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1. Uvod 
 
 

a) Ocena stanja in razlogi za sprejetje odloka 
 
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat občin 
Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane in Ţiri (v nadaljevanju Medobčinski inšpektorat), 
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 64/2007, določa pogoje za izvrševanje 
upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva.  
 
Glede na dosedanje delovanje Medobčinskega inšpektorata, od ustanovitve v letu 
2007 dalje pa do danes in po analizi stanja inšpekcijskih in prekrškovnih zadev v 
posamezni občini ustanoviteljici gre ugotoviti, da v občinah ni zaznati kršitev 
predpisov s področja nadzora v pristojnosti Medobčinskega inšpektorata v takem 
obsegu, da bi bil Medobčinski inšpektorat ekonomsko upravičen organ. V 
Medobčinskemu inšpektoratu je namreč predvideno delovno mesto Vodja 
Medobčinskega inšpektorata – inšpektorja, z nekaterimi zadolţitvami predstojnika 
organa, ki je z ekonomskega stališča nesmotrn za organ tako majhnega obsega. 
Poročila dosedanjega inšpektorja, ki opravlja naloge inšpektorja v Medobčinskem 
inšpektoratu, izkazujejo, da ne gre za inšpekcijske in prekrškovne zadeve, ki jih ne bi 
bilo mogoče izvesti z obstoječimi zaposlenimi, ki izpolnjujejo pogoje za inšpektorja ter 
prekrškovnega organa na prvi stopnji v posamezni občini. Namreč sredstva za delo 
inšpektorata zagotavljajo občine ustanoviteljice, torej Občina Škofja Loka, občina 
Gorenja vas – Poljane in Občina Ţiri v razmerju števila prebivalcev posamezne 
občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic, in sicer Občina Škofja Loka 
64,75 %, Občina Gorenja vas – Poljane 20,76 % in Občina Ţiri 14,49 %. Sredstva, ki 
jih je potrebno vsako leto zagotoviti v proračunu posamezne občine, pa predstavlja 
deleţ povsem ekonomsko neupravičenih sredstev, saj je iz dosedanjega povzetka 
stanja razvidno, da tak obseg inšpekcijskih in prekrškovnih zadev sploh ni beleţeno. 
Zato delovanje tega organa ni vsebinsko smiselno niti ekonomsko upravičljivo.  
 

 



b) Cilji in načela predloga odloka 
 
Cilj odloka je racionalizacija na področju redarskega in inšpekcijskega nadzorstva v 
občini in s tem prihranek proračunskih sredstev. 
 
Predlog ukinitve Medobčinskega inšpektorata upošteva predvsem načela varčevanja, 
transparentnosti in gospodarnosti. Načelo varčevanja se odraţa v racionalizaciji 
sredstev za občinsko redarstvo in inšpekcijsko nadzorstvo, ki bo, organizirano 
neposredno v okviru občine, cenejše. Delovanje obravnavanih področij bo tako tudi 
bolj transparentno, saj bodo razmerja med Občinskim svetom in Občinsko upravo 
pravno, vsebinsko in finančno nedvoumna. Posledično bo učinek zagotavljanja 
javnega reda v občini doseţen z najniţjim moţnim obsegom sredstev. 
 
Poglavitna rešitev predlaganega odloka je ukinitev Medobčinskega inšpektorata s 
strani vseh občin ustanoviteljic. Menimo sicer, da je občinsko redarstvo in 
inšpekcijsko nadzorstvo nujno potrebno za nemoteno delovanje občine, vendar je 
mogoče obravnavane lokalne zadeve javnega pomena organizirati na racionalnejši in 
varčnejši način znotraj občine. 
 
 
 

c) Ocena finančnih in drugih posledic 
 
Predlog odloka ima pozitivne finančne posledice za občinski proračun. Uveljavitev 
predloga odloka bo namreč imela za posledico prihranek sredstev proračuna in 
nadzor nad delovanjem redarske in inšpekcijske sluţbe.  
 
Zapolnitev morebitne vrzeli na področju nadzora nad občinskimi predpisi bo vsaka 
posamezna občina zagotovila znotraj obstoječe kadrovske zasedenosti.  
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:    
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog Odloka o razveljavitvi 
Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin 
Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane in Ţiri« v predloţenem besedilu. 
 
 
          

Ţupan  
 
Milan ČADEŢ 

 
 
 
 
 
 
 
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, 
33/2010) ……… člena Statuta Občine Gorenja vas – Poljane (UVG, št. ….) in …….. 
člena Statuta Občine Ţiri (UVG, št. ……) so občinski sveti Občine Škofja Loka na ….. 
redni seji dne …… 2012, Občina Gorenja vas – Poljane na … redni seji dne ………. 
2012 in Občina Ţiri na … redni seji dne ……… 2012 sprejele  
 

 

O D L O K 
o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 

»Medobčinski inšpektorat občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane in Ţiri«  
 

 
 

1. člen 
 
S tem odlokom se razveljavi Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 

»Medobčinski inšpektorat občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane in Ţiri« (Uradni 

list RS, št. 64/2007). 

2. člen 

 

Ta odlok prične veljati 15. (petnajsti)  dan po objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije. 

 

 

 

Številka: 021-1/2004                                                  Ţupan 

Škofja Loka______________________    mag. Miha  Ješe 

 

 

Številka:        Ţupan 

Gorenja vas _____________________________  Milan Čadeţ   

 

 

Številka                Ţupan   

Ţiri ____________________________________  Janez Ţakelj 

 


