno zavarovane človekove pravice in temeljne 
svoboščine, lahko koncedent ali  koncesionar s soglasjem koncedenta sklene z drugim 
usposobljenim izvajalcem pogodbo o začasni pomoči, v okviru katere lahko druga oseba opravlja 
posamezne storitve gospodarske javne službe na območju Občine Bled. 
 
Pogoji izvajanja gospodarske javne službe: 

5. člen 
 
Pogoji izvajanja gospodarske javne službe, ki so predmet te koncesije, so določeni v tem odloku. 
 
Uporabniki storitev javne službe: 

6. člen 
 
Uporabniki storitev gospodarske javne službe so vsi uporabniki javnih površin v Občini Bled. 
 
Gospodarska javna služba se izvaja na celotnem območju Občine Bled. 
 
Gospodarska javna služba se izvaja skladno s predpisi in na krajevno običajen način. 
 
Uporaba javnih dobrin: 

7. člen 
 
Javne dobrine, ki so zagotovljene v okviru gospodarske javne službe, so zagotovljene vsakomur pod 
enakimi pogoji. 
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Oddaja pravnih poslov tretjim osebam: 
8. člen 

 
Koncesionar lahko prenese koncesijo na tretjo osebo pod pogoji, ki jih določa ta odlok. 
 
Pri oddaji pravnih poslov tretjim osebam mora koncesionar ravnati skladno z načelom 
nediskriminatornosti. 
 
Koncesionar mora pri oddaji pravnih poslov, ki izpolnjujejo predpostavke javnih naročil (javno 
sofinanciranje) tretjim osebam, ravnati skladno z veljavnim zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo 
oddajo javnih naročil. 
 

IV. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV IN KONCEDENTA 
 
Pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov: 

9. člen 
 
Razmerja koncesionarja do uporabnikov in koncedenta tvorijo pravice in dolžnosti koncesionarja, 
koncedenta in uporabnikov. 
 
Dolžnosti koncesionarja: 

10. člen 
Dolžnosti koncesionarja so: 

- izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka v skladu z zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko 
pogodbo in zagotavljati uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami 
ter kvalitetno opravljanje gospodarske javne službe v skladu s predpisi in v javnem interesu, 

- upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem 
gospodarske javne službe, in tehnične specifikacije, ki bodo sestavni del razpisne 
dokumentacije, 

- kot dober gospodar uporabljati, upravljati in vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, 
namenjena izvajanju dejavnosti, 

- po izgradnji prenesti v last koncedenta objekte komunalne infrastrukture, 
- sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin oz. opravljanje storitev, ki so predmet koncesije ali 

v povezavi z njo, 
- skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem gospodarske javne 

službe, 
- po pooblastilu koncendenta voditi pripravljalna dela in investicije v nove objkete in naprave, 
- oblikovati predloge cen oz. sprememb tarife storitev, 
- obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni s predpisom, 
- pripravljati projekte za pridobivanje finančnih virov iz drugih virov, 
- voditi evidence in katastre v zvezi z gospodarsko javno službo, 
- ažurno in strokovno voditi poslovne knjige, 
- pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne in dolgoročne plane gospodarske javne službe in 

letna poročila, kakor tudi druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti, 
- pripravljati letne in mesečne plane vzdrževanja, 
- poročati koncedentu o izvajanju koncesije, 
- omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe in 
- obveščati pristojne organe (inšpekcije) o kršitvah. 

 
Posebna dolžnost koncesionarja je prenova občinskih cest. Seznam občinskih cest, ki jih je 
koncesionar dolžan prenoviti in za to prenovo zagotoviti finančna sredstva, je priloga tega odloka. 
Prenovo cest, navedenih v prilogi tega odloka, je koncesionar dolžan dokončati v roku 2 let od 
sklenitve koncesijske pogodbe. 
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Dolžnosti koncedenta: 

11. člen 
 
Dolžnosti koncedenta so: 

- da zagotavlja izvajanje vseh storitev, predpisanih z zakonom, predpisi o načinu izvajanja 
gospodarske javne službe in  s tem odlokom ter v skladu s pogoji iz tega odloka, 

- da zagotavlja takšno višino plačil in ceno storitve, da je ob normalnem poslovanju možno 
zagotoviti ustrezen obseg in kakovost storitev, 

- da zagotovi plačilo storitev iz naslova prenove občinskih cest, in sicer v enakih mesečnih 
obrokih za celotni čas trajanja koncesije, 

- da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja storitev gospodarske 
javne službe, 

- da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo 
trajanja koncesije izvajali storitev gospodarske javne službe na področju Občine Bled, 

- pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov. 
 
Pravice in dolžnosti uporabnikov: 

12. člen 
 
Pravice uporabnikov so: 

- pravica do uporabe storitve gospodarske javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, s 
tem odlokom in z drugimi predpisi, 

- pravica zahtevati vse storitve gospodarske javne službe, 
- pravica do vpogleda v evidence oz. kataster oz. v zbirke podatkov, ki jih vodi koncesionar in 

se nanašajo nanj. 
 
Dolžnosti uporabnikov so: 

- da upoštevajo navodila koncesionarja in omogočajo neovirano opravljanje storitev 
gospodarske javne službe, 

- da prijavijo vsa dejstva, pomembna za izvajanje gospodarske javne službe oz. sporočijo 
koncesionarju vsako spremembo, 

- da nudijo koncesionarju potrebne podatke za vodenje katastra oz. obveznih zbirk podatkov. 
 

V. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR 
 
Status koncesionarja: 

13. člen 
 
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba. Prijavo na razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki 
morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in 
njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno organizacijsko obliko, s 
katero bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo. 
 
Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru skupne vloge sme biti ista oseba ali njena 
povezana družba udeležena le pri eni skupni vlogi. 
 
Dokazovanje izpolnjevanja pogojev: 

14. člen 
 
V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje: 

- da izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti skladno z 42. členom Zakona o javnih naročilih 
(ZJN-1), 
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- da na dan oddaje prijave razpolaga z ustreznimi lastnimi finančnimi sredstvi za izvedbo del iz 
2. odst. 10. člena tega odloka, oziroma s kreditnim pismom banke za pokrivanje financiranja 
teh del, 

- da je finančno in poslovno usposobljen, kar dokazuje na način, da je za leto pred objavo 
javnega razpisa znašala bonitetna ocena na podlagi letnega poročila najmanj SB 5 ali boljša, 
da so znašali čisti prihodki od prodaje v zadnjih treh poslovnih letih najmanj 1.000.000,00 
EUR letno, da v zadnjih treh poslovnih letih ni posloval z izgubo in ni imel blokiranega 
nobenega transakcijskega računa ter da v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega razpisa 
ponudnik ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, 

- da je imel v zadnjih treh letih poslovnih letih 2010, 2009 in 2008 (če posluje manj kot 3 leta, v 
obdobju odkar posluje) dodano vrednost na substanci na zaposlenega (po Basel II) najmanj 
25.000,00 EUR letno, 

- da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet gospodarske javne 
službe na kontinuiran način, ob upoštevanju tega odloka, predpisov, normativov in 
standardov, ter zagotavljati poenotenost opreme, pri čemer se šteje, da je ta pogoj izpolnjen, 
če ponudnik izpolnjuje vse druge pogoje, ki so predpisani s tem odlokom, 

- da zagotavlja interventno izvajanje javne službe ob vsakem času, pri čemer se šteje, da je ta 
pogoj izpolnjen, če lahko ponudnik v primeru intervencije na območju Občine Bled zagotovi 
najmanj 3 delovne ekipe v roku 30 minut po sporočeni zahtevi za intervencijsko 
posredovanje, 

- da je usposobljen za vodenje katastra ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za 
njegovo vodenje,  

- da se obveže zavarovati svojo odgovornosti proti škodi, ki jo z opravljanjem dejavnosti 
gospodarske javne službe lahko povzroči občini ali tretji osebi, pri tem da se šteje, da je ta 
pogoj izpolnjen, če ponudnik predloži ustrezno predpogodbo, ki jo je sklenil z zavarovalnico, 
s smiselno vsebino, kot je določena v 19. členu tega odloka, 

- da izpolnjuje druge pogoje za udeležbo (sposobnost), določene z veljavnim zakonom, ki ureja 
postopek oddaje javnih naročil, 

- da ima ustrezne delovne izkušnje iz področja gospodarske javne službe v zadnjih 3 letih pred 
prijavo,  

- da ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na  podlagi določil Zakona 
o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega 
odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije, 

- da predloži elaborat o usposobljenosti opravljanja dejavnosti z vidika kadrov, organizacije 
dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in 
razvojnega vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje pogojev iz tega člena,  

- da na dan prijave redno zaposluje 30 delavcev, 
- da predloži dokazila o razpolaganju s potrebnimi objekti za izvajanje gospodarske javne 

službe, kar ponudnik dokaže s predložitvijo dokazila o lastništvu objektov ali s predložitvijo 
najemne pogodbe najmanj za čas trajanja koncesije, 

- da predloži dokazila o razpolaganju z opremo in mehanizacijo, ki je potrebna za izvajanje 
gospodarske javne službe, kar ponudnik izkaže s predložitvijo izpisa iz knjige osnovnih 
sredstev v izvirniku (originalu) ali v navadni fotokopiji z žigom in podpisom zastopnika 
ponudbe ali predpogodbe o poslovnem sodelovanju (najemu) za navedeno opremo za čas 
trajanja koncesije.  
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VI.  JAVNA POOBLASTILA  
 
Vodenje katastra gospodarske javne službe: 

15. člen 
 
Koncesionar ima javno pooblastilo za vodenje katastra gospodarske javne službe. 
 
Ostala javna pooblastila: 

16. člen 
 
Koncesionar ima javno pooblastilo za izdajanje soglasij in dovoljenj iz 24., 25., 26., 27., 32., 65., 66., 
67., 68., 69., 70. in 78. člena Zakon o cestah (ZCest-1).  
 

VII. VIRI FINANCIRANJA IN DRUGA POSLOVNO-FINANČNA DOLOČILA 
 
Viri financiranja: 

17. člen 
 
Gospodarska javna služba se financira iz sredstev proračuna Občine Bled na podlagi letnega 
programa vzdrževanja cest. Plačila koncedenta morajo biti vsebinsko vezana na izvajanje dejavnosti 
oziroma morajo biti odvisna od količine in kakovosti storitev. 
 
Način pridobivanja finančnih virov se uredi s koncesijsko pogodbo. 
 
Izhodiščne tarife in njihovo spreminjanje: 

18. člen 
 
Izhodiščne tarife in pogoji za njeno spreminjanje se določijo s sklepom o razpisu koncesije, pri čemer 
pa morajo biti upoštevani morebitni predpisani okviri oziroma ukrepi cenovne politike, določene na 
državni ravni. 
 
O spreminjanju tarif odloča župan na obrazložen predlog koncesionarja. 
 
Zavarovanje odgovornosti: 

19. člen 
 
Za izvajanje gospodarske javne službe je odgovoren koncesionar. 
 
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z 
opravljanjem gospodarske javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni 
(pod)izvajalci koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam. 
 
Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti 
(vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire) z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za 
škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, določeno s sklepom o javnem razpisu za 
zavarovanje dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči z nerednim ali nevestnim opravljanjem gospodarske 
javne službe, za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri 
njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam). Pogodba o zavarovanju mora imeti 
klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist koncedenta. 
 
V primeru, da se ugotovi, da naprave predstavljajo nevarnost za osebe in/ali premoženje, sanacija 
pa zaradi omejenih finančnih virov ni mogoča, je vzdrževalec naprav dolžan vzpostaviti takšno stanje 
naprav ali odstraniti naprave, da le-te v nobenem primeru ne predstavljajo nevarnosti v primeru 
porušitve. 
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Ločeno računovodstvo: 
20. člen 

 
Koncesionar mora za gospodarsko javno službo iz tega odloka za območje Občine Bled voditi 
ločeno računovodstvo po določilih Zakona o gospodarskih družbah in Slovenskega računovodskega 
standarda 35. 
 

VIII. JAVNI RAZPISI 
 
Oblika in postopek javnega razpisa: 

21. člen 
 
Koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe se izbere z javnim razpisom. 
 
Postopek podelitve koncesije za opravljanje javne službe se začne s sklepom župana o javnem 
razpisu, ki vsebuje: 

- predmet koncesije, 
- predlagano oceno, ki predstavlja strošek koncedenta za izvajanja predmeta koncesije 

(predlagana cena), 
- okvirni datum, v katerem morajo biti opravljene posamezne faze postopka, 
- opredelitev postavke – konta v proračunu Občine Bled za strošek predmeta koncesije. 

 
22. člen 

 
Predmet koncesije se objavi v uradnem listu RS z javnim razpisom, ki mora vsebovati: 

- ime in naslov koncedenta, 
- predmet koncesije, 
- območje izvajanja gospodarske javne službe, 
- zahteve po dokazilih o izpolnjevanju pogojev iz tega odloka, 
- dobo, za katero se podeljuje koncesija, 
- naslov organa in ime osebe, ki nudi dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom, 
- objavo spletne strani, na kateri se nahaja razpisna dokumentacija, 
- čas, kraj in naslov oddaje ponudb, 
- čas in kraj javnega odpiranja ponudb, 
- merila za ocenitev ponudb, 
- številko, datum in kraj, 
- žig in podpis. 

 
Koncendent lahko v javnem razpisu poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavi glede na predmet 
koncesije tudi druge podatke. 
 
Javni razpis mora določiti tudi načine zavarovanja resnosti prijave. 
 
Javni razpis se lahko objavi tudi v drugih medijih, vendar ne pred objavo v Uradnem listu RS. 
 

23. člen 
 
Obvezna vsebina razpisne dokumentacije: 

- povabilo k oddaji ponudbe, 
- obrazec ponudbe z navodilom za njegovo izpolnitev, 
- navedba pogojev iz tega odloka, 
- obrazec za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev iz tega odloka z navodilom o njegovi izpolnitvi, 
- obrazec izjave o sprejemu pogojev javnega razpisa,  
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- obrazec predračuna za izvedbo predmeta koncesije, 
- predmet koncesije, 
- vzorec koncesijske pogodbe, 
- merila za ocenitev ponudb, 
- tehnična dokumentacija in načrti, 
- navedba vrste finančnega zavarovanja. 

 
 
Razpisni pogoji: 

24. člen 
 
Župan v sklepu o javnem razpisu navede razpisne pogoje in način dokazovanja izpolnjevanja 
pogojev (vsebino listin in organ, ki listino izda). 
 
Z razpisnimi pogoji ni dopustno določati novih pogojev, niti dopolnjevati pogojev za opravljanje 
dejavnosti gospodarske javne službe, ki so določeni s tem odlokom. 
 
Merila za izbor koncesionarja: 

25. člen 
 
Merila za izbor koncesionarja so: 

- cena storitev 60 % 
- dosedanje pozitivne reference na področju primerljivih vzdrževalnih del 20 % 
- celovitost ponujene storitve v okviru ene pravne osebe 10 % 
- druge ponujene ugodnosti, ki predstavljajo ekonomsko korist za koncendenta 10 % 

 
Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo ponudbo, morajo biti v razpisni dokumentaciji 
opisana in ovrednotena ter navedena v vrstnem redu.  
 

IX. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA, ORGAN PRISTOJEN ZA SKLENITEV 
KONCESIJSKE POGODBE IN TRAJANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 

 
Izbira koncesionarja: 

26. člen 
 
Organ, ki opravi izbor koncesionarja z upravno odločbo po postopku tega odloka, je občinska uprava 
Občine Bled. 
 
Naloge v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo opravlja strokovna komisija, ki jo 
imenuje župan. 
 
Strokovna komisija iz prejšnjega odstavka tega člena šteje 5 članov, od tega so 4 javni uslužbencu 
Občine Bled in 1 zunanji član. 
 

27. člen 
 
Odpiranje ponudb, ki ga izvede strokovna komisija na kraju in ob času, ki sta navedena v objavi 
javnega razpisa, je javno. 
 
Strokovna komisija odpira ponudbe po vrstnem redu njihove dospelosti. 
 
Nepravočasno prispelo ponudbo strokovna komisija izloči in jo, če je navzoč predstavnik ponudnika, 
ki je predložil pisno pooblastilo ponudnika (v nadaljevanju: pooblaščeni predstavnik), vrne ponudniku 
takoj, sicer pa po pošti. 
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28. člen 
 
Strokovna komisija pri pravočasno prispelih ponudbah ugotavlja, ali vsebujejo vsa zahtevana 
dokazila o izpolnjevanju pogojev razpisne dokumentacije. 
 
Ponudba, ki ne vsebuje dokazil iz prejšnjega odstavka tega člena, je nepopolna in jo strokovna 
komisija izloči iz nadaljnje obravnave. 
 
Pripombe na odpiranje ponudb lahko da pooblaščeni predstavnik. 
 

29. člen 
 
Strokovna komisija vodi zapisnik o odpiranju ponudb (v nadaljevanju: zapisnik), ki vsebuje: 

- podatke o naročniku, 
- naslov, datum in čas začetka postopka odpiranja ponudb, 
- imena navzočih članov strokovne komisije, 
- imena drugih navzočih, 
- navedbo o vrstnem redu prispelih ponudb, 
- navedbo o nepravočasno prispelih ponudbah, 
- navedbo o nepopolnih ponudbah, 
- navedbo o popolnih ponudbah, 
- naziv ponudnika, 
- izpolnjevanje pogojev iz 14. člena tega odloka za vsakega ponudnika, 
- izpolnjevanje meril iz 25. člena tega odloka za vsakega ponudnika, 
- morebitne pripombe pooblaščenih predstavnikov, 
- podpise članov strokovne komisije, 
- podpise pooblaščenih predstavnikov, 
- čas zaključka postopka odpiranja ponudb. 

 
Zapisniku morajo biti priložena pooblastila ponudnikov. 
 

30. člen 
 
Zapisnik podpišejo člani strokovne komisije in pooblaščeni predstavniki. 
 
Če pooblaščeni predstavnik odkloni podpis zapisnika, se to navede v zapisniku, skupaj z razlogom, 
zakaj je podpis odklonil. 
 

31. člen 
 
Zapisnik se mora poslati ponudnikom v treh delovnih dneh od odpiranja ponudb. Po končanem 
odpiranju ponudb lahko pooblaščeni predstavniki dobijo kopijo zapisnika, kar potrdijo s svojim 
podpisom. 
 

32. člen 
 
Strokovna komisija izdela pisno poročilo o vseh obravnavanih ponudbah, ki mora vsebovati zlasti: 

- ime in naslov koncedenta, 
- predmet koncesije in vrednost za njegovo izvedbo, 
- ime ponudnika z navedbo razlogov za njegovo izločitev, 
- ime ponudnika z navedbo razlogov za njegov izbor. 
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33. člen 
 
Strokovna komisija pošlje poročilo iz prejšnjega člena tega odloka, skupaj z ostalim gradivom, 
organu iz 26. člena tega odloka za izbor koncesionarja. 
 

34. člen 
 

Če na javni razpis ne prispe nobena ponudba ali če noben ponudnik ne izpolnjuje pogojev iz javnega 
razpisa, se javni razpis ponavlja do izbire koncesionarja. 
 
Do izbire koncesionarja opravlja javno službo dosedanji izvajalec na podlagi pogodbe. 
 
Sklenitev koncesijske pogodbe: 

35. člen 
 
Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske 
pogodbe. 
 
Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan. 
 
Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s koncesijskim aktom, kot je veljal ob sklenitvi 
pogodbe, je nična. Če gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja koncesijski akt. 
 
Trajanje in podaljšanje koncesijske pogodbe: 

36. člen 
 
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 15 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe (rok 
koncesije), z možnostjo podaljšanja koncesijske pogodbe za polovično dobo sklenjene pogodbe. 
 
Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo najkasneje v 30 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe. 
 
Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali razlogov nas strani koncedenta, koncesionar ne 
more izvrševati bistvenega dela koncesijskega razmerja. 
 
Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov določenih z zakonom. 
 
 
 

X. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE 
 
Nadzor nad zakonitostjo ter strokovni in finančni nadzor: 

37. člen 
 
Nadzor nad zakonitostjo izvajanja gospodarske javne službe ter strokovni in finančni nadzor ureja ta 
odlok. 
 
Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora uredita koncedent in 
koncesionar s koncesijsko pogodbo. 
 
Izvajanje nadzora: 

38. člen 
 
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske pogodbe izvaja koncedent na podlagi 
sprejetih splošnih zahtev in standardov vzdrževanja. Koncedent lahko za posamezna strokovna in 
druga opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno službo ali drugo institucijo. 
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Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V primeru nenapovedanega nadzora mora koncedent 
pisno utemeljiti razloge nenapovedanega nadzora. 
 
Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo, pravilom najmanj 15 dni pred izvedbo 
nadzora.  
 
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, 
praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom 
koncedenta. 
 
O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma 
koncedentov pooblaščenec. 
 
Koncesionarjeva poročila: 

39. člen 
 
Koncesionar mora na zahtevo koncedenta predložiti poročila o opravljenih in potrebnih delih, 
potrebnih investicijah in organizacijskih ukrepih in kvaliteti izvajanja koncesije. 
 
Koncesionar je dolžan koncedentu do 31. marca tekočega leta podati za preteklo leto letno poročilo 
o izvajanju koncesijske pogodbe. Poročilo mora vsebovati zlasti podatke o: 

- izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima koncesionar po koncesijski pogodbi, 
- pritožbah uporabnikov storitev koncesionarja in o reševanju le teh, 
- oddaji poslov podizvajalcem, 
- spremembah v podjetju koncesionarja, 
- škodnih dogodkih, 
- spremenjenih pogojih izvajanja koncesijske pogodbe, 
- koriščenju zavarovanj in 
- o vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje koncesijske 

pogodbe. 
 
Koncesionar je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega programa javne službe za prihodnje leto 
in ga najkasneje do 15.11. vsakega tekočega leta predložiti pristojnemu organu. Letni program 
sprejme občinski svet. 
 
Program izvajanja javne službe mora biti pripravljen ločeno za posamezen sklop javne službe in 
vsebuje predvsem: 

- obseg predvidenih investicij in investicijskega vzdrževanja z natančno navedbo posameznih 
objektov, stroškovno ceno, cenikom, 

- obseg predvidenega rednega vzdrževanja s stroškovno ceno in cenikom. 
 
Letni program izvajanja javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest določa pogostnost in 
prioritete vzdrževanja občinskih javnih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin ter pogostnost in 
obseg ostalih del pri vzdrževanju, urejanju in čiščenju cest in javnih površin. 
 
 
Ukrepi nadzora: 

40. člen 
 
Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz 
koncesijskega razmerja, mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti oziroma drugo 
ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe. 
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XI.  PRENOS KONCESIJE 
 
Oblika: 

41. člen 
 
Opravljanje gospodarske javne službe se lahko prenese na drugo osebo samo z dovoljenjem 
koncedenta. 
 
Koncesija se prenese na enak način, kot je bila podeljena. Novi koncesionar sklene s koncedentom 
novo koncesijsko pogodbo. 
 
Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja 
odstopnika z uporabniki. 
 

XII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
 
Način prenehanja koncesijskega razmerja: 

42. člen 
 
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha: 

- s prenehanjem koncesijske pogodbe, 
- s prenehanjem koncesionarja, 
- z odvzemom koncesije, 
- z odkupom koncesije. 

 
XIII. PRENEHANJE KONCESIJSKE POGODBE  

 
43. člen 

 
Koncesijske pogodba preneha: 

- po preteku časa, za katerega je sklenjena, 
- z odstopom od koncesijske pogodbe, 
- z razvezo koncesijske pogodbe s strani koncesionarja zaradi spremenjenih okoliščin, 
- s sporazumno razvezo. 

 
Pretek časa koncesije: 

44. člen 
 
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena. 
 
Odstop od koncesijske pogodbe: 

45. člen 
 
Koncedent lahko od koncesijske pogodbe odstopi: 

- če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov ali 
upravnih aktov, izdanih v zvezi z izvajanjem koncesije, na podlagi katere se utemeljeno 
dvomi o nadaljnjem pravilnem izvajanju koncesije, 

- če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja škoda uporabnikom njegovih 
storitev, tretjim osebam ali koncedentu, 

- če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar ne bo izpolnil svoje obveznosti iz koncesijske 
pogodbe (npr. če je koncesionar kratkoročno ali dolgoročno plačilno nesposoben, če ne 
dosega kapitalske ustreznosti, kot jo opredeljuje ZFPPIPP, kapitalske spremembe 
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koncesionarja kot jih opredeljuje 41. člen tega odloka, statusno preoblikovanje koncesionarja, 
itd.), 

- v primeru, ki jih določa koncesijska pogodba. 
 
Pogoji iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna 
ali upravna odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena kazenska ali upravna sankcija, 
pravnomočna oz. ko postane pravnomočna odločba o plačilu odškodnine za povzročeno škodo. 
 
Okoliščine izpolnitve pogojev iz tretje in četrte alineje prvega odstavka tega člena se podrobneje 
določijo v koncesijski pogodbi. 
 
V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prvega odstavka tega člena, lahko začne koncedent 
s postopkom odstopa od koncesijske pogodbe, ki poteka na naslednji način: 

- po izpolnitvi kateregakoli pogoja iz prvega odstavka tega člena koncedent pošlje 
koncesionarju priporočeno po pošti pisno izjavo o odstopu od koncesijske pogodbe, ki mora 
biti obrazložena (obrazloženost izpolnitve pogoja za odstop od pogodbe); 

- odstopna izjava začne učinkovati s prejemom odstopne izjave s strani koncesionarja, s tem 
dnem pa se koncesijska pogodba šteje za razvezano; 

- kljub razvezi koncesijske pogodbe, je koncesionar dolžan opravljati gospodarsko javno 
službo dokler koncedent ne sklene nove koncesijske pogodbe po predpisanem postopku z 
novim koncesionarjem oz. dokler koncedent ne zagotovi izvajanja; gospodarske javne službe 
na drug predpisan način. 

 
46. člen 

 
Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statusni spremembi, vključno s spremembo 
kapitalske strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi sprememb prizadet 
interes koncedenta, ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske 
pogodbe, lahko koncedent odstopi od koncesijske pogodbe.  

 
47. člen 

 
Koncesionar lahko od koncesijske pogodbe odstopi, če koncedent ne izpolnjuje obveznosti iz 
koncesijske pogodbe in to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe. Okoliščine 
izpolnitve tega pogoja se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi. 
 
Od koncesijske pogodbe koncesionar ne more odstopiti, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje 
utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin. 
 
V primeru izpolnitve pogoja iz prvega odstavka tega člena, lahko koncesionar začne s postopkom 
odstopa od koncesijske pogodbe, ki poteka na naslednji način: 

- po izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega člena koncesionar pošlje koncedentu 
priporočeno po pošti pisni poziv na odpravo ovir, ki koncesionarju onemogočajo izvajanje 
koncesijske pogodbe ter mu za to določi primeren rok, ki ne sme biti krajši od 6 mesecev; 

- v kolikor koncedent v postavljenem roku ne odpravi  ovir, ki koncesionarju onemogočajo 
izvajanje koncesijske pogodbe, koncesionar pošlje koncedentu priporočeno po pošti izjavo o 
odstopu od koncesijske pogodbe, ki mora biti obrazložena (obrazloženost izpolnitve pogoja 
za odstop od pogodbe); 

- odstopna izjava začne učinkovati s prejemom odstopne izjave s strani koncedenta, s tem 
dnem pa se koncesijska pogodba šteje za razvezano; 

- do razveze koncesijske pogodbe je koncesionar dolžan v okviru objektivnih možnosti 
opravljati gospodarsko javno službo. 
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V primeru odstopa od koncesijske pogodbe s strani koncesionarja, je koncedent dolžan 
koncesionarju v enem letu zagotoviti povrnitev morebitnih revaloriziranih neamortiziranih vlaganj, ki 
jih ni mogoče brez posledic vrniti koncesionarju v naravi. 
 
Razveza koncesijske pogodbe s strani koncesionarja zaradi spremenjenih okoliščin: 

48. člen 
 
Če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnitev obveznosti 
koncesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi koncesijske pogodbe, neupravičeno 
pogodbena tveganja v celoti ali v pretežnem delu prevaliti na koncesionarja ter da bi bilo po 
splošnem mnenju nepravično koncesijsko pogodbo ohraniti v veljavi takšno, kakršna je, lahko 
koncesionar zahteva razvezo pogodbe pred sodiščem. 
 
Razveze koncesionar ne more zahtevati, če bi moral ob sklenitvi koncesijske pogodbe spremenjene 
okoliščine upoštevati ali če bi se jim lahko izognil ali če bi lahko te okoliščine odklonil ali preprečil. 
 
Koncesijska pogodba se ne razveže, v kolikor koncedent ponudi ali privoli v ustrezno spremembo 
koncesijske pogodbe. 
 
V primeru razveze pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin, lahko koncedent od sodišča zahteva, da 
koncesionarju naloži, da mu povrne pravičen del škode, ki je zaradi razveze koncesijske pogodbe 
nastala. 
 
Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske 
pogodbe od njene razveze ali njene spremembe. 
 
Sporazumna razveza: 

49. člen 
 
Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo. 
 
Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe predvsem v primeru, če ugotovita, da je 
zaradi spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno 
ocenjenih okoliščin, nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali 
nemogoče. 
 
Stranki lahko sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo tudi v primeru spremenjenih okoliščin, kot 
jih opredeljuje 48. člen tega odloka. 
 

XIV. PRENEHANJE KONCESIONARJA  
 

50. člen 
 
Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja koncesionarja. 
 
Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z zakonom in koncesijsko pogodbo določeni 
pogoji za obvezen prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali v primeru prenosa 
koncesije na koncesionarjeve univerzalne pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos 
premoženja, preoblikovanje). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz koncesijskega akta in 
koncesijske pogodbe, od koncesijske pogodbe odstopi. 
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XV. ODVZEM IN ODKUP KONCESIJE 
 
Odvzem koncesije: 

51. člen 
 
Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo 
odvzame. Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju: 

- če ne začne z opravljanjem gospodarske javne službe v roku, določenim s tem odlokom in 
koncesijsko pogodbo, 

- če je v javnem interesu, da se dejavnosti prenehajo izvajati kot gospodarske javne ali kot 
koncesionirane gospodarske javne službe. 

 
Pogoj za odvzem koncesije po drugi alineji prejšnjega odstavka tega člena, je sprememba pravne 
ureditve gospodarske javne službe.  
 
Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z 
dnem dokončnosti odločbe o odvzemu koncesije. 
 
Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, 
prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin. 
 
V primeru odvzema koncesije po drugi alineji prvega odstavka tega člena, je koncedent dolžan 
koncesionarju povrniti tudi odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi. 
 
Ob prenehanju koncesijskega razmerja mora koncesionar predati koncedentu brezplačno in v 
uporabnem stanju opremo in objekte infrastrukture javne službe, ki jih je za namen opravljanja 
storitev javne službe zagotovil koncedent. 
 
Odkup koncesije: 

52. člen 
 
Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo gospodarsko javno službo možno bolj učinkovito 
opravljati na drug način, lahko uveljavi odkup koncesije. Odločitev o dokupu koncesije mora sprejeti 
občinski svet Občine Bled, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski akt in sprejeti nov(e) predpis(e) 
o načinu izvajanja gospodarske javne službe.  
 
Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe in se uveljavi v razumnem roku, ki ne sem 
trajati dlje kot 3 mesece. 
 

XVI. OPREDELITEV VIŠJE SILE  
 
Višja sila: 

53. člen 
 
Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki 
nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje in sfere pogodbenih strank.  
 
Za višjo silo se šteje zlasti potres, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi 
oblasti, pri katerih izvajanje gospodarske javne službe ni možno na celotnem območju Občine Bled 
ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba. 
 
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati gospodarsko javno službo tudi ob 
nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se 
morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju gospodarske javne službe v 
takih pogojih. 
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V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta 
povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe v 
nepredvidljivih okoliščinah. 
 
Neposredno škodo, ki je bila povzročena tretjim osebam kot posledica višje sile s strani objektov, 
kateri so predmet koncesije, po predloženi dokumentaciji krije koncedent. 
 

XVII. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV 
 
Uporaba prava: 

54. člen 
 
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter koncesionarjem in uporabniki storitev 
gospodarske javne službe se lahko dogovori izključno uporaba pravnega reda Republike Slovenije. 
 
Reševanje sporov 

55. člen 
 
Če pride pri izvajanju koncesijske pogodbe do spora med koncedentom in koncesionarjem, odloča o 
sporu redno sodišče. 
 

XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
Razveljavitev predpisov: 

56. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka, se razveljavi 5. točka prvega odstavka 9. člena Odloka o 
gospodarskih javnih službah Občine Bled (Uradni List, RS, št. 49/2010).  
 
Objava javnega razpisa: 

57. člen 
 
Javni razpis za podelitev koncesije mora biti objavljen najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega 
odloka. 
 
Začetek veljavnosti odloka: 

58. člen 
 
Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu RS. 
 
Številka: 
Datum: 
         Občina Bled 
         Janez Fajfar, župan 
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III. OBRAZLOŽITEV 
 
 
K preambuli 
V skladu z določilom 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 
30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJP – ZGJS) lahko lokalna skupnost (občina) zagotavlja gospodarske 
javne službe z dajanjem koncesij. Kot določa ZGJS v 29. členu, koncesionirano gospodarsko javno 
službo opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila koncesionarja. 
Koncesionar je pa lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je 
predmet koncesionirane dejavnosti (31. člen ZGJS). Koncedent je republika ali lokalna skupnost 
(občina), odvisno od vrste gospodarske javne službe (31. člen ZGJS). 
 
V skladu z 32. členom ZGJS se s koncesijskim aktom določi predmet in pogoje opravljanja 
gospodarske javne službe za posamezno koncesijo. Koncesijski akt je odlok lokalne skupnosti. 
ZGJS v navedenem členu še določa, da se s koncesijskim aktom lahko da koncesionarju javno 
pooblastilo, če tako določa zakon. Vsebino koncesijskega akta določa 33. člen ZGJS. Slednji tako 
določa, da koncesijski akt vsebuje: 

- dejavnosti ali zadeve, ki so predmet gospodarske javne službe, 
- območje izvajanja gospodarske javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov, 
- pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 
- morebitna javna pooblastila koncesionarju, 
- splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe in uporabo javnih dobrin, ki se z njo 

zagotavljajo, 
- vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja, 
- začetek in čas trajanja koncesije, 
- vire financiranja gospodarske javne službe, 
- način plačila koncesionarja ali način plačila odškodnine za izvrševanje gospodarske javne 

službe oz. varščine, 
- nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, 
- prenehanja koncesijskega razmerja, 
- organ, ki opravi izbor koncesionarja, 
- organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in 
- druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne službe. 

 
K 1. členu  
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi 32. člena ZGJS, ki določa, da se s koncesijskim 
aktom določi predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne službe za posamezno koncesijo. 
Koncesijski akt pa je odlok lokalne skupnosti.  
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila 7. člena ZGJS, ki določa, da se z 
odlokom za vsako posamezno gospodarsko javno službo določi organizacijska in prostorska 
zasnova njenega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev. Tako je z besedilom določena prostorska 
zasnova za opravljanje dejavnosti gospodarske javne službe, ki se izvaja na celotnem območju 
občine. 
 
K 2. členu 
Besedilo je oblikovano v skladu s 6. členom ZGJS, ki določa, da lokalna skupnost zagotavlja 
gospodarske javne službe skladno s 7. členom ZGJS tudi z dajanjem koncesij osebam zasebnega 
prava. 
 
K 3. členu 
Besedilo prvega in drugega odstavka sta oblikovana na podlagi prve alineje 33. člena ZGJS, ki 
določa, da koncesijski akt vsebuje tudi dejavnosti ali zadeve, ki so predmet gospodarske javne 
službe. Dejavnosti, ki so predmet gospodarske javne službe, so v prvem odstavku taksativno 
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naštete, drugi odstavek pa določa, da vsebino gospodarske javne službe obsegajo tudi druge 
storitve, ki so določene v zakonih ali podzakonskih predpisih. 
 
K 4. členu 
Z besedilom se določa obseg monopola koncesionarja. Tako se koncesija za opravljanje dejavnosti 
gospodarske javne službe podeli na območju občine enemu koncesionarju, ki s tem pridobi izključno 
pravico za izvajanje dejavnosti gospodarske javne službe. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi 29. člena ZGJS, ki določa, da koncesionirano 
gospodarsko javno službo opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi 
pooblastila koncedenta, besedilo tretjega ostavka pa temelji na 3. odstavku 29. člena ZGJS in 
določa, da lahko v izjemnih primerih koncedent ali koncesionar, ob soglasju koncedenta, sklene z 
drugim izvajalcem pogodbo o začasni pomoči, v okviru katere lahko druga oseba začasno opravlja 
posamezne storitve gospodarske javne službe na območju občine. 
 
K 5. členu 
Besedilo je oblikovano na podlagi tretje alineje 33. člena ZGJS, ki določa, da koncesijski akt vsebuje 
pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar. 
 
K 6. členu 
Besedilo je oblikovano na podlagi druge alineje 33. člena ZGJS, ki določa, da koncesijski akt 
vsebuje območje izvajanja gospodarske javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov. 
Besedilo določa, da so uporabniki vsi uporabniki javnih površin v občini, da se gospodarska javna 
služba izvaja na celotnem območju občine in da se le-ta izvaja skladno s predpisi in na krajevno 
običajen način. 
 
K 7. členu 
Besedilo določa obvezno uporabo storitev gospodarske javne službe ter nediskriminatorno 
zagotavljanje javnih dobrin vsakomur. Besedilo je oblikovano na podlagi določila 5. člena ZGJS, ki 
določa, da so javne dobrine pod enakimi z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti določenimi pogoji 
dostopne vsakomur. Pri tem besedilo izhaja tudi iz 3. člena Zakona o cestah (ZCest-1), ki določa, da 
so javne ceste prometne površine, ki so splošnega pomena in jih lahko vsak prosto uporablja na 
način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega prometa. 
 
K 8. členu 
Besedilo v prvem odstavku splošno določa, da je prenos koncesije na tretjo osebo mogoč zgolj pod 
pogoji, ki jih določa koncesijski akt. 
 
V drugem in tretjem odstavku je določen način ravnanja koncesionarja v primeru oddajanja pravnih 
poslov tretjim osebam. 
 
K 9. členu 
Besedilo na splošno definira razmerje koncesionarja do uporabnikov in koncedenta. 
 
K 10. členu 
Besedilo v prvem in drugem odstavku opredeljuje dolžnosti koncesionarja, ki jih bo imel pri izvajanju 
gospodarske javne službe in izpolnjevanju koncesijske pogodbe. 
 
K 11. členu 
Besedilo opredeljuje dolžnosti koncedenta. 
 
K 12. členu 
Besedilo opredeljuje v prvem odstavku pravice uporabnikov, v drugem odstavku pa njihove 
dolžnosti. 
 
K 13. členu 
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Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi 30. člena ZGJS, ki določa, da je koncesionar 
lahko pravna ali fizična oseba. Besedilo prav tako določa, da lahko poda prijavo na razpis pravna ali 
fizična oseba sama, ali preko skupne vloge, kateri mora biti predložen tudi ustrezen pravni akt, iz 
katerega je razviden način ureditve medsebojnih razmerij ter zaveza, da bodo v primeru izbora za 
koncesionarja ustanovili pravno osebo, s katero se bo nato sklenila koncesijska pogodba. 
 
Besedilo drugega odstavka določa, da lahko vsaka oseba vloži le eno prijavo ter da lahko vsaka 
oseba sodeluje pri vložitvi le ene skupne prijave. 
 
K 14. členu 
Z besedilom so natančno določeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe ter načini dokazovanja 
izpolnjevanja pogojev. 
 
K 15. členu 
Z besedilom občina podeljuje koncesionarju pooblastilo za vodenje katastra gospodarske javne 
službe. 
 
Navedeno določilo je med drugim oblikovano tudi na podlagi določila drugega odstavka 121. člena 
Ustave RS, ki določa, da lahko pravne ali fizične osebe z zakonom ali na njegovi podlagi dobijo 
javno pooblastilo za opravljanje določenih nalog državne uprave. S tem se dopušča možnost, da 
lahko občine z odlokom podelijo javno pooblastilo za izvrševanje upravnih funkcij, ki se nanašajo na 
opravljanje dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih služb. Javna pooblastila pa se izvršujejo na tri 
načine, kot to sicer velja za izvrševanje upravnih funkcij, in sicer: 

- z izdajanjem splošnih aktov, 
- z izdajanjem posamičnih aktov oz. z odločanjem o posamičnih zadevah, 
- z opravljanjem materialnih dejanj. 

Pooblastilo za izdajanje splošnih aktov obsega pravico nosilca javnega pooblastila, da s svojim 
splošnim aktom na obvezen način, torej kot obvezno pravo, ureja določena vprašanja oz. razmerja. 
V tem okviru lahko kot izvajalec lokalne gospodarske javne službe v skladu s predpisi podrobneje 
uredi tehnične,oskrbovalne in druge standarde za opravljanje posameznih lokalnih gospodarskih 
javnih služb. 
Pooblastilo za odločanje v posamičnih zadevah je najpogostejša oblika pooblastila, v okviru katere 
lahko nosilec javnega pooblastila s posamičnim aktom odloča o pravicah, obveznostih ali pravnih 
koristih pravnih oz. fizičnih oseb, pri tem pa postopa po določilih veljavnega Zakona o splošnem 
upravnem postopku, 
Vsebina javnega pooblastila za opravljanje materialnih dejanj je upravna funkcija, ki se izvršuje z 
realnimi dejanji, kot npr. vodenje evidenc, izvajanje upravnega nadzora, itd. 
 
K 16. členu 
Z besedilom občina podeljuje koncesionarju javno pooblastilo za izdajo soglasij in dovoljenj, ki jih 
predvideva Zakon o cestah (ZCest-1). 
Glej tudi obrazložitev k 15. členu. 
 
K 17. členu 
Z besedilom se določa način plačila koncesionarja. Besedilo je oblikovano na podlagi določila 60. 
člena ZGJS, ki določa, da se iz sredstev proračuna financirajo gospodarske javne službe, s katerimi 
se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva. 
 
K 18. členu 
Besedilo določa, da je cena koncesije določena že s sklepom o razpisu koncesije in da o spremembi 
le-te določa župan na obrazložen predlog koncesionarja.  
 
K 19. členu 
Besedilo prvega odstavka določa, da je za izvajanje gospodarske javne službe odgovoren 
koncesionar. Besedilo temelji na določilu 51. člena ZGJS, ki določa, da je koncesionar v skladu z 
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zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo 
pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.  
 
Na prej omenjenem določilu 51. člena ZGJS temelji tudi besedilo drugega odstavka, ki natančneje 
opredeli odgovornost koncesionarja in določa, da je koncesionar v skladu z zakonom odgovoren za 
škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe povzročijo pri njem 
zaposleni ali pogodbeni (pod) izvajalci koncedentu, lokalni skupnosti, uporabnikom ali tretjim 
osebam. Koncesionarjeva odgovornost za škodo se v celoti presoja po pravilih civilnega prava, in se 
zato uporabljajo določila Obligacijskega zakonika. Drugi odstavek ureja odgovornost koncesionarja 
za svoje zaposlene (odgovornost za delavce je urejena v 147. členu  Obligacijskega zakonika) in 
odgovornost za pogodbene (pod)izvajalce, ki jo ureja 630. člen Obligacijskega zakonika. 
 
Zaradi zagotovitve, da bo koncesionar morebitno nastalo škodo lahko oškodovancem povrnil, 
besedilo tretjega odstavka določa, da je koncesionar dolžan pred sklenitvijo koncesijske pogodbe, z 
zavarovalnico skleniti ustrezno zavarovalno pogodbo, s katero bo zavaroval svojo civilno 
odgovornost. Pri tem tretji odstavek določa še dve dodatni varovalki , 5tako da bo v primeru 
nastanka škode ta lahko v celoti povrnjena, in sicer, da je najnižjo višina enotne zavarovalne vsote 
določena že v sklepu o javnem razpisu ter da je zavarovanje sklenjeno v korist koncedenta, kar 
pomeni, da je zavarovanje vinkulirano v korist koncedenta. Vinkulacija zavarovanja je ustanovitev 
zastavne pravice na zavarovančevi terjatvi. To ima zavarovanec proti zavarovalnici iz zavarovalne 
pogodbe v korist zavarovančevega upnika. Zavarovanec (zastavitelj) lahko za zavarovanje svojega 
dolga, ki ga ima proti svojemu upniku (zastavni upnik, vinkulant) iz nekega drugega pravnega 
razmerja, ustanovi zastavno pravico na terjatvi, ki jo ima proti zavarovalnici (zastavljena terjatev). Z 
vinkulacijo preide na vinkulanta pravica, da ob dospelosti terjatve iz vinkuliranega zavarovanja njeno 
izpolnitev zahteva v svojo korist. 
 
Besedilo četrtega odstavka nalaga koncesionarju dolžnost, da v primeru, da naprave predstavljajo 
nevarnost za osebe in/ali premoženje (npr. poškodovanje infrastrukture zaradi naravne nesreče), 
sanacija pa zaradi omejenih finančnih virov ni mogoča, vzpostavi takšno stanje naprav ali odstrani 
naprave, da le-te v nobenem primeru ne predstavljajo nevarnost v primeru porušitve.  
 
K 20. členu 
Besedilo določa, da mora koncesionar za gospodarsko javno službo voditi ločeno računovodstvo po 
določilih Zakona o gospodarskih družbah in Slovenskega računovodskega standarda 35. Besedilo 
temelji na tretjem odstavku 66. člena ZGJS, ki določa, da koncesionar za dejavnost, ki je javna 
gospodarska služba, ločeno vodi računovodstvo po določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe. 
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) vsebuje v 54. členu splošna pravila o računovodenju, ki 
napotujejo na podrobnejša pravila o računovodenju, ki jih določijo slovenski računovodski standardi. 
Zaradi navedenega besedilo določa tudi vodenje računovodstva skladno s slovenskim 
računovodskim standardom 35, ki ureja le tiste posebnosti pri vrednotenju in izkazovanju sredstev in 
obveznosti do njihovih virov ter merjenju in izkazovanju odhodkov, prihodkov ter poslovnega izida, ki 
so značilne za podjetja, ki opravljajo gospodarske javne službe. Določila tega standarda so obvezna 
za velika in srednja podjetja, kot jih opredeljuje ZGD-1, priporočljiva pa za vsa podjetja, ki opravljajo 
gospodarske javne službe. Uporabljajo se, če zakon ne določa drugače. Standard obravnava: 
- posebnosti vrst sredstev in načinov njihovega izkazovanja, 
- posebnosti vrst obveznosti do virov sredstev in načinov njihovega izkazovanja, 
- posebnosti obračunavanja amortizacije, 
- posebnosti vrst stroškov in odhodkov ter načinov njihovega izkazovanja, 
- posebnosti razčlenjevanja in merjenja prihodkov, 
- posebnosti ugotavljanja in obravnavanja raznih vrst poslovnega izida, 
- posebnosti prevrednotovanja, 
- obliko bilance stanja, 
- obliko izkaza poslovnega izida in izkaza denarnih tokov ter 
- vrste in vsebine posebnih razpredelnic in pojasnil k računovodskim izkazom. 
 
Ta standard se opira na predpise, ki urejajo področje gospodarskih javnih služb. V njem predpisane 
oblike izkazov so namenjene računovodskemu poročanju za poslovne potrebe. Oblike poročanja za 
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davčne in statistične potrebe urejajo posebni predpisi. Z javnimi podjetji so v tem standardu mišljene 
vse pravne osebe, ki v skladu s predpisi opravljajo gospodarske javne službe, ne glede na 
organizacijsko obliko (javna podjetja in javni gospodarski zavodi) in ne glede na to, ali so te službe 
njihova celotna dejavnost ali le njen del. Ta standard se uporablja tudi za osebe zasebnega prava iz 
četrte in pete alineje prvega odstavka 6. člena ZGJS, če tako določa pogodba o prevzemu 
opravljanja gospodarske javne službe. 
 
K 21. členu 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 36. člena ZGJS, ki določa, da je podlaga 
za javni razpis koncesijski akt, s katerim se določita tudi oblika in postopek javnega razpisa. 
 
Z besedilom drugega odstavka je določeno, da se postopek podelitev koncesije začne s sklepom 
župana o javnem razpisu, ki ima točno določeno vsebino (predmet koncesije, predlagana cena, 
okvirni datum dokončana posamezne faze postopka, opredelitev proračunske postavke). 
 
K 22. členu 
Besedilo prvega odstavka določa obvezno vsebino (podatke) objave v uradnem listu (ime in naslov 
koncedenta, predmet koncesije, območje izvajanja gospodarske javne službe, zahteve po dokazilih 
o izpolnjevanju pogojev iz tega odloka, dobo, za katero se podeljuje koncesija, naslov organa in ime 
osebe, ki nudi dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom, navedbo spletne strani, na kateri se 
nahaja razpisna dokumentacija, čas, kraj in naslov oddaje ponudb, čas in kraj javnega odpiranja 
ponudb, merila za ocenitev ponudb, številko, datum in kraj, žig in podpis). 
 
Besedilo drugega odstavka določa, da lahko koncedent v javnem razpisu poleg obvezne vsebine 
objavi glede na predmet koncesije tudi druge podatke. 
 
Besedilo tretjega odstavka določa, da mora javni razpis določiti tudi način, s katerim se zavaruje 
resnost prijav, saj se s tem prepreči, da bi se prijavljale na razpis osebe, ki bodisi nimajo namena 
skleniti koncesijske pogodbe, bodisi nimajo realnih zmožnosti izvajati dejavnosti gospodarske javne 
službe. 
 
Besedilo četrtega odstavka dopušča objavo javnega razpisa tudi v drugih medijih, pri tem, da mora 
biti objava javnega razpisa v uradnem listu prva. 
 
K 23. členu  
Besedilo prvega odstavka določa obvezno vsebino razpisne dokumentacije (povabilo k oddaji 
ponudbe, obrazec ponudbe z navodilom za njegovo izpolnitev, navedba pogojev iz tega odloka, 
obrazec za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev iz tega odloka z navodilom o njegovi izpolnitvi, 
obrazec izjave o sprejemu pogojev javnega razpisa, obrazec predračuna za izvedbo predmeta 
koncesije, predmet koncesije, vzorec koncesijske pogodbe, merila za ocenitev ponudb, tehnična 
dokumentacija in načrti, navedba vrste finančnega zavarovanja). 
 
K 24. členu 
Besedilo prvega in drugega odstavka določata, da so v javnem razpisu navedeni razpisni pogoji in 
načini dokazovanja izpolnjevanja teh pogojev ter da so razpisni pogoji določeni s koncesijskim 
aktom, zaradi česar razpisnih pogojev v javnem razpisu ni mogoče spreminjati ali dopolnjevati. 
Besedilo temelji na prvem odstavku 32. člena ZGJS, ki določa, da se s koncesijskim aktom določi 
predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne službe za posamezno koncesijo ter drugem 
odstavku 36. člena ZGJS, ki določa, da je podlaga za javni razpis koncesijski akt. 
 
K 25. členu 
Besedilo prvega odstavka določa merila, na podlagi katerih koncedent izbere koncesionarja. 
Določitev meril je v diskreciji koncedenta, ne smejo pa biti merila diskriminatorna. Merila morajo biti v 
razpisni dokumentaciji že opisana in ovrednotena ter navedena v vrstnem redu, saj morajo biti 
ponudniki seznanjeni s tem, na podlagi katerih meril bo koncedent izbiral koncesionarja ter katero 
merilo bo za izbiro koncesionarja najpomembnejše. Besedilo izhaja iz določil zakona, ki ureja javna 
naročanja ter iz  prvega in drugega odstavka 50. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, ki 
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določata, da javni partner navede v javnem razpisu ali v razpisni dokumentaciji pomen in težo 
(ponder) vsakega merila, na podlagi katerega bo izbral ekonomsko najugodnejšo vlogo. Če po 
mnenju javnega partnerja pomena meril vnaprej ni mogoče določiti, mora merila kljub temu navesti v 
padajočem zaporedju njihove pomembnosti.  
 
K 26. členu 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi 37. člena ZGJS, ki določa, da o izbiri 
koncesionarja odloča koncedent z upravno odločbo. Občinska uprava izda  prvostopenjsko upravno 
odločbo iz razloga, da se zagotovi dvostopnost postopka. Na podlagi določila drugega odstavka 67. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi 
stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno. 
 
Besedilo drugega odstavka temelji na določilu prvega odstavka 52. člena Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu (ZJZP), ki določa, da javni partner (koncedent) imenuje strokovno komisijo za izbiro 
zasebnega partnerja (koncesionarja) za izvedbo predmeta javno-zasebnega partnerstva ali sklenitev 
statusnega partnerstva, ki jo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. V skladu z omenjeno 
določbo je spisano tudi besedilo tretjega odstavka, ki določa sestavo strokovne komisije. 
 
K 27. členu 
Besedilo v prvem, drugem in tretjem odstavku določa postopek odpiranja ponudb ter ravnanje v 
primeru nepravočasnih vlog. Besedilo temelji na določilih zakona, ki ureja javna naročanja. 
 
K 28. členu 
Besedilo v prvem in drugem odstavku določa postopek ravnanja s pravočasno prispelimi vlogami ter 
ravnanje z nepopolnimi vlogami. Besedilo temelji na določilih zakona, ki ureja javna naročanja. 
 
Besedilo tretjega odstavka določa, da lahko pripombe na odpiranje ponudb poda pooblaščeni 
predstavnik ponudnika. Besedilo temelji na določilih zakona, ki ureja javna naročanja. 
 
K 29. členu 
Besedilo določa obveznost vodenja zapisnika o odpiranju  ponudb, vsebino zapisnika in priloge 
zapisnika. Besedilo temelji na določilih zakona, ki ureja javna naročanja. 
 
K 30. členu 
Besedilo prvega odstavka določa, da je obvezna sestavina zapisnika o odpiranju ponudnika tudi 
popis vseh članov strokovne komisije ter podpis pooblaščenih predstavnikov ponudnika. Besedilo 
temelji na določilih zakona, ki ureja javna naročanja. 
 
Besedilo drugega odstavka ureja dejanski stan, ko pooblaščeni predstavnik odkloni podpis 
zapisnika. Besedilo temelji na določilih zakona, ki ureja javna naročanja. 
 
K 31. členu 
Besedilo določa, da je zapisnik o odpiranju ponudb poslati ponudnikom, ki na odpiranju niso bili 
prisotni, v treh delovnih dneh od odpiranja ponudb, medtem ko lahko pooblaščeni predstavniki 
ponudnika prejmejo kopijo zapisnika takoj po končanem odpiranju ponudb. Besedilo temelji na 
določilih zakona, ki ureja javna naročanja. 
 
K 32. členu 
Besedilo določa, da strokovna komisija po končanem odpiranju ponudb izdela pisno poročilo, ki 
mora vsebovati ime in naslov koncedenta, predmet koncesije in vrednost za njegovo izvedbo, ime 
ponudnika z navedbo razloga za izločitev, ime ponudnika z navedbo razloga za izbor. Besedilo 
temelji na določilih zakona, ki ureja javna naročanja. 
 
K 33. členu 
Besedilo temelji na določilih zakona, ki ureja javna naročanja in določa, da strokovna komisija pošlje 
poročilo o vseh obravnavanih ponudbah občinski upravi, ki opravi izbor koncesionarja. 
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K 34. členu 
Besedilo prvega odstavka temelji na določilih zakona, ki ureja javna naročanja in določa, da če na 
javni razpis ne prispe nobena ponudba ali če ponudnik ne izpolnjuje pogojev iz javnega razpisa, 
pride do ponavljanja javnega razpisa vse do izbora koncesionarja. 
 
Besedilo drugega odstavka določa, da do izbire koncesionarja opravlja javno službo dosedanji 
izvajalec na podlagi pogodbe. To določilo zagotavlja kontinuirano in neprekinjeno izvajanje 
gospodarske javne službe, kot to določa drugi odstavek 1. člena ZGJS. 
 
K 35. členu 
Besedilo prvega odstavka določa, da koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega 
razmerja šele s sklenitvijo koncesijske pogodbe. Smisel določbe je v tem, da se koncesijsko 
razmerje ustvari (in s tem pridobijo pravice in dolžnosti) šele s sklenitvijo koncesijske pogodbe in ne 
z izdajo upravne odločbe o izbiri koncesionarja. 
 
Besedilo drugega odstavka določa, da koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan. 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS), ki določa, da župan predstavlja in zastopa občino.  
 
Besedilo tretjega odstavka temelji na drugem odstavku 39. člena ZGJS, ki določa, da v primeru 
neskladja med določbami koncesijskega akta in določbami koncesijske pogodbe, veljajo določbe 
koncesijskega akta, pri tem da besedilo določa tudi (strožjo) sankcijo ničnosti celotnega 
koncesijskega akta v primeru, da je koncesijska pogodba v bistvenem nasprotju s koncesijskim 
aktom. 
 
K 36. členu 
Besedilo prvega odstavka določa čas trajanja koncesije ter možnost podaljšanja le-te. 
 
Besedilo drugega odstavka določa rok, v katerem mora koncesionar po sklenitvi koncesijske 
pogodbe pričeti izvajati koncesijo. Določitev tega roka je pomembna iz razloga nastopa pogojev za 
odvzem koncesije, v kolikor koncesionar v roku ne prične z izvajanjem koncesije. 
 
Besedilo tretjega odstavka določa, kdaj rok koncesije ne teče. 
 
K 37. členu 
Besedilo prvega odstavka določa, da se nadzor nad zakonitostjo izvajanja gospodarske javne službe 
ter strokovni in finančni nadzor uredi s koncesijskim aktom, ta določba pa je nato realizirana v 
določbah 38., 39. in 40. člena odloka. 
 
Besedilo drugega odstavka določa, da se medsebojna razmerja med koncedentom in 
koncesionarjem v zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora uredijo s koncesijsko 
pogodbo. Besedilo temelji na četrti alineji prvega odstavka 39. člena ZGJS. 
 
K 38. členu 
Besedilo opredeljuje način izvajanja nadzora ter določa, da je lahko nadzor napovedan ali 
nenapovedan. 
 
K 39. členu 
Besedilo prvega odstavka določa obveznost koncesionarja poročati koncedentu o opravljenih in 
potrebnih delih, potrebnih investicijah, organizacijskih ukrepih in kvaliteti izvajanja koncesije. 
 
Besedilo drugega odstavka določa rok za podajo poročila o izvajanju koncesijske pogodbe ter 
vsebino tega poročila. 
 
Besedilo tretjega odstavka določa dolžnost koncesionarja, da vsako leto do 15.11. pripravi predlog 
letnega programa javne službe za prihodnje leto, ki ga nato skladno s Statutom Občine Bled sprejme 
občinski svet.  
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Besedilo četrtega odstavka določa vsebino letnega programa. 
 
K 40. členu 
Besedilo določa ukrepe nadzora v primeru neizpolnjevanja obveznosti iz koncesijskega razmerja. 
 
K 41. členu 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi 46. člena ZGJS, ki določa, da lahko opravljanje 
koncesionirane gospodarske javne službe koncesionar prenese na drugo osebo samo, če je prenos 
predviden v koncesijski pogodbi in v predvidenem obsegu. 
 
Besedilo drugega in tretjega odstavka določata način prenosa in posledice prenosa. 
 
K 42. členu 
Besedilo je oblikovano na podlagi 41. člena ZGJS, ki določa, da razmerje med koncedentom in 
koncesionarjem preneha: 

- s prenehanjem koncesijske pogodbe, 
- z odkupom koncesije, 
- z odvzemom koncesije, 
- s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo. 

 
K 43. členu 
Besedilo temelju na podlagi 42. člena ZGJS, ki določa, da koncesijska pogodba preneha: 

- po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, 
- z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas, 
- z razdrtjem. 

Določilo drugega odstavka 42. člena ZGJS sicer določa, da se razlogi in pogoji za razdrtje, 
odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe, določijo 
v koncesijski pogodbi, vendar pa omenjeno določilo ni kogentno v smislu, da se opisana materija ne 
bi smela urediti že v koncesijskem aktu. Iz navedenega razloga členi 44, 45, 46, 47, 48 in 49 odloka 
podrobneje določajo materijo iz 2. odstavka 42. člena ZGJS. 
 
K 44. členu 
Besedilo določa, da koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska 
pogodba sklenjena. 
 
K 45. členu 
Besedilo določa razloge in pogoje za odstop od koncesijske pogodbe s strani koncedenta ter 
postopek odstopa od koncesijske pogodbe s strani koncedenta. Posledica odstopa od pogodbe je 
skladno s pravili civilnega prava razveza pogodbe, ki jo ZGJS poimenuje razdrtje koncesijske 
pogodbe. 
 
K 46. členu 
Besedilo določa poseben razlog za odstop koncedenta od koncesijske pogodbe. 
 
K 47. členu 
Besedilo določa razloge in pogoje za odstop od koncesijske pogodbe s strani koncesionarja, 
primere, ko odstop od pogodbe s strani koncesionarja ni mogoč, postopek odstopa od koncesijske 
pogodbe s strani koncesionarja ter medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem po 
razvezi koncesijske pogodbe, kot posledici odstopa. 
 
K 48. členu 
Besedilo določa možnost, da koncesionar preko sodišča zahteva, da se zaradi spremenjenih 
okoliščin (ki jih besedilo tudi definira), koncesijska pogodba razveže. Besedilo določa tudi primere, 
ko razveze koncesijske pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin koncesionar ne more zahtevati, 
primere ko do razveze ne pride, ter obveznosti koncesionarja, ki jih ima dokler koncesijska pogodba 
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zaradi spremenjenih okoliščin ni spremenjena ali razvezana. Besedilo temelji na določilih 
Obligacijskega zakonika, ki urejajo razvezo pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin (122. člen OZ). 
 
K 49. členu 
Besedilo določa, da je koncesijsko pogodbo mogoče razvezati tudi sporazumno. Besedilo izhaja iz 
predpostavke, da je koncesijska pogodba, kljub njeni posebni naravi (da je njen predmet izvajanje 
gospodarske javne službe), še vedno pogodba civilnopravne narave, ki se lahko v sporazumu 
strank, kadarkoli razveže. 
 
K 50. členu 
Besedilo določa, da koncesijsko razmerje preneha tudi v primeru prenehanja koncesionarja. 
Besedilo temelji na določilih Obligacijskega zakonika. 
 
K 51. členu 
Besedilo prvega odstavka temelji na določilu prvega odstavka 44. člena ZGJS, ki določa, da lahko 
koncedent odvzame koncesionarju koncesijo: 

- če ne začne z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe v zato določenem 
roku, 

- če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali 
kot koncesionirana gospodarska javna služba 

 
Besedilo drugega odstavka temelji na določilu drugega odstavka 44. člena ZGJS, ki določa, da se 
pogoji odvzema koncesije določilo v koncesijskem aktu ali v koncesijski pogodbi. 
 
Besedilo tretjega odstavka določa, da mora koncedent koncesionarju glede odvzema izdati odločbo 
ter da koncesijsko razmerje v tem primeru preneha z dnem dokončnosti odločbe o odvzemu 
koncesije. 
 
Besedilo četrtega odstavka določa, kdaj odvzem koncesije ni dopusten. 
 
Besedilo petega odstavka temelji na določilu tretjega odstavka 44. člena ZGJS, ki določa, da se v 
primeru ko pride do odvzema koncesije v javnem interesu, za odškodnino koncesionarju uporabljajo 
določbe tretjega odstavka 43. člena ZGJS, ki napotujejo na določbe predpisov, ki urejajo razlastitev. 
 
Besedilo šestega odstavka določa dolžnost koncesionarja, da ob prenehanju koncesijskega 
razmerja preda koncedentu brezplačno in v uporabnem stanju opremo in objekta infrastrukture javne 
službe, ki jih je za namen zagotavljanja javne službe zagotovil koncedent. 
 
K 52. členu 
Besedilo temelji na določilu drugega odstavka 43. členu ZGJS, ki določa, da je odkup koncesije 
možen samo, če je izrecno predviden v koncesijskem aktu ali v koncesijski pogodbi, s katero se 
določijo tudi način, obseg in pogoji odkupa. 
 
K 53. členu 
Besedilo definira pojem višje sile, primeroma našteva primere višje sile ter določa način izvajanja 
gospodarske javne službe v primeru nastopa višje sile. 
 
K 54. členu 
Besedilo določa uporabo slovenskega prava. Ta določba bi bila zavezujoča v primeru, ko bi imela 
koncesijska pogodba elemente tujega prava, do česar bi prišlo v primeru, če bi bil koncesionar tuja 
pravna ali fizična oseba. 
 
K 55. členu 
Besedilo temelji na 40. členu ZGJS, ki določa, da če pride pri izvajanju koncesijske pogodbe do 
spora med koncedentom in koncesionarjem, odloča o sporu redno sodišče. Pri tem je potrebno 
pripomniti, da je Državni zbor RS na dne 13. julija 2011 sprejel avtentično razlago tega določila v 
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naslednjem besedilu: »40. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN) je razumeti tako, da reševanje sporov med 
koncedentom in koncesionarjem v zvezi z izvajanjem koncesijske pogodbe spada v izključno sodno 
pristojnost.«. Glede na omenjeno avtentično razlago, dogovor koncedenta in koncesionarja o 
reševanju sporov pred arbitražo, ni mogoč. 
 
K 56. členu 
Besedilo določa razveljavitev 5. točke prvega odstavka 9. člena odloka o gospodarskih javnih 
službah Občine Bled, iz razloga, ker omenjeno določilo določa, da  javno službo vzdrževanje 
občinskih javnih cest, zagotavlja občina v javnem podjetju. Z razveljavitvijo te določbe, lahko občina 
javno službo vzdrževanje občinskih javnih cest zagotavlja na katerikoli z zakonom določen način, 
tudi s podelitvijo koncesije. 
 
K 57. členu 
Besedilo določa, da mora biti javni razpis za podelitev koncesije objavljen najkasneje v 6 mesecih po 
uveljavitvi odloka.  
 
K 58. členu 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 154. člena Ustave RS, ki določa, da morajo biti predpisi 
objavljeni, preden začnejo veljati. Predpis začne veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njem drugače 
določeno. Predpisi lokalnih skupnosti, se objavijo v uradnem glasilu, ki ga te same določijo. 
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13) 
 

 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09), vam v prilogi 
pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

 
Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled  
Zavod za kulturo Bled. 

 
 
 
 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval višji svetovalec za pravne zadeve Andrej 
Eržen.  
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled soglaša, da se osnutek Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v Občini 
Bled Zavod za kulturo Bled obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo 
Bled.  

 
 
 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 
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Na podlagi 26. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK – UPB1, Ur. l. 
RS, št.77/2007, 56/2008, 94/2009Odl.US: U-I-278/07-17, 4/2010, 20/2011, 100/2011Odl.US: U-I-
210/10-10), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96, 36/2000) in 16. člena 
statuta Občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 67/10) je Občinski svet občine 
Bled na 9. redni seje, dne 19. 6. 2012 sprejel 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v 

Občini Bled Zavod za kulturo Bled 

 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na 
področju kulture v Občini Bled Zavoda za kulturo Bled (Uradni list RS, št. 126/04). 

 

2. člen 

Besedilo 11. člena odloka se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: 

»Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja in sicer na podlagi javnega razpisa. 
Svet ustanovitelja mora odločati o soglasju v roku 30 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen. 

Na podlagi akta o imenovanju sklene z direktorjem pogodbo o njegovi zaposlitvi v imenu sveta 
zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja 
mandata. 

Mandat direktorja traja pet let. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana 
za direktorja.« 

 

3. člen 

V 12. členu odloka se 2. in 3. odstavek spremenita tako, da se po novem glasita: 

»Direktorja zavoda razreši svet zavoda. 

Pred razrešitvijo direktorja si mora svet zavoda pridobiti soglasje ustanovitelja. Svet ustanovitelja 
mora odločati o soglasju v roku 30 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen. » 

 

4. člen 

V 15. členu se 10. alineja spremeni tako, da se po novem glasi: 

» - imenuje in razrešuje direktorja,« 

 

5. člen 

V 1. odstavku 21. člena, se 6. alineja spremeni tako, da se po novem glasu: 
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» - daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,« 

 

6. člen 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji  dan po objavi. 

 

Št. 01505-7/2004 

Bled, dne 19. maj 2012. 

Župan 
Občine Bled 

Janez Fajfar l. r. 
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Pravna podlaga: 
Občinski svet sprejema Predlog odloka v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (ZUJIK – UPB1, Ur. l. RS, št.77/2007, 56/2008, 94/2009Odl.US: U-I-278/07-17, 4/2010, 
20/2011, 100/2011Odl.US: U-I-210/10-10) in Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96, 
36/2000). 

 
Obrazložitev: 
Zakon o zavodih (UR.l. RS, 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96 in 36/2000) v drugem odstavku 32. 
člena predvideva postopek imenovanja direktorja zavoda v primeru, da poslovodna funkcija in 
funkcija vodenja strokovnega dela nista ločeni. V tem primeru zakon določa, da imenuje in razrešuje 
direktorja svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.  
Veljavni Odlok o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v občini Bled: Zavod za kulturo Bled 
(Ur. l. RS,št.126/4) v svojih določbah ne predvideva ločitve poslovodne funkcije in funkcije vodenja 
strokovnega dela, temveč od kandidata za direktorja zahteva, da je ob prijavi na razpis dolžan 
priložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.  
Zaradi neskladja Odloka z Zakonom o zavodih, ki je hierarhično višji pravni akt, so potrebne 
spremembe Odloka v tem delu.   
Ker se statut Zavoda za kulturo pri postopku imenovanja in razrešitve direktorja le sklicuje na Odlok 
o ustanovitvi, statuta ni potrebno spreminjati. 
 
Obrazložitev k posameznim členom: 
k 2. členu 
Direktorja zavoda imenuje svet zavoda, ki mora pridobiti soglasje ustanovitelja. Ustanovitelj mora 
odločati o soglasju v 30 dneh od prejema prošnje.  
 
k 3. členu 
Direktorja zavoda lahko razreši svet zavoda, le ob predhodnem soglasju ustanovitelja, ki mora o 
soglasju odločati v 30 dneh od prejema prošnje. 
 
k 4. členu 
Deseta alineja 15. člena svetu zavoda določa pristojnost imenovanja in razrešitve direktorja zavoda. 
 
k 5. členu 
Ustanovitelj zavoda, torej občina, v skladu z veljavno zakonodajo, po novem več ne imenuje in 
razrešuje direktorja, temveč poda soglasje k imenovanju ali razrešitvi direktorja.  
 
k 6. členu 
Sprejeti odlok, bo začel veljati že takoj naslednji dan po objavi v uradnem listu.  
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14) 
 

 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09), vam v prilogi 
pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 
 

 
Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

prevozih v cestnem prometu. 
 
 
 
 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval direktor občinske uprave Matjaž Berčon. 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled soglaša, da se osnutek Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o prevozih v cestnem prometu obravnava in sprejme po 
skrajšanem postopku.  

2. Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prevozih v cestnem prometu. 

 
 
 
 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 
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Na podlagi 36., 39. in 57a. Zakona o prevozih v cestnem prometu 16. člena Statuta občine Bled 
(Uradni list RS, št. 26/2005, ZPCP-1-UPB3, 31/2006, 5/2007, 123/08, 28/10 in 49/11), 17. člena 
Zakona o prekrških (UPB4 – Uradni list RS, št. 03/2007 in Ur.l. RS, št. 109/2009 Odl.US: U-I-56/08-
15, 10/2011 Odl.US: Up-319/10-14, U-I-63/10-7, 26/2011 Odl.US: Up-456/10-22, U-I-89/10-16, 
43/2011 Odl.US: U-I-166/10-8), Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrPC, Ur.l. RS 109/2010) in 
16. člena Statuta Občine Bled (Ur. l. RS, št. 76/2009-UPB), je Občinski svet občine Bled na _. redni 
seji, dne __. __. 2012, sprejel  

 
 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  
ODLOKA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU 

 
 

1. člen 
 
Spremeni se šesti odstavek šestega člena, tako da se po novem glasi: 
 
»Izvajalca občina izbere na podlagi javnega razpisa s podelitvijo koncesije najugodnejšemu 
ponudniku prevozov za obdobje desetih let.« 
 
 

2. člen 
 
Spremeni se šesti odstavek sedmega člena, tako da se po novem glasi: 
 
»Izvajalca občina izbere na podlagi javnega razpisa s podelitvijo koncesije najugodnejšemu 
ponudniku prevozov za obdobje petih let.« 
 

 
3. člen  

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

 
 

 
 
Številka:  ______________ 
Datum:  ______________ 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar  
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Razlogi za sprejetje odloka: 
 
Obstoječi odlok predvideva podelitev koncesij za izvajanje linijskih prevozov v mestnem prometu in 
posebnih linijskih prevozov za obdobje dveh let. 
Linijski prevoz se opravlja znotraj naselja, le izjemoma in v manjšem obsegu pa lahko tudi s 
sosednjimi naselji, če je to potrebno zaradi dnevne migracije ljudi v večje mesto. Organizacijo in 
način izvajanja linijskih prevozov v mestnem prometu lahko občina določi kot gospodarsko javno 
službo. 
Posebni linijski prevoz je prevoz samo določene vrste potnikov in izključuje druge potnike. S 
posebnim linijskim prevozom se tako v naši občini opravlja prevoz šoloobveznih otrok med domom 
in izobraževalno ustanovo. Izjemoma se kot posebni linijski prevoz lahko opravlja tudi prevoz drugih 
vrst potnikov, ki niso našteti v prvem odstavku tega člena, v kraje in iz krajev, kjer ni javnega 
linijskega prevoza potnikov. 
Občina Bled se je vključila v nacionalni projekt Integriranega javnega potniškega prometa, ki med 
drugim predvideva tudi kombinacijo obeh oblik prevozov. Prav tako se je vključila v mednarodni 
projekt, na podlagi katerega bi lahko znotraj konzorcija številnih partnerjev pridobila sofinanciranje 
nakupa dveh avtobusov na vodikov pogon. Občinska uprava pa je vzporedno pristopila k razvoju 
koncepta uvedbe mestnega (občinskega) linijskega prometa, pri čemer je ključni poudarek ravno na 
uporabi alternativnih pogonskih sredstev.  
Tovrstna vozila pa so zaenkrat še izjemno draga (3-4-kratnik običajnih cen), kar pomeni, da se jih 
brez subvencije ne da kupiti oz. je to ekonomsko popolnoma neutemeljeno. Še vedno pa ostaja 
delež sofinanciranja, ki ga občina prav tako sama ne bi zmogla oz. ima druge prioritete. Zato predlog 
predvideva nakup tovrstnih avtobusov (v primeru uspešne kandidature) s strani koncesionarja oz. 
vsaj razdelitev vstopnih stroškov. Posledično je tudi ekonomska doba projekta daljša in predlagamo 
podelitev koncesije za deste let. 
Delno se na projekt Integriranega javnega potniškega prometa navezuje tudi organizacija šolskih 
prevozov, kjer se po novem predvideva tudi kombinacija s prevozi med naselji za ostale potnike. Pri 
tem občinska uprava predlaga uvedbo manjših do 35-sedežnih avtobusov, ki bi bili primernejši za 
vožnje skozi naselja v občini. Potencialni ponudniki praviloma s takšnim tipom vozil še ne 
razpolagajo oz. so neustrezna za izvajanje šolskih prevozov, kar pomeni, da bo moral potencialni 
izvajalec nabaviti najmanj dve novi vozili. tudi v tem primeru je seveda pomembna ekonomika, zato 
se izvajanje te pravice podaljšuje z dveh na pet let. V nasprotnem primeru sicer tvegamo, da se na 
razpis ob takšnih pogojih ne bo javil noben ponudnik. 
Koncesija za izvajanje linijskih prevozov v mestnem prometu se bo razpisovala samo v primeru 
uspešnosti kandidature na mednarodnem projektu, predvidoma bodo rezultati znani do konca leta 
2012. Za posebne linijske prevoze pa nemudoma, saj za naslednje šolsko leto izvajalec še ni izbran. 
 
 
Ocena stanja: 
 
Trenutno javne prevoze med nekaterimi naselji v občini izvajajo koncesionarji s strani države. Tako 
so zlasti Bohinjska Bela, Obrne in Mlino, Rečica po Rečiški cesti ter Zasip dobro pokriti z večkratnimi 
dnevnimi linijami. Medtem, ko ostajajo sive lise npr. Kolodvorska cesta, Bodešče, Koritno, Ribno in 
Selo. 
Šolski prevozi se optimalno odvijajo s tremi avtobusi in enim kombijem v konicah, vendar ti avtobusi 
preko dneva niso izkoriščeni v druge namene. Kombi pa je v lasti Tekaško-smučarskega kluba in ga 
uporablja v svoje namene. 
Problem je tudi v velikosti, saj obstoječi prevozniki vse prevoze vršijo s 50- in večsedežnimi avtobusi, 
ki so za blejska naselja in nivo občinskih cest pogosto neprimerni. 
Vsekakor pa je eden največjih problemov pri obstoječem stanju ozaveščanje potencialnih 
uporabnikov, čemur bo v vsakem primeru vsekakor potrebno dati velik poudarek. 
 
 
Cilji in načela odloka: 
 
Omogočiti uvedbo alternativnih oblik javnega prevoza, poiskati sinergije z obstoječimi sistemi, pri 
čemer se upošteva ekonomska plat projekta povezana z dobo izvajanja. 
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Izboljšati sistem javne dostopnosti, izboljšati izgled (imidž) javnih prevoznih sredstev, uvajati nove 
tehnologije. 
Ozaveščati uporabnike za uporabo javnih prevoznih sredstev. 
 
 
Ocena finančnih in drugih posledic: 
 
V primeru uvedbe linijskih prevozov v mestnem prometu je celoten zagon projekta, ki vključuje 
predvsem nabavo dveh novih avtobusov na vodikov pogon, ocenjen do 500.000 evrov za občino oz. 
približno 50.000 evrov/leto. Pri čemer se bodo natančni modeli še preverili in primerjali. 
V primeru nadgradnje šolskih prevozov z medkrajevnim prometom znotraj občine ocenjujemo 
dodaten strošek do 50.000 evrov/leto. 
Posledično bi se morala zvišati raven zadovoljstva uporabnikov in dostopnosti javnih dobrin ter 
zmanjšati običajen cestni promet. 
 
 
Pripravil: 
Matjaž Berčon, direktor občinske uprave 
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15) 
 

 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09), vam v prilogi 
pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

 
Sprejem osnutka Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 

uprave. 
 
 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval direktor občinske uprave Matjaž Berčon. 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave. 
 
 
 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 



 

 

237 

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – ZLS-UPB2 in 
naslednje spremembe ter dopolnitve) in __. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. __/2009) 
je Občinski svet Občine Bled na __. redni seji dne __. __. ____ sprejel  
 
  
 
 

ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE 
 
 
 
 

I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
S tem odlokom se določi organizacija in delovno področje občinske uprave ter urejajo druga 
vprašanja v zvezi z delovanjem Občinske uprave Občine Bled (v nadaljevanju: občinska uprava). 
   

2. člen 
 
Občinska uprava samostojno opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti 
občine na delovnih področjih, določenih z zakoni, Statutom Občine Bled, drugimi splošnimi akti in s 
tem odlokom. 
  

3. člen 
 
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci 
javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo 
mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil preko skupnih delovnih teles. 
  

4. člen 
 
Delo občinske uprave je javno. 
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z objavljanjem splošnih aktov občine, z uradnimi 
sporočili za javnost, s posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z 
zakonom, ki urejajo to področje oziroma na drug način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom 
občinske uprave. 
O delu občinske uprave obvešča javnost župan, direktor občinske uprave ali po pooblastilu župana 
za stike z javnostjo pooblaščena oseba. 
Občinska uprava oziroma njeni zaposleni morajo varovati tajnost osebnih in drugih podatkov, ki so 
varovani z zakonom ali drugimi predpisi. 
 
  

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE 
 

5. člen 
 
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Bled ustanovi enovit organ Občinska uprava 
Občine Bled, s sedežem Cesta svobode 13, Bled. 
V okviru enovitega organa občinske uprave se lahko ustanovi režijski obrat kot nesamostojna 
notranja organizacijska enota za zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb. 
Za opravljanje posameznih nalog za več občin se lahko ustanovi eden ali več organov skupne 
občinske uprave. 
Pri županu lahko deluje tudi kabinet župana, ki smiselno izvaja določene naloge iz pristojnosti 
občinske uprave. 
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6. člen 

 
Občinska uprava zagotavlja: 
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, 
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti 

strank in drugih udeležencev v postopkih, 
- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami. 

 
7. člen 

 
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na 
področju: 
- splošnih zadev, 
- normativno pravnih zadev, 
- upravnih zadev, 
- javnih financ, 
- gospodarskih dejavnosti, kmetijstva in turizma, 
- družbenih dejavnosti, 
- varstvo okolja in urejanja prostora, 
- gospodarskih javnih služb in infrastrukture, 
- inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva, 
- gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, 
- požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih nesreč. 

Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine. 
 

8. člen 
 
Na področju splošnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge: 
- izvaja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe 

župana in njegovih delovnih teles, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, 
nadzornega odbora ter druge občinske organe; 

- vodi kadrovske postopke, 
- sprejema, odpravlja in arhivira pošto za potrebe občinskih organov; 
- organizira pisarniško poslovanje in hrambo dokumentarnega gradiva ter 

posredovanje informacij strankam, 
- gospodari z občinsko lastnino in tehnično opremo; 
- koordinira odnose z javnostmi; 
- sodeluje pri izvajanju nalog, ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje občine ter 

civilno obrambo občine; 
- opravlja druge naloge, ki po svoji naravi spadajo v to področje.  

 
9. člen 

 
Na področju normativno pravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge: 
- priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejmejo župan, občinski 

svet ali drugi občinski organi; 
- sestavljanje pogodb, ocena sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb; 
- pravna pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom; 
- pravno svetovanje za potrebe občinske uprave; 
- priprava gradiva in pomoč pri organizaciji sej občinskega sveta, sodelovanje na sejah 

občinskega sveta in delovnih telesih ter skrb za realizacijo sklepov; 
- strokovno pravna pomoč pri izvajanju volilnih opravil; 
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- sodelovanje pri postopkih pridobivanja in oddaje stavbnih zemljišč; 
- izvedba prodaje občinskega premoženja, ki je s sprejetim proračunom vključena v 

načrt prodaje premoženja; 
- skrb za ureditev zemljiškoknjižnega stanja; 
- zastopanje občine pred sodiščem in drugimi upravnimi organi; 
- druge upravne in strokovne naloge, ki sodijo v to področje. 

  
10. člen 

 
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge: 
- vodi postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji; 
- vodi evidenco o upravnih stvareh; 
- sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi; 
- opravljajo druge naloge s področja upravnih zadev. 

 
11. člen 

 
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge: 
- pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to 

področje; 
- pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna; 
- vodi finančno in blagajniško poslovanje ter računovodske in knjigovodske posle; 
- upravlja finančno premoženje občine; 
- zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju 

občinskih aktov s področja javnih financ; 
- opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila; 
- spremlja in nadzira porabo sredstev pri neposrednih proračunskih uporabnikih ter 

predlaga morebitne potrebne ukrepe; 
- koordinira naloge s področja proračuna z ostalimi proračunskimi uporabniki; 
- spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine; 
- pripravlja premoženjsko bilanco občine; 
- opravlja finančno operativne naloge za potrebe izvajanja finančnih načrtov organov 

občine in občinske uprave; 
- izvaja strokovna opravila v zvezi s finančnim poslovanjem občine na področju 

gospodarjenja s stanovanji in poslovnimi prostori; 
- sodeluje pri pripravi razvojnih programov in strategij občine; 
- vodi centralne evidence premoženja občine; 
- pripravlja obračun plač in ostalih osebnih prejemkov; 
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje. 

  
 
 
 

12. člen 
 
Na področju gospodarskih dejavnosti, kmetijstva in turizma občinska uprava opravlja naslednje 
naloge: 
- pripravlja strategijo razvoja občine in programske usmeritve kot podlago za razvoj 

posameznih dejavnosti; 
- gospodari s stavbnimi zemljišči, stanovanji in poslovnimi prostori; 
- načrtuje in izvaja stanovanjsko politiko občine ter ureja zadeve v zvezi z neprofitnimi 

stanovanji; 
- načrtuje in vodi investicije na področju stanovanjske izgradnje; 
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- vodi postopke za oddajo neprofitnih stanovanj v najem; 
- spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini; 
- pripravlja projekte in investicijske programe ter opravlja nadzor nad investicijami; 
- sodeluje pri razvoju in sooblikovanju organiziranosti turizma v občini, 
- sodeluje pri oblikovanju strategije razvoja turizma v občini, 
- sodeluje s turističnimi društvi ter ponudniki gostinskih in turističnih storitev, 
- nudi pomoč lokalnim društvom pri organizaciji občinskih prireditev, 
- nudi pomoč pri povezovanju društev in izobraževalnih institucij za učinkovito delo na 

turističnih projektih, 
- pripravlja kulturne, športne in druge prireditve v občini, 
- opravlja naloge s področja varstva kulturne in naravne dediščine in upravlja z objekti, 

ki so bili razglašeni za javno infrastrukturo na področju kulture; 
- opravlja druge naloge s tega področja. 

  
13. člen 

 
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge: 
- pripravlja razvojne usmeritve in programe na različnih področjih družbenih dejavnosti; 
- vodi upravne postopke, ki se nanašajo na družbene dejavnosti; 
- skrbi za realizacijo programov s področja družbenih dejavnosti; 
- pripravlja in uresničuje akte občine v zvezi z ustanavljanjem javnih zavodov na 

področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture in socialnega varstva; 
- materialna skrb za vzgojno varstvene ustanove in osnovno šolstvo; 
- organizira mrežo zdravstvene službe na primarni ravni, lekarniške dejavnosti in 

mrliško ogledne službe; 
- zagotavlja sredstva za izvajanje osebne pomoči, pomoči družinam na domu, 

enkratnih denarnih pomoči in drugih pomoči občanom ter sredstva za varstvo 
občanov v splošnih in posebnih socialnih zavodih; 

- zagotavlja izvajanje službe pomoči na domu; 
- zagotavlja sredstva za financiranje družinskih pomočnikov; 
- opravlja naloge v zvezi s podeljevanjem občinskih štipendij za študente; 
- pripravlja, nadzoruje, sodeluje ali vodi posamezne projekte v okviru svojega 

delovnega področja; 
- skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih 

subjektov na področju družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov; 
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje. 

  
14. člen 

 
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja naslednje naloge: 
- pripravlja predloge programov varstva okolja, operativne programe in študije 

ranljivosti okolja za območje občine, še posebej Blejskega jezera; 
- pripravlja predloge sanacijskih programov za odpravo posledic in virov obremenitve 

okolja in skrbi za njihovo izvedbo; 
- opravlja druge upravne naloge ter aktivnosti s področja varstva okolja in naravne 

dediščine, ki jih določajo predpisi s področja varstva okolja; 
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje. 

 
15. člen 

 
Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge: 
- vodi upravne postopke, ki se nanašajo na področje urejanja prostora; 
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- pripravlja predloge programskih izhodišč za sprejemanje prostorskih aktov in 
pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov; 

- pripravlja strokovne podlage in organizira sprejemanje prostorskega plana občine za 
obravnavo in odločanje na občinskem svetu; 

- pripravlja in usklajuje strokovne podlage celovitega urejanja prostora občine za 
obravnavo in odločanje na občinskem svetu; 

- izvaja naloge s področja prostorskega planiranja; 
- vodi predpisane zbirke prostorskih podatkov (evidenca posegov v prostor) in analizira 

stanje posegov v prostor; 
- skrbi za ustrezno načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine; 
- analizira in predlaga prostorske ukrepe za uresničevanje občinskih prostorskih aktov; 
- skrbi za javno razsvetljavo; 
- izvaja tehnični nadzor nad plakatiranjem na javnih mestih za plakatiranje mest za 

plakatiranje; 
- pripravlja in izvaja predpise s svojega delovnega področja; 
- planira in nadzoruje porabo proračunskih sredstev, ki so potrebna za izvajanje nalog 

s področja urejanja prostora; 
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje. 

  
16. člen 

 
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture občinska uprava opravlja naslednje naloge: 
- pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb; 
- izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, če za to niso pooblaščeni 

izvajalci javnih služb; 
- koordinira in izvaja nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb; 
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje. 

  
17. člen 

 
Na področju občinske inšpekcije in redarstva ter na področju zaščite in reševanja je za območje 
Občine Bled ustanovljen skupen organ občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo. 
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem predpisov in drugih aktov, s katerimi občina 
ureja zadeve iz svoje pristojnosti. 
Naloge in pooblastila občinske uprave na področju občinske inšpekcije so določena z odlokom o 
ustanovitvi skupnega organa občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo. 
 
  

18. člen 
 
Občinska uprava v režijskem obratu Direkcija za okolje, promet in infrastrukturo Občine Bled, ki je 
nesamostojna notranja organizacijska enota občinske uprave, opravlja dejavnosti naslednjih 
gospodarskih javnih služb: 
- urejanje in čiščenje javnih površin ter vzdrževanje priobalnega pasu; 
- upravljanje s pokopališči, urejanje in vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve; 
- upravljanje z javno infrastrukturo na področju športa, turizma in rekreacije; 
- upravljanje s parkirišči in pristanišči ter urejanje prometnega in plovbnega režima, 
- upravljanje z drugimi javnimi infrastrukturnimi objekti (občinska stavba, javna 

stranišča, spomeniki in obeležja ipd.).  
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III.NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV 
  

19. člen 
 
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja in daje 
navodila za vodenje občinske uprave. 
V času njegove odsotnosti ali zadržanosti župana nadomešča podžupan. 
V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za 
katere ga župan pooblasti. 
  

20. člen 
 
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. 
Direktor občinske uprave: 
- vodi in usklajuje delo občinske uprave, 
- izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji, 
- opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave, 
- skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave, 
- opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi 

za sodelovanje z drugimi organi, 
- opravlja druge naloge, določene z zakoni in s predpisi občine ter naloge po odredbi 

župana. 
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu. 
Direktor občinske uprave mora imeti ustrezno izobrazbo ter z zakonom predpisane pogoje za 
odločanje v upravnih zadevah. 
  

21. člen 
 
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega 
delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen javni uslužbenec, se določi s 
Pravilnikom o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Bled, ki ga 
izda župan. 
  

22. člen 
 
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s tem odlokom, opravi tisti javni uslužbenec 
občinske uprave, v katerega delovno področje spada naloga v skladu s pravilnikom iz prejšnjega 
člena. 
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od javnih 
uslužbencev občinske uprave, jo opravi javni uslužbenec, ki ga določi direktor občinske uprave ali 
župan. 
 

23. člen 
 
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij župana, ki obravnava 
pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija 
glede na obravnavano tematiko. 
  

24. člen 
 
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več javnih uslužbencev oziroma sodelovanje 
različnih strok in stopenj znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine in druge oblike sodelovanja. 
S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za 
izvedbo naloge. 
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IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
 

25. člen 
 
Župan po sprejemu tega odloka izda Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v 
občinski upravi Občine Poljčane, ki je podlaga za razporeditev javnih uslužbencev na ustrezna 
delovna mesta. 
 

26. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Občine Bled (Uradni list RS, št. 53/1995, 13/1998, 71/1999). 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
  
Številka: _____________________ 
  
Bled, dne __. __. 20__    
 
  

Občina Bled 
Župan Janez Fajfar 
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Razlogi za sprejetje odloka: 
 
Obstoječi odlok je bil sprejet leta 1995 in se še dvakrat spremenil. Vmes se je spreminjala tudi 
zakonodaja. Zakon o lokalni samoupravi je bil popravljen npr. 43-krat. Nov odlok enostavno 
povzema način organizacije in pristojnosti občinske uprave kot ga predvideva zakonodaja in je 
popolnoma primerljiv z ostalimi občinami. Ključni spremembi sta samo dve: 

1. uvedba enovite občinske uprave, 
2. ustanovitev režijskega obrata. 

 
Obstoječi odlok predvideva razdelitev občinske uprave na oddelke, pri čemer so bili oddelki prej 
štirje, kasneje pa združeni v dva. MIR je ustanovljen kot organ skupne občinske uprave, zato tudi 
naprej v organizacijskem smislu ohranja samostojnost. Na podlagi podatkov 20 primerljivih občin (10 
manjših in 10 večjih po številu prebivalcev) ugotavljamo, da je povprečno število zaposlenih v 
občinskih upravah brez direktorja 15, v našem primeru 20, pri čemer so samo štiri uprave oddelčno 
organizirane, ostale enovito. 
 
Z vidika neposrednega vodenja zaposlenih, uvajanja ploskovite organizacije z ukinjanjem 
hierarhičnih ravni, potrebe po oddelkih torej ni. Ključne odločitve so sprejete na ravni župan – 
direktor občinske uprave, naloga vodij oddelkov pa so predvsem organizacijske. Zasnova sodobne 
organizacije temelji na obvladovanju procesov oz. postopkov, ko govorimo o upravnih nalogah. 
Trenutna organiziranost na oddelke pa nas pogosto navaja najprej na ugotavljanje pristojnosti, šele 
potem pride na vrsto vsebina.  
 
Polovica primerljivih občin ima organiziran režijski obrat, znotraj katerega občine neposredno 
izvajajo določene javne (predvsem gospodarske) službe. Splošna ugotovitev je, da je to praviloma 
najcenejša oblika izvajanja, ko gre za enostavnejše naloge (za razliko npr. od upravljanja vodovoda, 
kanalizacije ali pa ravnanja z odpadki). V primerjavi z obstoječim sistemom, ko predvidene naloge 
režijskega obrata v glavnem izvaja javno podjetje, odpadejo vsaj vsi dodatni stroški režije, razen 
računovodstva. 
 
Režijski obrat pride do izraza tudi v primeru specifičnosti Bleda kot je urejanje prometnega in 
plovbnega režima, čiščenje in vzdrževanje javnih površin, vključno s priobalnim pasom, upravljanje z 
javnimi infrastrukturnimi objekti (športni in turistični objekti, javna stranišča) … 
 
 
Ocena stanja: 
 
Občinska uprava ima pri svoji organizaciji dela vsekakor še nekaj notranjih rezerv. Predlagana 
reorganizacija je samo eden izmed ukrepov pri optimiziranju delovnih procesov. Ocenjujemo, da 
bomo lahko v roku dveh let na račun vseh teh ukrepov zmanjšali število zaposlenih za vsaj 10 % ob 
hkratnem povečanju učinkovitosti dela. 
 
Izvajanje nalog, ki naj bi jih prevzel režijski obrat, po splošnem prepričanju ni optimalno urejeno. 
Praviloma so predmet številnih obravnav. Večina pobud po spremembah ali izboljšanju stanja in 
izvajanja zainteresiranih javnosti se nanaša prav nanje. Izpostavlja se stalno pomanjkanje sredstev, 
čeprav skupna vsota, ki se namenja za izvajanje teh nalog še zdaleč ni majhna, in skupaj znaša 
preko 500.000 evrov/leto. 
 
 
 
 
Cilji in načela odloka: 
 
Optimiziranje delovnih procesov. Povečanje učinkovitosti dela. Izboljšanje ravni javnih storitev. 
Izboljšanje izgleda kraja in ravni urejenosti določene infrastrukture. Razbremenitev posrednih 
stroškov pri izvajanju nalog v javnem interesu. 
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Ocena finančnih in drugih posledic: 
 
Pri stroških občinske uprave bodo kratkoročni finančni učinki minimalni, povečala pa se bo 
učinkovitost dela, povečal pretok informacij, povečala se bo fleksibilnost pri razporejanju nalog. 
Srednjeročno pa so lahko učinki tudi do 100.000 evrov/leto. 
 
V kolikor se bo občinski svet v fazi obravnave osnutka strinjal s predlaganim konceptom organizacije 
režijskega obrata, bomo do naslednje seje pristopili k pripravi natančne primerjave med modeli 
izvedbe, vključno s finančnimi posledicami. Groba ocena je 100.000 evrov prihrankov za občinski 
proračun na leto oz. povečanje obsega dela in ukrepov na ta račun. 
 
Ena izmed posledic je tudi, da občina kot delodajalec prevzame 27 zaposlenih na Infrastrukturi Bled, 
ki neposredno skrbijo za ta področja, in jim doda še nove predvidene naloge. 
 
 
Pripravil: 
Matjaž Berčon, direktor občinske uprave 
 
 



 
Občina Bled 
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16) 
 

 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09), vam v prilogi 
pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

 
Sprejem Sklepa o ureditvi pravic in obveznosti iz koncesijskega razmerja 

s podjetjem WTE Wassertechnik GmbH  
med Občino Bled in Občino Gorje. 

 
 

 
 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval direktor občinske uprave Matjaž Berčon. 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o ureditvi pravic in obveznosti iz 
koncesijskega razmerja s podjetjem WTE Wassertechnik GmbH med Občino Bled in 
Občino Gorje. 
 
 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 
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Na podlagi 51.b člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-
2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-
267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list 
RS, št. 67/2009) ter 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/2007 in 107/2010), sta 
Občinski svet Občine Bled na seji dne _______________ in Občinski svet Občine Gorje na seji dne 
________________ sprejela 
 

SKLEP 
o ureditvi pravic in obveznosti iz koncesijskega razmerja s podjetjem WTE Wassertechnik 

GmbH med Občino Bled in Občino Gorje 
 

1. člen 
(uvodne ugotovitve) 

 
(1) Občina Bled in Občina Gorje uvodoma ugotavljata, da sta bili na podlagi Zakona o lokalni 

samoupravi in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o 
določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 61/2006 108/06-UPB) s 1. 1. 2007 na območju 
nekdanje Občine Bled ustanovljeni dve novi občini, in sicer Občina Bled in Občina Gorje. 

(2) Novonastali občini sta premoženje opredeljeno v prvem in četrtem odstavku 51.c člena ZLS 
(nepremično premoženje, premično premoženje, druge premoženjske pravice, denarna 
sredstva in vrednostni papirji ter bremena) razdelili na podlagi 51.c člena Zakona o lokalni 
samoupravi (enostransko – na podlagi zakona in sklepa občine), saj do sporazumne rešitve 
ni prišlo. 

(3) Premoženje opredeljeno v petem odstavku 51.c. člena (ustanoviteljske pravice in obveznosti 
ter kapitalske pravice do javnih zavodov in javnih podjetij ter pravice in obveznosti iz 
koncesijskih in drugih pogodbenih razmerij) je bilo prav tako razdeljeno na podlagi 51.c člena 
ZLS (enostransko – na podlagi zakona in sklepa občine). 

(4) Glede na to, da sta novonastali občini po sprejetju Sklepa o ureditvi ustanoviteljskih pravic in 
obveznosti ter kapitalskih pravic do javnih zavodov in javnih podjetij ter pravic in obveznosti iz 
koncesijskih in drugih pogodbenih razmerij (Uradni list RS, št. 45/09 – Občina Bled, Uradni 
list RS, št. 33/09 – Občina Gorje), dosegli poseben dogovor glede ureditve pravic in 
obveznosti, ki izhajajo iz koncesijskega razmerja s koncesionarjem WTE Wassertechnik 
GmbH (WTE), občini sprejemata predmetni sklep, s katerim spreminjata in dopolnjujeta 
Sklep o ureditvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter kapitalskih pravic do javnih zavodov 
in javnih podjetij ter pravic in obveznosti iz koncesijskih in drugih pogodbenih razmerij Občine 
Bled oziroma Občine Gorje v delu, ki se nanaša na koncesijsko razmerje z WTE (4. člen).  

(5) Ta sklep hkrati predstavlja sporazum, v skladu z 51.b členom ZLS. 

 
2. člen 

(koncesijsko razmerje z WTE) 
 

(1) Občina Bled in Občina Gorje vstopata v koncesijsko razmerje sklenjeno s podjetjem WTE 
Wassertechnik GmbH za izvajanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja, odvajanja in 
čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled ter za izgradnjo 
novega in sanacijo starega kanalizacijskega omrežja, izgradnjo centralne čistilne naprave in 
lokalnih čistilnih naprav, ki jo je dne 30.5.2002 sklenila nekdanja Občina Bled. 

(2) Občina Bled in Občina Gorje imata pravico in dolžnost po koncesijski pogodbi zagotavljati 
izvajanje dejavnosti lokalne gospodarske javne službe na svojem območju ter sodelovati v 
upravljanju in obveznostih do koncesionarja, v skladu s kriteriji določenimi v  naslednjem 
členu. 
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3. člen 

(delitev premoženjskih in upravljavskih pravic in obveznosti) 
 

(1) Glede delitve premoženjskih pravic in obveznosti se občini dogovorita, da: 
- se nerazdeljeno skupno premoženje (CČN Bled, nerazporejeni del kanalizacije), ki ni 

bilo zajeto v Sklepu o premoženju Občine Bled (Uradni list RS, št. 44/2009) oziroma v 
Sklepu o premoženju Občine Gorje (Uradni list RS, št. 33/2009), deli po kombinaciji 
kriterija števila prebivalcev (50 %) in kriterija porabe vode (50 %), v razmerju Občina 
Bled – 77,90%, Občina Gorje – 22,10%; 

- se ostala morebiti še ne razdeljena sredstva, ki sta jih zagotovili občini za izgradnjo 
kanalizacijskega sistema in CČN Bled, ter drugi vložki občin (npr. zemljišče za CČN 
Bled) delijo po kriteriju iz prejšnje alineje; 

(2) Glede delitve upravljavskih pravic in obveznosti se občini dogovorita, da:  
- se obratovalni stroški delijo po kriteriju porabe vode, v razmerju Občina Bled – 

81,75%, Občina Gorje – 18,25%; 
- občini sodelujeta pri upravljanju in krijeta morebitne druge obveznosti do 

koncesionarja po kriteriju iz prejšnje alineje. 
(3) Kriterij porabe vode se bo letno spreminjal glede na dejansko količino porabljene vode v 

preteklem letu, kar se bo upoštevalo pri obračunu za prihodnje leto. Faktor porabe vode se 
glede na podatke, ki jih priskrbi Infrastruktura Bled, prilagodi enkrat letno, v januarju. 

 
 

4. člen 
(razveljavitvena klavzula) 

 
(1) Z uveljavitvijo tega sklepa/sporazuma preneha veljati 2. odstavek 4. člena Sklepa o ureditvi 

ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter kapitalskih pravic do javnih zavodov in javnih podjetij 
ter pravic in obveznosti iz koncesijskih in drugih pogodbenih razmerij (Uradni list RS, št. 
45/09 – Občina Bled). 

(2) Z uveljavitvijo tega sklepa/sporazuma preneha veljati 2. odstavek 4. člena Sklepa o ureditvi 
ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter kapitalskih pravic do javnih zavodov in javnih podjetij 
ter pravic in obveznosti iz koncesijskih in drugih pogodbenih razmerij Občine Gorje (Uradni 
list RS, št. 33/2009 – Občina Gorje). 
 
 

5. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

 
(1) Sklep oziroma sporazum začne veljati z dnem, ko ga potrdita oba občinska sveta in 

podpišeta oba župana. 
(2) Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 
 
Občina Bled, 
Župan Janez Fajfar 
 
Bled, ______________ 
 
 

Občina Gorje 
Župan Peter Torkar 
 
Gorje, _____________ 
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Obrazložitev: 
Občinski svet občine Bled se je na svoji 8. redni seji 3. 4. 2012 seznanil s Finančnim in pravnim 
elaboratom za delitev premoženja gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda v 
Občini Bled in Občini Gorje. Prav tako se je s tem seznanil Občinski svet Občine Gorje na svoji 13. 
redni seji 30. 5. 2012. 
Obširno gradivo je bilo tako že predstavljeno, tokrat se sprejema samo formalen sklep, ki naj bi ga v 
enaki obliki potrdila oba občinska sveta. S tem se ustvari novo dejstvo, ki ga vnesemo tudi v 
razmerje do koncesionarja, družbe WTE. 
 
Pripravili: 
Odvetniška družba Mužina in partnerji 
Matjaž Berčon, direktor občinske uprave 



 
Občina Bled 

OBČINSKI SVET 
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17) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi 
pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 
 

Sklep o ceni za odvajanje odpadnih voda na območju 
Občine Bled. 

 
 
 
 
Kot predstavnika predlagatelja bo na seji sodeloval višji svetovalec za gospodarsko 
javno infrastrukturo Franci Pavlič. 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA 
Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o ceni za odvajanje odpadnih voda 
na območju Občine Bled. 
 
 
 

 
 

 
                    Župan Občine Bled 
       Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 
          prof. geografije 
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Na podlagi 8. in 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 
127/06 in 38/10), 15. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Uradni list RS, št. 
49/2010), 25. in 27. člena Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih 
voda na območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 59/98, 65/02, 32/04, 97/08, 104/09 in 31/11), 8. in 
9. člena Odloka - koncesijskega akta za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in 
čistilnih naprav in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in 
padavinskih voda v Občini Bled (Uradni list RS, št. 41/01, 32/2004) in na podlagi 16. člena Statuta 
občine Bled – UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), je Občinski svet občine Bled na __. redni seji, dne __. 
__. 20__, sprejel 
 
 

SKLEP 
o ceni za odvajanje odpadnih voda na območju Občine Bled 

 
1. člen 

Za obračun storitev odvajanja odpadnih voda velja enotna cena za vse uporabnike ter znaša 0,6039 
€/m3. 
                                   

2. člen 
V ceni storitev odvajanja odpadnih voda niso upoštevani zakonsko predpisani davki in takse. 
 

3. člen 
Izvajalec obvezne gospodarske javne službe odvajanja odpadnih in padavinskih voda v Občini Bled 
lahko uvede ceno v skladu z 32. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja  (Uradni list RS, št. 63/2009). 
 

4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka:  
Datum:    
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O  b r a z l o ž i t e v: 
 
Zakonska podlaga 
- Zakon o gospodarskih javnih službah –ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 in 

38/1030/98) 
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Uradni list RS, št. 49/2010) 
- Odlok o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine 

Bled (Uradni list RS, št. 59/98, 65/02, 32/04, 97/08, 104/09 in 31/11) 
- Pravilnik o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju 

Občine Bled 
- Odlok - koncesijski akt za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilnih 

naprav in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in 
padavinskih voda v Občini Bled (Uradni list RS, št. 41/01, 32/2004) 

 
Občinski svet Občine Bled je na 17. redni seji, dne 17.2.2005, potrdil Sklep o ceni za odvajanje 
odpadnih voda na območju Občine Bled in na 28. redni seji, dne 22.6.2006,  Sklep o ceni za 
čiščenje odpadnih voda na območju Občine Bled. Potrjena cena za čiščenje odpadnih voda je 
0,7161 €/m3, potrdilo jo je tudi pristojno ministrstvo. Potrjena cena za odvajanje odpadnih voda je 
bila 0,6178 €/m3, vendar pa je Ministrstvo za finance potrdilo ceno v višini 0,57 €/m3. Skupna cena 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Bled  tako znaša 1,2861 €/m3. V skladu s koncesijsko 
pogodbo je najvišja možna cena odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Bled 1,32 €/m3.  
 
Zbrana sredstva iz naslova storitve odvajanja in čiščenja trenutno ne zadoščajo za pokrivanje 
mesečnih stroškov, ki jih koncesionar WTE v skladu s koncesijsko pogodbo zaračunava Občini Bled, 
zato se predlaga povišanje cene odvajanja odpadnih voda, cena čiščenja odpadnih voda pa ostaja 
enaka. Skupna cena storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki jo bodo plačevali uporabniki 
kanalizacijskega sistema, bo 1,32 €/m3, cena odvajanja odpadnih voda pa bo 0,6039 €/m3.  
 
Finančne posledice:  
S povišanjem cene storitve odvajanja odpadnih voda se bodo povečali prihodki iz tega naslova v 
višini ca. 24.000 €/leto. S priključitvijo vseh stanovanjskih objektov na kanalizacijsko omrežje na 
območju Bohinjske Bele pa se pričakujejo še dodatni prihodki iz tega naslova v višini ca. 53.000 
€/leto.  
 
Občinska uprava je skladno s pripombami iz razprave in usmeritvami s prejšnje obravnave s 
koncesionarjem uskladila tudi kataster in evidenco o stanju priključkov za vsa gospodinjstva v občini. 
Ugotovljena odstopanja se sproti in na terenu odpravljajo. Grafični in tabelarični pregled sta 
dostopna za vpogled pri pristojnem organu občine. Možni so tudi posamični izpisi, zaradi obsežnosti 
pa celotnega gradiva ne prilagamo k gradivu za sejo občinskega sveta. 
 
 
 
Pripravila: mag. Bojana Novak, Franci Pavlič 
 


