PREDLOG
PRVA OBRAVNAVA
Na podlagi 16. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US
in 46/15), 3., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 61. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Gornja
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015), je Občinski svet Občine Gornja
Radgona, na svoji …… redni seji dne……… 2018, sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona
1. člen
V Odloku o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 71/2012) se drugi odstavek 23. člena spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Javna služba vzdrževanja občinskih cest (redno letno vzdrževanje in zimska služba) se
lahko izvaja neposredno v okviru občinske uprave, v režijskem obratu, s sklenitvijo pogodbe o
izvajanju javne službe z javnim podjetjem, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje te službe ali s
podelitvijo koncesije pravni ali fizični osebi. Javna služba se izvaja na celotnem ali določenem
območju občine. O območjih, oblikah in obsegu izvajanja javne službe odloči župan s posebnim
aktom.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona.
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OBRAZLOŽITEV:
I. UVOD
Na območju Občine Gornja Radgona je v veljavi Odlok o občinskih cestah v Občini Gornja
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 71/2012).
Navedeni odlok ureja način in izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje
občinskih cest, ki je sestavni del rednega vzdrževanja občinskih cest in drugih javnih površin na
območju Občine Gornja Radgona.
II. OBRAZLOŽITEV
Osnovni cilj, ki ga zasleduje nov predlog odloka, je možnost izvajanja vzdrževanja občinskih
cest na različne načine, in sicer neposredno v okviru občinske uprave, v režijskem obratu, v
javnem gospodarskem zavodu, v javnem podjetju in z dajanjem koncesij.
Pravna podlaga za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v
Občini Gornja Radgona je podana v 16. in 95. členu Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10,
48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), 3., 6. in 7. členu Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 –
ORZGJS40), 61. členu Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US).
Besedilo je oblikovano v skladu z določilom 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
/ZGJS/ in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi, ki določata, da lahko lokalna skupnost
zagotavlja gospodarske javne službe:
− neposredno v okviru občinske uprave,
− v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe
neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo,
− v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih služb, ki
jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni njihov cilj,
− v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega
obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska
javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno,
− z dajanjem koncesij.
III. OCENA FINANČNIH POSLEDIC
Sredstva za izvajanje vzdrževanja občinskih cest v Občini Gornja Radgona so predvidena v
proračunu občine za leto 2018. Sprejetje odloka ne bo imelo dodatnih finančnih posledic za
proračun Občine Gornja Radgona za leto 2018.
Občinskemu svetu predlagamo, da predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskih cestah v Občini Gornja Radgona obravnava in sprejme – skrajšani postopek.
PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona – prva obravnava.
Obravnava predloga odloka traja 30 dni.
Gornja Radgona, marec 2018
Pripravil:
Andrej SUBAŠIČ, l.r.
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