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Na podlagi 3. in 4. �lena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – 
ZZLPPO in 127/06 - ZJZP), 149. �lena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 28/06 
– sklep US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 - ZPNa�rt), 8. �lena Zakona o javnih cestah 
(Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1), drugega odstavka 27. �lena Zakona o zaš�iti živali (Uradni list RS, 
št. 43/07 – UPB2), 2. in 11.a �lena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB1), 8. �lena 
Zakona o stavbnih zemljiš�ih (Uradni list RS, št. 44/97, 67/052 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – 
ZGO-1), 2. �lena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališ� (Uradni list SRS, 
št. 34/84, 5/90 – ZP, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91 – ZP, 13/93 – ZP, 66/93 – ZP, 110/02 – ZGO-1 in 
2/04 – ZZdrI – A) in 18. �lena Statuta Ob�ine Logatec (LN, št. 5/99) je Ob�inski svet Ob�ine Logatec na 
7. redni seji, dne 05.07.2007, sprejel 

O D L O K 
o gospodarskih javnih službah  

v ob�ini Logatec 

I. SPLOŠNI DOLO�BI

1. �len
(1) Ta odlok opredeljuje vrste dejavnosti, ki so zakonsko dolo�ene kot obvezne gospodarske javne 
službe, in dolo�a na�in njihovega izvajanja, ki jih zagotavlja Ob�ina Logatec (v nadaljnjem besedilu: 
ob�ina).

(2) Izbirne gospodarske javne službe in obliko njihovega izvajanja dolo�i ob�ina s posebnimi odloki. 

(3) Za podro�je gospodarskih javnih služb ob�ina dolo�i tudi strokovno, tehni�ne in razvojne naloge, 
varstvo uporabnikov javnih dobrin in vire financiranja. 

2. �len
Kadar za posamezno vrsto gospodarske javne službe tehni�ni, organizacijski ter drugi standardi in 
normativi niso dolo�eni za celotno državo, se predpišejo z odlokom, v katerem se podrobneje uredi 
na�in opravljanja posamezne javne službe oziroma podrobneje dolo�i naslednje parametre:  
- organizacijska in prostorska zasnova opravljanja po vrstah in številu izvajalcev, 
- vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev, 
- pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 
- pravice in obveznosti uporabnikov, 
- viri financiranja in na�in njihovega oblikovanja, 
- vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje 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 javne službe. 

II. VRSTE OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, KI SE ZAGOTAVLJAJO NA OBMO�JU
OB�INE LOGATEC 

3. �len
(1) Ob�ina zagotavlja naslednje obvezne gospodarske javne službe: 
- oskrba s pitno vodo, 
- odvajanje in �iš�enje komunalne in padavinske odpadne vode, 
- zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, 
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov, 
- urejanje in �iš�enje javnih površin, 
- vzdrževanje javnih cest, 
- pomo�, oskrba in namestitev zapuš�enih živali v zavetiš�u,
- gasilsko službo, 
- gospodarjenje s stavbnimi zemljiš�i,
- pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališ�.
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(2) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso dolo�ene v 
prejšnjem odstavku, �e tako dolo�i zakon. 

4. �len
(1) Lokalne gospodarske javne službe se opravljajo na celotnem geografskem podro�ju ob�ine 
Logatec, �e z odlokom za posamezno lokalno gospodarsko javno službo ni dolo�eno druga�e.

(2) Kadar je to iz razlogov smotrnosti in koristi ob�ine primerno, se ob�ina lahko povezuje z drugimi 
ob�inami v enotne funkcionalno in prostorsko zaokrožene oskrbovalne sisteme opravljanja javnih služb. 
Razmerja med ob�inami se uredijo s posebno pogodbo. 

5. �len
(1) Javne dobrine, ki se zagotavljajo z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami v ob�ini Logatec, so 
pod enakimi pogoji, dolo�enimi z zakonom ali odlokom ob�ine, dostopne vsakomur. 

(2) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, je 
za uporabnike obvezna, �e zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere ne dolo�a
druga�e.

(3) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za 
uporabnike ni obvezna, razen �e zakon ali odlok ob�ine za posamezne primere ne dolo�a druga�e.

III. ORGANIZACIJSKE OBLIKE ZAGOTAVLJANJA LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 

6. �len
Lokalne gospodarske javne službe se na obmo�ju ob�ine Logatec lahko izvajajo v eni izmed naslednjih 
organizacijskih oblik: 
– režijski obrat; 
– javni gospodarski zavod; 
– javno podjetje; 
– koncesija ali pogodbeno razmerje; 
– izvajanje javno - zasebnega partnerstva. 

7. �len
Režijski obrat se ustanovi, kadar bi bilo, zaradi majhnega obsega ali zna�ilnosti dejavnosti lokalne 
gospodarske javne službe, neekonomi�no in neracionalno opravljati javno službo v drugih 
statusnopravnih oblikah.

8. �len
Javni gospodarski zavod se ustanovi za opravljanje ene ali ve�ih gospodarskih dejavnosti, kadar se v 
celoti izvajajo kot neprofitne, njihovo izvajanje pa zahteva samostojno organizacijo izven ob�inske
uprave. 

9. �len
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lasti ob�ine ali kot podjetje v mešani lastnini v skladu z 
zakonom, ki ureja gospodarske javne službe. Vprašanja povezana z dejavnostjo javnega podjetja in 
njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje dejavnosti, ter medsebojne 
pravice in obveznosti med ob�ino kot ustanoviteljico in javnim podjetjem, se urejajo z aktom o 
ustanovitvi javnega podjetja. 

10. �len
(1) Za opravljanje posamezne ali ve� lokalnih gospodarskih javnih služb se lahko podeli koncesija 
pravni ali fizi�ni osebi, �e izpolnjuje pogoje za opravljanje lokalne gospodarske javne službe, ki je 
predmet koncesije.  

(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi koncesijskega akta.  

(3) Postopek podelitve koncesije poteka skladno z dolo�ili zakona, ki ureja gospodarske javne službe. 
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11. �len
(1) Lokalna gospodarska javna služba se lahko izvede v obliki javno - zasebnega partnerstva, z 
namenom, da se omogo�ijo in pospešijo zasebna vlaganja v izgradnjo, vzdrževanje oz. upravljanje 
objektov in naprav javno - zasebnega partnerstva ter se tako zagotovi gospodarno in u�inkovito 
izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb, �e se tako omogo�i smotrna uporaba, upravljanje ali 
izkoriš�anje naravnih dobrin, grajenega javnega dobra ali drugih stvari v javni lasti. 

(2) Postopek izvedbe javno - zasebnega partnerstva poteka skladno z dolo�ili zakona, ki ureja javno - 
zasebno partnerstvo. 

IV. STROKOVNO - TEHNI�NE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE NA PODRO�JU 
LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 

12. �len
(1) Strokovno - tehni�ne, organizacijske in razvojne naloge na podro�ju lokalnih gospodarskih javnih 
služb opravlja ob�inska uprava in se nanašajo zlasti na: 
– razvoj, na�rtovanje in pospeševanje lokalnih gospodarskih javnih služb, 
– investicijsko na�rtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje lokalnih 

gospodarskih javnih služb, 
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in režijskih 

obratov, 
– postopke podeljevanje koncesij in izbire koncesionarjev, 
– strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb, 
– financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb, 
– dolo�anje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, �e ti zadevajo 

infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, pod pogojem da to ni kot javno 
pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb, 

- dajanje predpisanih dovoljenj za priklju�itev na infrastrukturne objekte in naprave lokalnih 
gospodarskih javnih služb, pod pogojem da to ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih 
gospodarskih javnih služb. 

(2) Naloge iz 1. in 2. alineje prejšnjega odstavka se lahko poveri za to usposobljeni organizaciji. 

(3) Izvajalci posameznih dejavnosti javnih služb so dolžni sodelovati pri na�rtovanju in pospeševanju 
dejavnosti, ki jo opravljajo kot javno službo. 

V. FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 

13. �len
Lokalne gospodarske javne službe se financirajo s ceno javnih dobrin, iz prora�unskih sredstev in iz 
drugih virov, dolo�enih v zakonu ali odloku o posamezni lokalni gospodarski javni službi. 

14. �len
Za uporabo javnih dobrin, ki so individualno dolo�ljive in izmerljive, pla�ujejo uporabniki ceno javne 
dobrine. Cene se oblikujejo po postopku, ki je dolo�en z veljavnimi predpisi. 

15. �len
Zagotavljanje javnih dobrin, katerih uporabniki niso dolo�ljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva, se pla�uje 
iz prora�unskih sredstev. 
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VI. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN 

16. �len
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se za vse lokalne gospodarske javne službe, ki delujejo na 
obmo�ju ob�ine Logatec ustanovi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin (v nadaljnjem besedilu: 
svet). 

17. �len
(1) Svet je sestavljen iz uporabnikov javnih dobrin in ima tri �lane. Svet imenuje Ob�inski svet ob�ine za 
mandatno obdobje 4 let (za �as trajanja mandata ob�inskega sveta) na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 

(2) V svet ni možno imenovati zaposlenih pri izvajalcu lokalne gospodarske javne službe, prav tako ne 
morejo biti �lani sveta �lani organov ob�ine, �lani delovnih teles ob�inskega sveta, in delavci ob�inske
uprave. 

18. �len
(1) �lani sveta na svoji prvi seji z ve�ino glasov izvolijo predsednika sveta. 

(2) Za delovanje sveta se smiselno uporabljajo dolo�be poslovnika Ob�inskega sveta ob�ine.

19. �len
Svet opravlja naslednje naloge: 

- varuje interese uporabnikov javnih dobrin in daje pripombe, predloge in priporo�ila v zvezi z 
izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih služb, pristojnim organom ob�ine, v skladu z njihovimi 
pooblastili na podro�ju zagotavljanja javnih dobrin, 
- zastopa interese uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev storitev, opozarja na 
pomanjkljivosti in predlaga izboljšave, 
- zastopa interese uporabnikov v zvezi z na�rtovanjem in financiranjem javnih služb in s tem 
povezanih objektov in naprav pred pristojnimi organi ob�ine.

20. �len
Pristojni organi ob�ine so dolžni obravnavati pripombe, predloge in priporo�ila sveta in ga o svojih 
stališ�ih in ukrepih seznaniti.  

21. �len
Strokovne in administrativne pogoje za delo sveta zagotavlja ob�inska uprava. 

VII. PREHODNE IN KON�NE DOLO�BE

22. �len
Ob�inski svet ob�ine je dolžan imenovati �lane v svet najkasneje v roku šestih mesecev od uveljavitve 
tega odloka. 

23. �len
Z dnem pri�etka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v ob�ini
Logatec (LN, št. 4/96, 10/97). 

24. �len
Ta odlok za�ne veljati petnajsti dan po objavi v Logaških novicah. 

Št. 007-27/2007-1 
Logatec, dne 19.06.2007 

Janez NAGODE l.r. 
                                                                                               ŽUPAN OB�INE LOGATEC


