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Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - 
ZIUOOPE), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Uradni list RS, št. 
32/1993, 30/1998 – ZZLPPO, 127/2006 – ZJZP, 38/2010 – ZUKN in 57/2011), 149. člena 
Zakona o varstvu okolja (ZVO-1; Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 
28/06 - skl. US, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 
108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 - GZ, 68/17, 
21/18 - ZNOrg, 84/18 - ZIURKOE, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 
158/20, 152/20 - ZZUOOP) in 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, 
št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16), je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 
na 21. redni seji dne 1. 12. 2021 sprejel 
 
 

O D L O K  
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah  

v Občini Miren-Kostanjevica 
 
 

1. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 
53/08, 106/12, 128/2020) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi: 
 
»S posamičnimi odloki se podrobneje uredi način izvajanja posamezne ali več gospodarskih 
javnih služb, zlasti: 
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,  
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,  
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,  
– pravice in obveznosti uporabnikov,  
– vire in načine financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja,  
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, 
– morebitna pooblastila županu in posameznim organom občine, 
– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj gospodarskih javnih služb.« 
 

2. člen 
V 2. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi: 
 
»Gospodarske javne službe se zagotavljajo na celotnem območju Občine Miren-
Kostanjevica razen, če je z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne 
službe določeno drugače.« 
 

3. člen 
3. člen spremeni tako, da se glasi: 
 
»Obvezne gospodarske javne službe so: 

1. oskrba s pitno vodo,  
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov, 
5. urejanje in čiščenje javnih površin, 
6. vzdrževanje občinskih javnih cest, 
7. gasilska služba, 
8. 24-urna dežurna pogrebna služba. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-1224
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1847
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2638
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Izbirne gospodarske javne službe so: 
1. urejanje javne razsvetljave, 
2. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, 
3. upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje, 
4. pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje in urejanje pokopališč, 
5. upravljanje s prostori za prodajo blaga zunaj prodajaln, 
6. upravljanje javnih parkirišč, 
7. upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnih namakalnih sistemov.« 

 
4. člen 

4. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Ne glede na določbe prvega odstavka 3. člena tega odloka, se kot obvezne gospodarske 
javne službe opravljajo tudi druge dejavnosti, če tako določa zakon. 
 
Ne glede na določbe drugega odstavka 3. člena tega odloka, se kot izbirne lokalne 
gospodarske javne službe lahko opravljajo tudi druge dejavnosti, ki jih z odlokom določi 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica.« 
 

5. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Občina Miren-Kostanjevica zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb v režijskem 
obratu, v javnih podjetjih in s podelitvijo koncesij. 
 
V režijskem obratu se izvajajo: 

1. urejanje in čiščenje javnih površin, 
2. vzdrževanje občinskih javnih cest, 
3. upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje, 
4. pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje in urejanje pokopališč, 
5. upravljanje s prostori za prodajo blaga zunaj prodajaln, 
6. posamezna dela pri upravljanju javnih parkirišč. 

 
V javnih podjetjih se izvajajo: 

1. oskrba s pitno vodo,  
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. 

 
S podelitvijo koncesij se izvajajo: 

1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 
2. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov,  
3. 24-urna dežurna pogrebna služba, 
4. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja,  
5. urejanje javne razsvetljave, 
6. upravljanje javnih parkirišč, 
7. upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnih namakalnih sistemov. 

 
Gasilska služba se zagotavlja v oblikah, določenih z zakonom, ki ureja gasilstvo.« 
 

6. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem podjetju in njegovo delovanje ter druge 
zadeve v zvezi z javnim podjetjem se opredelijo s posebnim splošnim aktom občine, ki ga 
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sprejme občinski svet. Ustanoviteljske pravice v javnih podjetjih opravlja Občinski svet 
Občine Miren-Kostanjevica.« 
 

7. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Za opravljanje posamezne gospodarske javne službe lahko občina podeli koncesijo pravni 
ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in 
izpolnjuje vse predpisane pogoje za opravljanje gospodarske javne službe, ki je predmet 
koncesije. 
 
S koncesijskim aktom – odlokom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica, se 
določi predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne službe za posamezno koncesijo.« 
 

8. člen 
V prvem odstavku 8. člena se besedna zveza »Zakonu o gospodarskih javnih službah« 
nadomesti z besedilom »zakonu, ki ureja gospodarske javne službe«. 
 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Za izvajanje posameznih upravnih nalog, se lahko izvajalcu gospodarske javne službe 
podeli javno pooblastilo.« 
 

9. člen 
V 11. členu se črta beseda »lokalnih«. 
 

10. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po 
objavi. 
 
 
Številka: 007-0012/2021-2 
Datum: 1. 12. 2021 

     ŽUPAN 
Mauricij Humar 
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O B R A Z L O Ž I T E V  
 

1. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 
 
1.1 Prvi Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Miren-Kostanjevica je bi sprejet leta 

2008 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 52/2008 z dne 30. 5. 2008. Nadaljnji 
spremembi odloka, ki sta sledili v letih 2012 in 2020, sta se nanašali izključno na določbe 
o vrstah gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: GJS), drugih delov odloka pa se ni 
spreminjalo. Zato je eden od razlogov za predlagane spremembe in dopolnitve odloka, 
posodobitev in uskladitev odloka s trenutno veljavno zakonodajo. 

 
1.2 V letu 2021 je začel delovati Režijski obrat Občine Miren-Kostanjevica, kot nova oblika 

zagotavljanja GJS v občini. Ob ustanovitvi je režijski obrat prevzel določene naloge, po 
slabem letu delovanja pa se je izkazalo, da bi s pomočjo režijskega obrata lahko 
celostno uredili tudi področje vzdrževanja občinskih javnih cest, ki je obvezna lokalna 
GJS. Zato se predlaga sprememba odloka, ki omogoča, da se tudi pravnoformalno 
vzdrževanje občinskih javnih cest prenese na režijski obrat. 

 
1.3 Pomembna vsebinska dopolnitev odloka se nanaša na določitev nove izbirne lokalne 

GJS, tj. upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnih namakalnih sistemov. Sprememba 
se nanaša na aktivnosti v zvezi z namakalnim sistemom Namakalni razvod Vogršček. 
Leta 2018 je bilo podpisano pismo o nameri med Republiko Slovenijo in občinami, v 
katerih se nahaja navedeni namakalni sistem (Mestno občino Nova Gorica, Občino 
Ajdovščina, Občino Miren-Kostanjevica, Občino Renče – Vogrsko, Občino Šempeter – 
Vrtojba), s katerim so občine (med drugim) izkazale interes za prenos lastninske pravice, 
upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček 
na občine. Tako bi postal lokalni namakalni sistem. Pravna podlaga za to je 97.a člen 
Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 - uradno prečiščeno besedilo, 
58/12, 27/16, 27/17 - ZKme-1D, 79/17, 80/20 - ZIUOOPE, 175/20 - ZZUOOP, 152/20), ki 
predvideva sklenitev pogodbe o prenosu med državo in zainteresiranimi lokalnimi 
skupnostmi. Trenutno se med državo in občinami usklajuje takšna pogodba, do podpisa 
katere bo najverjetneje prišlo v mesecu decembru 2021. Po podpisu pogodbe bodo 
občine postale lastnice navedenega namakalnega sistema.  
 
Kot nadaljnji korak nameravajo občine namakalni sistem prenoviti oz. tehnološko 
posodobiti, s čimer bi zagotovile ekonomsko upravičeno obratovanje in uporabo 
namakalnega sistema skladno z veljavnimi predpisi in tehničnimi zahtevami. Finančna 
sredstva za navedeno tehnološko posodobitev bodo občine poskušale pridobiti preko 
javnega razpisa za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, kot 
nepovratna sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 
proračuna Republike Slovenije (RS) iz Sklada za okrevanje in odpornost. 
 
V primeru, da pride do prenosa namakalnega sistema na občine, bo potrebno 
organizirati tudi skupno GJS za zagotavljanje oskrbe z vodo za namakanje in upravljanje 
namakalnega sistema. Za uspešno obratovanje in upravljanje z namakalnim sistemom 
se predvideva podelitev koncesije primernemu izvajalcu. Pravna podlaga za to sta 
predlagani dopolnitvi 3. in 5. člena odloka o GJS, predvideva pa se še sprejem 
posebnega odloka (koncesijski akt). 
 

2. OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZA OBČINSKI PRORAČUN IN DRUGA JAVNA 
FINANČNA SREDSTVA 
 
V primeru prenosa izvajanja GJS vzdrževanja občinskih javnih cest na režijski obrat, se bo s 
spremembo proračuna za leto 2022 proračunska postavka 13001010 Upravljanje in 
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vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture prenesla na proračunskega uporabnika 
(PU) 5000 Režijski obrat.  
 
Prenos namakalnega sistema na občine bo brezplačen. Predvidevajo pa se stroški v zvezi s 
tehnološko posodobitvijo namakalnega sistema, in sicer: stroški priprave potrebne 
investicijske dokumentacije, projektne, tehnične in druge potrebne dokumentacije in 
pridobitev potrebnih upravnih dovoljenj, sama izvedba investicije. 
 
Vrednost investicijske dokumentacije (DIP, PZ in IP) je ocenjena na 10.000 EUR brez 
vključenega DDV. Občine si bodo stroške izdelave investicijske dokumentacije delile v 
razmerju deležev površine namakalnih polj Namakalnega razvoda Vogršček, ki ležijo v 
posamezni občini, in sicer: 
• Mestna občina Nova Gorica 20,74 %, 
• Občina Ajdovščina 3,93 %, 
• Občina Miren-Kostanjevica 21,72 %, 
• Občina Renče – Vogrsko 31,90 %, in 
• Občina Šempeter – Vrtojba 21,71 %. 
 
Kot rečeno, občine predvidevajo potrebna sredstva za tehnološko posodobitev namakalnega 
sistema Vogršček pridobiti kot nepovratna sredstva iz naslova ukrepa naložbe v osnovna 
sredstva iz programa, ki ureja razvoj podeželja Republike Slovenije in sicer operacije: 
Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, v višini 
100 % upravičenih stroškov. Stroške, ki jih ne bo mogoče upravičiti, bodo občine zagotovile 
kot lastna sredstva iz svojih proračunov.  
 
V proračunu za leto 2022 bo predvidena nova postavka 11002140 Namakalni sistem 
Vogršček. 
 
 
3. DRUGO: 

Predlagane spremembe in dopolnitve odloka je obravnaval tudi pristojni Odbor za 
gospodarstvo in proračun in odločil, kot izhaja iz poročila seje odbora. 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren-Kostanjevica. 
 

Pripravila: 

Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 


