
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka:  032-0001/2019-6 

Datum: 18.12.2019 

 

OBČINSKI SVET OBČINE DOL PRI LJUBLJANI 

 

 

ZADEVA:           PREDLOG SKLEPA O RAZVELJAVITVI ODLOKA O ORGANIZACIJI  

      REŽIJSKEGA OBRATA  

              

                                        

 

PRAVNA PODLAGA:    29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. 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 15. 

člen Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Ur. l. RS, št. 3/2018 – 

UPB2) 

 

PREDLAGATELJ:              Željko Savič, župan 

 

 

NAMEN:                               obravnava in sprejem 

 

 

PREDLOG SKLEPA:        

 

1. Odlok o organizaciji režijskega (Ur. l. RS, št. 15/2015) se v celoti razveljavi.  

 

2. Razveljavitev odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 

 

 

Željko Savič, župan l.r. 

 

ŽUPAN 

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani 

Telefon: 01/5303 240 

e-pošta: obcina@dol.si  

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457


Obrazložitev: 

 

Marca 2015 je občinski svet sprejel Odlok o organizaciji režijskega obrata (Ur.l. RS, št. 

15/2015), ki je določal vprašanja povezana s statusom, delovnim področjem ter pooblastili 

režijskega obrata v občini. Organiziran je kot nesamostojna notranja organizacijska enota v 

okviru občinske uprave, ki opravlja naslednje lokalne gospodarske javne službe: 

- oskrba s pitno vodo,  

- urejanje in čiščenje javnih površin,  

- vzdrževanje, gradnja in čiščenje občinskih cest, zelenih in drugih površin,  

- pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču,  

- vzdrževanje, upravljanje, gradnja in čiščenje stavb, objektov in nepremičnin v lasti ali 

upravljanju občine,  

- plakatiranje, izobešanje zastav, okraševanje naselij in stavb ter drugih objektov,  

- upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve,  

- komunalno opremljanje in gospodarjenje z zemljišči in objekti,  

- vzdrževanje, upravljanje in gradnja javne razsvetljave ter 

- druga dela in naloge, določene s predpisi občine ali v interesu občine. 

 

Čeprav je bil režijski obrat vzpostavljen že v letu 2015 pa svoje funkcije kljub velikim 

investicijam (traktor, kombi, mulčer, ipd.) ni opravljal, saj je imela občina za izvajanje večine 

gospodarskih javnih služb sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci (oskrba s pitno vodo iz 

lokalnih vodovodov, gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in zimska služba, 

upravljanje s pokopališči in pogrebne storitve, vzdrževanje, upravljanje in gradnja javne 

razsvetljave). Poleg tega so se stroški za delovanje režijskega obrata v preteklem mandatu iz 

leta v leto povečevali in so tako v letu 2018 že presegli 600.000 EUR. 

 

Na pretekle nepravilnosti je bila občina opozorjena tudi s strani notranje revizije, ki je v poročilu 

ugotovila, da je Občina Dol pri Ljubljani že v letu 2007 sprejela Odlok o koncesiji za 

opravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanja javne razsvetljave. Pomeni, da je občina 

sprejela koncesijski akt, s katerim je določila predmet in pogoje za podelitev koncesije ter 

uredila druga vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljene koncesije za urejanje javne razsvetljave. 

Prav tako je občinski svet Občine Dol pri Ljubljani v letu sprejel Odlok o predmetu in pogojih 

za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih 

površin v Občini Dol pri Ljubljani. S tem odlokom je občina določila predmet in pogoje 

opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest.   

Občina je tako v letu 2015, v mandatu prejšnjega župana, s sprejetjem  novega Odloka o 

organizaciji režijskega obrata spremenila obliko zagotavljanja gospodarskih javnih služb, ni pa 

razveljavila ali spremenila predhodno že sprejetih aktov (zgoraj omenjenih odlokov) na tem 

področju, ki tako še vedno veljajo.  

 

Notranja revizija je nadalje ugotovila, da režijski obrat ne posluje v obsegu, kot je bil predpisan 

z občinskimi akti, kajti večino gospodarskih javnih služb se še vedno izvaja preko koncesijskih 

ali drugih razmerij. Pri pregledu letnega poročila za leto 2018 je ugotovila tudi, da Izkaz 

prihodkov in odhodkov režijskih obratov od 01.01.2018 do 31.12.2018 izkazuje negativno 

razliko med prihodki in odhodki oz. prihodki niso izkazani, kar ni pravilno. Zato vodstvu občine 

priporoča, da vsebinsko uskladi med seboj veljavne akte, ki se nanašajo na ustanovitev in 

(ne)poslovanje režijskega obrata. 

  

Občina namerava z ukinitvijo Odloka o organizaciji režijskega obrata nekatere lokalne 

gospodarske javne službe (urejanje in čiščenje javnih površin, plakatiranje, izobešanje zastav, 



okraševanje naselij in stavb ter drugih objektov, ipd.) izvajati v lastni režiji, v okviru občinske 

uprave, druge gospodarske javne službe pa bo izvajala preko zunanjih pogodbenikov 

(vzdrževanje lokalnih vodovodov) oz. bo za izvajanje podelila koncesijo (urejanje in 

vzdrževanje občinskih cest in zimska služba, urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave). 

 

Občina je v novem predlogu proračuna za leto 2020 za redno vzdrževanje cest namenila                

300.000,00 EUR, kar ne bo imelo dodatnih finančnih obremenitev v proračunu.    

   

 

 

Priloge: 

- Odlok o organizaciji režijskega (Ur.l. RS, št. 15/2015) 


