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OBČINA PIVKA  
         Župan 
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka 
 
tel. 05 72 10 100 /  fax. 05 72 10 102 
e-pošta: obcina@pivka.si  

 
Datum: 11.6.2018     
 
OBČINA PIVKA          
Občinski svet 
 
ZADEVA:  Odlok o  spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi režijskega obrata 
Občine Pivka – skrajšani postopek  
 
 
Obrazložitev 
Občinski svet Občine Pivka je leta 2002 sprejel Odlok o ustanovitvi režijskega obrata s katerim 
je opredelil možnosti, da se gospodarske javne službe izvajajo v okvir režijskega obrata.  
Do spremembe izvajanju gospodarskih javnih služb  v praksi ni prišlo in se javne gospodarske 
službe izvajajo v okviru javnega podjetja oziroma so podeljene koncesije. 
Zakon o ohranjanju narave (ZON) (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 - popr., 110/02 - ZGO-1, 
119/02, 41/04, 61/06 - ZDru-1, 32/08 - odl. US, 8/10 - ZSKZ-B,46/14, 21/18 - ZNOrg, 31/18) 
določa, da je upravljanje zavarovanega območja v aktu o zavarovanju določi ali  da  ustanovitelj  
sam neposredno upravlja zavarovano območje v režijskem obratu, bodisi ustanovi v ta namen 
javni zavod, poveri upravljanje javnemu zavodu, ki je ustanovljen z namenom usmerjanja 
trajnostnega gospodarjenja naravnih dobrin, ali podeli koncesijo za upravljanje. 
Občina Pivka je aktu o zavarovanju upravljanje KPPPJ poverila Zavodu za upravljanje dediščine 
in turizem Pivka, organizacijska enota Krajinski park Pivška presihajoča jezera, vendar želimo 
zaradi izvedbe projekta Upravljanja z naturo, upravljanje s krajinskim parkom prenesti na 
ustanovljeni režijski obrat Občine Pivka, zato v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), na podlagi 
Zakon o ohranjanju narave (ZON) (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 - popr., 110/02 - ZGO-1, 
119/02, 41/04, 61/06 - ZDru-1, 32/08 - odl. US, 8/10 - ZSKZ-B,46/14, 21/18 - ZNOrg, 31/18) 
predlagamo občinskemu svetu sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka  
ustanovitvi režijskega obrata.  
Skladno s 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka ( Uradni list 95/99, 55/06, 
29/07, 7/11, 52/12 in 101/13), predlagamo,  da občinski svet sprejme odlok po skrajšanem 
postopku.  
 
Pripravila:        ŽUPAN: 
Mihaela Smrdel            Robert Smrdelj l.r.
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OBČINA PIVKA        (predlog) 
Občinski svet 
 
 
Na podlagi 6. in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 
52/07, 54/10 in 111/13) in 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni list RS, 
št. 95/99, 55/06, 29/07, 7/11, 52/12 in 101/13) je Občinski svet Občine Pivka na __. redni seji 
dne ________ sprejel 

 
 

S  K  L  E  P 
 
 
 

1. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o  ustanovitvi režijskega obrata Občine Pivka se 
sprejme po skrajšanem postopku. 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
Številka:  
Pivka, __. junij 2018 

 
 
 
 
Župan Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r. 

 
 
 
 
 
Sklep prejmejo: 
1. Spis,tu, 
2.  Arhiv občinskega sveta, tu. 
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OBČINA PIVKA        (predlog) 
Občinski svet 
 
Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 6. in 16. člena Statuta Občine 
Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) in 87. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 95/99, 55/06, 29/07, 7/11, 52/12 
in 101/13), 16. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Pivka 
(Uradni list RS, št. 91/99 in 90/13) je Občinski svet Občine Pivka na __ redni seji dne ___sprejel  
 

O D L O K  
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi režijskega obrata Občine Pivka 

 
 

1. člen  
Spremeni se 3. člen Odloka o ustanovitvi režijskega obrata Občine Pivka (Uradni list RS, št. 
69/02) (v nadaljevanju odlok)  tako, da se za besedo »kot« doda beseda »nesamostojna«.  
  

2. člen  
Spremeni se 4.člen tako da glasi:  
»Režijski obrat Občine Pivka upravlja s Krajinskim parkom Pivška presihajoča jezera.« 
 
 

3. člen  
Spremeni se 6. člen odloka tako, da se besedilo »odgovorna oseba za komunalno področje v 
občinski upravi, ki« zamenja z besedilom »oseba, ki ki opravlja naloge Vodje Krajinskega parka 
Pivška presihajoča jezera in«. 
 

4. člen 
Spremeni se 7.člen tako da glasi:  
»Stroški režijskega obrata se pokrivajo iz: 
 

- sredstev občinskega proračuna,  
- sredstev donacij in sponzorstev, 
- sredstev razpisov in iz projektov, 
- sredstev državnega proračuna.« 

 
5. člen 

Spremeni se 8. člen odloka tako, da se besedilo »kar omogoča obračun odhodkov in prihodkov 
po načelih, ki veljajo za gospodarske javne službe« zamenja z besedilom »skladno z veljavnimi 
predpisi«. 
 

6. člen  
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
Številka:  
Pivka, __. junij 2018 

 
Župan Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r. 
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ČISTOPIS - O D L O K A 

o ustanovitvi režijskega obrata Uradni list 69/02 in predlagane spremembe (NB)  
 

UVODNE DOLOČBE  
     1. člen 

Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Pivka.  
 

2. člen  
Ta odlok določa vprašanja povezana s statusom, delovnim področjem ter pooblastili režijskega 
obrata v Občini Pivka.  
 

3. člen  
Režijski obrat se organizira kot nesamostojna notranja organizacijska enota občinske uprave.  
 

DELOVNO PODROČJE REŽIJSKEGA OBRATA  
4. člen  

Režijski obrat Občine Pivka upravlja s Krajinskim parkom Pivška presihajoča jezera.  
 

5. člen 
Ustanovitelj v okviru pristojnosti in obveznosti potrjuje program in zaključni račun hkrati s 
proračunom oziroma zaključnim računom občine Pivka.  
 
 

VODENJE REŽIJSKEGA OBRATA  
6. člen 

Neposredni vodja režijskega obrata je oseba, ki opravlja naloge  Vodje Krajinskega parka Pivška 
presihajoča jezera in je neposredno odgovorna županu oziroma direktorju občinske uprave.  
 

FINANCIRANJE DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA  
7. člen 

Stroški režijskega obrata se pokrivajo iz: 
- sredstev občinskega proračuna,  
- sredstev donacij in sponzorstev, 
- sredstev razpisov in iz projektov, 
- sredstev državnega proračuna. 

 
8. člen  

Vse računovodske in knjigovodske storitve za režijski obrat opravlja občinska uprava, ki za 
režijski obrat vodi ločeno knjigovodstvo, skladno z veljavnimi predpisi. 
 

KONČNA DOLOČBA  
9. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 

Župan  
Občine Pivka  

Robert Smrdelj 


