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Pristojno delovno telo: / 
 
 
Gradivo pripravil: občinska uprava 
 
 
Poročevalec:     Andreja Reher – pravnica 

  
 
Vsebina gradiva:  -  uvodno pojasnilo 

- predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih 
službah  v Občini Bistrica ob Sotli – prva obravnava 

- Odlok o gospodarskih javnih službah  v Občini Bistrica ob Sotli 

 

Postopek sprejema:   -   dvofazni 
-  če na predlog odloka v prvi obravnavi ne bi bilo  bistvenih vsebinskih pripomb 

in bi besedilo predloga odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu predloga 
odloka v prvi obravnavi, predlagamo, da se prva in druga obravnava predloga 
odloka združita  in se predlog odloka sprejme na tej seji      

 
Predlog sklepa:  
 
 

v prilogi 
 
 

 

 

 

 



UVODNA OBRAZLOŽITEV 
 

Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli je v letu 2000  sprejel Odlok gospodarskih javnih 
službah  v Občini Bistrica ob Sotli. Z odlokom so se določile oblike izvajanja gospodarskih 
javnih služb. 
 
Razlog za sprejem spremembe zgoraj navedenega odloka je dolgoročna ureditev delovanja 
pošte oz. izvajanje storitev, ki so za občane velikega pomembne, v kraju. Da se  prepreči 
ukinitev poslovalnice v našem kraju, je potrebna ureditev izvajanja poštnih storitev, ki bi se 
izvajala v okviru občinske uprave preko režijskega obrata. Prav tako je potrebno oživiti 
turistične aktivnosti v občini. 
 
Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja lokalne zadeve javnega pomena, ki so 
določene z Zakonom o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 
79/2009, 51/2010), s področnimi zakoni ter s splošnimi akti občine (statutom, odloki). 
 
V skladu z določilom 21. člena veljavnega Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/občina 
samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim 
aktom ali so določene z zakonom. Tako občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev v 
okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe. 
 
V skladu z določilom 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/občina zagotavlja 
opravljanje javnih služb, ki jih sama določi in javnih služb, za katere je tako določeno z 
zakonom (lokalne javne službe).  
 
Opravljanje lokalnih javnih služb zagotavlja občina: 
• neposredno v okviru občinske uprave, 
• z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij, 
• z dajanjem koncesij, 
• z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava. 
 
Način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb določa Zakon o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 
38/2010-ZUKN, 57/2011). V skladu z določilom 3. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/ (vrste gospodarskih javnih služb) so gospodarske javne službe republiške in 
lokalne in so lahko obvezne in izbirne. Obvezna gospodarska javna služba se določi z 
zakonom. 
 
Izbirno gospodarsko javno službo občina uredi z odlokom. Predlaga se, da se obstoječim 
izbirnim gospodarskim javnim službam v občini Bistrica ob Sotli v 5. členu Odloka doda še 
izvajanje: 
   -  univerzalne poštne storitve, 
   -  druge poštne in kurirske dejavnosti, 
   -  izvajanje informacijsko turistične dejavnosti. 
 
7. člen Odloka pa že navaja možne načine izvajanja: točka 4. - neposredno v okviru občinske 
uprave (režijski obrat).    

 
 

OBČINA BISTRICA OB SOTLI 
                                                                                                                                    ŽUPAN 

                                                                                                           Franjo Debelak 
 
 
 
 



OBČINA BISTRICA OB SOTLI 
OBČINSKI SVET                                                                                                         prva obravnava 
 
Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
32/1993, 30/1998 - ZZLPPO, 127/2006 - ZJZP, 38/2010 - ZUKN, 57/2011) ter 15. člena 
Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 25/13 ) je Občinski  svet Občine Bistrica 
ob Sotli  na  svoji  ___ .  redni seji dne  _____ sprejel 
 
 
 

O  D  L  O  K 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH 

SLUŽBAH  V OBČINI BISTRICA OB SOTLI 
 
 
 

1. člen 
 
S tem odlokom se spreminja Odlok o gospodarskih javnih službah  v Občini Bistrica ob Sotli 
(Uradni list RS, št. 59/2000). 
 

2. člen 
 
Spremeni se 5. člen odloka tako, da se pika na koncu zadnje alineje zamenja s podpičjem in 
dodajo nove alineje, ki glasijo: 
 
» 9.  izvajanje informacijsko turistične dejavnosti; 
  10. izvajanje univerzalne poštne storitve; 
  11. izvajanje druge poštne in kurirske dejavnosti.«      

 
 

3. člen 
 
 
Ta odlok prične veljati  naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 
 
Datum: 
Številka: 

            OBČINA BISTRICA OB SOTLI 
  ŽUPAN  

          Franjo Debelak 
 
 
 
 
 
 


