
 

 

OBČINA TRZIN 
Ž U P A N 
 
Številka: 15-9/2016 
Datum: 5. 9. 2016 
 
OBČINA TRZIN 
Občinski svet 

 

Zadeva: ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH 
SLUŽBAH V OBČINI TRZIN – SKRAJŠANI POSTOPEK 

Namen: Sprejem Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trzin 
– skrajšani postopek  
 
Pravna podlaga: 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (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), 10. in 98. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno prečiščeno 
besedilo 2 in 8/06), 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), 2. in 3. 
člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06). 
 
Predlagatelj: Peter Ložar, župan 
 
Poročevalec: Andrej Gril, občinska uprava 
          
Obrazložitev: Občina Trzin je v letu 2008, na podlagi določil zakona o gospodarskih javnih 
službah, sprejela Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 
3/08). Odlok je bil spremenjen v letu 2012 z objavo v Uradnem vestniku OT, št. 5/12. 
 
2. člen zakona o gospodarskih javnih službah opredeljuje, da se z gospodarskimi javnimi službami  
zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno 
proizvajanje v javnem interesu zagotavlja Republika Slovenija oziroma občina ali druga lokalna 
skupnost zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu. 
V povezavi z 8. členom predmetnega zakona se gospodarske javne službe financirajo s ceno 
javnih dobrin, iz proračunskih sredstev in iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom 
lokalne skupnosti. 
 
Navedene javne službe, ki jih s spremembo odloka črtamo iz izbirnih gospodarskih javnih služb 
je Občina Trzin bodisi oddajala po sistemu javnega naročanja in ne po sistemu javnih razpisov 
oz. koncesij oz. jih je opravljala sama. Oba sistema sicer zagotavljata preglednost in javno objavo, 
vendar sistem koncesij uporabljamo predvsem tam, kjer na trgu ni posebnega interesa za izvajanje 
javne službe je pa za koncedenta pomembna in želi nuditi uporabnikom storitev oziroma kadar se 
gospodarske javne službe financirajo s ceno javnih dobrin (npr. v obliki omrežnine pri vodovodu, 
kanalizaciji, plinu, ipd.).  
Računsko sodišče Republike Slovenije je v Revizijskem poročilu o pravilnosti določitve oblik in 
podelitve izvajanja obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb v letu 2005, št.: 1206-15/2006-
27, Ljubljana, 20. 8. 2007 in v Porevizijskem poročilu o popravljalnih ukrepih Občine Brežice, 
Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Nova Gorica, Občine Sežana, Ministrstva za 



 

 

gospodarstvo, Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za promet, št.: 1206-15/2006-35, 
Ljubljana, 5. 2. 2008, kot ustrezen ukrep ocenilo, da občine v lastnih odlokih o gospodarskih 
javnih službah opredelijo zgolj tiste gospodarske javne službe, ki so določene s strani zakona o 
gospodarskih javnih službah oziroma jih koncedent dejansko oddaja v izvajanje prek 
koncesijskega akta.  
 
Ker za predlagane črtane izbirne gospodarske javne službe (urejanje in vzdrževanje parkovnih 
površin, zelenic v javni lasti, pešpoti in drugih javnih površin ter spomenikov lokalnega pomena 
in drugih estetskih objektov, upravljanje in vzdrževanje turistične infrastrukture in izvajanje 
sejemskih prireditev, upravljanje in vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti občine, gradnja in 
postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje, plakatiranje in okraševanje občine, upravljanje 
in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo) izvajanje poteka prek sistema javnega naročanja 
oz. gospodari občina neposredno sama, predlagamo črtanje navedenih služb iz odloka. 
Uskladitev ne pomeni zmanjšanje javnega nadzora nad izvajanje teh služb ampak zgolj izvajanje 
javne službe v primernejši oz. dejanski obliki, po sistemu javnih naročil in ne po sistemu javno-
zasebnega partnerstva oz. koncesij. 
 
Ocena finančnih posledic: Sprejem Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih javnih 
službah ne bo imel finančnih posledic za sprejeti občinski proračun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Predlog sklepa: Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-
uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US, 40/12-ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO), 10. in 98. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno 
prečiščeno besedilo in 8/06), 95. in 100. člena Zakona o cestah/ZCEs-1 (Uradni list RS, št. 
109/10, 48/12, 36/14-Odl. US) ter 3., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 2. in 3. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu 
(Uradni list RS, št. 127/06) je občinski svet Občine Trzin na 15. redni seji dne 14. 9. 2016 sprejel  
 
 

SKLEP 

Občinski svet Občine Trzin je obravnaval in sprejel predlog Odloka o spremembah Odloka o 
gospodarskih javnih službah v Občini Trzin po skrajšanem postopku in v predloženem besedilu.   
  

Številka: 15-9/2016                                                    ŽUPAN:  
Datum: 14. 9. 2016                                                                       Peter Ložar, l.r. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Predlog odloka: Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (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), 10. in 98. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno 
prečiščeno besedilo in 8/06), 3., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 2. in 3. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list 
RS, št. 127/06) je občinski svet Občine Trzin na 15. redni seji dne 14. 9. 2016 sprejel   
 

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V 
OBČINI TRZIN 

 
1. člen 

V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/08 in 5/12) se 
v 3. členu črta dosedanjo 2., 3., 4. in 6. točko. Dosedanja 5. točka se spremeni tako, da se glasi: »3. 
upravljanje in vzdrževanje cestne razsvetljave in«. Zadnja točka se ustrezno preštevilči. 
 

2. člen 

V 4. členu se dosedanja sedma alineja spremeni tako, da se glasi »- objekti, naprave in omrežja 
cestne razsvetljave,«. 
Črtajo se dosedanja osma, deveta, enajsta in dvanajsta alineja. 
Dosedanja deseta alineja se spremeni tako, da se na koncu stavčno ločilo vejica »,« nadomesti s 
stavčnim ločilom pika ».«. 
 

3. člen 

(začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
 
Številka: 15-9/2016                                                                                                ŽUPAN: 
Datum: 14. 9. 2016                                                                                        Peter Ložar, l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

DO SEDAJ 

3. člen 

Izbirne gospodarske javne službe so: 

1. izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in 
dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem, 

2. urejanje in vzdrževanje parkovnih površin, zelenic v javni lasti, pešpoti in drugih javnih 
površin ter spomenikov lokalnega pomena in drugih estetskih objektov, 

3. upravljanje in vzdrževanje turistične infrastrukture in izvajanje sejemskih 
prireditev,  

4. upravljanje in vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti občine,  

5.  upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave ter okraševanje občine, 

6.  upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo in  

7.  druge dejavnosti v skladu z zakoni in odloki občinskega sveta. 

 

4. člen 

Infrastrukturni objekti in naprave, potrebni za izvajanje gospodarskih javnih služb v občini so: 

- objekti, naprave in omrežja za oskrbo naselja z vodo, 

- objekti, naprave in omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, 

- objekti in naprave za odvajanje padavinskih odpadnih voda, 

- objekti, naprave in omrežja za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi, 

- objekti in naprave za odstranjevanje komunalnih odpadkov, 

- objekti, naprave in omrežja za oskrbo s plinom, 

- javna razsvetljava in svetlobno signalne naprave cestne prometne signalizacije, 
horizontalna in vertikalna cestna signalizacija in oprema, 

- javni parki, nasadi, drevoredi, zelenice in javna otroška igrišča, 

- objekti za šport in rekreacijo, 

- hodniki, pešpoti, dovozne poti, ulice, ceste, kolesarske steze, parkirišča in druge javne 
prometne površine v naselju, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste, 

- objekti in naprave za plakatiranje in okraševanje občine in  

- skupna turistična infrastruktura in sejemski prostori. 

 
 
PO SPREMEMBI 
 

3. člen 

Izbirne gospodarske javne službe so: 

1. izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in 
dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem, 

2. urejanje in vzdrževanje parkovnih površin, zelenic v javni lasti, pešpoti in drugih javnih 
površin ter spomenikov lokalnega pomena in drugih estetskih objektov, 

3.   upravljanje in vzdrževanje cestne razsvetljave in 

4.  druge dejavnosti v skladu z zakoni in odloki občinskega sveta. 

 
 



 

 

4. člen 

Infrastrukturni objekti in naprave, potrebni za izvajanje gospodarskih javnih služb v občini so: 

- objekti, naprave in omrežja za oskrbo naselja z vodo, 

- objekti, naprave in omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, 

- objekti in naprave za odvajanje padavinskih odpadnih voda, 

- objekti, naprave in omrežja za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi, 

- objekti in naprave za odstranjevanje komunalnih odpadkov, 

- objekti, naprave in omrežja za oskrbo s plinom, 

- objekti, naprave in omrežja cestne razsvetljave, 

- hodniki, pešpoti, dovozne poti, ulice, ceste, kolesarske steze, parkirišča in druge javne 
prometne površine v naselju, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste. 

 


