
OSNUTEK

Na podlagi 49.a dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94/07 - uraono
prediSdeno besedilo, 76108,79109, 51110, 4O112 - ZUJF, 14t15 - ZUUJFO, 11t18 -
ZSPDSLS-1 in 30/18), drugega odstavka 45. clena in 49. clena Zakona o prekr5kih
(Uradni list RS, 5t. 2911 1 - uradno predi5deno besedilo, 21t13, 111t13,74t14-odl.
US,92114-odl. US, 32116in15117 -odl. US),2. clena Zakona oobdinskem redarstvu
(Uradni list RS, St. '139/06 in9117),Zakona o in5pekcijskem nadzoru (Uradni tist RS,
51.43107 - uradno predi5deno besedilo in 40114),26. dlena Zakona o financiranju obdin
(Uradni list RS, 5t. 123106, 57108,36111,14115 - ZUUJFO, 71117 in21t18 - popr.) ter
Statuta Obcine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, 5t. 25113 in 74116), Statuta Obdine
BreZice (Uradni list RS,5t. 10/09 in 3/'10), Statuta Obcine Kr5ko (Uradni list RS, it.
13116,79116 in 26119), Statuta Obcine Radece (Uradni list RS, 5t. 52l06-UPB1, 1 10/09,
92112) in Statuta Obcine Sevnica (Uradni list RS, st. 46/15 - uradno pre6i5ceno
besedilo, 17117 in 4411 B), so Obdinski svet Obcine Bistrica ob Sotli na _. seji dne

Obcinski svet Obdine BreZice na _. seji dne _, Obcinski svet Obdine
Kr5ko na _. seji dne _, Obcinski svet Obdine Radece na _. seji dne

in Obcinski svet Obdine Sevnice na . seii dne spreieli

ODLOK

o ustanovitvi Medobcinskega inipektorata - Skupnega prekrikovnega organa
ob6inskih uprav obdin Bistrica ob Sotli, Breiice, KrSko, Radede in Sevnica

I. SploSne dolocbe

1. dlen

(1)S tem odlokom Ob6ina Bre2ice, Obcina Bistrica ob Sotli, Obdina Kr5ko, Obdina
Radede in Ob6ina Sevnica (v nadaljevanju: obcine usta noviteljice) ustanavljajo
Medobcinski inSpektorat - Skupni prekr5kovni organ obcinskih uprav obdin Bistrica ob
Sotli, BreZice, Kr5ko, Radece in Sevnica (v nadaljevanju: MI-SPO), za izvr5evanje
nalog in postopkov v in5pekcijskih in prekrSkovnih zadevah ter drugih upravnih nalog
na podrocju in5pekcijskega nadzora in ob6inskega redarstva, na obmodjih ob6in
ustanoviteljic ter dolodajo njegovo delovno podrodje, notranjo organizacijo, vodenje in
zagotavljanje sredstev ter drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so dolo6ene pravice in obveznosti obdin ustanoviteljic in njihovih
organov v razmerju do organa skupne obdinske uprave in v medsebojnih razmerjih.

2. clen

(1) Obcine ustanoviteljice Ml-SPO so
1. Obcina Bistrica ob Sotli. Bistrica ob Sotli 17. 3256 Bistrica ob Sotli
2. Ob6ina BreZice. Cesta orvih borcev 18. 8250 Bre2ice
3. Obcina Kr5ko. Cesta Kr5kih Zrtev 14 8270 KrSko
4. Obcina Radece. Ulica Milana Majcna 1 . 1433 Radece in

5. Obcina Sevnica. Glavni tro 19a. 8290 Sevnica



(2) MI-SPO ima status samostojnega skupnega organa obdin iz prvega odstavka tega
dlena in je sestavljen iz obdinskih in5pektorjev, obdinskih redarjev in drugih zaposlenih
za podrodja izvalanja del in nalog organa.
(3) Ustanoviteljske pravice obdin ustanoviteljic v imenu obdin ustanoviteljic izvr5ujejo
njihovi Zupani, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja
proradunskih sredstev za delovanje MI-SPO, sprejema obdinskega programa varnosti
in ocene njegovega izvajanja, za kar so pristojni obdinski sveti.
(4) Zupani obdin ustanoviteljic imenujejo in razre5ujejo vodjo organa, sprejmejo akt o
sistemizaciji delovnih mest v organu, sprejmejo kadrovski nadrt, letni program dela in
letni plan dela ter finandni nadrt organa, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve
glede sploSnih vpra5anj organiziranja in delovanja organa.

3. dlen

(1) Naziv organa je Medobdinski in5pektorat - Skupni prekrikovni organ obdinskih
uprav obdin Bistrica ob Sotli, BreZice, Kr5ko, Radede in Sevnica, skraj5ano ime je Ml-
aDa\

(2) SedeZ MI-SPO je v Kr5kem, na naslovu Cesta krikih Zrtev 15, 8270 Kr5ko.
(3) MI-SPO uporablja dva 2iga okrogle oblike. V sredini obeh Zigov se nahaja napis
>Medob6inski in5pektorat Skupni prekrSkovni organ ob6inskih uprav obdin Bistrica ob
Sotli, BreZice, Kr5ko, Radece in Sevnica<. Ziga sta obrobljena z dvema drtama, eden
je premera 38 mm in drugi 20 mm.

4. dlen

(1) Prostore in opremo za delovanje MI-SPO zagotavlja Ob6ina Kr5ko kot sedeZna
obdina. Za uporabo prostora in opreme zaradunava sedeZna obcina Ml-SPO
najemnino. Na podlagi zahtevkov za izpladilo se stroSki in najemnina delijo na obdine
ustanoviteljice v razmerju Stevila prebivalcev posamezne obdine ustanoviteljice do
Stevila vseh prebivalcev obdin ustanoviteljic.
(2) V primeru prenehanja delovanja Ml-SPO Obdina Kr5ko obdrZi prostore in opremo,
ki jo je zagotovila ob zadetku delovanja organa.
(3) SedeZna obdina zagotavlja tudi vse ostale materialne pogoje za delovanje MI-SPO.
Stro5ki se delijo med obdine ustanoviteljice v razmerju Stevila prebivalcev posamezne
ob6ine ustanoviteljice do Stevila vseh prebivalcev obdin ustanoviteljic.
(4) SedeZna obdina je dol2na skrbeti za tekode vzdrZevanje prostorov in opreme, ki jih
daje v najem.
(5) Administrativne in radunovodske storitve za MI-SPO izvaja sedeZna obdina.
(6) Za te storitve sede2na obcina drugim obdinam ustanoviteljicam zaradunava
izvajanje storitev v viSini 5% letnega finaninega nacrta Ml-SPO.

5. dlen

(1) MI-SPO ima vse pisarne locirane na sedeZu organa.
(2) Pisarne morajo zagotavljati tako organizacijske kot prostorske pogoje za nemoteno
opravljanje dela vseh zaposlenih v organu.

\.



(3) Ostale obdine ustanoviteljice, v katerih ni lociran sedeZ organa, zagotavljajo
neposreden kontakt med organom in obcani v prostorih posamezne obdinske uprave.

ll. Naloge Medobdinskega in5pektorata - Skupnega prekr6kovnega organa

6. ilen

S tem odlokom se MI-SPO dolodi kot nadzorni organ za obmodje obdin ustanoviteljic
ter se pooblasti za odlocanje o krSitvah na podrodju obdinskih predpisov in drugih
aktov. Obcine na organ prenaSajo izvajanje nalog po predpisih, ki urejajo podrodje
obdinskega redarstva i n pod rodje i nSpekcijskega nadzora.

7. clen

(1) MI-SPO opravlja naloge izvajanja inSpekcijskega nadzorstva in redarstva skladno
z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi obdin ustanoviteljic na tem podrodju.
(2) Postopek pred prekr5kovnim organom vodi in v njem odloda poobla5dena uradna
oseba MI-SPO, ki mora za vodenje postopka, izdajo pladilnega naloga ter odlodbe o
prekrSku izpolnjevati vse z zakonom in podzakonskimi akti predpisane pogoje in imeti
opravljen preizkus znanja, ki zajema izvr5evanje pooblastil po zakonu, ki ureja
podrodje prekr5kov, zakonu, ki ureja podrodje in5pekcijskega nadzora, zakonu, ki ureja
podrodje obdinskega redarstva ter zakonu, ki ureja splo5ni upravni postopek in poznati
predpise, katerih izvrSevanje nadzoruje.
(3) MI-SPO opravlja tudi naloge iz drugih podrodij, v skladu s sprejetimi predpisi obdin
ustanoviteljic, de je v njih tako dolodeno.

8. dlen

(1) Medobdinska in5pekcija je nadzorni in prekr5kovni organ obdin ustanoviteljic na
podrodju pristojnosti ob6inske in5pekcije. In5pekcijske postopke izvlajo ob6inski
in5pektorji in druge poobla5dene uradne osebe, kot uradne osebe s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi. Poobla5dene uradne osebe odlodajo o zaznanih kr5itvah
iz ob6inske pristojnosti, dolo6enih z drZavnimi in obdinskimi predpisi posamezne
ob6ine ustanoviteljice.
(2) Medobdinsko redarstvo je nadzorni in prekr5kovni organ za obdine ustanoviteljice
na podrocju prlstojnosti obdinskega redarstva. Delovno podrocje in naloge
medob6inskega redarstva dolocajo zakoni ali na podlagi zakonov izdani obdinski
predpisi in se podrobno dolo6ijo v obdinskem programu varnosti posamezne obdine
ustanoviteljice. Pri opravljanju nalog obdinski redarji izrekajo opozorila in globe ter
izvajajo pooblastila in ukrepe, ki so preneseni nanje z zakoni in obdinskimi predpisi.
(3) InSpekcijsko nadzorstvo in obdinsko redarstvo se opravlja v posamezni obiini
ustanoviteljici upo5tevajod razmerje Stevila prebivalcev posamezne obcine
ustanoviteliice do Stevila vseh prebivalcev obdin ustanoviteliic.

9. 6len



(1)Obdine ustanoviteljice v skladu z zakonom, ki ureja obdinsko redarstvo, sprejmejo
obdinski program varnosti. Obdinski program varnosti se nana5a na obmodje obcine
ustanoviteljice, za katero je bil sprejet.
(2) Obdinski organi obdin ustanoviteljic najmanj enkrat letno ocenijo izvajanje
skupnega programa varnosti.

10. dlen

('1) Vodja MI-SPO dolodi tedenski razpored dela za zaposlene, upo5tevajod razmerje
dolodeno v B. dlenu ter ob upoitevanju letnega programa in plana dela za posamezno
obdino.
(2) Postopki in5pekcijskega nadzorstva se opravljajo po uradni dol2nosti na podlagi
osebne zaznave poobla5eenih uradnih oseb ali na podlagi obvestil obdinske uprave,
krajevnih skupnosti, drugih organov in organizacij ter obdanov.

11.clen

(1) Zaposleni v MI-SPO so pri izvrievanju svojih nalog v okviru svojih pooblastil
samostojni.
(2) Zaposleni v MI-SPO so pri opravljanju svojih nalog dolZni upo5tevati navodila in
usmeritve vodje organa.
(3) Glede sploSnih vpraSanj organiziranja in delovanja MI-SPO ravna po usmeritvah
vseh 2upanov obdin ustanoviteljic.
(4) Usmeritve in mnenja Zupanov iz prej5njega odstavka tega clena je Ml-SPO dolZan
pri svojem delu dosledno upo5tevati.
(5) MI-SPO je odgovoren za izvr5evanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost
posamezne obdine, Zupanu in direktorju obcinske uprave te obdine.
(6) Pri izvr5evanju upravnih nalog nastopa MI-SPO kot organ tiste obcine
ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(7) O pritoZbah zoper odlodbe MI-SPO odloda Zupan obdine, v katere krajevno
pristojnost zadeva spada, de zakon ne doloda drugade.
(8) Za 5kodo, povzrodeno z nezakonitim delom zaposlenega v MI-SPO so odgovorne
obdine ustanoviteljice solidarno.

12.Elen

Pladane globe za prekr5ke, ki jih izrede MI-SPO, so prihodek proraduna obdine, na
obmodju katere je bil prekrSek storjen oziroma katere predpis je bil kr5en.

lll. Organizacija dela

13.6len

MI-SPO vodi vodja, ki ima naziv Vodja - in5pektor svetnik (v nadaljevanju: vodja).
Vodja se izbere po natedajnem postopku glede na strokovno usposobljenost v skladu



z zakonodajo s podrocja javnih usluZbencev in ga imenujejo Zupani obcin
ustanoviteliic.

14. 6len

('1) Razpored oziroma plan dela doloci vodja organa. Pri tem upodteva kot temeljni
kriterij razmerje Stevila prebivalcev posamezne obcine do Stevila vseh prebivalcev
obcin ustanoviteljic, kot dodatne kriterije pa tudi naravo dela, organizacijo dela in
potrebe po zagotavljanju in opravljanju nalog v okviru organa na obmocju posamezne
ob6ine ustanoviteljice.
(2) In5pektorji in redarji so dolZni pisati tedensko porodilo, ki se nanaSa na njihovo
opravljeno delo.
(3) Zbir porodil se hrani na sedeZu organa.
(4) Vodja organa enkrat letno o delu MI-SPO poro6a 2upanom obcin ustanoviteljic.

15. dlen

InSpekcilsko nadzorstvo in delo ob6inskih redarjev se opravlja:
- kot reden inSpekcijski in redarski nadzor v skladu s programom, ki ga sprejmejo

2upani obdin ustanoviteljic in letnim planom, ki ga potrdijo Zupani obcin
ustanoviteljic, ter tedenskim razporedom oziroma planom dela za posamidno
obcino ustanoviteljico, ki ga sprejme vodja organa;

- po dogovoru zaposlenega in vodje organa glede na nujnost in potrebe posamezne
obdine ustanoviteljice;

- po napotitvi vodje glede na prrjave in vloge obdinskih uprav, krajevnih skupnosti,
organov in organizacij ter obcanov.

16. clen

(1) Zupani obdin ustanoviteljic skupaj dolocijo sistemizacijo delovnih mest v Ml-SPO in
sprejmejo akt o sistemizaciji delovnih mest v MI-SPO.
(2) Zupan sedeZne obcine, ki ima status delodajalca, v soglasju z Zupani vseh obdin
ustanoviteljic in v skladu s kadrovskim nadrtom, ki ga skupaj dolodijo Zupani obdin
ustanoviteljic, odloca o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v Ml-
SPO.

17. clen

direktor obdinske uprave obdine ustanoviteljice, v
spada, ki v primeru izlocitve vodje o stvari tudi

(1) O izlocitvi vodje Ml-SPO odloca
katere krajevno pristojnost zadeva
odlodi.
(2) O izlocitvi zaposlenega v Ml-SPO odlodi vodja, ki v primeru izloditve zaposlenega
tudi odlodi.

tv. Financiranje



18. dlen

(1) Sredstva za delo MI-SPO zagotavljajo obdine ustanoviteljice v svojih proradunih.
(2) Sredstva za delo MI-SPO zagotavljajo obdine ustanoviteljice v razmerju Stevila
prebivalcev posamezne obdine do Stevila vseh prebivalcev obcin ustanoviteljic. Nadin
delitve potrebnih sredstev obdine ustanoviteljice za vsako proradunsko leto posebej
dolodijo v finandnem nacrtu MI-SPO. Finandni nadrt vsebuje natancno delitev stro5kov
po posameznih postavkah in posameznih obdinah.
(3) Kljud za delitev stro5kov se ugotavlja enkrat letno ob sprejemanju proradunov obcin
ustanoviteljic. Za planiranje stroSkov za naslednje leto, se upo5teva stanje Stevila
prebivalcev na dan 01.0'1 . preteklega leta.
(4) MI-SPO je neposredni uporabnik proraduna sedeZne obdine. Sredstva za oeto
organa se zbirajo in celotno finandno poslovanje organa se vodi preko samostojnega
in lodenega stroikovnega mesta v okviru enotnega zakladniSkega raduna sedeZne
obdine.
(5) Finandni nadrt, ki ga na predlog vodje MI-SPO sprejmejo Zupani obdin
ustanoviteljic, je vkljucen v proradun sedeZne obdine.
(6) Obdine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za Ml-SPO v financnih nadrtih svojih
obcinskih uprav na posebni postavki.
(7) Svoje obveznosti ob6ine ustanoviteljice poravnavajo mesecno, na podlagi
zahtevkov, ki jih posreduje sedeZna obdina do 20. v mesecu. Vi5ina zahtevka je
izraiunana na podlagi pripadajoiega deleZa dejanske realizacije organa za pretekli
mesec, rok placila je 30. dan od prejema zahtevka s strani obdine ustanoviteljice.
(B) Odredbodajalec za sredstva finandnega nadrta MI-SPO je Zupan sedeZne obdine
oziroma po njegovem pooblastilu vodja.

19. dlen

(1) MI-SPO izvaja svoje poslovanje v obsegu sprejetega finandnega nadrta in za
namene, dolodene v proradunskih postavkah finandnega nadrta skupnega
prekrSkovnega organa.
(2) Poraba sredstev iz naslova MI-SPO je razvidna iz letnih porodilih ob zakljucku
proraaunskega leta.

V. lzstop, pristop in prenehanje

20. clen

(1) Obdina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz Ml-SpO tako, da svolo
namero pisno poda vodji organa in Zupanom ob6in ustanoviteljic najmanj 6 mesecev
pred nameravanim izstopom. Svojo namero mora podati pred iztekom tekodega leta,
in sicer najkasneje do 30.06. tekodega leta.
(2) Ostale obdine odlodijo, da naloge opravljajo 5e naprej v okviru Ml-SpO kot skupne
obdinske uprave ali pa MI-SPO preneha z delom, o cemer odlodijo obdinski sveti s
skleDom.
(3) Na podlagi sprejetega sklepa o nadaljnjem delu MI-SPO oziroma na podlagi
odlocitve, da Ml-SPO preneha z delom, sklenejo 2upani poseben dogovor o pravicah



f

in obveznostih, v katerem uredijo vsa vpra5anja povezana s prenehanjem ali
spremembo organa, prevzemom zaposlenih delavcev, sedeZem organa in podobno.

21. ilen

(1) Obdina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do MI-SPO po
kljudu odstotka prebivalstva in ko pridnejo veljati spremembe tega odloka, ki se
nana5ajo na izstop obdine.
(2) Svoje obveznosti za tekode leto mora obdina, ki izstopa kot ustanoviteljica MI-SPO,
poravnati najkasneje do 30.1 1 . v letu, ko izstopa iz organa.
(3) Obdina, ki izstopa kot ustanoviteljica Ml-SPO, mora v skladu z odstotkom
sofinanciranja oziroma v skladu z dogovorom:

- poravnati vse svoje materialne obveznosti do organa za tekode leto;
- izpolniti obveznosti do delavcev zaposlenih v organu, v skladu z razmerjem

Stevila prebivalcev in to urediti v posebnem dogovoru 2upanov.
(4) Obdina, ki izstopi kot ustanoviteljica Ml-SPO, mora prevzeti v izvr5iteV, izterjavo ali
izpolnitev tudi pravice in obveznosti, ki izhajajo iz odloditev organa skupne obdinske
uprave v upravnih postopkih, de posamezna zadeva spada pod njeno krajevno
pristojnost.

22.ilen

(1) V kolikor druge obdine izrazijo interes, lahko pristopijo k ustanovitvi Ml-SPO, de
sklep o tem sprejmejo na pristojnem organu svoje obiine in se s pristopom strinjajo
tudi obdine ustanoviteljice.
(2) Svojo namero za pristop k MI-SPO mora obdina izkazati najkasneje tri mesece pred
Zelenim vstopom.
(3) Vodja v tem primeru pripravi preraiun zagotavljanja sredstev za delo organa in
poda predlog obdinam ustanoviteljicam.

23. clen

(1) V primeru odlocitve, da MI-SPO preneha s svojim delom, vse obdine razdelijo za
to namenjene stvari, pravice in denarna sredstva, razen pravic in obveznostr po
drugem odstavku tega 6lena ter prostorov in opreme, ki jo je zagotovila sedeZna
obdina, po kljueu odstotka Stevila prebivalcev obdin ustanoviteljic. O konkretni
razdelitvi sprejmejo Zupani dogovor v roku treh mesecev po sprejemu odloditve o
prenehanju Ml-SPO.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega dlena morajo obdine ustanoviteljice:

- poravnati vse materialne obveznosti organa do tretjih oseb;
- izpolniti obveznosti do delavcev zaposlenih v organu, v skladu z razmerlem

Stevila prebivalcev in to urediti v posebnem dogovoru Zupanov.

PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

24. dlen



Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo vsi obdinski sveti obiin
ustanoviteljic.

25. 6len

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Medobdinskega
in5pektorata - Skupnega prekr5kov nega organa obdinskih uprav obdin Bistrica ob
Sotli, BreZice, Kr5ko, Radede in Sevnica (Uradni list RS,5t. 73t08,79109 in 105/10).

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Dogovor o medsebojnih pravicah,
obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih z dne 19.5.2009, podpisan s strani
obdin ustanoviteljic.

26. dlen

Ta odlok zadne veljati 8. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Za objavo
poskrbi sedeZna obdina.

Stevilka:
Datum:

Franjo Debelak
Zupan Obdine

Bistrica ob Sotli

Stevilka:
Datum:

lvan Molan
Zupan

Obdine BreZice

Stevilka: 010-8/2008-
o300
Datum:

Mag. Miran Stanko
Zupan

Obdine Kriko

Stevilka: 0610-5/2019 Stevitka: 0070-0001/2019
Datum: Datum:

Tomai ReZun Sredko Ocvirk
Zupan Zuoan

Obdine Radede Ob6ine Sevnica



OBRAZLOZITEV

1. Razlogi za sprejem in pravna podlaga
Nov Odlok o ustanovitvi Medobdinskega inSpektorata - Skupnega prekr5kovnega
organa obdinskih uprav obcin Bistrica ob Sotli, Bre2ice, Kr5ko, Radede in Sevnica se
sprejema zaradi sprememb zakonodaje na podrodjih delovanja MI-SPO v zadnjih letih,
zaradi upoitevanja priporodil opravljene notranje revizije - Delovanje skupnega
prekr5kovnega organa v letu 2016, ki jo je izvedla Obdina Kriko v okviru svojega
poslovanja ter v skladu z napotili SluZbe za lokalno samoupravo, ki je na posvetih za
delovanje skupnih obdinskih uprav v Sloveniji poudarila, da je potrebno zaradi
spremembe nadina financiranja v skladu ZFO-1C (Uradni list RS, 5t. 71l17) vse odloke
uskladiti najkasneje do konca leta 2019, ob tem pa tudi vse dolocbe iz medsebojnih
dogovorov med obdinami prenesti v samo besedilo odloka, saj dogovorov o
medsebojnih odnosih po novi ureditvi ved ne bo.

2. Ocena stanja.
Delovanje Ml-SPO sedaj urejata veljavni Odlok o ustanovitvi Medobdinskega
in5pektorata - Skupnega prekr5kov nega organa obdinskih uprav obdin Bistrica ob
Sotli, BreZice, Kriko, Radede in Sevnica (Uradni list RS, 5t. 73/08, 79/09 in 105/10) ter
Dogovor o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerlih z
dne 19.5.2009, podpisan s strani obdin ustanoviteljic. Z dnem uveljavitev tega odloka,
bo pre;Snji odlok prenehal veljati, prav tako pa bo prenehal veljati tudi citirani dogovor.
Vse dolodbe obeh obstoje6ih aktov so ustrezno zdruZene in vkljucene v besedilo
novega odloka.
Obcine ustanoviteljice se trenutno niso odlodile, da bi v okviru MI-SPO opravljale vec
nalog kot jih opravljajo sedaj (trenutno se opravlja obdinsko redarstvo in obiinska
inSpekcija), zato bo tudi bodo6e financiranje v skladu zZFO-1 vezano na tak5no Stevilo
narog.

3. Cilji in nadela
Cilj predlaganih sprememb je uskladitev besedila z veljavnimi predpisi in dejanskim
stanjem.

4. Ocena finandnih in drugih posledic
Predlagani odlok nima financnih posledic.

Obdinskim svetom obdin ustanoviteljic predlagamo, da osnutek Odloka o ustanovitvi
Medobcinskega inSpektorata - Skupnega prekr5kovnega organa obdinskih uprav obcin
Bistrica ob Sotli, Bre2ice, Kr5ko, Radede in Sevnica obravnavajo in ga sprejmejo z
morebitnimi pripombami. Pripombe na osnutek se bodo obravnavale na skupnem
sestanku predstavnikov obdin ustanoviteljic in se bodo upo5tevale pri pripravi predloga
odloka.

Prioravila:
SluZba za pravne in sploSne zadeve Obcine Kr5ko
Vodja sluZbe:
Natalija Ger5ak
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