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RAZGLAŠAM 

 

O D L O K  

o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Mestne občine Koper 

 
   
                  MESTNA OBČINA KOPER 
Št.: 100-28/2019/2                        ŽUPAN   
Datum: 9. 7. 2021                                Aleš Bržan                                 
 
 
 
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, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 27. in 87. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je 
Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 23. junija 2021 sprejel  

O D L O K  

o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Mestne občine Koper 

 
1. člen 

 
(1) Besedilo 9. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine 

Koper (Uradni list RS, št. 61/2019, v nadaljevanju: Odlok) se v četrti alineji spremeni tako, da 
se glasi: 
- »Urad za gospodarske javne službe, okolje in promet«. 

 
(2) Za šesto alinejo se doda nova alineja, ki se glasi »Urad za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj«, 

ostale alineje se smiselno preštevilčijo. 
 

2. člen 
 
V prvem odstavku 10. člena se črta druga alineja. 
 

3. člen 
 
(1) V 12. členu se v prvi alineji črta beseda »turizma«.  
 
(2) Osma alineja se črta. 
 

4. člen 
 
(1) V 13. členu se besedilo »Urad za gospodarske dejavnosti, okolje in promet« spremeni tako, da 

se glasi:  
»Urad za gospodarske javne službe, okolje in promet«. 

 
(2) V prvi alineji se črtajo besede »gospodarstva, kmetijstva, ribištva in obrtništva«. 
 
(3) Osma alineja se črta. 



 
5. člen 

 
Za 16. členom Odloka se doda nov 16a. člen, ki se glasi: 
»Urad za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj opravlja naslednje naloge: 

- strokovne, upravne, organizacijske in druge podobne naloge na področju gospodarstva, 
kmetijstva, ribištva, obrtništva, turizma, strateškega načrtovanja in razvojnih projektov,  

- skrbi za pospeševanje, razvoj in ustvarjanje pogojev za razvoj in promocijo gospodarstva, 
podjetništva, kmetijstva, ribištva, obrti, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti, 

- pripravlja in uresničuje naloge ter programe na svojih delovnih področjih,  
- skrbi za vodenje, organiziranje in koordiniranje dela na razvojnih projektih in pripravi 

strateških dokumentov občine, 
- ustvarja pogoje in podlage za financiranje in delovanje ciljnih skupin, ki izvajajo programe 

na področjih iz prve alineje,  
- druge naloge s svojega delovnega področja.« 

 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
6. člen 

 
Deseta in enajsta alineja 9. člena ter 19. in 20. člen Odloka prenehajo veljati s pričetkom 
opravljanja nalog »Medobčinske uprave Istre – Amministrazione intercomunale dell'Istria« v 
skladu z 28. in 29. členom Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava 
Istre – Amministrazione intercomunale dell'Istria« (Uradni list RS, št. 94/2021, Uradne objave 
Občine Izola, št. 11/2021). 
 

7. člen 
 
(1) Z dnem uveljavitve tega Odloka mora župan najkasneje v roku enega meseca sprejeti 

spremembe oziroma dopolnitve pravilnika iz 2. odstavka 6. člena Odloka.  
 
(2) Do sprememb in dopolnitev pravilnika iz prejšnjega odstavka se uporablja veljavni Pravilnik 

o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest občinske uprave Mestne občine Koper. 
 

8. člen 
 
Te spremembe in dopolnitve Odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
 
 
 
 
Številka: 100-28/2019/2      MESTNA OBČINA KOPER  
Datum: 23. 6. 2021                 ŽUPAN 
                       Aleš Bržan 
 

 
     

 
 

 


