
 

 

 

 

 

5.  Sprejem osnutka Odloka o spremembah 

in dopolnitvah Odloka o organizaciji in 

delovnem področju občinske uprave 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLAGATELJ:   Janez Fajfar, župan 

PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Robert Klinar, direktor občinske uprave 

 

PREDLOG SKLEPA:  

Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o organizaciji in delovnem področju občinske uprave. 

 

 

 

 

Ker gre za manj zahteven odlok, na podlagi 73. člena Poslovnika predlagam skrajšan postopek. 

 

Župan Občine Bled 

                                     Janez Fajfar 
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Na podlagi 29. in 49. člena Zakon 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) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS št. 67/2009- UPB, 87/12, Uradno 

glasilo slovenskih občin, št. 30/17) je Občinski svet Občine Bled na _ redni seji dne ______________ 

sprejel 

 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 

 

1. člen 

Spremenita se 1. in 2. odstavek 5. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 

uprave (v nadaljevanju:odlok) (Uradni list RS št. 16/2013), tako da se po novem glasita: 

»Občinska uprava Občine Bled s sedežem Cesta svobode 13, Bled je razdeljena na notranje 

organizacijske enote: 

- pravna služba, 

- služba za finance, 

- služba za prostor, 

- služba za premoženjske zadeve, 

- služba za javno infrastrukturo in investicije, 

- služba za družbene in gospodarske dejavnosti. 

V okviru občinske uprave je ustanovljen režijski obrat kot samostojna notranja organizacijska 

enota za zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb.« 

 

2. člen 

Spremeni se 23. člen odloka, tako da se po novem glasi: 

»Župan v roku šestih mesecev izvede organizacijo občinske uprave in načrta delovnih mest v 

skladu s tem odlokom.« 

3. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi uradnem glasilu občine. 

 

 

Janez Fajfar 

Župan Občine Bled 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=cf7c359f-172b-46ee-868b-75d52c2d16f4
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OBRAZLOŽITEV: 

 

1. Razlogi za sprejetje sprememb odloka 

Občinska uprava občine Bled je bila od leta 2013 organizirana kot enovit organ. Od tedaj se je 

bistveno povečal obseg delovanja občine in število postopkovnih dejanj. S 1.10.2019 je vodenje 

uprave prevzel nov direktor občinske uprave, ki je glede na izvedeno analizo in lastno videnje 

vodenja predvidel novo organizacijsko-kadrovsko strukturo občinske uprave, ki je predlagana v 

predloženi spremembi odloka. 

Obstoječi Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bled (Uradni list 

RS, št. 16/13) je dostopen na povezavi: 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-0525/odlok-o-organizaciji-in-

delovnem-podrocju-obcinske-uprave 

 

2. Ocena stanja, cilji, vsebina odloka 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju 

občinske uprave Občine Bled določa sestavo občinske uprave s šestimi službami in režijskim 

obratom, ki je bil ustanovljen v letu 2015, vendar takrat še kot nesamostojna notranja 

organizacijska enota za zagotavljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb. 

Povečan obseg dela v prihodnjih letih, še posebej na področju vodenja ključnih investicij občine, 

zahteva strukturirano organizacijo, vključno s prenosom določenih nalog na vodje služb in ostale 

sodelavce z vodstva občinske uprave. Zaradi slednjega se predlaga vzpostavitev šestih služb 

občinske uprave in sicer: pravne službe, službe za finance, službe za prostor, službe za 

premoženjske zadeve, službe za javno infrastrukturo in investicije ter službe za družbene in 

gospodarske dejavnosti. Tudi režijski obrat se organizira kot ločena enota. Slednje se vpeljuje s 

predlagano spremembo odloka. 

 

Zaposlitvena struktura v generalnem ostaja enaka. V prihodnje se predvideva zaposlitev osebe 

za kadrovske zadeve, saj je od leta 2016 dalje to področje pokrival zunanji pogodbeni sodelavec. 

Občina Bled kot sedežna občina pokriva tudi kadrovske zadeve Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki. Novo zaposleni bo pokrival tudi področje varstva in 

zdravja pri delu ter področje varstva osebnih podatkov. 

Poleg tega se v prihodnje predvideva zaposlitev v službi za prostor za pokrivanje prostorskih 

ureditev (gre za večjo dinamiko  prostorskega načrtovanja, ki jo želimo pokrivati tudi z lastnim 

kapacitetami) in v režijskem obratu v smislu upravljavca občinskega premoženja (skrb za  

vzdrževanje občinskih objektov, stanovanj, domov krajanov idr.). 

Predlog spremembe odloka predvideva, da župan v roku šestih mesecev izvede reorganizacijo 

občinske uprave in načrta delovnih mest v skladu z vsebino predlaganega odloka. Pravilnik o 

sistemizaciji bo tudi natančneje opredelil naloge posamezne službe. 

 

3. Ocena finančnih in drugih posledic  

Plačna masa se v letu 2020 poveča za 112.000 €. 
 

Pripravil: 

Robert Klinar, direktor občinske uprave 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-0525/odlok-o-organizaciji-in-delovnem-podrocju-obcinske-uprave
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-0525/odlok-o-organizaciji-in-delovnem-podrocju-obcinske-uprave


4 
 

Organigram: 

 


