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ODBORU ZA KOMUNALNO DEJAVNOST IN VARSTVO OKOLJA 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽELEZNIKI 

 

 

 

Zadeva:   PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O ORGANIZACIJI 

IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE OBČINE 

ŽELEZNIKI (dopolnitev dejavnosti režijskega obrata) 

                               – predlog za obravnavo po skrajšanem postopku 

 

Pravna podlaga:   

• 49. 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),  

• 16. člen Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15, 68/19) 

  

Predlagatelj: mag. Anton Luznar, župan 

Pripravljavec:  Jolanda Pintar, dir.obč.uprave 

 

Predlog sklepa: Občinski svet občine Železniki sprejme Odlok o dopolnitvi 

Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 

občine Železniki, v predloženem besedilu. 

 

Obrazložitev: 

❖ Ocena stanja: 

Na podlagi inšpekcijskih nadzorov Tržnega inšpektorata RS v občinah je bilo ugotovljeno, 

da je za opravljanje dejavnosti plačljivega parkiranja potrebno v ustreznem odloku 

določiti, da občina opravlja dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti: 52.210 – 

spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu, kamor spada tudi obratovanje 

parkirnih prostorov in garaž. 

Občine torej dejavnosti parkirišč ne morejo opravljati v okviru splošne dejavnosti javne 

uprave – 84.110. 

Občina ima sprejet Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine 

Železniki, ki je bil spremenjen leta 2001, ko je bil ustanovljen Režijski obrat kot notranja 

organizacijska enota občinske uprave. 

 

❖ Razlogi in cilji za sprejem: 

Dejavnost urejanja javnih parkirišč se izvaja kot gospodarska javna služba. V občini 

Železniki se bo izvajala v okviru režijskega obrata, saj bi bilo zaradi majhnega obsega 

neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo. 

Zato je potrebna dopolnitev Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 

občine Železniki, in sicer v delu, kjer je določeno, katere dejavnosti se lahko opravljajo v 

režijskem obratu. Doda se dejavnost obratovanje parkirnih prostorov in garaž s plačljivim 

parkiranjem po Standardni klasifikaciji dejavnosti: 52.210, saj bo na tej podlagi možen 
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vpis v sodni register, torej občina bo tako registrirana za dejavnost plačljivega 

parkiranja. 

Predlagan je sprejem odloka po skrajšanem postopku (79. člen poslovnika občinskega 

sveta), ker gre za uskladitev z veljavno zakonodajo. 

 

❖ Sodelovanje z javnostjo: 

Predlog odloka je objavljen na spletni strani občine s pozivom za posredovanje mnenj in 

predlogov. Odbor za komunalno dejavnost in varstvo okolja je predlog obravnaval na  8. 

seji dne 14.5.2020. 

❖ Finančne posledice: 

Spremembe odloka ne predstavljajo dodatnih obremenitev za proračun Občine Železniki, 

saj stroške plačajo uporabniki. 

 

❖ Priloga:   

Sprememba odloka iz leta 2001, ko se je ustanovil Režijski obrat občine Železniki. 

 

❖ Besedilo členov:   

 

 

Na podlagi 4. 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) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15, 

68/19) je Občinski svet Občine Železniki na ..... redni seji dne ................... sprejel 

 

O D L O K  o dopolnitvi Odloka 

o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Železniki 

 
 

1. člen 

V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Železniki (Uradni 

vestnik Gorenjske, št. 25/99 in Uradni list RS, št. 96/01) se v drugem odstavku 15.a 

člena doda nova četrta alineja, ki se glasi: 

»- obratovanje parkirnih prostorov in garaž s plačljivim parkiranjem po 

Standardni klasifikaciji dejavnosti: 52.210 – spremljajoče storitvene dejavnosti 

v kopenskem prometu,« 

 
2. člen 

Ta dopolnitev odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije. 

 

Št.: 9000-.........................     Župan Občine Železniki  

Železniki, dne ........................     mag. Anton Luznar, l.r. 
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Ustanovitev Režijskega obrata občine Železniki leta 2001: 

 

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 

14/95, 26/97, 10/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00), 17. člena statuta Občine 

Železniki (UVG, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98, 21/99) in v skladu z uredbo o skupnih 

osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih 

državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98, 59/00) je Občinski svet občine 

Železniki na 26. redni seji dne 28. 11. 2001, na predlog župana sprejel  

 

 

O D L O K  

o spremembah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave 

občine Železniki 

 

 

1. člen 

 

Ta odlok določa spremembe odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave 

občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 25/99).  

 

2. člen 

 

5. člen se spremeni tako, da se črta beseda »enovit«.  

 

3. člen 

 

Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:  

»V okviru občinske uprave je ustanovljen režijski obrat, ki je notranja organizacijska 

enota občinske uprave.  

Občinska uprava v režijskem obratu lahko opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih 

javnih služb:  

– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,  

– vzdrževanje občinskih cest, zimske službe ter urejanje in vzdrževanje parkirišč,  

– urejanje zelenih površin, javnih poti, javnih površin in površin za pešce,  

– vzdrževanje in urejanje pokopališč,  

– urejanje javnih tržnic, čiščenje javnih površin in javna snaga,  

– urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje in oglaševanje,  

– oskrba s pitno vodo,  

– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,  

– ravnanje z odpadki,  

– odlaganje ostankov odpadkov,  

– vodenje javnih del,  

– upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih,  

– drugih gospodarskih javnih služb (obveznih, neobveznih), kadar bi bilo zaradi 

majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali nerentabilno ustanoviti javno 

podjetje ali podeliti koncesijo.«  

 

4. člen 

 

Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.  


