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Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; 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) in 17. člena Statuta Občine 
Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16), je 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 13 redni seji, dne 23. 9. 2020 sprejel 
 
 
 

O D L O K  
 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju  
občinske uprave Občine Miren-Kostanjevica 

 
 

1. člen 
 

V Odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Miren-Kostanjevica 
(Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo) se spremeni 16. člen tako, da se 
glasi: 
 

»16. člen 
Občinska uprava v režijskem obratu, ki je organiziran kot nesamostojna notranja 
organizacijska enota v okviru občinske uprave občine, opravlja naslednje dejavnosti: 
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,  
– izvajanje posameznih del v zvezi z vzdrževanjem stanovanj, poslovnih prostorov in 

ostalih javnih objektov v lasti in uporabi občine, 
– upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje, 
– dejavnost plakatiranja in oglaševanja, 
– vzdrževanje javnih površin, 
– upravljanje s tržnicami, 
– upravljanje s pokopališči, 
– izvajanje posameznih del zimske službe,  
– izvajanje posameznih del pri vzdrževanju občinskih javnih cest,  
– izvajanje posameznih del pri upravljanju in urejanju javnih parkirišč, 
– druge dejavnosti po odredbi župana ali direktorja občinske uprave. 
 
Režijski obrat lahko opravlja tudi naloge iz drugih področij ter druge dejavnosti, ki so 
opredeljene z občinskimi odloki in predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe.  
 
Izvajanje posameznih, v prvem odstavku tega člena navedenih dejavnosti, lahko občina 
zagotovi tudi drugače, in sicer v javnem podjetju ali s podelitvijo koncesije.« 
 

2. člen 
 
V 21. členu se v šestem odstavku besedilo »univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo« 
nadomesti z besedilom: 
»najmanj specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolsko univerzitetno 
izobrazbo (prejšnja) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).« 
 

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
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
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3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po 
objavi. 
 
 
Številka: 007-0019/2020-2 
Datum: 23. 9. 2020 

     Župan 
Mauricij Humar 
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O B R A Z L O Ž I T E V: 
 

1. PRAVNI TEMELJ ZA SPREJEM ODLOKA 
 
Odlok je pripravljen upoštevajoč naslednjo pravno podlago: 
– 49. člen Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; 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). 

 
 
2. OCENA STANJA, RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE ODLOK POTREBEN 
 
Sprejem predloženega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in 
delovnem področju Občinske uprave Občine Miren-Kostanjevica (v nadaljevanju: odlok) je 
potrebna zaradi ustanovitve režijskega obrata v Občini Miren-Kostanjevica.  
 
Z odlokom se tako na novo ureja besedilo 16. člena Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Občine Miren-Kostanjevica, ki določa predvidene dejavnosti 
režijskega obrata ter njegovo delovanje kot nesamostojna notranja organizacijska enota v 
okviru občinske uprave občine. 
 
Hkrati se v šestem odstavku 21. člena uskladi besedilo zahtevane izobrazbe direktorja 
občinske uprave skladno z veljavno sistemizacijo delovnih mest občinske uprave občine. 
 
 
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZA OBČINSKI PRORAČUN IN DRUGA JAVNA 
FINANČNA SREDSTVA 
 
Sprejetje odloka nima posebnih finančnih posledic za občinski proračun. 
 
 
4. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM ODLOKA  
 
Sprejem odloka ne bo imel drugih posledic.  
 
 
5. PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine 
Miren-Kostanjevica. 
 
 

 

Pripravili: 

Saša Pegam, zunanja sodelavka 

Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 

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
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195

