
OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
  

Številka zadeve: 9000-0001/2017-13 
Datum: 22.02.2017 
 
 
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 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                                                                                                                                
                                                                                                                            ŽUPAN: 
                                                                                                                        Peter LOŽAR 
 
 
Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/2017, z dne 23.02.2017, 

- arhiv, tu (2 x). 


