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OBdINSKI SVET OBdINE MORAVSKE TOPLICE

ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUZBAH V OB'INI MORAVSKE TOPLICE - skrajSani

Zadeva'. PREDLOG
postopek

1.

ZAKONSKA PODLAGA

21. in 61. dlen Zakona o lokalni samoupravi ( Uradni list RS, 3t.94107 - uradno predi5deno
besedilo, 76108,79/09,51/10, 40112-ZIJ|F,l4l15 - ZUUJFO in76116 - odl. US),
16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35/14, 21115,25117),
79. dlen Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 3t.52117),
Zakon o gospodarskih javnih sluZbah (Uradni list RS, 3t.32193,30/98 - ZZLPPO, 127106 ZJZP,38/10 - ZUKN in 51 111 - ORZGJS40),
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 5t. 39106 - uradno predi5deno besedilo, 49106 - ZMetD,
66106 - odl. US, 33/07 - ZPNadrt, 51108 - ZFO-LA,70108, i 08/09, 108/09 - ZPNadrt- A, 48112,
51112,92173, 56115, 102115,30116 in 6llll - GZ),
Zakon o stavbnih zemlji5dih (Uradni list RS, 5t.44197,67102 -ZY-|, n0102 -ZUreP-l in
110102

Zakon
Zakon
Zakon
zakon

-zco-t)

o gasilstvu (Uradni list RS, St. 1 l3105 - uradno prediSdeno besedilo),
o pogrebni in pokopali5ki dejavnosti (Uradni list RS, 5t.62116),
o zalditi Livali (Uradni list RS, 5t. 38/13 - uradno prediSdeno besedilo),
o cestah (uradni list RS, st. 109/10, 48112,36114 - odl. US in 46115).

2, RAZLOGI ZA SPREJEM

SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA

Sprejem predlaganega odloka je potreben zaradi uskladitve Odloka o gospodarskih javnih sluZbah v
Obdini Moravske Toplice z veljavno zakonodajo.
Obseg obveznih obdinskih gospodarskih javnih sluZb se je s spremembo zakonodaje sprernenil.
Zakon o varstr,u okolja v 149. dlenu taksativno doloda obvezne obdinske gospodarske javne sluZbe
varstva okolja, ki so: oskrba s pitno vodo, odvajanje in di5denje komunalne in padavinske odpadne
vode, zbiranje dolodenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava dolodenih vrst komunalnih
odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in urejanje in
diSdenje javnih povr5in.
V letu 2016 je bil sprejet Zakon o pogrebni in pokopali5ki dejavnosti, ki doloda, da pogrebna
dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne deZurne sluZbe, ki je obvezna obdinska gospodarska javna
sluZba. Na podlagi 2. dlena Zakona o gasilstw, je obvezna lokalna javna sluZba tudi gasilstvo.
Zakon o zaSditi Livali doloda, da je zagotovitev zaveti5da lokalna zadevajavnega pomena, ki se
izvr5ujekot javna sluZba, v 8. dlenu Zakona o stavbnih zemljiSdih je urejanje oz. gospodarjenje s
stavbnimi zemlji5di opredeljeno kot obvezna lokalna gospodarska javna sluZba. 16. dlen Zakonao
cestah doloda, da je redno vzdrlevanje javnih cest obvezna gospodarska javna sluZba, ki obsega
vzdti'evaTna dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja vamost in prevoznost javnih ceit,

Predlog

-

skrajSani postoPek

nadzor nad stanjern javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in
drugih nesredah.
Z Zakonom o gospodarskih javnih sluZbah je bilo potrebno uskladiti tudi oblike in vire financiranja
gospodarskih javnih sluZb.

3.

PREDLOG SKLEPA

sprejme predlagan Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih sluZbah v obiini Moravske Toplice po skrajlanem
postopku.

Obiinski svet Ob[ine Moravske Toplice

Pripravila: obdinska uprava
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Priloge:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih sluZbah
Moravske Toplice
veljavni odlok

v

obdini

pripomodek, glede katerega obiina ne jamdi
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni
predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega
odSkodninsko ali kako drugade. Predlagane reiitve v
informacij javnega znadaja (Uradni list RS, 5t'
predpisa (5esta todka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi
241t6).

Predlog

-

skrajSani postopek

Na podlagi 21. in 61. dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t.94101 - uradno
predi5deno besedilo, 76108,19109,51/10, 40112 - ZUJF, 14115 - ZUUJFO in 76116 - odl. US), 3.
dlena Zakona o gospodarskih javnih sluZbah (Uradni list RS, *. 32193,30198 - ZZLPPO,I2T/06 ZJZP,38/10 - ZUKN in 57/11 - ORZGJS40), in 16. dlena Statuta Obdine Moravske Toplice
seji
(Uradni list RS, St. 35/74,27175,25117) je Obdinski svet Obdine Moravske Toplice na _
dne

, sprejel naslednji

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH
SLUZBAH V OBdINI MORAVSKE TOPLICE

1.

dlen

Besedilo 4. dlena Odloka o gospodarskih javnih sluZbah v obdini Moravske Toplice (Uradni list
RS, St. 29196, 52197,19107) se spremeni tako, da se glasi:
>>Na obmodju obdine se kot obvezne lokalne gospodarske javne sluZbe opravljajo naslednje
dejavnosti:
l. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in di5denje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbirarye dolodenih vrst komunalnih odpadkov,
4. obdelava dolodenih vrst komunalnih odpadkov,
5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
6. urejanje in di5denje javnih povr5in,
7. vzdri,evanje obdinskih javnih cest,
8. Z4-urna deZurna sluZba pogrebne dejavnosti,
9. gasilska sluZba,
10. gospodarjenje s stavbnimi zemlji5di;
Kot obvezne lokalne gospodarske javne sluZbe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso dolodene v
prejSnjem odstavku, de tako doloda zakon.<<

2. dlen
Besedilo 5. dlena odloka se spremeni tako, da se glasi:
>Obdina na svojem obmodju, kot izbirne javne sluZbe, zagotavlja naslednje dejavnosti:
1. urejanje invzdrZevanje pokopaliSd in oddajanje prostorov za grobove v najem,
2. vzdrZevanje javne razsvetljave in prometne signalizacije,
3. ogla5evanje in obve5danje,
4. pomod, oskrba in namestitev zapu5denih Zivali v zaveti5du,
5. upravljanje obdinskih stanovanj.

3.

dlen

Besedilo 6. dlena odloka se drta.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obdina ne jamdi
odikodninsko ali kako d.rygade' Predlagane reSiwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nijno del spreietega
predpisa (5esta todka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni
tist nS, {t,

24/16).
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dlen

V 7. dlenu odloka se:

-

drta besedilo: >osebam zasebnega prava( v detrti alineji,

drtacelotno besedilo predzadnje inzadrye alineje.

5.
irta

dlen

se besedilo zadnjega odstavka 9. dlena odloka.

6-

dlen

V

celotnem besedilu 10. dlena odloka se pojem "pristojni oddelek obdinske uprave", nadomesti
pojmom "obdinska uprava(.

1.

dlen

Besedilo 72. dlena odloka se spremeni tako, da se glasi:
>>Sestavo, delovno podrodje, pristojnosti in pravice sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
dolodi akt o njegovi ustanovitvi, ki ga sprejme obdinski svet.<<

8.

dlen

Besedilo 13. dlena odloka se spremeni tako, da se glasi:
>Gospodarske javne sluZbe se financirajo:
- s ceno storitev gospodarskih javnih sluZb,
- iz proradunskih sredstev in
- iz drugih virov, ki so dolodeni z zakonom ali odlokom obdine.<

9.

dlen

Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Stevilka:
Moravske Toplice, dne
Zupan
Obdine Moravske ToPlice:
Alojz Glavad Lr.

jamdi
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Odlok o gospodarskih javnih sluibah v Obiini Moravske Toplice - neuradno preiiSieno besedilo

(2)

it. 2911996,
Datumzatetkavel.javnosti: 3.3.2007
Uradni llst Republike Slovenije

5211997, 7912007

Na podlagi prvega odstavka 140. ilena ustave Republike Slovenije, 6l dlena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 72193, 57194 in 14195), 3., 4., in 7.
ilena zakona o javnih gospodarskih sluibah (Uradni list RS, 5t. 32193), 26 dlena
zakona o varswu okolja (Uradni list RS, 5t. 32193) in 20. alena statuta obiine
lYoravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 33/95) je Obdinski svet obaine Moravske
Toplice na seji dne 14. 5. 1996 sprejel

ODLOK

o gospodarskih javnih sluibah v

I,

Obiini Moravske Toplice

SPLOSNE DOLOCBE

1,

ilen

Ta odlok doloia dejavnosti, ki so gospodarske javne sluibe v obdini lvloravske
Toplice, ter doloda in ureja nadin njihovega izvajanja in opravljanja.
Kot gospodarske javne slu)be se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom dolodene
kot obvezne tokalne gospodarske javne sluzbe, in dejavnosti, ki so kot lokalne
javne sluTbe dolofene s tem odlokom.
2. Elen

se izvajajo na podlagi predpisanih tehnidnih,
ter drugih standardov in normativov.
organizacijskih
stroSkovnih,
oskrbovalnih,
3, Elen
Obdina podrobneje doloai naain in obliko opravljanja posamezne ali vea javnih
Gospodarske javne sluZbe

sluZb z odloki.
Z odloki o izvajanju javne sluibe se doloii:

- organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja gospodarskih

javnih sluib po

vrstah in Stevilu izvajalcev,

-

-

pogoje za zagotavuanje in uporabo javnih dobrin,

vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih sluib, ki so v

lasti obdine,

-

druge elemente, pomembne za opravljanje in-razvoj javne gospodarske slu:be.
II. JAVNE SLUZBE
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4, ilen

Na obmoiju obiine se kot obvezne lokalne gospodarske javne sluibe opravljajo
naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,

2. odvajanje in iiiienje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. urejanje in iiiienle javnih povrirn,
6. urejanje in vzdrievanje obiinskih javnih cest.
Kot obvezne lokalne gospodarske javne sluibe se opravljajo tudi dejavnosti, ki
niso doloiene v prej;njem odstavku, ie tako dotota zakon.
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5. ilen

Na obmoiju obiine se kot izbirne lokalne gospodarske javne sluZbe opravljaio
naslednje dejavnosti:
1. upravljanje s pokopaliiiiter urejanje in vzdrZevanie pokopaliii in pogrebne

storitve,

2. vzdrievanje javne razsvetljave in prometne signalizacije v naseljih,
3. oglaievanje in obveiianje.
5. ilen
se izvajajo na celotnem obmodju obiine,
in
tega
odloka
Javne sluibeiz4.
5. dlena
posamezno javno sluibo ni dolodeno
za
de z odlokom iz 3. dlena tega odloka
drugade.

III.

OBLIKE IZVA]ANJA JAVNIH GOSPODARSKIH SLUZB
7. Elen
Izvajanje gospodarskih javnih sluib zagotavlja obdina v naslednjih oblikah:
- v reiijskem obratu, kadar je zaradi majhnega obsega ali znadilnosti sluZbe
neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo,
- v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali ved
gospodarskih javnih sluZb, ki jih zaradi njihove narave ni mogode opravljati kot
profitne, oziroma de to ni njihov cilj,
- v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali ved gospodarskih javnihje
sluZb vedjega obsega, ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki
dolodena kot gospodarska javna sluiba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogode
opravljati kot profitno,
- z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava/
- z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je
tak5na oblika primernejla od oblik iz prejinje alinee,
- z drugo obliko organiziranja na osnovi sploinega akta iz svoje pristojnosti.
8. Elen
Rdijski obrat se ustanovi kadar ni pogojev za ustanovitev javnega podjetja.
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lastnini obdine (obdin) ali kot podjetje v
melani lastnini, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne sluZbe.
Vpraianja, povezana z dejavnostjo javnega podjetja in njenim izvajanjem, z
uporabo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje dejavnosti ter medsebojne
pravice in obveznosti med obdino (obdinami) kot ustanoviteljico in javnim
podjetjem, se uredijo z aktom o ustanoviNijavnega podjetja'
9. dlen
javnih
slu)b lahko obdina opravi v lastni reZiji ali pa da
Izvajanje gospodarskih
konies'rjo pravni ali fizidni osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za
opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije'
lzvajata dejavnosti na podlagi koncesije izbere pristojni organ obdine na podlagi
javnega razpisa ali na podlagi vloge o zainteresiranosti'
Zizbrinim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiil iupan v imenu
in za radun obdine.
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3. stran od 4

Na podlagi odloiitve obtinskega sveta se lahko zagotovi jzvajanje dejavnosti iz
okvira gospodarskih javnih sluZb tudi z vlaganjem finandnih in drugih sredstev v
zasebno-pravne subjekte (podjetja, obratovalnice, posameznike idr.).
IV. STROKOVNO-TEHNI.NE, ORGANIZACIJSKE IN MZVOJNE NALOGE
10. ilen
Strokovno-tehniane, organizacijske in razvojne naloge s podrodja gospodarskih
javnih sluib, ki se izvajajo na podlagi koncesije in se s pogodbo poverijo v
izvajanje koncesionarju, kadar to narekujejo -azlogi racionalnosti in
ekonomidnosti, lahko opravlja koncesionar, ie razpolaga z ustreznim znanjem in
opremo. Nadzorne naloge opravua pristojni oddelek obiinske uprave.
V primerih ko strokovno-tehnidnih, organizacijskih in razvojnih nalog ni mogode
poveriti izvajalcu gospodarske javne sluibe, le-te opravUa pristojni oddelek
obainske uprave, ali pa jih s pogodbo poveri v izvajanje ustrezni strokovno
usposobljeni organ izaciji ali podjetju.
V primeru, de se gospodarske javne sluzbe izvajajo v okviru javnega podjetja ali
reiijskega obrata, opravua strokovno-tehnidne, organizacuske in razvojne naloge
pristojni oddelek obiinske uprave v sodelovanju z javnim podjetjem.
V. VARSTVO UPOMBNIKOV
11. ilen
Varswo uporabnikov javnih dobrin izvr5uje svet za varswo uporabnikov javnih
dobrin.

12. ilen
Zupan obiine je dolZan obravnavati predloge in pripombe sveta za varstvo
uporabnikov javnih dobrin, ki se nanaiajo na izvajanje doloib tega odloka. V
primeru, da Zupan smatra, da je za reiitev pripomb potrebno mnenje obdinskega
sveta, predlaga reievanje pripombe oziroma predloga na prvo naslednjo sejo
obfinskega sveta.
VI, FINANCIRANJE JAVNIH SLU,B
13, ilen
Proizvodi in storitve javnih sluib, ki so individualno doloiljive in izmerljive se
financirajo iz cene, ki jo plaiujejo njihovi uporabniki glede na kolidino uporabe.
Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in ga s potrebno dokumentacijo
predlo:i pristojnemu organu obiine ali 5ir!e skupnosti. Cene se oblikujejo in
dolodajo na naiin in po postopku, ki ga predpisuje zakon ali obiinski odlok v
skladu z zakonom.

14. flen
Storiwe gospodarskih javnih sluZb, pri katerih ni mogoae ugotoviti njihovega
uporabnika, ali je to povezano z nesorazmerno velikimi stroiki se financirajo iz
proradunskih sredstev.

VII.

IN KON.NE DOLOiBE
15. ilen
Do sprejeqa odlokov iz 3. ilena tega odloka, se za ureditev zadev, ki niso urejene
s tem odlokom uporabljajo dolodbe predpisov, izdanih na podlagi 41. dlena zakona
o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, 5t. 8/82) oziroma dolodbe drugih
predpisov, ie niso v nasprotju s tem odlokom.
Za uveljavitev doloail iz tega odloka je s strani obaine pristojen iupan.
16, ilen
Zupan obiine mora poskrbeti, da se vsi bododi odnosj z izvajalci posameznih
javnih sluTb v obdini uskladuo z veljavnim zakonom o gospodarskih javnih sluibah
in tem odlokom.
17. ilen
Z dnem pridetka veljavnosti tega odloka prenehajo veljati vsi odloki s podrodja
gospodarskih javnih sluib bivSe Obdine Murska Sobota, in sicer na obmo6ju
Obdine Moravske Toplice, ki je pred uvedbo novjh obdin spadala pod obmoije
PREHODNE

Obdine Murska Sobota,

78. ilen
Ta odlok za6ne veljati osmi dan po otavi v Uradnem listu Republike cloveftij€.
Ta odlok zaine ve7ati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
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Lex localis
5t. :e/go
Moravske Toplice, dne 14, maja 1996.
Predsednik
Obdinskega sveta

obiine Moravske Toplice
Stefan Kuhar L r.
Neuradno prediSdeno besedilo predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obdina ne
jamdi odSkodninsko ali kako drugade (peti odstavek B, ilena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi
informacij javnega znadaja (Uradni list RS, it.7612005)
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