
  

 
Številka:  
Datum: 27. 1. 2021 
 

NASLOV: ODLOK O NAČINU OPRAVLJANJA GOSPODARSKE JAVNE 
SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI ROGAŠOVCI 
 

PRAVNA PODLAGA:  
 

V prvem odstavku 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ je 
določeno, da občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, 
ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. 29. člen 
Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ v drugem odstavku določa, da občinski 
svet v okviru svojih pristojnostih sprejema odloke in druge občinske akte. 
61. člen ZLS v drugem odstavku določa, da opravljanje lokalnih javnih 
služb zagotavlja občina: - neposredno v okviru občinske uprave, - z 
ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij, - z dajanjem koncesij, - 
na drug način, določen v skladu z zakonom. 62. člen Zakona o lokalni 
samoupravi /ZLS/ določa, da način in pogoje opravljanja javne službe 
predpiše občina, če zakon ne določa drugače Zakon o varstvu okolja /ZVO-
1/ v prvem odstavku 149. člena določa, da je občinska javna služba 
varstva okolja oskrba s pitno vodo. Vrste nalog, ki se izvajajo v okviru 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, 
in nekatere pogoje za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot javna služba, 
ter za lastno oskrbo s pitno vodo, določa Uredba o oskrbi s pitno vodo. 
Drugi odstavek 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ 
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/ 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. Uredba o oskrbi s pitno vodo je 
obvezen podzakonski akt, ki določa dejavnost javne službe oskrba s pitno 
vodo, naloge, standarde, ukrepe, normative in nadzor. Uredba o 



  

 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb določa oblikovanje cene obvezne občinske gospodarske javne 
službe oskrba s pitno vodo. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v 
Občini Rogašovci v 3. členu določa, da občina s posamičnimi odloki 
podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več lokalnih 
gospodarskih javnih služb. 17. člen Statuta občine Rogašovci določa, da 
svet občine Rogašovci sprejema statut občine, odloke in druge splošne 
akte ter poslovnik sveta. V skladu s 1. odst. 59. člena Statuta je določeno, 
da občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih v skladu z zakonom 
določi sama in javnih služb za katere je tako določeno z zakonom. Po 3. 
odst. 59. člena pa izvajanje javnih služb uredi občina z odlokom v skladu z 
zakonom.  

 
PREDLAGATELJ: 

 

FINANČNE POSLEDICE: 

Edvard MIHALIČ, župan Občine Rogašovci 

 

Predlog Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo v občini Rogašovci nima 
neposrednih finančnih posledic 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 
 
Občinski svet občine Rogašovci sprejme predlog Odloka o 
načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo v občini Rogašovci v 2. obravnavi 

 

 

 

 

 


