
Na podlagi 61. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08), 17. čl. 
Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, 32/93, 30/98 in 127/06), 10. čl. Odloka o 
gospodarskih javnih službah v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 33/07) in 16. čl. 
Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07 in 33/07), je Občinski svet Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah, na 16 . redni seji, dne 19.12.2008, sprejel  
 
 
 

ODLOK 

O USTANOVITVI 

REŽIJSKEGA OBRATA 

V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 

 
 

1. člen 
S tem odlokom Občina Sv. Jurij v Slov. goricah ustanavlja režijski obrat, določa njegova 
delovna področja oz. pristojnosti, pooblastila in odgovornosti vodje režijskega obrata in način 
izvajanja gospodarske javne službe.  
 
 

2. člen 
Režijski obrat je nesamostojna notranja organizacijska enota občinske uprave brez pravne 
subjektivitete, ki deluje na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 
 
 

3. člen 
Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas. 
 
 

4. člen 
Režijski obrat pokriva naslednja delovna področja:  

- nadzor in vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest in opravljanje manjših 
vzdrževalnih del na cestah in cestnem svetu, 

- urejanje javnih površin za pešce in kolesarje,  
- urejanje športnih objektov, 
- urejanje manjših zelenih površin, 
- urejanje in vzdrževanje pokopališč, 
- urejanje in vzdrževanje plakatnih mest, 
- pregledovanje in nadzorovanje zbiranja komunalnih odpadkov, 
- vzdrževanje in obnavljanje objektov v lasti občine in najemu občine, če najemodajalec 

soglaša, 
- urejanje javnih parkirišč,  
- priložnostna krasitev naselij,  
- urejanje tržnih prostorov v občini. 

 
 
 



Režijski obrat lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so opredeljene v odloku o gospodarskih 
javnih službah. 
 
 

5. člen 
Režijski obrat opravlja še naslednje naloge s področja javnih služb: 

- naloge strokovnega nadzora nad izvajalci in osebami, ki izvajajo dejavnost javnih 
gospodarskih služb; 

- določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če ti 
zahtevajo infrastrukturne objekte in naprave, če to ni kot javno pooblastilo preneseno 
na izvajalce javnih služb; 

- dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, v 
primeru, ko to ni preneseno na izvajalce javnih služb; 

- pobiranje in odvajanje komunalnih in ekoloških taks, prispevkov in nadomestil, v 
primerih, ko to ni preneseno na izvajalec javnih služb; 

- druge naloge, določene z zakonom, predpisom občine ali programi dela.  
 
 

6. člen 
Režijski obrat vodi vodja režijskega obrata, ki je odgovorna oseba za komunalno področje v 
občinski upravi in je neposredno odgovorna županu.  
 
V okviru režijskega obrata lahko delujejo zaposleni kot redno zaposleni, zaposleni po 
pogodbah, ali preko ustreznih programov javnih del.  
 
 

7. člen 
Delovni čas režijskega obrata je enak delovnemu času Občinske uprave. 
 
 

8. člen 
Stroški obratovanja režijskega obrata se pokrivajo iz: 

- sredstev občinskega proračuna, 
- sredstev, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cene 

storitev),  
- drugi viri, ki jih dopušča zakon. 
 
 

9. člen 
Računovodske in knjigovodske storitve za režijski obrat opravlja Občinska uprava Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah, ki za režijski obrat vodi ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča 
obračun stroškov, prihodkov in odhodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.  člen 
Odlok prične veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in 
Koroške regije.  
 
 
 
 
Jurovski Dol, 19.12.2008 
Zadeva: 007-11/2008 
 
 
                                                                                              Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                              Peter Škrlec 
                                                                                                                  Župan 
 
 
 
 


