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OBČINSKEMU SVETU OBČINE HRPELJE-KOZINA

ZADEVA: Predlog Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Hrpelje-Kozina
Občinskemu svetu Občine Hrpelje - Kozina posredujemo v obravnavo predlog Odloka o
ustanovitvi režijskega obrata v Občini Hrpelje-Kozina (v nadaljevanju: Odlok)

Predlagatelj: Saša Likavec Svetelšek, županja
Poročevalec: Andrej Bolčič, direktor občinske uprave, Romina Poles in Ester Mihalič
Pravna osnova:
Drugi odstavek 61. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS1 in 30/18), 16. člen Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15), 6. in 17. člen
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 16. člen Odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 61/99).
Namen: Druga obravnava
Obrazložitev:
Režijski obrat – turistični del
Eden temeljnih namenov ustanovitve Režijskega obrata je načrtovanje, organiziranje, izvajanje
in spodbujanje turizma, z namenom enotnega razvoja, pospeševanja in promocije turizma ter
turistične informacijske dejavnosti v Občini Hrpelje - Kozina. Poleg tega pa tudi upravljanje
javnih objektov in infrastrukture namenjene izvajanju dejavnosti povezanih s turizmom,
kulturo, športom in drugimi dejavnosti za prosti čas ter spodbujanjem malega gospodarstva v
Občini Hrpelje - Kozina. Glavni cilje je gospodarna poraba javnih sredstev in javnih dobrin v
lasti in v upravljanju občine.
Dejavnosti Režijskega obrata so:
a) informacijsko turistično dejavnost, ki vključuje:

-

informiranje turistov,

-

zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev,

-

ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,

-

sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično
ponudbo pristojnim organom,

-

urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije;

b) spodbujanje razvoja in promocija celovitih turističnih proizvodov v Občini Hrpelje –
Kozina,
c) načrtovanje, oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe v Občini Hrpelje Kozina;
d) sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije;
e) spodbujanje razvoja, urejanje in upravljanje objektov turistične, kulturne in športne
infrastrukture;
f) sodelovanje s sorodnimi ustanovami in organizacijami ter mednarodno sodelovanje;
g) organizacija in izvajanje prireditev v lastni organizaciji ali soorganizaciji;
h) ozaveščanje in spodbujanje lokalnih prebivalcev za pozitiven odnos do turistov in
turizma;
i) izobraževanje in usposabljanje turističnih in drugih ponudnikov;
j) povezovanje turističnih in drugih ponudnikov;
k) ozaveščanje in spodbujanje lokalnih prebivalcev za razvijanje kulture in za delovanje
Kulturnega doma Hrpelje;
l) organizacija, izvajanje in trženje dejavnosti v Kulturnem domu Hrpelje;
m) organizacija, izvajanje in trženje dejavnosti Tržnice Kozina;
n) spodbujanje razvoja malega gospodarstva;
o) druge storitve, ki se v Občini Hrpelje - Kozina opravljajo v turizmu, kulturi, športu in
v dejavnostih prostega časa ter razvoju malega gospodarstva.
Režijski obrat lahko v manjšem obsegu opravlja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje
svoje osnovne registrirane dejavnosti in s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju
zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti. Režijski brat
lahko opravlja nekatere naloge v obliki dodatnih programov in projektov.

Režijski obrat – splošno
Ustanovitev režijskega obrata v občini je po preučitvi vseh dejstev utemeljena, saj je ta rešitev
izvajanja določenih javnih služb za občino bolj ekonomična, zmanjšali se bodo stroški izvajanja

javnih služb ter povečala kakovost izvajanja storitev. V režijskem obratu je predvideno
opravljanje naslednjih dejavnosti:
-

urejanje, čiščenje in vzdrževanje prostorov v lasti in uporabi občine;

-

plakatiranje in obveščanje;

-

urejanje in čiščenje javnih površin;

-

urejanje, čiščenje in vzdrževanje javne športne infrastrukture in skrb za obratovanje
športne infrastrukture;

-

vzdrževanje občinskih javnih cest;

-

urejanje in vzdrževanje pokopališč;

-

ter druge dejavnosti po odredbi župana.

Izvajanje teh služb je bilo do sedaj razpršeno med različne izvajalce, zato je smotrno, da občina
prevzame izvajanje nalog. Menimo, da se bodo z vzpostavitvijo režijskega obrata zmanjšali
stroški izvajanja javnih služb.
Del nalog, ki se bodo izvajale v okviru režijskega obrata, bo sprejel že zaposleni javni
uslužbenec.
Po členih:
1.člen: opredeljuje se uporaba izraza v slovnični obliki za moški spol kot nevtralne oblike za
oba spola. Določen je namen sprejema odloka ter njegova organizacijska zasnova.
2. člen: opredeljuje, kaj odlok ureja.
3. člen: določa, da režijski obrat ni pravna oseba ter uradni naziv režijskega obrata.
4. člen: določa organiziranost režijskega obrata.
5. člen: določa območje delovanja režijskega obrata.
6.člen: navedene so dejavnosti režijskega obrata. Poimenovane so posamezne gospodarske
javne službe ter javne službe in javne dobrine na področju kulture in turizma.
7. člen. Razvrščene so dejavnosti režijskega obrata skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti.
8.člen – 9. člen: Določen je način financiranja režijskega obrata, kar bo zagotovljeno iz sredstev
občinskega proračuna. Računovodske in knjigovodske storitve za režijski obrat opravlja
občinska uprava, v okviru katere deluje režijski obrat. Predvideno je ločeno knjigovodstvo.
Režijski obrat bo med drugim opravljal pridobitno dejavnost, zaradi česar se uporabijo načela,
ki veljajo za gospodarske družbe.
10. člen: Besedilo napotuje na smiselno uporabo hierarhično višjih ali splošnejših pravnih aktov
na področju delovanja režijskega obrata, v kolikor vprašanja niso urejena s tem odlokom.
11. člen: določa začetek delovanja režijskega obrata, to je najkasneje v šestih mesecih po
uveljavitvi tega odloka. Župan mora v tem roku tudi uskladiti akt o sistemizaciji ter izvesti

potrebne postopke za prerazporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta oziroma postopke za
novo zaposlitev.
12. člen: določa pričetek veljavnosti tega odloka.
Ocena finančnih posledic:
V proračunu Občine Hrpelje-Kozina smo predvideli sredstva za delovanje režijskega obrata v
višini 49.792,00 € za leto 2019 in 98.146,00 € za leto 2020.
Za izvajanje tovrstnih nalog je bilo v letu 2018 porabljenih 67.282,24 €, brez upoštevanja
koncesije za urejanje in vzdrževanje pokopališč.

Pripravila:
Romina Poles
poslovni sekretar
in
Ester Mihalič
višja svetovalka

županja
Saša Likavec Svetelšek

Priloga:
- Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Hrpelje-Kozina
- Poslovni načrt
- Predlog Sklepa

Na podlagi drugega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (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 in 30/18), 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15), 6.
in 17. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 16. člena Odloka o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 61/99) je
Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina na ………… seji dne ……………… sprejel

ODLOK
o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Hrpelje – Kozina
1. člen
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za
ženski in moški spol.
2. člen
S tem odlokom Občina Hrpelje - Kozina ustanovi režijski obrat v Občini Hrpelje - Kozina
(režijski obrat) in določa njegovo organizacijsko zasnovo, območje delovanja, pristojnosti,
delovno področje, financiranje ter druge elemente, ki so potrebni za njegovo delovanje.
3. člen
Režijski obrat ni pravna oseba.
Uradni naziv režijskega obrata je RO Na stičišču treh svetov.
4. člen
(1) Režijski obrat je organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru
občinske uprave Občine Hrpelje – Kozina (občinska uprava).
(2) Režijski obrat vodi vodja režijskega obrata, ki je neposredno odgovoren za izvajanje
nalog režijskega obrata.
(3) Vodja režijskega obrata je za svoje delo odgovoren županu in po njegovem pooblastilu
direktorju občinske uprave.
(4) Zaposlovanje v režijskem obratu se izvaja v skladu s kadrovskim načrtom in aktom o
notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi.
(5) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge za režijski obrat na področju
gospodarskih javnih služb opravlja občinska uprava.
(6) Za izvajanje posameznih opravil v okviru svojih dejavnosti lahko režijski obrat odda
javno naročilo za oddajo del zunanjemu izvajalcu.
5. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Hrpelje - Kozina.

6. člen
(1) Režijski obrat opravlja dejavnost gospodarskih javnih služb ter javne službe na področju
kulture in turizma na območju Občine Hrpelje - Kozina, za katere je tako določeno s splošnim
aktom občine ali z zakonom.
(2) V režijskem obratu se izvajajo zlasti naslednje gospodarske javne službe:
1. urejanje in čiščenje javnih površin (javnih poti, kolesarskih poti, površin za pešce in
zelenih površin, pešpoti ter drugih javnih površin);
2. vzdrževanje občinskih javnih cest;
3. 24-urna dežurna služba v skladu z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno
dejavnost;
4. urejanje in vzdrževanje pokopališč ter oddajanje prostorov za grobove v najem,
5. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic, parkirišč in javnih sanitarij;
6. urejanje in upravljanje sejmišč;
7. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih
površin;
8. druge gospodarske javne službe skladno s predpisi, ki urejajo gospodarske javne
službe;
(3) Režijski obrat izvaja v okviru zagotavljanja gospodarskih javnih služb iz prvega in
drugega odstavka tega člena tiste dejavnosti, ki se ne izvajajo s podelitvijo koncesije in tiste, ki
predstavljajo dopolnitev dejavnostim, ki se izvajajo s podelitvijo koncesije.
(4) V režijskem obratu se poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena izvajajo in
zagotavljajo tudi javne službe in javne dobrine na področju kulture in turizma, in sicer
informacijska turistična dejavnost,
spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov,
trženje celovite turistične ponudbe,
promocija turizma v digitalnem okolju,
varovanje nepremičnih spomenikov lokalnega pomena,
razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture,
razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom (vzdrževanje in urejanje
parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, planinskih ter tematskih poti in podobno),
8. urejanje in vključevanje zavarovanih naravnih območij v turistično ponudbo, ob
upoštevanju aktov o zavarovanju ter v skladu z razvojnimi usmeritvami in varstvenimi
režimi v zavarovanih območjih,
9. organizacija in izvajanje prireditev,
10. ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva glede pozitivnega odnosa do turistov
in turizma,
11. druge storitve, ki se na turističnem območju brezplačno zagotavljajo turistom,
12. zagotavljanje kulturnih dobrin kot javnih dobrin,
13. načrtovanje, gradnja in vzdrževanje javne kulturne infrastrukture,
14. upravljanje z objektom Tržnica Kozina,
15. izvajanje določil odloka, ki ureja plakatiranje in oglaševanje,
16. upravljanje z objekti športne infrastrukture, ki niso v upravljanju drugih subjektov na
podlagi zakona, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravne lokalne skupnosti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Režijski obrat lahko v manjšem obsegu opravlja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje
svoje osnovne registrirane dejavnosti in s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju
zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti. Režijski obrat
lahko opravlja nekatere naloge v obliki dodatnih programov in projektov.
7. člen
(1) Dejavnosti režijskega obrata iz 6. člena tega odloka so v skladu z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti razvrščene:














33.140 Popravila električnih naprav
42.110 Gradnja cest
43.990 Druga specializirana gradbena dela
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.030 Varstvo kulturne dediščine
93.110 Obratovanje športnih objektov
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.

(2) Za nove dejavnosti se ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja režijski obrat v manjšem
obsegu, s katerimi dopolnjuje registrirane dejavnosti ali s katerimi prispeva k popolnejšemu
izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
8. člen
(1) Sredstva za delo režijskega obrata se zagotovijo v proračunu Občine Hrpelje - Kozina.
(2) Režijski obrat kot oblika izvajanja gospodarske javne službe se financira:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali občinskimi predpisi.

9. člen
Za režijski obrat kot obliko izvajanja lokalne gospodarske javne službe, vodi občinska uprava
ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča obračun stroškov, odhodkov in prihodkov po
načelih, ki veljajo za gospodarske družbe.

10. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se smiselno uporabljajo določila odloka, ki
ureja organizacijo in delovno področje občinske uprave, odloka, ki ureja gospodarske javne
službe v Občini Hrpelje - Kozina ter drugih predpisov, ki urejajo gospodarske javne službe.
11. člen
(1) Režijski obrat začne delovati najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(2) Župan do datuma iz prejšnjega odstavka tega člena uskladi akt o sistemizaciji ter izvede
potrebne postopke za prerazporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.: 007-1/2019
Hrpelje, dne ……………
Saša Likavec Svetelšek
županja
Občine Hrpelje – Kozina

Poslovni načrt režijskega obrata v Občini Hrpelje-Kozina
Izvajanje določenih javnih služb ter načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spodbujanje
turizma, z namenom enotnega razvoja, pospeševanja in promocije turizma ter turistične
informacijske dejavnosti v Občini Hrpelje – Kozina je trenutno razpršeno med razne izvajalce.
Pri tem ugotavljamo, da imamo izjemno majhen vpliv na opravljene dejavnosti ter da občani
večkrat izražajo nezadovoljstvo s komunalnimi, turističnimi in kulturnimi storitvami. Če želimo
zagotoviti kakovostnejše storitve ob nižanju stroškov storitev, moramo poiskati ustrezno
rešitev. Z lastnim režijskim obratom bomo imeli popoln pregled nad delom. S tem si bomo
zagotovili znižanje stroškov in kakovostnejše storitve za občane. Slediti moramo razvoju, biti
stroškovno učinkovitosti, prilagodljivi spremenljivim potrebam in biti dobro organizirani.
Ocenjujemo, da je Občina Hrpelje-Kozina dovolj velika, da si lahko sama organizira te ključne
dejavnosti.
Sama ustanovitev režijskega obrata še ni dovolj za bistven napredek. Je pa temeljni pogoj za
bolj povezano in učinkovito delo, ki bo dalo rezultate. Odločitev mora temeljiti na prepričanju,
da bomo samostojno gospodarili bolje, da bodo komunalne, turistične in kulturne storitve boljše
in da bodo občani bolj zadovoljni s tem delom delovanja občine.
V nadaljevanju podrobneje prikazujemo delovanje režijskega obrata v Občini Hrpelje-Kozina.
Swot analiza

-

-

Prednosti:
- režijski obrat ni pravna oseba,
- je organiziran kot organizacijska enota
službe občine,
- režijski obrat podrejen direktorju občinske
uprave in županu ter občinskemu svetu,
- nobenega komunikacijskega šuma med
potrebo, naročilom in izvedbo,
- direkten vpliv na stroške,
- znižanje stroškov,
- odpadejo organi upravljanja (direktor,
tajnica, nadzorni svet,…)
Priložnosti:
- razvoj strokovnega znanja in s tem
povečanje kvalitete opravljanja storitev.

-

Slabosti:
- novo zaposleni v režijskem obratu, se
soočijo z novimi odgovornostmi in
pravicami, obstaja nevarnost, da ne bodo
dovolj stimulirani za delo ali da ne dobimo
ustreznih kadrov,
- sprememba v organizaciji občinske uprave
in vključenosti zaposlenih v režijski obrat,
- zahtevno vodenje računovodstva,
- delovanje režijskega obrata je novo vsem in
bo zahtevalo večja začetna usposabljanja.
Nevarnosti:
- slabo planiranje in neobvladovanje vseh
predvidenih
dejavnosti
ter
napačna
časovnica,
- pridobiti ustrezen, kakovosten kader,
- neučinkovitost pri opravljanju storitev.

Scenarij izhoda iz dosedanjega dela (sklenjene pogodbe):
Pogodbam, katere so sklenjene z dosedanjimi izvajalci bo do ustanovitve režijskega obrata
potekel rok trajanja.

Zaposleni
Del nalog, ki se bodo izvajale v okviru režijskega obrata, bo sprejel že zaposleni javni
uslužbenec.
Delovna sredstva in oprema
Za kvalitetno izvajanje storitev potrebuje režijski obrat tudi delovno opremo. Za izvajanje
storitev na terenu imamo že službeni avtomobil, katerega se lahko uporablja tudi za režijski
obrat. V začetku delovanja režijskega obrata predvidevamo manjši nakup delovnih
pripomočkov, za izvajanje storitev. V naslednjih letih pa bomo preučili nabavo večje opreme
npr. manjše tovorno vozilo (s priključki), kosilnice, mini bager, specialno delovno vozilo za
javne površine ipd.
Geografska lokacija
Režijski obrat bo izvajal storitve na celem območju Občine Hrpelje-Kozina.
Ocena finančnih posledic
V proračunu Občine Hrpelje-Kozina smo predvideli sredstva za delovanje režijskega obrata v
višini 49.792,00 € za leto 2019 in 98.146,00 € za leto 2020. Za izvajanje tovrstnih nalog je bilo
v letu 2018 porabljenih 127.282,24 €, brez upoštevanja koncesije za urejanje in vzdrževanje
pokopališč. Dosedanje proračunske postavke so se prerazporedile na novo odprto postavko
režijskega obrata.
Splošno:
Naziv
proračunske
postavke

Proračunska
postavka

Plan 2018

Realizacija
2018

Plan
porabe po
ustanovitvi
režijskega
obrata v
letu 2019

Ureditev zelenic
in parkov na
območju občine
Čistilni material in
storitve (občinska
stavba)
Čistilni material in
storitve (športna
dvorana)
Panoji za plakatna
mesta

0133 016 402503
in
0133 016 402999
0133 001 402001

19.300 eur

35.383 eur

12.000 eur

Plan
porabe po
ustanovitv
i
režijskega
obrata v
letu 2020
0 eur

8.000 eur

10.340,64 eur

5.000 eur

0 eur

0810 009 402001

15.000 eur

19.875 eur

15.000 eur

0 eur

0160 001 402999

1.500 eur

1.683,60 eur

600 eur

0 eur

67.282,24 eur

32.600 eur

0 eur

skupaj 43.800 eur

Turizem in kultura:
Na področju turizma in kulture gre za prerazporeditev sredstev iz obstoječih postavk na enake
vsebinske postavke, ki jih prevzame režijski obrat. Režijski obrat prevzame vse postavke
oziroma dele sredstev na teh postavkah, ki so tržno naravnane. V 2019 se ne pričakuje še večjih
sprememb, zaradi postopnega prehajanja v trženje.

Postavki Vzdrževanje stojnic in Vzdrževanje tržnice gredo smiselno na režijski obrat v sklopu
racionalne organizacije komunalnih storitev. Predvideno so stroški vzdrževanja, v 2019 in 2020
ni večjih investicijskih posegov.
Naziv
proračunske
postavke

Proračunska
postavka

Plan 2018

Vzdrževanje
tržnice
Vzdrževanje stojnic
Razvoj in
promocija turizma
Vzdrževanje igrišča
za Disk golf
Občinski praznik
Dejavnosti
Kulturnega doma

0473 28 4025 03

Plan porabe po
ustanovitvi
režijskega obrata
v letu 2020

2.000 EUR

Plan porabe po
ustanovitvi
režijskega
obrata v letu
2019
500 EUR

0473 27 4025 11
0473 27 4029 99

500 EUR
15.000 EUR

500 EUR
5.000 EUR

500 EUR
15.500 EUR

0451 130 4025 03

0

0

1000 EUR

0820 27 4029 99
0820 28 4029 99

12.000 EUR
11.000 EUR

0 EUR
4.000 EUR

8.000 EUR
9.000 EUR

10.000 EUR

34.500 EUR

skupaj 40.500 EUR

500 EUR

Zaključek
Ob vsem napisanem lahko zaključimo in podamo mnenje, da je potrebno pristopiti k
spremembi, ki bo privedla do želenega cilja - stroškovne učinkovitosti, prilagodljivosti glede
na potrebe občanov, boljše organiziranosti in doseganju večje kvalitete opravljenih storitev.

OBČINA HRPELJE - KOZINA
Hrpelje, Reška cesta 14
SI - 6240 KOZINA

T: 05 6800 150
F: 05 6800 180
E: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si
www.hrpelje-kozina.si

Predlog sklepa
Številka: 007-1/2019
Datum: 16. 04. 2019

Na podlagi drugega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (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 in 30/18), 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15), 6.
in 17. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 16. člena Odloka o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 61/99) je
Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina na ………… seji dne ……………… sprejel

SKLEP
1.
Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v
Občini Hrpelje-Kozina.
2.
Ta sklep velja takoj.

županja
Saša Likavec Svetelšek

Sklep se dostavi:
- direktorju občinske uprave
- občinski upravi
Vložiti:
- zbirka dokumentarnega gradiva

