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Zadeva: Opravljanje dejavnosti parkirišč s strani občin – mnenje Ministrstva za javno
upravo, Službe za lokalno samoupravo
Zveza: Vaš dopis, številka: 0614-60/2014-2 z dne 1.12.2014
Spoštovani!
Prejeli smo vaše zaprosilo za pojasnilo, ali lahko občina v okviru Splošne dejavnosti javne
uprave (84.110) opravlja dejavnost parkirišč oziroma ali je dovolj, da ima dejavnost parkirišč
opisano v svojih aktih (ni navedena dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti) oziroma ali
bi morala biti navedena dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti. V vašem dopisu ni
navedeno za katere občine in njihove splošne predpise sprašujete, zato vam lahko podamo
mnenje glede na informacije iz dopisa.
Zakon o gospodarskih javni službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP,
38/10 - ZUKN in 57/11 - ORZGJS40, v nadaljevanju: ZGJS) v 3. členu ureja vrste gospodarskih
javnih služb. Te so lahko republiške ali lokalne in so lahko obvezne ali izbirne. Obvezna
gospodarska javna služba se določi z zakonom. Način opravljanja gospodarske javne službe
občina predpiše z odlokom.
V 6. členu ZGJS pa so urejene oblike zagotavljanja javnih služb:
- v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe
neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo,
- v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih
javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to
ni njihov cilj,
- v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb
večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot
gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno,
- z dajanjem koncesij.
Dejavnost urejanja javnih parkirišč je tako možno opravljati v zgoraj navedenih oblikah.
Če se občina odloči, da bo določeno gospodarsko javno službo opravljala v okviru režijskega
obrata, potem mora v občinskem odloku, ki ureja ustanovitev režijskega obrata (npr. odlok o

gospodarskih javnih službah občine, odlok o ustanovitvi režijskega obrata, odlok o organizaciji
in delovnem področju občinske uprave…), tudi določiti, da občina opravlja dejavnost po
Standardni klasifikaciji dejavnosti: 52.210 spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem
prometu (kamor spada tudi obratovanje parkirnih prostorov ali garaž).
Občina dejavnosti parkirišč ne more opravljati v okviru Splošne dejavnosti javne uprave
(84.110).
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