OBČINA TRZIN
ŽUPAN
Številka: 18-5/2017
Datum: 5. 1. 2017
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, 14/15ZUUJFO in 76/16 – Odl. US), 10. in 98. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06uradno prečiščeno besedilo 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).
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 ter v letu
2016 z objavo v Uradnem vestniku OT, št. 11/16.
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.
Urejanje in vzdrževanje parkovnih površin, zelenic v javni lasti, pešpoti in drugih javnih površin
ter spomenikov lokalnega pomena in drugih estetskih objektov ter upravljanje in vzdrževanje
cestne razsvetljave, 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. Prvo navedeno izbirno gospodarsko javno službo smo črtali v
spremembah odloka v letu 2016, vendar je pri pripravi gradiva za sprejem na občinskem svetu
prišlo do pomot – črtana je bila samo delno, kar smo ugotovili pri pripravi neprečiščenega
uradnega besedila odloka. Zato predlagamo spremembo 3. in 4. člena odloka tudi z vidika
nomotehničnih smernic, saj se ne na podlagi do sedanjih sprememb ne da urediti neprečiščenega
uradnega besedila.

Oba sistema 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.: 1206-15/200627, 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 predlagani črtani izbirni gospodarski javni službi (urejanje in vzdrževanje parkovnih
površin, zelenic v javni lasti, pešpoti in drugih javnih površin ter spomenikov lokalnega pomena
in drugih estetskih objektov, upravljanje in upravljanje in vzdrževanje cestne razsvetljave)
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 javnozasebnega partnerstva oz. koncesij.
Ker je je bila izbirna gospodarska javna služba »javna razsvetljava« normirana še s posebnih
odlokom o zagotavljanju in opravljanju in o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje
koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe »javna razsvetljava« v občini Trzin, ki
je bil objavljen v Uradnem vestniku OT, št. 11/07, hkrati predlagamo tudi odpravo navedenega
materialnega predpisa.
Ker gre zgolj za uskladitev z dejanskim stanjem in upoštevanje nomotehničnih smernic pri
pripravi odloka predlagamo, da se spremembe odloka izvedejo po skrajšanem postopku.
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. 94/07uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US, 40/12-ZUJF,
14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 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) je občinski svet Občine Trzin na 18. redni
seji dne 22. 2. 2017 sprejel
SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je obravnaval predlog Odloka o spremembah Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Trzin po skrajšanem postopku in ga v predloženem
besedilu sprejel.
Številka: 18-5/2017
Datum: 22. 2. 2017

ŽUPAN:
Peter Ložar, l.r.

Predlog odloka: Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07uradno prečiščeno besedilo, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US, 40/12-ZUJF,
14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 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 18. redni seji dne 22. 2.
2017 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, 5/12 in
11/16) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Izbirne gospodarske javne službe so:
1. izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in
dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem in
2. druge dejavnosti v skladu z zakoni in odloki občinskega sveta.«
2. člen
Dosedanji 4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»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,
- hodniki za pešce, pešpoti, ulice, ceste, kolesarske steze, parkirišča in druge javne prometne
površine v naselju, s katerimi ne upravlja država,
- objekti, naprave in omrežja za oskrbo s plinom.«

3. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o zagotavljanju in opravljanju in o pogojih,
postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe
»javna razsvetljava« v občini Trzin, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku OT, št. 11/07.
4. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Številka: 18-5/2017
Datum: 22. 2. 2017

ŽUPAN:
Peter Ložar, l.r.

OPOZORILO: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni
pripomoček, glede katerega Občina Trzin ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
Občinska uprava Občine Trzin je pripravila neuradno prečiščeno besedilo Odloka o gospodarskih
javnih službah v občini Trzin, ki obsega:
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/08) in
- Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Trzin (Uradni vestnik
OT, št. 5/12)
- Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Trzin (Uradni vestnik
OT, št. 11/16)
- Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Trzin (Uradni vestnik
OT, št. _/17)
Datum: __. 3. 2017
ODLOK
O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI TRZIN
(neuradno prečiščeno besedilo NPB2)
I.

SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

Ta odlok določa vrste gospodarskih javnih služb v Občini Trzin ter načine in oblike njihovega
izvajanja. Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so določene z zakonom - obvezne
lokalne gospodarske javne službe in s tem odlokom - izbirne lokalne gospodarske javne službe.
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
2. člen
Obvezne gospodarske javne službe so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov, ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov
komunalnih odpadkov in
4. urejanje in vzdrževanje občinskih cest, ulic, javnih poti, trgov, površin za mirujoči promet,
kolesarskih stez in hodnikov za pešce.
3. člen
Izbirne gospodarske javne službe so:
1. izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dobava
zemeljskega plina tarifnim odjemalcem in
2. 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,

-

hodniki za pešce, pešpoti, ulice, ceste, kolesarske steze, parkirišča in druge javne prometne
površine v naselju, s katerimi ne upravlja država,
objekti, naprave in omrežja za oskrbo s plinom.«
III. NAČIN IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

5. člen
Gospodarske javne službe iz 2. in 3. člena tega odloka se lahko zagotavljajo v eni od naslednjih oblik:
- v javnem podjetju,
- s podelitvijo koncesije,
- v režijskem obratu,
- v javnem gospodarskem zavodu,
- v javno-zasebnem partnerstvu in
- v drugih oblikah v skladu z zakonom.
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina neposredno, s podelitvijo koncesije ali v okviru
javno zasebnega partnerstva.
Občina zagotavlja neposredno izvajanje gospodarskih javnih služb z ustanavljanjem režijskih obratov,
javnih gospodarskih zavodov in javnih podjetij.
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina sklene javno-zasebno partnerstvo.
Javno-zasebno partnerstvo se lahko izvaja kot razmerje pogodbenega partnerstva ali kot razmerje
statusnega partnerstva.
Postopki sklepanja in izvajanja javno-zasebnega partnerstva se izvajajo na podlagi zakona o javnozasebnem partnerstvu ali v skladu s posebnim zakonom ali na njegovi podlagi sprejetim predpisom za
posamezne oblike javno-zasebnega partnerstva.
6. člen
Gospodarske javne službe se opravljajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih,
organizacijskih in drugih standardov in normativov. Opravljanje posamezne gospodarske javne službe
iz 2. in 3. člena tega odloka se podrobneje uredi z odlokom, v katerem se določi:
– organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
– vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– pravice in obveznosti izvajalcev gospodarske javne službe,
– vire financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov, naprav in omrežij, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki
so lastnina občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.

IV. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
7. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
- s ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila,
- iz proračunskih sredstev,
- iz prihodkov izvajalcev javnih služb,
- iz posojil in
- iz ostalih virov.

8. člen
Storitve gospodarskih javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive, se financirajo iz cene,
ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino uporabe.
Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in ga s potrebno dokumentacijo predloži v sprejem
občinskemu svetu.
Občinski svet lahko določi, da se cene posameznih storitev plačujejo diferencirano glede na
posamezne vrste uporabnikov ali za posamezne količine porabljenih storitev.
9. člen
Storitve gospodarskih javnih služb, pri katerih ni mogoče ugotoviti njihovega uporabnika ali je to
povezano z nesorazmerno velikimi stroški, se lahko financirajo iz proračunskih sredstev.
10. člen
Občinski svet lahko za financiranje gospodarskih lokalnih javnih služb predpiše poseben davek v
skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe in nalog lokalne skupnosti.
11. člen
Infrastrukturni objekti, ki so namenjeni izvajanju gospodarskih javnih služb, se lahko financirajo tudi
iz sredstev, dobljenih s kratkoročnimi ali dolgoročnimi posojili, ki jih najame občina ali javno podjetje
s soglasjem občine.
V skladu s pogoji, ki jih določa zakon, se lahko sredstva za investicijsko izgradnjo objektov in naprav,
namenjenih za izvajanje gospodarskih javnih služb v občini, pridobivajo tudi prek javno-zasebnih
partnerstev.
V. VARSTVO UPORABNIKOV
12. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občinski svet Občine Trzin ustanovi svet za varstvo
uporabnikov javnih dobrin. Sestavo, delovno področje in pristojnosti sveta za varstvo uporabnikov
javnih dobrin uredi občinski svet s posebnim sklepom.
13. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena v tem odloku, se uporablja neposredno zakon, ki ureja gospodarske
javne službe.
Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/08) vsebuje
naslednji prehodni in končni določbi:
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Domžale s
spremembami in dopolnitvami (Uradni vestnik Občine Domžale št. 9/96 in 11/97, Uradni vestnik
Občine Trzin, št. 11/2001).
15. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Trzin (Uradni vestnik OT,
št. 5/12) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Trzin (Uradni vestnik OT,
št. 11/16) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Trzin (Uradni vestnik OT,
št._/17) vsebuje naslednjo končno določbo:
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

