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Članicam in članom občinskega sveta
Občine Straža
Zadeva:

Predlog Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Straža obrazložitev

Namen:

Obravnava in sprejem v prvi obravnavi

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010
Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF)
Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/1998ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011)
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Straža (Uradni list RS, št.
75/2008)
Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13)

Predlagatelj:

Župan Alojz Knafelj

Poročevalec:

Dušan Krštinc – direktor občinske uprave

Obrazložitev:

Zagotavljanje opravljanja lokalnih javnih služb določata Zakon o lokalni
samoupravi (v nadaljevanju: ZLS) in Zakon o gospodarskih javnih službah (v
nadaljevanju: ZGJS).
ZLS v 21. členu med drugim določa, da občina gradi, vzdržuje in ureja lokalne
javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine. V 49. členu
določa, da občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in
razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske
pristojnosti.
V 61. členu določa, da občina zagotavlja opravljanje lokalnih javnih služb:
· neposredno v okviru občinske uprave,
· z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
· z dajanjem koncesij,
· z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
ZGJS v 3. členu določa, da način opravljanja gospodarske javne službe
predpiše lokalna skupnost z odlokom. V 6. členu določa, da lokalna skupnost
zagotavlja gospodarske javne službe v naslednjih oblikah: režijski obrat, javni
gospodarski zavod, javno podjetje, dajanje koncesij.
Režijski obrat se oblikuje kot samostojna ali nesamostojna organizacijska
enota v občinski upravi. V poštev pride, kadar zaradi majhnega obsega ali

značilnosti javne službe ni ekonomično oz. je neracionalno ustanoviti javno
podjetje ali podeliti koncesijo.
V skladu s 17. členom ZGJS se režijski obrat organizira kot nesamostojen ali
kot samostojen režijski obrat po predpisih, ki urejajo upravo oziroma službe
lokalnih skupnosti. Režijski obrat ni pravna oseba.
Predlagana je ustanovitev režijskega obrata kot nesamostojne organizacijske
enote občinske uprave za izvajanje naslednjih gospodarskih javnih služb:
- vzdrževanje občinskih javnih cest in poti, površin za pešce in zelenih
površin,
- urejanje in čiščenje javnih površin,
- oglaševanje, plakatiranje in obveščanje,
- upravljanje in urejanje pokopališč ter opravljanje pokopališke in pogrebne
službe,
- urejanje javne razsvetljave, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih
javnih površin v naselju,
- upravljanje in vzdrževanje javnih objektov za šport in rekreacijo,
- urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in lokalnih cest, prometne in druge
signalizacije ter javnih parkirišč,
- okraševanje naselij.
in dejavnosti izvajanja programov javnih del.
Režijski obrat bo izvajal v okviru zagotavljanja gospodarskih javnih služb iz
prejšnjega odstavka tiste dejavnosti, ki se ne izvajajo s podelitvijo koncesije in
tiste dejavnosti, ki predstavljajo dopolnitev dejavnostim, ki se izvajajo s
podelitvijo koncesije.
Finančne posledice:

Sprejem Odloka ne predstavlja dodatnih finančnih obremenitev.

Predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Straža
v prvi obravnavi.

Župan Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

Priloga:
- Predlog Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Straža

