PREDLOG
SKRAJŠANI POSTOPEK
Na podlagi 51. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 47/08), 58. člena Statuta Občine
Apače (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 2/07), 18. člena
Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Gornja Radgona (Uradno
glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis prepih, št. 36/2007), 21. člena Odloka o
organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Apače (Uradno glasilo Občine
Apače, lokalni časopis prepih, št. 17/2008), drugega odst. 2. člena Zakona o občinskem
redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06), sta Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji ….
redni seji dne ……….. in Občinski svet Občine Apače na svoji …… redni seji dne ……….., v
skladu z 49a. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), sprejela
ODLOK
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN GORNJA RADGONA IN
APAČE«

I. Splošne določbe
1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave, določi njegovo ime in sedež,
delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev
za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v
razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
(1) Občina Gornja Radgona in Občina Apače ustanovita skupno občinsko upravo »Medobčinski
inšpektorat in redarstvo občin Gornja Radgona in Apače« (v nadaljevanju: skupna uprava)
za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
− občinske inšpekcije in
− občinskega redarstva.
3. člen
(1) Sedež skupne uprave je v občini Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja
Radgona.

(2) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis Medobčinski
inšpektorat in redarstvo, v notranjem krogu pa napis Gornja Radgona, Apače.
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4. člen
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter
zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar sta pristojna
občinska sveta, izvršujeta župana občin ustanoviteljic.
(2) Župana imenujeta in razrešujeta vodjo skupne uprave, sprejmeta kadrovski načrt, program
dela in finančni načrt skupne uprave, nadzorujeta delo ter dajeta skupne usmeritve glede
splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.
II. Naloge in organizacija dela
5. člen
(1) Skupna uprava opravlja upravne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic v skladu z
zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
(2) Skupna uprava je enovit organ in je prekrškovni organ občin ustanoviteljic skupne uprave.
(3) Pooblaščene uradne osebe skupne uprave vodijo prekrškovni postopek in odločajo o
prekrških iz občinske pristojnosti, določenih s predpisi, ki so kot posebna priloga odloka v
obliki seznama predpisov objavljeni na spletnih straneh občin ustanoviteljic.
(4) Službe skupne uprave so:
- medobčinska inšpekcijska služba,
- medobčinsko redarstvo.
(5) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče skupna občinska uprava, so prihodek proračuna
občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
6. člen
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ
tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Skupna uprava deluje neodvisno, samostojno in pri izvrševanju svojih nalog nastopa kot
organ tiste občine, v katere krajevno pristojnost spada posamezna zadeva. Pristojno je za
odločanje na 1. stopnji v upravnih, ter v strokovnih in drugih zadevah, za katere je
organiziran organ skupne občinske uprave, v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi. Na
drugi stopnji odloča župan tiste občine, v katere krajevno pristojnost posamezna zadeva
spada.
(3) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih
direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada
oziroma, za katero izvršuje nalogo.
(4) O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča direktor občinske uprave, v katere krajevno
pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje skupne uprave pa o stvari tudi odloči.
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(5) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v skupni upravi odgovarjajo občine
ustanoviteljice solidarno.
7. člen
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenujeta in razrešujeta župana občin ustanoviteljic v
skladu z zakonom o javnih uslužbencih.
(2) Vodja skupne uprave je vodja skupne uprave kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
(3) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
(4) Vodja skupne uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s
specializacijo ali magisterijem in najmanj 6 let delovnih izkušenj.
(5) Župana lahko skleneta pisni sporazum, da bo naloge vodje skupne uprave opravljal direktor
občinske uprave.
8. člen
(1) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost
posamezne občine ustanoviteljice županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo
skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
(2) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v
upravnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za
zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.
9. člen
(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslužbence skupne uprave status
delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Gornja Radgona,
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan Občine Gornja Radgona.
10. člen
(4) Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejmejo župani občin ustanoviteljic
soglasno.
III. Sredstva za delo
11. člen
(1) Sredstva za delo skupne uprave in druga materialna sredstva zagotavljajta občini
ustanoviteljici in sicer glede na število prebivalcev v naslednjem razmerju:
- Občina Gornja Radgona 70,28 % in
- Občina Apače 29,72 %.
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12. člen
(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih občinske uprave občine ustanoviteljice, v
kateri ima sedež.
(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem
naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
(3) Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne
stroške in stroške vzdrževanja, si občine ustanoviteljice skupne uprave delijo v razmerju,
določenim v prejšnjem členu.
13. člen
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje skupne uprave določita župana občin
ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava
sedež.
(3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih
občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k njihovim
proračunom.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je njen vodja, ki je tudi skrbnik
prihodkov.
14. člen
(1) Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo opravlja občinska uprava Občine
Gornja Radgona. Občina Apače je dolžna kriti te stroške v skladu s 12. členom tega odloka.
IV. Medsebojne pravice in obveznosti občin ustanoviteljic
15. člen
(1) Župana občin ustanoviteljic s sporazumom podrobneje uredita način izvrševanja
medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom.
16. člen
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz skupne uprave tako, da svojo namero
najmanj 6 mesecev prej pisno poda županom soustanoviteljic. Občina lahko izstopi kadarkoli
z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se pošlje vsem
občinam ustanoviteljicam.
(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do skupne uprave na
podlagi tega odloka in sporazuma iz 15. člena tega odloka.

4

(3) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, se morata s tem strinjati občinska
sveta občin ustanoviteljic.
V. Prehodne in končne določbe
17. člen
(1) Skupna uprava Medobčinski inšpektorat občin Gornja Radgona in Apače, ki je začela z
delovanjem 1. 7. 2009, nemoteno nadaljuje delo po tem odloku.
18. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o Odlok o ustanovitvi organa skupnega
občinskega inšpekcijskega nadzora »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT« (Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 46/2008, 49/2009).
19. člen
(1) Občini ustanoviteljici v roku 3 mesecev sprejmejo uskladitev sporazuma o medsebojnih
pravicah in obveznostih s tem odlokom.
20. člen
(1) Odlok se sprejme v enakem besedilu v obeh občinah ustanoviteljicah. Župan sedežne občine
skupne uprave objavi ta odlok v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalnem
časopisu Prepih, v 15 dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki bo o odloku o
ustanovitvi skupne občinske uprave odločal zadnji.
(2) Odlok začne veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi.

Številka: 007-10/2007
Datum:

Številka: 0007-0006/2011
Datum:

Župan Občine Gornja Radgona
Anton Kampuš

Župan Občine Apače
Franc Pižmoht

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj za sprejem odloka
Pravni temelj za sprejem odloka je 49.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo in št. 76/08, 79/09 in 51/10), 2. odst. 2.čl. Zakona o
občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) in 51. člen Statuta Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 47/08)
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2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je odlok potreben
Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko je z dne
07.07.2009, vsem občinam, ki imajo ustanovljene organe skupne občinske uprave, posredovala
okrožnico o poenotenju oziroma uskladitvi splošnih aktov skupnih občinskih uprav na območju
celotne države.
Glede na navedeno so bile skupne občinske uprave dne 12.05.2010 pozvane, da začnejo s
postopkom uskladitve pregledanih splošnih aktov. Posredovane so bile ugotovitve, pojasnila in
pripombe k navedenim pregledanim splošnim aktom in besedilo vzorca odloka o ustanovitvi
organa skupne občinske uprave kot strokovni pripomoček za uskladitev.
V postopku pregleda dokumentacije z dne 19. 4. 2011 za pridobitev sredstev po 26. členu
Zakona o financiranju občin, so bili z vidika Zakona o lokalni samoupravi pregledani odloki o
ustanovitvi organov skupne občinske uprave, dogovori oz. sporazumi županov ter akti o
sistemizaciji delovnih mest.
Usklajeni ustanovitveni akt je povezan tudi s pravico do pridobivanja sredstev iz državnega
proračuna za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog skupne občinske uprave v
višini 50% v preteklem letu realiziranih odhodkov, ki je bila leta 2006 uzakonjena v 26. členu
Zakona o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 123/06 in 57/08) isti člen določa, da mora biti skupno
opravljanje posameznih nalog občinske uprave organizirano skladno z zakonom, sicer sredstva
niso odobrena.
3. Ocena stanja
Skupna občinska uprava Medobčinski inšpektorat občin Gornja Radgona in Apače je bila
ustanovljena leta 2009 z Odlok o ustanovitvi organa skupnega občinskega inšpekcijskega
nadzora »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT« (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni
časopis Prepih, št. 46/2008, 49/2009). V letu 2010 pa je bila ob občinski inšpekciji ustanovljena
tudi redarska služba, zaradi česar je potrebno v odloku to tudi posebej poimenovati. Prav tako je
potrebno posebej določiti, za katere predpise so pooblaščene uradne osebe skupne uprave
pristojne, kar je v novem odloku določeno s posebno prilogo.
4. Poglavitne rešitve
Predlagani Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN GORNJA RADGONA IN APAČE«, v primerjavi s
sedaj veljavnim Odlokom o ustanovitvi organa skupnega občinskega inšpekcijskega nadzora
»MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT« (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis
Prepih, št. 46/2008, 49/2009), vsebuje določbe, ki so bile usklajene z vzorcem odloka Službe
vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ker bodo nekatere določbe Sporazuma o
medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih, ki sta ga župana občin
ustanoviteljic podpisala dne 11. 12. 2009, bo potrebno v roku treh mesecev od uveljavitve tega
odloka skleniti nov sporazum, ki bo povzel obstoječe določbe sedanjega sporazuma, ki ne bodo
vključene v odlok.
Namen sprejetja novega Odloka je poenotenje na ravni cele države po smernicah Službe vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki je pogoj za nadaljnje
sofinanciranje, saj so se morale občine ustanoviteljice organa skupne občinske uprave z
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podpisano izjavo zavezati, da bodo v najkrajšem možnem času sprejele spremembe in
dopolnitve obstoječih odlokov in to je tudi razlog, da naj bi se ta odlok sprejel po skrajšanem
postopku. Dodatni razlog za sprejem odloka po skrajšanem postopku je tudi ta, da v primeru
njegovega nesprejetja do konca koledarskega leta skupna uprava s strani države ne bo prejela
finančnih sredstev za delovanje skupne občinske uprave (refundacija).
Ker sedanji odlok ne vsebuje poglavitnih določb o pristojnostih in organizaciji skupne občinske
uprave, se je na podlagi posvetovanja s Službo vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, sprejela odločitev, da se sprejme nov odlok ob upoštevanju
njihovih smernic.
5. Ocena finančnega stanja
Odlok za občini ustanoviteljici ne predstavlja dodatnih finančnih obveznosti oz. ne spreminja že
obstoječih finančnih obveznosti, ki jih imajo občine ustanoviteljice v razmerju do skupne uprave
Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
6. Obrazložitev odloka
Predlagani odlok se sprejme v enaki vsebini v obeh občinah ustanoviteljicah. V poglavju I.
Splošne določbe opredeljuje določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih
organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
V poglavju II. naloge in organizacija dela določa, da je medobčinski inšpektorat in redarstvo
enovit organ. Medobčinski inšpektorat in redarstvo deluje neodvisno, samostojno in pri
izvrševanju svojih nalog nastopa kot organ tiste občine, v katero pristojnost spada posamezna
zadeva spada. Svoje delo opravlja na podlagi pooblastil državnih predpisov ter posameznih
občin ustanoviteljic, katere so dolžne za učinkovito delovanje medobčinskega inšpektorata in
redarstva skrbeti za sprejem občinskih predpisov.
Za posamezno občino ustanoviteljico se opravlja delo v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu
v razmerju števila prebivalcev posamezne občine. To razmerje se uporablja tudi za financiranje
delovanja skupne občinske uprave.
Medobčinski inšpektorat in redarstvo je prekrškovni organ občin ustanoviteljic skupne uprave.
Medobčinski inšpektorat in redarstvo vodi vodja, ki ga imenuje in razrešujeta župana občin
ustanoviteljic, lahko pa tudi s sporazumom skleneta, da bo skupno upravo vodil direktor
občinske uprave. Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva ima status uradnika na
položaju.
Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan Občine Gornja Radgona.
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejmeta župana občin ustanoviteljic soglasno.
III. poglavje opredeljuje Sredstva za delo v katerem določa, da je skupna uprava neposredni
uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
Občini ustanoviteljici zagotavljajo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih
občinskih uprav na posebni postavki. Sredstva za delo skupne uprave in druga materialna
sredstva zagotavljajta občini ustanoviteljici in sicer glede na število prebivalcev v naslednjem
razmerju:
- Občina Gornja Radgona 70,28 % in
- Občina Apače 29,72 %.
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IV. poglavje določa Medsebojne pravice in obveznosti občin ustanoviteljic. Občina
ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda
vsem županu druge občine vsaj 6 mesecev prej. Župana občin ustanoviteljic s sporazumom
podrobneje uredita način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih
z odlokom
Poglavje V. Prehodne in končne določbe določa, kdaj in na kakšen način odlok stopi v veljavo.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlog Odloka o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN
GORNJA RADGONA IN APAČE« obravnava in ga sprejme.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN
GORNJA RADGONA IN APAČE« – skrajšani postopek.
Gornja Radgona, junij 2011

PRIPRAVIL:
Aleš Potočnik, medobčinski inšpektor, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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OSNUTEK
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
občin

Gornja Radgona in Apače
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564 38 37; Fax:02/564 38 14 ; E-mail: medobcinski.inspektorat@gor-radgona.si

Številka: 0611Datum:
Na podlagi tretjega odstavka 5. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN GORNJA RADGONA IN APAČE«, se
objavlja
SEZNAM PREDPISOV, KI JIH NADZIRA SKUPNA OBČINSKA UPRAVA - MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN GORNJA RADGONA IN APAČE
A. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNIH OBČIN USTANOVITELJIC SKUPNE OBČ.
UPRAVE (IZVIRNA PRISTOJNOST)
1. OBČINA GORNJA RADGONA
Zap.št.
Naziv predpisa
1
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih voda
2
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki in odlaganju
ostankov komunalnih odpadkov v občini Gornja
Radgona
3
Odlok o javni snagi, čiščenju javnih površin, površin
za pešce in zelenih površin
4

Odlok o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona

5

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona

6
7
8

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih voda
Odlok o ureditvi cestnega prometa
Odlok o občinskih taksah v občini Gornja Radgona

9

Odlok o zimski službi

10

Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb obdelave mešanih
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v
občini Gornja Radgona

2. OBČINA APAČE
Zap.št.
Naziv predpisa
1
Odlok o turistični taksi v občini Apače

Objava
Ur.l.RS, št. 4/2000, 69/02
Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št.
22/99
Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št.
22/99; Ur.l.RS, št. 66/2000
Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št.
54/09
Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št.
53/09)
Ur.l.RS, št. 4/2000
Ur.l.RS, št. 24/2000
Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št.
36/07
Ur.l.RS, št. 92/2000; Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, lokalni
časopis Prepih, št. 20/06)
Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št.
64/11

Objava
Uradno glasilo Občine Apače, lokalni
časopis Prepih, št. 8/07

2

Odlok o občinskih taksah v občini Apače

3

Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Apače

4

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na
območju Občine Apače
Odlok o občinskih cestah v Občini Apače

5
6

Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne
dejavnosti, urejanju pokopališča ter pokopališkem
redu na območju Občine Apače
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine
Apače
Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb obdelave mešanih
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v
Občini Apače

7
8

Uradno glasilo Občine Apače, lokalni
časopis Prepih, št. 8/07
Uradno glasilo Občine Apače, lokalni
časopis Prepih, št. 22/09
Uradno glasilo Občine Apače, lokalni
časopis Prepih, št. 23/09
Uradno glasilo Občine Apače, lokalni
časopis Prepih, št. 23/09
Uradno glasilo Občine Apače, lokalni
časopis Prepih, št. 23/09
Uradno glasilo Občine Apače, lokalni
časopis Prepih, št. 23/09
Uradno glasilo Občine Apače, lokalni
časopis Prepih, št. 32/10

B. NADZOR NAD DRŽAVNIMI PREDPISI (PRENESENA PRISTOJNOST)
Zap.št.
Naziv predpisa
1
Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na
shodih in prireditvah povzročajo hrup
2
Zakon o varstvu okolja
3
Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami
4
Zakon o spodbujanju razvoja turizma
5
Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1)
6
Zakon o volilni in referendumski kampanji
7
Zakon o varstvu javnega reda in miru
8
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi
kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
9
Uredba o uporabi blata iz kom. čist. naprav v
kmetijstvu
10
Zakon o cestah
11
Zakon o pravilih cestnega prometa
10
Podzakonski predpisi s področja cest

Objava
Ur.l.RS, št. 118/05
Ur.l.RS, št. 42/04, 70/08, 108/09
Ur.l.RS, št. 63/09
Ur.l.RS, št. 2/04
Ur.l.RS, št. 56/08 in spremembe
Ur.l.RS, št. 41/07
Ur.l.RS, št. 70/06
Ur.l.RS, št. 39/2010
Ur.l.RS, št. 62/2008
Ur.l.RS, št. 109/2010
Ur.l.RS, št. 109/2010

C. PROCESNI ZAKONI, KI JIH PRI SVOJEM DELU UPORABLJA SKUPNA OBČ. UPRAVA
Zap.št.
1
2
3
4
5

Naziv predpisa
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP-UPB2)
Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-UPB1)
Zakon o prekrških (ZP-UPB8)
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2)
Zakon o občinskem redarstvu (ZOred)

Objava
Ur.l.RS, št. 24/06
Ur.l.RS, št. 43/2007
Ur.l.RS, št. 29/2011
Ur.l.RS, št. 94/07
Ur.l.RS, št. 139/06

Aleš Potočnik, medobčinski inšpektor

