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OBČINSKI SVET
OBČINE BRDA

ZADEVA: OBRAVNAVA IN SKLEPANJE O PREDLOGU ODLOKA O USTANOVITVI
REŽIJSKEGA OBRATA V OBČINI BRDA – SKRAJŠANI POSTOPEK –
obrazložitev
Predlagatelj: Franc Mužič, župan Občine Brda
Gradivo pripravila: Anita Manfreda, direktorica občinske uprave Občine Brda v sodelovanju
s Sašo Pegam – Tarin d.o.o.
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v
Občini Brda ter cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka:
Pravno-organizacijsko lahko občina v skladu s 6. členom Zakona o gospodarskih javnih
službah (ZGJS) zagotavlja obvezne gospodarske javne službe v eni izmed naslednjih oblik:
– v režijskem obratu,
– v javnem gospodarskem zavodu,
– v javnem podjetju,
– z dajanjem koncesij.
Režijski obrat, predviden s predloženim Odlokom o ustanovitvi režijskega obrata (v
nadaljevanju besedila: Odlok), ne bo samostojna pravna oseba, temveč bo skladno s 17.
členom ZGJS organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske
uprave Občine Brda.
V samem odloku so določena delovna področja režijskega obrata, njegove temeljne naloge,
organiziranost, pristojnosti in podobno. Predvideno je, da režijski obrat lahko opravlja
naslednje dejavnosti:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

upravljanje in urejanje javnih parkirišč,
dejavnost plakatiranja in oglaševanja,
vzdrževanje občinskih javnih cest,
koordinacija okraševanja naselij,
urejanje in čiščenje javnih tržnic,
izvajanje posameznih del v zvezi z vzdrževanjem stanovanj, poslovnih prostorov in ostalih
javnih objektov v lasti in uporabi občine,
izvajanje posameznih del v zvezi z vzdrževanjem javnih površin, površin za pešce, zelenih
površin in otroških igrišč,
izvajanje posameznih del v zvezi z vzdrževanjem prometne signalizacije,
izvajanje posameznih del pri upravljanju ter urejanju pokopališč,
urejanje, čiščenje in vzdrževanje javne športne infrastrukture in skrb za obratovanje
športne infrastrukture,
urejanje javnih površin ter infrastrukture za potrebe javnih prireditev,
urejanje, čiščenje in vzdrževanje objektov in prostorov v lasti in uporabi občine,
vzdrževanje avto strojnega parka v lasti in uporabi občine,
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– druge dejavnosti po odredbi župana ali direktorja občinske uprave.
Ob navedenem bo režijski obrat lahko opravljal tudi naloge iz drugih področij ter druge
dejavnosti, ki so opredeljene z občinskimi odloki in predpisi, ki urejajo gospodarske javne
službe.
Ustanovitev režijskega obrata v Občini Brda je po proučitvi vseh dejstev utemeljena, saj je
takšna rešitev izvajanja določenih javnih služb in ostalih dejavnosti za občino bolj ekonomična,
zmanjšali se bodo namreč stroški izvajanja dejavnosti ter povečala kakovost izvajanja storitev.
3. Pravne podlage, po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju:
Odlok je pripravljen upoštevajoč naslednje pravne podlage:
– 61. člen Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 – ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO,
11/2018 – ZSPDSLS-1 in 30/2018);
– 6. in 17. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Uradni list RS, št. 32/1993,
30/1998 – ZZLPPO, 127/2006 – ZJZP, 38/2010 – ZUKN in 57/2011 – ORZGJS40);
– 11. člen Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Brda
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2008 in 50/2015);
– 5. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brda (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 26/2012 in 8/2013) in
– 8. člen Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin št. 26/2017 in 16/2018).
4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:
S tem Odlokom se celovito ureja ustanovitev ter delovanje režijskega obrata ter določa njegov
status, delovno področje ter druga vprašanja povezana z delovanjem režijskega obrata.
Režijski obrat se ustanavlja za nedoločen čas ter bo deloval na območju Občine Brda.
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:
S sprejetjem Odloka glede materialnih obveznosti Občine Brda ni sprememb.
6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok:
Občinskemu svetu Občine Brda predlagamo, da obravnava osnutek Odloka in ga sprejme.
Pisna obrazložitev s predlogom odloka je bila podana s strani predlagatelja.
7. Predlog za skrajšani postopek
Ker je predvidena ustanovitev režijskega obrata z dnem 1.1.2020 in gre v zadevi tudi za nujno
uskladitev z Odlokom o gospodarskih javnih službah, ki že predvideva, da se določene javne
službe zagotavljajo v režijskem obratu, predlagamo, skladno z določili 86. člena Poslovnika
občinskega sveta Občine Brda (Uradno glasilo občine Brda, št. 4/2006 in 6/2018), da Občinski
svet Občine Brda sprejme Odlok po hitrem postopku.
Občinskemu svetu Občine Brda se predlaga, po razpravi, v sprejem naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Brda sprejme Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Brda.

Pripravila:
Anita Manfreda
Direktorica občinske uprave

Župan
Franc Mužič
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OBČINA BRDA
OBČINSKI SVET

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. glasilo slovenskih občin št. 26/2017, 16/2018)
je Občinski svet Občine Brda na _______ seji dne _____________ sprejel

SKLEP

1.
Občinski svet Občine Brda sprejme Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Brda.
2.
Ta sklep velja takoj.
Številka: 0145-08/2019Datum:

ŽUPAN
Franc Mužič
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