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OBČINA TRZIN 
župan, Peter Ložar 
 
Številka: 8-10/2019  
Datum: 4. 9. 2019 
 
 
OBČINA TRZIN 
OBČINSKI SVET 
 
 
ZADEVA: ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA IZVAJANJE 

OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST NA OBMOČJU 
OBČINE TRZIN – prva obravnava 
 

NAMEN: Sprejem Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske 
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju 
Občine Trzin v prvi obravnavi 
 

PRAVNA PODLAGA: 32. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 
– ORZGJS40) 
149. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – 
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – 
ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) 
16. člen Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – 
odl. US, 46/15 in 10/18) 
36. člena Zakona o javno–zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 
127/06) 
29. člen 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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 
6. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trzin (Uradni 
vestnik Občine Trzin, št. 3/08, 5/12, 11/16 in 2/17)  
18. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 – 
uradno prečiščeno besedilo in 8/06)  
 

PREDLAGATELJ: Peter Ložar, župan 
 

POROČEVALEC: Viktor Torkar, občinska uprava 
 

FINANČNE POSLEDICE: Sprejem odloka nima neposrednih finančnih posledic. Odlok 
predstavlja pravno podlago za izvedbo javnega razpisa. Po izvedbi 
javnega razpisa se z izbranim koncesionarjem sklene koncesijska 
pogodba. Plačila koncesionarju za opravljanje obvezne gospodarske 
javne službe se zagotavlja iz občinskega proračuna.  



Obrazložitev: 
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) v 16. členu 
določa, da je redno vzdrževanje javnih cest obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna 
dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad 
stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah. 
Način izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja državnih cest določi vlada, občinskih 
cest pa občina.  
 
Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) v 6. členu določa oblike zagotavljanja javnih služb, in sicer 
lokalna skupnost zagotavlja gospodarske javne službe v naslednjih oblikah: 

- 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 javnih 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. 
 
S sprejetjem odloka se določi oblika izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe rednega 
vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Trzin, in sicer z dajanjem oziroma s podelitvijo 
koncesije.  
 
Hkrati predstavlja obravnavani odlok koncesijski akt v skladu s 32. členom Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 
– ORZGJS40) in 36. členom Zakona o javno–zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06). 
 
Cilj odloka je opredelitev vsebine koncesijskega akta, kot to določa 33. člen Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 
– ORZGJS40) in 36. člen Zakona o javno–zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), in sicer 
mora koncesijski akt vsebovati: 

- dejavnosti ali zadeve, ki so predmet gospodarske javne službe, 
- območje izvajanja gospodarske javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov, 
- pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 
- morebitna javna pooblastila koncesionarju, 
- splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo 

zagotavljajo, 
- vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja, 
- začetek in čas trajanja koncesije, 
- vire financiranja gospodarske javne službe, 
- način plačila koncesionarja ali način plačila odškodnine za izvrševanje gospodarske javne službe 

oziroma varščine, 
- nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, 
- prenehanje koncesijskega razmerja, 
- organ, ki opravi izbor koncesionarja, 
- organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe, 
- druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne službe. 

 
Pri pripravi odloka smo si prizadevali pripraviti bolj splošen pravni akt, in sicer iz razloga, da ne bi 
prihajal v konflikt z vsakokratno veljavno zakonodajo in hkrati, da ne bi Občina Trzin že vnaprej 
prejudicirala tistih področij, ki jih sicer uokvirja že zakonodaja in jih je potrebno venomer, ali ob razpisu 
ali v fazi izvajanja koncesijske pogodbe, prilagajati dejanskemu stanju, zlasti v delih, ki se jih vsebinsko 



navadno določa v okviru razpisa za izbor koncesionarja in nadalje v koncesijski pogodbi. Ti deli so 
navadno zakonsko predpisani, zato ni potrebe, da bi se urejali v okviru odloka, saj s tem Občina Trzin 
tvega morebitna neskladja med zakonodajo, tudi med bodočo zakonodajo in odlokom. V posledici 
navedenega odlok postane bolj fleksibilen splošni pravni akt, katerega veljavnost in uporabnost je 
časovno in vsebinsko manj omejena, hkrati pa se Občina Trzin izogne morebitni prenormiranosti 
področja, ki se z odlokom ureja. 
 
Odlok je v delu, ki ureja razpis za izbiro koncesionarja bolj fleksibilen in omogoča prilagoditev tako 
veljavni zakonodaji kot tržnim razmeram in praksi s predmetnega področja. Občina Trzin pa v 
postopku izbire koncesionarja ne podlagi ZJN-3 vseeno pridobi ustreznega zasebnega partnerja 
(koncesionarja), saj so že v okviru ZJN-3 določeni takšni pogoji (izključitveni, ekonomski, finančni, 
tehnični) in merila, ki Občini Trzin omogočajo pridobitev ustreznega, tehnično sposobnega in 
ekonomsko-finančno solidnega partnerja. Dodatno definiranje odloka v tem delu bi pomenilo 
prenominiranje, kar bi v fazi iskanja koncesionarja lahko Občino Trzin oviralo. 
 
Sprejem odloka nima neposrednih finančnih posledic. Odlok predstavlja pravno podlago za izvedbo 
javnega razpisa. Po izvedbi javnega razpisa se z izbranim koncesionarjem sklene koncesijska pogodba. 
Plačila koncesionarju za opravljanje obvezne gospodarske javne službe se zagotavlja iz občinskega 
proračuna. 
 
Predlog sklepa:  
 
Na podlagi 32. 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), 149. člena Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 
56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), 16. člena Zakona o 
cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 36. člena Zakona o javno–
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. 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, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trzin (Uradni 
vestnik Občine Trzin, št. 3/08, 5/12, 11/16 in 2/17) ter 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 
Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 8. redni 
seji dne 9. oktobra 2019 sprejel 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin je obravnaval predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne 
občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Trzin v prvi 
obravnavi in ugotovil, da je primeren za nadaljnjo obravnavo.  
 
Pri pripravi predloga za drugo obravnavo naj upošteva pripombe, ki so bile podane na seji občinskega 
sveta. 
 
Številka: 8-10/2019                                                                                                 ŽUPAN: 
Datum: 9. 10. 2019                                                                                             Peter Ložar, l. r.                              
 
            
 


