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POMEN PRAVILNE OPREDELITVE PRAVNE NARAVE 

DEJAVNOSTI IZVAJALCA GJS 

•ugotovitev prav ega reži a posa ez e storitve vpraša je o vez osti i  pogojev izvaja ja  

•pravilno oblikovanje cen storitev 

•preprečeva je fi a ira ja trž ih storitev iz jav ih storitev pravila o spoštova ju ko kure e  

•zagotovitev pravilnih izkazov poslovnih izidov po dejavnostih ter preglednosti skladno s predpisi 

•presoja pogojev za dopust ost direkt e prido itve eposred ih jav ih aročil i  ko esij „i -
house“   

Za izvajalca 
GJS 

•pravilno izvajanje postopkov pregledov in potrjevanja cen 

•pravilno izvajanje pravil o subvencioniranju (ZGJS, Uredba MEDO) 

•presoja pogojev za dopust ost eposred e prido itve jav ih aročil i  ko esij „i -house“  

•izvaja je o vez osti a področju držav ih po oči 

Za o či o 

•ugotovitev, ali lahko uporabnik izbira izvajalca storitve Za uporabnike 



GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ALI STORITVE 
SPLOŠNEGA GOSPODARSKEGA POMENA  

V Pogodbi o delovanju EU se namesto izraza GJS uporablja izraz SSGP 
storitve sploš ega gospodarskega po e a . 

GJS na ravni EU niso harmonizirane. 

Klju  odsot osti har o iza ije GJS država e ore popol o a prosto 
določati GJS i  spre i jati jihovega o sega, saj je o eje a s pravili i  

ačeli PDEU. 

Omejitve v PDEU: 

- prepoved diskri i a ije glede a državlja stvo 18. čle  

- zagotovitev spoštova ja pravil o ko kure i, tudi držav ih po očeh 101.-109. čle  



GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ALI STORITVE 
SPLOŠNEGA GOSPODARSKEGA POMENA  

Skupne vrednote EU glede SSGP so določene v protokolu št. 26 k PDEU: 
•nacionalni, regionalni in lokalni organi imajo ključno vlogo in široko polje 
presoje pri zagotavljanju, naročanju in organiziranju SSGP, in sicer čim bolj 
v skladu s potrebami uporabnikov 

•SSGP ter potrebe in želje uporabnikov so po državah različne (posledica 

različnih geografskih, socialnih ali kulturnih okoliščin)  
•zagotavljanje visoke ravni kakovosti, varnosti in cenovne dostopnosti 

•zagotavljanje enake obravnave uporabnikov 

•spodbujanje splošnega dostopa in pravic uporabnikov 



VZPOREDNICE MED SSGP IN GJS  

Država a siste ski rav i določi o seg GJS. 

GJS ora slediti potre a  upora ikov do iček i prepoveda , je pa podreje  
zagotavljanju javnih dobrin). 

GJS morajo biti cenovno dostopne. 

Uporabnike je treba obravnavati enako. 

GJS je z vidika evropskega prava mogoče opredeliti kot SSGP! 



GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

Dejav ost kot GJS zagotavlja država ali o či a traj o, 
nemoteno in v javnem interesu.) 

Gospodarska jav a služ a se a siste ski rav i predpiše 
o vez o z zako o   ZGJS, Odloč a US RS, št. U-I-49/95, 

Poročilo Raču skega sodišča št. 6-15/2006-27). 

O či e lahko predpisujejo ači  izvajanja GJS, ne pa 
jihovo vse i o raze  če i pose e  zako  to dopuščal , 

si er tvegajo eustav ost o či skih odlokov. 



GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

Obvezne GJS na področju varstva okolja (149/1 ZVO-1) : 

•oskrba s pitno vodo 

•odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode 

•zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 

•obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 

•odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 

•urejanje in čiščenje javnih površin 

 

Izbirni GJS na področju ogrevanja (284. člen EZ-1): 

•distribucija toplote 

•dejavnost distribucije drugih energetskih plinov 

 

Obvezna GJS na področju vzdrževanja cest (16. člen ZCes-1): redno vzdrževanje občinskih javnih cest 



GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE  
Pokopališka, pogreba in geodetska dejavnost 
Pokopališka dejavnost po ZPPDej obsega upravljanje in urejanje pokopališč ter naslednje storitve: 
•izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja  
•oddaja grobov v najem 

•vodenje evidenc 

•izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališča 

pri čemer ne gre več za GJS, vsebinsko pa gre v določenem delu še vedno za naloge v javnem interesu (oddaja 
grobov, vodenje evidenc, soglasja)! 

 

Obvezna GJS na področju pogrebne dejavnosti (3/1 ZPPDej): 24-urna dežurna služba 

 

Lokalna geodetska služba po ZGeoD-1: 

•ni izrecno opredeljena kot GJS 

•dejavnost lahko občina podeli tudi koncesionarju 

*Gre za dejavnost, ki je po vsebini podobna GJS in jo je zaradi javnega pooblastila treba obravnavati v okviru 

javnega dela storitev izvajalca GJS. 

 



GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE  
Financiranje 

Splošno: 
•Pri GJS individualne komunalne rabe (na področju varstva okolja, ogrevanja, predvidoma tudi na področju 
24-urne dežurne službe) se upoštevajo s strani države predpisana pravila (uredbe, pravilniki…). 
•Na ravni posamezne GJS individualne komunalne rabe načeloma velja pravilo pokrivanja stroškov in 
morebitnega donosa (kar pač pravila omogočajo).  
 

Nekatere posebnosti financiranja GJS po Uredbi MEDO: 

•Poračuni cen po Uredbi MEDO cen (česar pri drugih GJS individualne komunalne rabe zaenkrat še ni). 
•Uredba MEDO omejuje subvencioniranje (vprašanje ustavne skladnosti, saj za to ni podlage v 149. členu 
ZVO-1?!?). 

•Upoštevanje rezultatov posebnih storitev je obvezno (večna dilema, ali je mogoče pozitivni rezultat tržnih 
storitev porabljati za pokrivanje stroškov GJS po Uredbi MEDO).  



GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE  
Financiranje 

Ostale GJS individualne komunalne rabe: 

•Pokrivanje negativnih rezultatov iz tržnih storitev načeloma ni prepovedano. 
•Subvencioniranje (npr. pri GJS na področju ogrevanja) ni predpisano, vendar ga dopušča 4. 
odstavek 59. člena ZGJS. 
 

Pri GJS kolektivne komunalne rabe (urejanje javnih površin, redno vzdrževanje občinskih cest, 
javna razsvetljava):  

•cene skladno z 28. členom ZJN-3 ne smejo presegati tržnih cen („vrednost predmeta naročanja je 
enaka ali nižja od cen za ta predmet na trgu“); 
•načeloma z rezultatom vseh GJS kolektivne komunalne rabe pri posameznem izvajalcu naj ne bi 
izvajalec ustvarjal presežnega dobička (donos na kapital);   
•pokrivanje negativnih rezultatov iz tržnih storitev načeloma ni prepovedano. 
 

 



UPRAVNE NALOGE  

 

 

 

 

 

  

 

O či e i orale pokrivati stroške ker gre za uprav e aloge do ička izvajal i GJS e i s eli dosegati . 

Pokriva je iz trž ega do ička e pose ih storitev  ačelo a e i s elo iti spor o. 

Primeri javnih pooblastil po Zakonu o gradivi objektov 

Projektni pogoji Soglasja k projekt i  rešitva  Soglasja za priključitev 

Javno pooblastilo 

Je aloga orga ov držav e o či ske  uprave. Formalno-prav o i a z ačaja gospodarske dejav osti. 

Zako  o gospodarskih jav ih služ ah 

Določa je pogojev i  daja ja soglasij k dovolje je  za posege v okolje i  prostor, se lahko pre ese kot jav o poo lastilo a izvajalce GJS. 

Zako  o sploš e  uprav e  postopku 

Jav o poo lastilo za vode je i  odloča je v uprav ih zadevah se podeli z zako o . 



TRŽNE DEJAVNOSTI   
V predpisih, teoriji in praksi se uporabljajo izrazi: 

•tržna dejavnost 
•ekonomska aktivnost 

•gospodarska dejavnost 

•trgovina 

•podjetje… 

 

Pomen in namen vseh izrazov je po vsebini enak: gre za dejavnost, ki se opravlja v tržnem okolju! 
 

Po sodni praksi SEU je v okviru konkurenčnega prava „podjetje“ subjekt, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, 
ne glede na: 

•pravni status 

•lastništvo 

•način financiranja 

in tudi prevzema finančna tveganja, povezana z opravljanjem dejavnosti. 



TRŽNE DEJAVNOSTI   
Gospodarska dejavnost po sodni praksi Sodišča EU 

GOSPODARSKA 
DEJAVNOST 

Prostovoljnost 

Ponujanje 

blaga/storitev 
 

Trg 

Plačilo do iček 
ali vsaj pokritje 

stroškov  
 



TRŽNE DEJAVNOSTI   
Kaj je trg? 

Ali izvajal i astopajo kot osil i izključ ih pravi ? 

Ali obstaja (vsaj potencialna) konkurenca? 

Ali so proizvodi ali storitve, ki jih potroš ik ali upora ik 
šteje za za e ljive ali ado estljive glede a jihove 

lastnosti, ceno ali namen uporabe? 



POSEBNE STORITVE KOT POSEBNE VRSTE TRŽNE 
DEJAVNOSTI ALI KOT NEOBVEZNE STORITVE GJS? 

 

Izraz se uporablja v nekaterih podzakonskih aktih in v praksi, v sodni praksi SEU ga ni 

zaslediti. 

 

Omenja jih Uredba MEDO (11/1): 

•gre za storitve, pri katerih izvajalec uporablja GJI, 

•gre za prodajo stranskih proizvodov, ki nastanejo pri izvajanju GJS 

•upoštevajo se pri izračunih cen storitev GJS po Uredbi MEDO 

 

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 

•„izvajanje neobveznih storitev javne službe z GJI“ 
•za izvajanje posebnih storitev je obvezno soglasje lastnika GJI (ter proste kapacitete) 



POSEBNE STORITVE KOT POSEBNE VRSTE TRŽNE 
DEJAVNOSTI po Uredbi o odvajanju in čiščenju 

 

Primeri posebnih storitev po Uredbi o odvajanju: 

•odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo 
z zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100 m2 (in pripadajo objektu, iz 

katerega se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh 

– 9. točka 1. odstavka 15. člena Uredbe o odvajanju) – in občina ni določila, da gre 
za GJS; 

•odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo 
z nejavnih površin, večjih od 100 m2 (1. alineja 2. odstavka 15. člena Uredbe o 
odvajanju) 

•odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno 

kanalizacijo. 



POSEBNE STORITVE KOT POSEBNE VRSTE TRŽNE 
DEJAVNOSTI po Uredbi o odvajanju in čiščenju 

Posebne storitve v zvezi z industrijsko odpadno vodo so lahko izključno tržne storitve 
(definicija „neobveznih storitev javne službe“ nima zakonske pravne podlage) ker 
•občina mora zagotavljati izvajanje obveznih občinskih GJS (tako ZGJS in ZVO-1) 

•odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode že skladno s 149. členom ZVO-1 ni (in ne 

sme biti) gospodarska javna služba 

 

Posebne storitve v zvezi s padavinsko odpadno vodo:  

•odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode je skladno s 149. člen ZVO-1 obvezna GJS 

•ker ZVO-1 ne daje pooblastila za takšno določanje obsega GJS, je v tem delu vprašljiva 
ustavnost Uredbe  

•če izhajamo iz predpostavke, da je Uredba ustavno sprejemljiva, pa ni mogoče govoriti o 
storitvah javne službe, ampak o tržni dejavnosti   
 



POSEBNE STORITVE KOT POSEBNE VRSTE TRŽNE 
DEJAVNOSTI po Uredbi o oskrbi s pitno vodo 

 

Uredba o oskrbi s pitno vodo 

določa le, da je posebna storitev oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda, ki se ne šteje za 
GJS po tej Uredbi. 

 

Ključno torej je, da: 
•ne gre za storitev, ki bi bila v uredbi opredeljena kot gospodarska javna služba 

•se za izvajanje storitve uporablja gospodarska javna infrastruktura (javni vodovod) 

 

Pri posebnih storitvah po Uredbi o oskrbi s pitno vodo gre torej nedvoumno za tržne storitve. 



POSEBNE STORITVE KOT POSEBNE VRSTE TRŽNE 
DEJAVNOSTI - Sklepno 

Zato gre z vse i posledi a i  pri POSEBNIH STORITVAH ZA TRŽNE STORITVE. 

UPORABA POSEBNIH STORITEV NI OBVEZNA, KER PRAVILOMA  OBSTAJA MOŽNOST IZBIRE S STRANI UPORABNIKA. 

Na področju odvaja ja i  čišče ja: „ eo vez a jav a služ a“ Na področju oskr e s pit o vodo: vsaka storitev, ki i GJS 

NA PODROČJU GJS VSEBINO GJS SKLADNO Z ZAKONOM  DOLOČA VLADA Z UREDBO. 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE SE DOLOČIJO Z ZAKONOM 



POSEBNE STORITVE KOT POSEBNE VRSTE TRŽNE 
DEJAVNOSTI - Omejitve 

Za izvajalca GJS 

• prido itev soglasja za upora o GJI od o či e 

• uporaba GJI za posebne storitve le v primeru prostih kapacitet 

• prepoved ustvarja ja izgu e preprečeva je fi a ira ja iz e  GJS  

• prihodki pose ih storitev z a jšujejo e o GJS 11. čle  Ured e MEDO  

• uporabnikov izvajalec ne more prisiliti k uporabi posebnih storitev 

• izvajale  lahko si er postavi pogoje odočega raz erja, ve dar jih upora ik i dolža  sprejeti lahko išče druge rešitve  

 

Za o či e 

• upora ikov i ogoče z odloki „prisiljevati“ k upora i pose ih storitev 

• upora iko  i dopust o e ostra sko določati pogojev i  e  pose ih storitev 



SKLEP 

• velik obseg različnih dejavnosti izvajalcev GJS 

• vpetost izvajalca med različne interesne skupine (občine, uporabniki storitev GJS, 
uporabniki posebnih storitev, nadzorni organi podjetja in občin itd.) 

• prepoznavanje pravne narave posamezne dejavnosti (storitve) je zaradi množice 
zapletenih, nelogičnih in pogosto medsebojno nasprotujočih in nepreglednih predpisov 
izredno težko 

• pravilna pravna opredelitev dejavnosti je pomembna predvsem zaradi: 

a) pravilne identifikacije pravic in obveznosti uporabnikov 

b) pravilnega evidentiranja in financiranja storitev 

c) upoštevanja omejitev regulacije s strani občin 

• posebne storitve so tržne storitve, zato je treba biti pri enostranskem predpisovanju 
obveznosti uporabnikov teh storitev posebej „zadržan“  



KONTAKTNI PODATKI 
INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE 

Slovenska cesta 56 

1000 Ljubljana 
 

 

ag. Boris Jagodič, u iv. dipl. prav. 
direktor 

+386 (0)41 374 358  

     
boris.jagodic@javne-sluzbe.si  

www.javne-sluzbe.si   
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