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ODLOK O USTANOVITVI SKUPNE OBČINSKE UPRAVE "MEDOBČINSKI 

INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN DOBREPOLJE, LOŠKI POTOK, RIBNICA, 

SODRAŽICA IN VELIKE LAŠČE" – 2. OBRAVNAVA  

 

 
 

Zadeva: Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo 

občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«- druga obravnava 
Predlagatelj: JANEZ NOVAK, župan Občine Loški Potok 

Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 76/08, 

79/09) in 51/10, 7. in 29. člen Statuta Občine Loški Potok (Ur. l. RS, št. 86/06)  
Finančne posledice: Odlok nima negativnih finančnih posledic na proračun občine. 

 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Besedilo odloka je po vsebini enako sedaj veljavnemu odloku, le da so k vsem členom dodane še 

določbe, ki se nanašajo na novo občino. Tako se na primer ime nove občine, ki vstopa v skupno 
občinsko upravo, pojavi v imenu organa, dalje v členu, ki določa žig organa, v določbah, ki se 

nanašajo na razdelitev stroškov med občinami in podobno. Poleg teh sprememb so novemu odloku 

dodani še: 
- popravek 3. odstavka 3. člena sedaj veljavnega odloka, ki bolj podrobno določa žig organa, 

- popravek 2. odstavka 5. člena sedaj veljavnega odloka, ki pravilno določa drugostopenjski 

organ v zadevah iz stvarne pristojnosti organa glede na veljavno zakonodajo Republike 

Slovenije, 

- spremenjeno je besedilo 3. odstavka 17. člena sedaj veljavnega odloka, ki je usklajeno z 
določbami Zakona o javnih uslužbencih in bolj podrobno določa postopek ob izstopu 

posamezne občine iz skupne občinske uprave, 

- za 17. členom sedaj veljavnega odloka je dodan nov 18. člen, ki določa postopek ob 

prenehanju delovanja organa, (sedaj veljavni odlok te določbe nima, je pa to obvezna vsebina 

odloka glede na 153. člen Zakona o javnih uslužbencih), 
- vsi nadaljnji členi vključno s sedaj veljavnim 18. členom so preštevilčeni, na 19. člen in dalje, 

določbe teh členov pa se glede na sedaj veljavni odlok ne spreminjajo. 

 

Kot je že uvodoma navedeno nov odlok nima negativnih finančnih posledic na proračun občin, saj je 
bil pristop Občine Dobrepolje predviden že s podpisom pisma o nameri leta 2009 in tako vsi do sedaj 

veljavni akti o delovanju tega organa že vsebujejo tudi finančne posledice za vseh pet občin. 

 



Besedilo odloka je usklajeno med vsemi občinami. Odlok bodo v enakem besedilu obravnavali 

občinski sveti vseh občin, v objavo pa bo posredovan, ko ga bodo sprejeli vsi občinski sveti. 

 
 

 

 
 

 

 

Ker v prvi obravnavi na predlog odloka ni bilo pripomb predlagam, da po končani obravnavi župan 
predlaga, da Občinski svet sprejme 

 

S K L E P: 

 

 

 Občinski svet Občine Loški Potok sprejme Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave 

»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in 

Velike Lašče«  

 

 

 
 

                     Pripravil:         Župan: 

 
Viljem Vesel, direktor občinske uprave            Janez Novak, ing., l. r. 

 

 


