Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010
Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF), 17. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010ZUKN, 57/2011), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Straža (Uradni list RS, št. 75/2008)
in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine
Straža na ……seji dne ………… sprejel

ODLOK
o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Straža

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

S tem odlokom Občina Straža organizira režijski obrat kot svojo notranjo nesamostojno organizacijsko
enoto občinske uprave ter določa njegovo delovno področje.
2. člen
Režijski obrat ni pravna oseba.
II. ORGANIZACIJA IN OBMOČJE DELOVANJA
3. člen
Režijski obrat je nesamostojna organizacijska enota občinske uprave.
Režijski obrat vodi direktor občinske uprave.
4. člen
V okviru režijskega obrata lahko delujejo zaposleni kot redno zaposleni, zaposleni po pogodbah ali
preko programov javnih del.
5. člen
Režijski obrat lahko zagotavlja izvajanje naslednjih gospodarskih javnih služb:
- vzdrževanje občinskih javnih cest in poti, površin za pešce in zelenih površin,
- urejanje in čiščenje javnih površin,
- oglaševanje, plakatiranje in obveščanje,
- upravljanje in urejanje pokopališč ter opravljanje pokopališke in pogrebne službe,
- urejanje javne razsvetljave, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naselju,
- upravljanje in vzdrževanje javnih objektov za šport in rekreacijo,
- urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in lokalnih cest, prometne in druge signalizacije ter javnih
parkirišč,

-

okraševanje naselij.

Režijski obrat bo izvajal v okviru zagotavljanja gospodarskih javnih služb iz prejšnjega odstavka tiste
dejavnosti, ki se ne izvajajo s podelitvijo koncesije in tiste dejavnosti, ki predstavljajo dopolnitev
dejavnostim, ki se izvajajo s podelitvijo koncesije.
Režijski obrat lahko opravlja tudi naslednje dejavnosti:
- izvajanje programov javnih del,
- druge dejavnosti po odredbi župana.

III. FINANCIRANJE
6. člen
Viri financiranja režijskega obrata so:
– proračun Občine Straža,
– drugi viri.
7. člen
Računovodske in knjigovodske storitve za režijski obrat opravlja občinska uprava.
Za režijski obrat se vodi ločeno knjigovodstvo, kar omogoča obračun stroškov, odhodkov in
prihodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe.

IV. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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