ODLOK
O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI MENGEŠ
(neuradno prečiščeno besedilo)*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(opredelitev)
Z gospodarskimi javnimi službami Občina Mengeš zaradi zadovoljevanja javnih potreb trajno in
nemoteno zagotavlja materialne javne dobrine (proizvodi in storitve), kadar in koliko jih ni mogoče
zagotoviti na trgu.
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določa:
- dejavnosti, ki so gospodarske javne službe v občini Mengeš;
- način in oblike njihovega izvajanja;
- način izvajanja strokovno tehničnih in razvojnih nalog;
- varstvo uporabnikov javnih dobrin;
- viri financiranja;
- druga vprašanja, ki so povezana z izvajanjem gospodarskih javnih služb.
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
3. člen
(obvezne gospodarske javne službe)
Kot obvezne gospodarske javne službe se opravljajo:
-

oskrba s pitno vodo,
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
obdelava določenih vrst odpadkov,
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov,
urejanje in čiščenje javnih površin,
redno vzdrževanje občinskih javnih cest,
pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.

Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v
prejšnjem odstavku, če tako določa zakon.
4. člen
(izbirne gospodarske javne službe)
Kot izbirne javne službe se opravljajo:
- pokopališka in pogrebna dejavnost (pogrebne storitve, vzdrževanja in urejanje pokopališč);
- urejanje ulic, trgov in cest ter pripadajočih objektov, ki niso razvrščene med magistralne in lokalne
ceste;
- javna razsvetljava v naseljih, ki obsegajo razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin;
- urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč;
- oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi;
- oskrba z zemeljskim plinom;

- vzdrževanje drugih prometnih površin ter objektov in naprav v naseljih, ki so v funkciji javnih površin
naselja.
Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih določi Občinski svet.
5. člen
(območje)
Gospodarske javne službe se opravljajo na območju celotne občine, če Občinski svet z aktom iz 12.
člena za posamezne gospodarske javne službe ne določi drugače.
6. člen
(infrastrukturni objekti in naprave)
Infrastrukturni objekti in naprave potrebne za izvajanje javnih služb v občini Mengeš:
- objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo;
- objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda;
- objekti in naprave za odstranjevanje in odlaganje komunalnih odpadkov;
- pokopališčni objekti in naprave;
- javna parkirišča;
- javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča;
- omrežje in naprave javne razsvetljave;
- omrežje in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi;
- objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda;
- občinske javne ceste in druge prometne površine ter objekti in naprave v naseljih, ki so v funkciji
javnih površin naselja;
- objekti in naprave za oskrbo z zemeljskim plinom.
Z akti iz 11. člena tega odloka se podrobneje določijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo
pogoji in način rabe objektov in naprav ter uredijo druga vprašanja, povezana z infrastrukturnimi
objekti in napravami.
III IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
7. člen
(režijski obrat)
Režijski obrat se ustanovi, kadar ni pogojev za ustanovitev javnega podjetja, ker bi bilo to
neekonomično ali neracionalno zaradi majhnega obsega dejavnosti gospodarske javne službe, hkrati
pa tudi ni pogojev za podelitev koncesije ali ta ne bi bila smotrna.
Vprašanja povezana z delovnim področjem režijskega obrata, pooblastili in odgovornostmi vodje
režijskega obrata ter druga vprašanja se uredijo z aktom o ustanovitvi režijskega obrata.
8. člen
(občinski javni gospodarski zavod)
Občinski gospodarski zavod se ustanovi, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki
jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitno dejavnost oziroma, če to ni njihov cilj.
9. člen
(občinsko javno podjetje)
Občinsko javno podjetje se ustanovi kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega
obsega ali kadar to narekuje narava dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za
dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno.
Vprašanja povezana za dejavnost občinskega javnega podjetja in njenim izvajanjem, z uporabo objektov in
naprav, potrebnih za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti med občino kot
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ustanoviteljico in občinskim javnim podjetjem se uredijo z aktom o ustanovitvi občinskega javnega podjetja.
Ustanoviteljske pravice občinskega javnega podjetja izvršuje občinski svet.
Javno podjetje se lahko ustanovi tudi z deležem zasebnega kapitala (mešano javno podjetje), če to ni v
nasprotju z javnim interesom, zaradi katerega je ustanovljeno.
10. člen
(koncesionirana gospodarska javna služba)
Koncesionirano javno službo opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila
koncedenta.
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesionirane gospodarske javne službe. Koncedent je lahko občina, njeni organi ali njena organizacija.
Koncesionirane gospodarske javne službe ni mogoče ustanoviti na področju oskrbe s pitno vodo.
11. člen
(način opravljanja)
Občina s posebnim aktom za vsako posamezno gospodarsko službo ali več posameznih gospodarskih
javnih služb predpiše obliko (7. do 10. člen) ter podrobneje uredi način njenega opravljanja v smislu 7.
člena Zakona o gospodarskih javnih službah.
Kadar standardi in normativi, na podlagi katerih se izvajajo gospodarske javne službe niso predpisani za
celotno državo, se predpišejo z aktom iz prvega odstavka.
IV. UPRAVNE, STROKOVNO - TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
12. člen
(pristojni organ)
Upravne naloge (normativne, procesne in nadzorne) ter strokovno - tehnične, organizacijske in razvojne
naloge na področju gospodarskih javnih služb opravlja Občinski svet, ki pri tem opravlja:
1. strokovne naloge na področju razvoja javnih služb;
2. strokovne tehnične in organizacijske naloge v zvezi z načrtovanjem, vzdrževanjem in izgradnjo objektov
in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarskih javnih služb, če z aktom o ustanovitvi režijskega obrata
ali ustanovitvi javnega podjetja oz. koncesijsko pogodbo ali pogodbo o vlaganju te naloge niso
prenesene na režijski obrat, javno podjetje, koncesionarja ali osebo v dejavnosti, v katere občina vlaga
kapital zaradi zagotavljanja javnih dobrin;
3. naloge strokovnega nadzora nad izvajalci gospodarskih javnih služb in osebami, na katere so prenesene
posamezne naloge iz druge točke tega člena, v zadevah izvajanja teh nalog;
4. naloge v zvezi z informatizacijo in informacijsko bazo za potrebe gospodarskih javnih služb;
5. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi in izbiro izvajalcev za
koncesionirane gospodarske javne službe ter naloge v zvezi z razpisi za vlaganje kapitala ter pripravo
pogodb:
6. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s financiranjem gospodarskih javnih služb;
7. določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne
objekte in naprave, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb;
8. dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za
izvajanje javnih služb, če to ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb;
9. administrativna opravila za svet uporabnikov;
10. pobiranje in odvajanje komunalnih in ekoloških taks, prispevkov in nadomestil;
11. druge naloge, določene z zakonom, predpisom občine in programom dela.

Kadar to narekujejo razlogi racionalnosti in ekonomičnosti ali če so potrebna posebna strokovna znanja ali
oprema se lahko s pogodbo poveri izvajanje posameznih nalog in prejšnjega odstavka tega člena za
opravljanje takšnih nalog registrirani organizaciji (pravni ali fizični osebi). Lahko pa se ustanovi samostojna
občinska upravna organizacija.
V. VARSTVO UPORABNIKOV
13. člen
(svet uporabnikov)
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občinski svet imenuje svet uporabnikov, ki ima 5 članov od katerih
sta dva iz Mengša, po eden pa iz Loke, Topol in Dobena.
14. člen
(pristojnosti in naloge)
Svet uporabnikov ima naslednje pristojnosti in naloge:
- usklajujejo interese uporabnikov iz posameznih naselij;
- daje pobude in predloge organom občine;
- zastopa interese uporabnikov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem gospodarskih javnih služb v občini;
- zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajalcev storitev in opozarja na pomanjkljivosti;
- opravlja druge naloge.
Občinski organi so dolžni obravnavati pobude in predloge sveta uporabnikov in ga v 30 - ih dneh
obvestiti o svojih stališčih in sprejetih ukrepih.
15. člen
(individualno varstvo)
Če uporabnik meni, da je izvajalec gospodarske javne službe kršil njegovo pravico, lahko od
pristojnega občinskega organa zahteva izdajo odločbe s katero naj ta odloči o tej pravici.

VI. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
16. člen
(viri financiranja)
Storitve gospodarskih javnih služb se financirajo:
- s ceno posameznih proizvodov oz. storitev;
- iz proračuna;
- iz posebnega davka, ki ga v ta namen predpiše občina;
- s posojili;
- iz obveznic;
- iz drugih virov.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(sprejem aktov)
Akti iz prvega odstavka 12. člena morajo biti sprejeti v roku 6 mesecev od sprejema tega odloka. Do
njihovega sprejema pa se gospodarske javne službe opravljajo v skladu z akti Občine Domžale
oziroma Krajevne skupnosti Mengeš.

4

18. člen
(svet uporabnikov)
Svet uporabnikov se mora konstituirati v 30 - ih dneh od sprejema tega odloka.

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/00) v 3. členu določa:
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/01) v 3. členu določa:
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 3/13) v 6. členu določa:
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

*Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mengeš, ki
obsega:
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
5/95);
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/00),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/01) in
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 3/13).

