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ODLOK O USTANOVITVI REŽIJSKEGA OBRATA OBČINE TRŽIČ 

 

  
 

 
Predviden terminski plan obravnave:  
- prva obravnava gradiva na 30. redni seji občinskega sveta dne 15. 9. 2022, 

- druga obravnava gradiva na 31. redni seji občinskega sveta dne 20. 10. 2022 
 

 
  
1. Pravna podlaga:  
61. člen 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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 6. in 17. člen Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN 
in 57/11 – ORZGJS40), 18. člen Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/2013 in 74/2015), 
in Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tržič (Uradni list RS, št. 
9/2012 s spremembami). 
 
 
2. Pravni temelj za sprejem odloka: 
3. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – 
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40; v nadaljevanju ZGJS) določa, 
da so gospodarske javne službe republiške ali lokalne in so lahko obvezne ali izbirne. Način 
opravljanja gospodarske javne službe lokalna skupnost predpiše z odlokom.  
 
V 6. členu ZGJS predpisuje, da lokalna skupnost zagotavlja gospodarske javne službe v 
naslednjih oblikah: 

- v režijskem obratu,  
- v javnem gospodarskem zavodu,  
- v javnem podjetju  
- s podeljevanjem  koncesij. 

 
 
3. Razlogi za sprejem odloka:  
Tržni inšpektor Tržnega inšpektorata RS, Območne enote Kranj, je Občini Tržič izdal odločbo št. 
0610-14041/2021-8-28009 z dne 20. 12. 2021, s katero je bilo Občini Tržič odrejena odprava 
nepravilnosti, in sicer na način, da bo upravljanje in urejanje javnih parkirnih površin lahko 
opravljala v okviru Občinske uprave, kar v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti predstavlja 
šifra dejavnosti 52.210 - Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu, kamor spada 
tudi obratovanje cestne infrastrukture, cestninskih postaj, mostov, tunelov, parkirnih prostorov. 
Občinska uprave ne more opravljati dejavnosti urejanja parkirišč v okviru Splošne dejavnosti javne 
uprave po standardni klasifikaciji dejavnosti 84.110.   
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4. Ocena stanja na področju, ki ga odlok ureja in poglavitne rešitve 
Občina Tržič področja obratovanja plačljivih parkirnih površin, ki obsega predvsem upravljanje 
z napravami in sistemi za zagotavljanje plačevanja parkirnin, v svojih aktih še nima urejenega. 
Dejavnost je možno opravljati v eni izmed oblik opredeljenih v 6. členu ZGJS, za-kar je 
potrebno sprejeti ustrezne odloke, kjer se določi, da Občina Tržič opravlja dejavnost 
obratovanja parkirnih prostorov po Standardni klasifikaciji dejavnosti 52.210 - Spremljajoče 
storitvene dejavnosti v kopenskem prometu (kar obsega tudi dejavnost parkirišč). Glede na 
obseg dejavnosti obratovanja parkirnih prostorov, je ocena, da je za Občino Tržič ustanovitev 
režijskega obrata najugodnejša, saj po vsebini ostaja vse enako, pravno-formalni status pa se 
prilagodi. 
 
 
5. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka:  
Sama vzpostavitev režijskega obrata ne predstavlja finančnih posledic za občinski proračun. 
Odlok ureja organizacijo in delovanje režijskega obrata.  
 
Ustanovitev režijskega obrata pa vpliva na organizacijo občinske uprave. V trenutno veljavnem 
Odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Tržič (Uradni list RS, št. 
9/12, 96/12 in 90/21; v nadaljevanju: odlok) ni podlage za ustanovitev režijskega obrata, zato 
je Odlok potrebno dopolniti na način, da se določi, da bo režijski obrat oblikovan kot nova 
organizacijska enota znotraj Urada za okolje in prostor, v okviru katere se bodo opravljale 
gospodarske javne službe.  
 

 
6. Podrobnejša vsebinska obrazložitev Odloka:  
Režijski obrat se ustanavlja za nedoločen čas in deluje na območju občine Tržič. Režijski obrat 
je samostojna organizacijska enota in ni pravna oseba. V okviru režijskega obrata se, skladno s 
Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD 2008), lahko izvaja dejavnost 52.210 - Spremljajoče 
storitvene dejavnosti v kopenskem prometu. Režijski obrat vodi vodja režijskega obrata, ki je 
neposredno odgovoren vodji Urada za okolje in prostor. V okviru režijskega obrata lahko 
delujejo zaposleni kot redno zaposleni, zaposleni po pogodbah ali zaposleni preko ustreznih 
programov javnih del. Zaposlovanje v režijskem obratu se izvaja v skladu s kadrovskim 
načrtom občine in aktom o sistemizaciji delovnih mest ter predpisih, ki urejajo položaj javnih 
uslužbencev. Za izvajanje posameznih opravil v okviru svojih dejavnosti lahko režijski obrat 
izvaja preko pogodbenih izvajalcev. Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge za 
režijski obrat na področju gospodarskih javnih služb opravlja občinska uprava. Sredstva za 
delo režijskega obrata se zagotovijo v proračunu občine. Režijski obrat se kot oblika izvajanja 
lokalne gospodarske javne službe financira s ceno javnih dobrin, iz proračuna občine, iz drugih 
virov, določenih z zakonom ali odlokom občine. Vse računovodske in knjigovodske storitve za 
režijski obrat opravlja občinska uprava občine, ki za režijski obrat vodi ločeno računovodsko 
evidenco, po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe. 

 

Režijski obrat prične delovati najkasneje v roku treh mesecev po začetku veljavnosti tega 
odloka. Občinska uprava občine v prej navedenem roku uskladi veljavne občinske predpise 
ter akt o sistemizaciji delovnih mest ter izvede ustrezne postopke za prerazporeditev delavcev 
na ustrezna delovna mesta oziroma ustrezne postopke za nove zaposlitve. 
 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 



 

7. Sodelovanje javnosti:  
– Kraj objave: spletna stran Občine Tržič,  
– Datum objave: 19. 9. 2022,  
– Naslov za posredovanje predlogov, pripomb, priporočil, mnenj javnosti: 

obcina.trzic@trzic.si,  
– Rok za podajo predlogov, pripomb, priporočil, mnenj javnosti: 30. 9. 2022.  

 
 
8. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:  

– Klemen Srna, direktor občinske uprave. 
 
 
Številka: 007-0008/2022 
Datum: 19. 9. 2022 
 
 
        Klemen Srna,  

   direktor občinske uprave 
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