
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. 03/08), 

- Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 05/2012), 

- Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 11/16) in 

- Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 2/17). 

 
Datum: 03.03.2017 
 

O D L O K 
    O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI TRZIN 

(neuradno prečiščeno besedilo NPB3) 
 

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. 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,  



 2 

5. gradnja in postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje, plakatiranje in okraševanje 
občine, 

3.  upravljanje in vzdrževanje cestne razsvetljave in  

6.  upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo 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, kolesarske steze, parkirišča in druge javne prometne površine 
v naselju, s katerimi ne upravlja država, 

- objekti, naprave in omrežja za oskrbo s plinom, 

- objekti, naprave in omrežja cestne razsvetljave, 

- 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. 

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.  
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Postopki sklepanja in izvajanja javno-zasebnega partnerstva se izvajajo na podlagi zakona o javno-
zasebnem 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. 
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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. 03/08) 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. 05/2012) 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: 
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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. 2/17) vsebuje naslednje končne določbe: 
 

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. 
 

 
 


