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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Postojna, 
Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke« - druga obravnava 



 
 
Številka: 007-0008/2019 
Datum:   22.11.2019 
 
 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE CERKNICA 
 
 
 

ZADEVA: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  o  ustanovitvi 
organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI 
INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN POSTOJNA, 
CERKNICA, PIVKA, LOŠKA DOLINA IN BLOKE« - DRUGA 
OBRAVNAVA 
 

NAMEN: Obravnava in sprejem odloka 
 

PRAVNA PODLAGA: - 49.a Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-
ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/1/-ZSPDSLS in 30/18)  

- 17. člen Statuta občine Cerknica -UPB1  (Ur. list RS, št. 
2/17) 

 

PREDLAGATELJ: Marko RUPAR - župan Občine Cerknica  
 

GRADIVO PRIPRAVILA: Neva ŠIBENIK – Vodja medobčinskega inšpektorata in 
                            redarstva  
Irena ZALAR – direktorica občinske uprave  
 

POROČEVALKA: Neva ŠIBENIK – Vodja medobčinskega inšpektorata in 
                            redarstva  
Irena ZALAR – direktorica občinske uprave  
 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Sprejme  se  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o  ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN 
POSTOJNA, CERKNICA, PIVKA, LOŠKA DOLINA IN 
BLOKE«, v  drugi obravnavi. 

 
 
 

I. OBRAZLOŽITEV 
 
 
Občinski svet občine Cerknica je na svoji 9. redni seji, dne 7.12.2019 sprejel Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka  o  ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke«. V prvi obravnavi 
odloka ni bilo podanih pripomb, zato se odlok predlaga v sprejem v enakem besedilu. Odlok je bil 
že sprejet v občini Postojna in Pivka, v obravnavi pa je v občinah Bloke in Loška dolina.  
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Predlagamo, da občinski svet predloženo gradivo obravnava in sprejme predlog sprememb in 
dopolnitev odloka v drugi obravnavi. 

 
 
 
Pripravila: 
 
Irena ZALAR 
Direktorica občinske uprave 
  

 
 
 
 
                              ŽUPAN: 
                       Marko RUPAR 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
Priloga:  
-  odlok  
 
 
 
 
 
POSREDUJE SE:  
- Občinskemu svetu 
 
 
 
 
 
VLOŽI SE:  
- spis postopka 



 
DRUGA  OBRAVNAVA 

 
V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/1/-ZSPDSLS in 30/18) in na podlagi 16. 
člena Statuta Občine Postojna (Ur. list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18), 17. člena Statuta Občine Cerknica 
(uradno prečiščeno besedilo-UPB1)  (Ur. list RS, št. 2/17), 16. člena Občine Pivka (Ur. list RS, št. 58/99, 
77/2000-popravek, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13), 20. člena Statuta Občine Loška dolina (Ur. 
list RS, št. 49/99) in 15. člena Občine Bloke (Ur. list RS, št. 65/07), so Občinski svet Občine Postojna 
dne………, Občinski svet Občine Cerknica dne…….., Občinski svet Občine Pivka dne…….., Občinski 
svet Občine Loška dolina dne……..   in Občinski svet Občine Bloke dne……. , sprejeli 
 

 
 

PREDLOG  O D L O K A 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O USTANOVITVI ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 
»MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 

OBČIN POSTOJNA, CERKNICA, PIVKA, LOŠKA DOLINA IN BLOKE« 
 
 
 

1. člen 
 

V Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin 
Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke« (Uradni list RS, št. 3/2010 in 5/2011; v nadaljnjem 
besedilu: Odlok) se v nazivu Odloka črta besedilo »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« tako, da se 
spremenjeni naziv Odloka glasi: 
»Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in 
Bloke«.     
 

 

2. člen 
 

2.člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
 

2. člen 
 

Občina Postojna, Občina Cerknica, Občina Pivka, Občina Loška dolina in Občina Bloke ( v nadaljnjem 
besedilu: občine ustanoviteljice) ustanovijo skupno upravo z imenom »Skupna občinska uprava Občin 
Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke« za skupno opravljanje nalog občinske uprave na 
področjih: 

− občinske inšpekcije   

− občinskega redarstva 

− pravne službe 

− urejanja prostora 

− civilne zaščite in 

− požarnega varstva. 
 

 
3. člen 

 
V drugem odstavku 3. člena se besedilo »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« nadomesti z besedilom 
»Skupna občinska uprava«. 
 

 

4. člen 
 

Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:  



»(1) Skupna  uprava opravlja upravne in strokovne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic, in sicer: 
naloge občinske inšpekcije, občinskega redarstva, pravne službe, urejanja prostora, civilne zaščite in 
požarnega varstva in je organizirana kot enovit organ.«. 
  
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Naloge občinske inšpekcije opravlja medobčinski inšpektorat, naloge občinskega redarstva opravlja 
medobčinsko redarstvo.«. 
 
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 
 
 

5. člen 

V tretjem odstavku 6. člena odloka se besedilo »s predpisi, ki so kot posebna priloga del tega odloka in 

so objavljeni v uradnih glasilih in na spletnih straneh občin ustanoviteljic«, nadomesti z besedilom »z 

državnimi in občinskimi predpisi posamezne občine ustanoviteljice«.  

 

6. člen 
 

12. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

12. člen 
 

(1) Sredstva za delo skupne uprave in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice in 
sicer glede na število prebivalcev v naslednjem razmerju: 
- Občina Postojna 41,55%      
- Občina Cerknica 29,46%      
- Občina Pivka 15,50%           
- Občina Loška dolina 9,56%   
- Občina Bloke 3,93%     
Skupaj: 100%. 
 

 

7. člen 
 

Prvi odstavek 13. člena se črta. 
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi odstavek. 
 
 

             8. člen 
 

(1) Odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Odlok 

v Uradnem listu Republike Slovenije objavi Občina Postojna. 

(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
 
Številka: 
Datum:  
 

Občinski svet Občine Postojna 
                                                                                                       Župan 

                                                                                                      Igor Marentič 
 

 
Občinski svet Občine Cerknica 

                                                                                                       Župan 
                                                                                                       Marko Rupar  

 



Občinski svet Občine Pivka 
                                                                                                            Župan 

                                                                                                          Robert Smrdelj  
 

 Občinski svet Občine Loška dolina 
                                                                                                       Župan 

                                                                                                     Janez Komidar 
 

Občinski svet Občine Bloke 
                                                                                                        Župan 

                                                                                                          Jože Doles  
    
 
 
 

 


