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PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bled-1.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 29. in 61. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 16. člena Statuta Občine
Bled (Uradni list RS št. 67/2009- UPB, 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/17) je
Občinski svet Občine Bled na ___. redni seji dne __________________ sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bled
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 1/13) se v prvem odstavku 5. člena (obvezne gospodarske javne službe) za 8. točko doda
nova 9. točka, ki se glasi:
»24-urna dežurna služba po zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti.«
2. člen
V prvem odstavku 6. člena (izbirne lokalne gospodarske javne službe) se 1. točka spremeni, tako
da se glasi:
»1. upravljanje pokopališč,«.
V prvem odstavku 6. člena se za 3. točko dodajo nova 4., 5. in 6. točka, ki se glasijo:
»4. upravljanje pristanišč in vstopno izstopnih mest na celinskih vodah,
5. upravljanje parkirišč,
6. izvajanje javnih prevozov v cestnem in vodnem prometu.«

3. člen
V prvem odstavku 9. člena se za 2. točko dodata nova 3. in 4. točka, ki se glasita:
 »v režijskem obratu,
 v javnem gospodarskem zavodu.«
Doda se 2. odstavek 9. člena, ki se glasi:
»(2) Oblika zagotavljanja posamezne javne službe se določi v vsakem posamičnem odloku iz 3.
člena tega odloka.«
4. člen
Črta se 5. odstavek 10. člena.
5. člen
Črta se 5. odstavek 11. člena.
6. člen
Za 13. členom Odloka se doda podnaslov: » 4.3. Režijski obrat«

Doda se 13. a člen Odloka, ki se glasi:
»13 a. člen
(režijski obrat)
(1) Režijski obrat je organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru
občinske uprave in ni pravna oseba.
(2) Vprašanja povezana s statusom, delovnim področjem ter pooblastili režijskega obrata v
občini določa Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Bled (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 47/2015) ter njegove spremembe.«
7. člen
Za 13 a. členom Odloka se doda podnaslov: » 4.4. Javni gospodarski zavod«
Doda se 13. b člen Odloka, ki se glasi:
»13 b. člen
(javni gospodarski zavod)
(1) Javni gospodarski zavod za opravljanje ene ali več gospodarskih dejavnosti se ustanovi,
kadar se v celoti izvajajo kot neprofitne, njihovo izvajanje pa zahteva samostojno organizacijo
izven uprave ali lokalnih služb.
(2) Soustanovitelji javnega gospodarskega zavoda so poleg občine lahko tudi druge pravne in
fizične osebe, vendar njihovi ustanoviteljski deleži skupaj ne smejo presegati 49%.«
8. člen
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu slovenskih občin.
Številka:
Datum:

Občina Bled
Janez Fajfar, župan

Obrazložitev:
1. Razlogi za sprejetje odloka, cilji spremembe
Osnovni namen predlaganih sprememb je uskladitev veljavnega Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Bled s spremenjeno zakonodajo (državno, občinsko), do katere je prišlo od
sprejetja odloka konec leta 2012.
Občina Bled je v letu 2015 sprejela Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Bled (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 47/2015), s katerim je določila tudi delovna področja režijskega
obrata. Med njimi tudi dejavnosti, ki sodijo v okvir izbirnih gospodarskih javnih služb. Slednje se
povzemajo v obravnavano spremembo odloka (upravljanje pristanišč in vstopno izstopnih mest
na celinskih vodah, upravljanje parkirišč, izvajanje javnih prevozov v cestnem in vodnem
prometu).
V prvi polovici leta 2016 je Občina Bled sprejela Odlok o plovbnem režimu po Blejskem jezeru
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2016), v katerem je upravljanje pristanišč in vstopno
izstopnih mest za pletnje ter lesene čolne na električni pogon ter za druga plovila določila kot
izbirno gospodarsko javno službo.
V drugi polovici leta 2016 je bil sprejet Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list
RS, št. 62/16), ki je »upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne
storitve« izločil iz nabora izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb in 24-urno dežurno službo
kot del pogrebne dejavnost določil kot obvezno lokalno gospodarsko javno službo. Pogrebna
služba naj ne bi bila več javna služba (zoper te določbe zakona je bilo vloženih več presoj
ustavne skladnosti), za upravljanje pokopališč pa mora poskrbeti občina.
Obrazložitev po členih
V 1. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka kot obvezno (lokalno) gospodarsko
javno službo določamo 24-urno dežurno službo.
V 2. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka kot izbirno lokalno gospodarsko javno
službo določamo dejavnosti, ki so zajete v odloku o ustanovitvi režijskega obrata in Odlok o
plovbnem režimu po Blejskem jezeru.
V 3. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka kot obliko zagotavljanja posamezne
javne službe dodajamo režijski obrat in v javni gospodarski zavod (kot možno bodočo obliko) in
si v 2. odstavku omogočamo, da v področnem odloku sami določimo, v kateri obliki se bo
posamezna dejavnost izvajala.
V 5. odstavku 10. člena veljavnega odloka je navedeno, katere obvezne in izbirne gospodarske
javne službe se izvajajo v obliki javnega podjetja. Ker določba ni skladna z realnim stanjem in ker
se je v 2. odstavku 3. člena spremembe določilo, da področni odlok določa obliko izvajanja, se v
4. členu Odloka ta določba črta.
V 5. odstavku 11. člena veljavnega odloka je navedeno, katere obvezne in izbirne gospodarske
javne službe se izvajajo v obliki podelitve koncesije. Ker določba ni skladna z realnim stanjem in
ker se je v 2. odstavku 3. člena spremembe določilo, da področni odlok določa obliko izvajanja, se
v 5. členu Odloka ta določba črta.
V 6. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah v odlok dodajamo podpoglavje režijski obrat in
ga opredeljujemo.
V 7. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah v odlok dodajamo podpoglavje javni
gospodarski zavod in ga opredeljujemo.
V 8. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah opredeljujemo njegovo veljavnost.
2. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje spremembe odloka
Sprejetje spremembe odloka ne bo imelo finančnih posledic za občinski proračun.
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