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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren-Kostanjevica 

  
1) Zakonska podlaga za sprejem odloka 
3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 
127/06),  
149. člen Zakona o varstvu okolja (ZVO – 1) (Uradni list RS, št. 41/04),  
8. člen Zakona o javnih cestah uradno prečiščeno besedilo (ZJC – UPB1) (Uradni list RS, št. 
33/06),  
17. člen Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) 
 
2) Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja: 
V letu 2007 in sicer 26.11.2007 je bil sprejet statut Občine Miren-Kostanjevica  (Ur. l. RS, št. 
112/07),  ki v prehodnih in končnih določbah, točneje v 137. členu določa, da se obstoječi akti 
občine uskladijo s statutom občine v roku šestih mesecev od dneva objave statuta.. 
 
Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur.list RS 30/1998) v predhodnih in končnih določbah 
napotuje, da se gospodarske javne službe uskladijo z zakonom v roku enega leta od objave le-
tega. 
 
V Občini Miren-Kostanjevica izvajamo obvezne gospodarske javne službe, ki so:  
          1. oskrba s pitno vodo, 
          2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 
          3. ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje komunalnih odpadkov, 
          4. vzdrževanje občinskih javnih cest 
          5. urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin 
           
 
Poleg tega izvajamo oziroma bomo pričeli izvajati izbirne lokalne gospodarske javne službe 
kamor spadajo: 
1. upravljanje in urejanje javnih parkirišč, na katerih se skladno z občinskimi predpisi plačuje 
parkirnina, vključno z najemom parkirnih mest 
2. izvajanje javnega mestnega prometa 
3. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja 
5. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 
6. upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje 
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Glede na določbo 149. člena Zakona o varstvu okolja, ki določa obvezne in izbirne občinske 
gospodarske službe in glede na določilo 8. člena Zakona o javnih cestah, ki v tretjem odstavku  8. 
člena govori o tem, da za redno vzdrževanje in organizacijo obnavljanja občinskih cesta skrbi 
občina, upoštevaje 3., 4. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah in 17. člen Statuta se je 
občinska uprava odločila, da predlaga občinskemu svetu v sprejetje odlok o gospodarskih javnih 
službah.  
 
3) Cilji in načela: 
Cilji, ki jih želimo doseči so: 
- boljša  oskrba s pitno vodo s Kraškim vodovodom in Vodovodi in kanalizacija d.d. Nova 
Gorica, 
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 
- boljše ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, 
- urejanje in čiščenje javnih površin 
- urejanje in vzdrževanje občinskih javnih cest 

 
Poleg zgoraj naštetega pa želimo v občini urediti tudi:  
- upravljanje in urejanje javnih parkirišč, na katerih se skladno z občinskimi predpisi plačuje 
parkirnina 
- upravljanje in urejanje pokopališč 
- oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja 
- dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 
- plakatiranje in razobešanje transparentov 
 

 
V okviru koncesij z  javnimi podjetji bomo tako poskrbeli za oskrba s pitno vodo in za odvajanje 
in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. 
 
Za vse ostale dejavnosti bomo poskrbeli s podelitvijo koncesij, za tista, ki jih občina že izvaja 
sama (npr. urejanje in čiščenje javnih površin), pa bomo s sprejetjem tega odloka poskrbela za 
zakonito delovanje. 
 
 
4) Ocena finančnih in drugih posledic (proračun) 
 
Glede na to, da bo potrebno pridobiti izvajalce, ki bodo imeli potrebne koncesije in o podelitvi 
le-teh posamezno odločati na sejah Občinskega sveta ne predvidevamo nobenih dodatnih 
stroškov iz proračuna. Sprejetje odloka o gospodarskih javnih službah predstavlja namreč le 
zakonsko podlago za nadaljnje delovanje. 
 
 
Občinskemu svetu predlagam, da obravnava in sprejme predlagani odlok. 
 
Pripravila:         ŽUPAN 
Andreja Cajhen            Zlatko Martin Marušič 
         


