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SKUPNA OB�INSKA UPRAVA 

MEDOB�INSKA UPRAVA OB�IN 
Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob So�i 

(Medob�inska inšpekcija) 
 
 
Številka: 0111-6/2010-2 (07-00) 
Datum: 20.5.2010 
 
 
ZADEVA: PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O USTANOVITVI 
ORGANA SKUPNE OB�INSKE UPRAVE »MEDOB�INSKA UPRAVA OB�IN 
BOVEC, KOBARID, TOLMIN IN KANAL OB SO�I (UR. LIST RS ŠT. 109/2009 – V 
NADALJEVANJU ODLOK).  
 
 
PRAVNA PODLAGA:  

- 6. �len Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Ur. List RS št. 94/07)  
- Zakon o financiranju ob�in – ZFO-UPB1 (Ur. l. št. 32/06); 
- Odlok o ustanovitvi organa skupne ob�inske uprave »MEDOB�INSKA UPRAVA 

OB�IN Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob So�i (Ur. list RS, št. 109/2009); 
- Statuti Ob�in Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob So�i.  

 
PREDLAGATELJ: MEDOB�INSKA UPRAVA - Simon Leban 
 
PRIPRAVLJALEC: Medob�inska uprava ob�in Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob So�i 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Ob�inski sveti ob�in ustanoviteljic SOU so sprejele in dne 28.12.2009 objavile Odlok, 
pripravljen po navodilih SVLR u dne 7.7.2009, z nekaj spremembami po pripombah 
Statutarne komisije Ob�ine Kobarid z dne 22.10.2009. 
 
Na zahtevek za dotacijo po 26. �lenu Zakona o financiranju ob�in št. 4101-1/2010-1 (07-00) z 
dne 24.3.2010 smo od SVLR dne 19.5.2010 prejeli dopis, da v osmih dneh dopolnimo 
zahtevek. 
V dopisu je navedeno, da je treba Odlok uskladiti s predpisi, ob upoštevanju pisnih 
navodil in napotkov. Ker pa v osemdnevnem roku ni mogo�e sprejeti sprememb in 
dopolnitev odloka, nam nalagajo, da pripravimo usklajen odlok v predpisani obliki – kot 
predlog sprememb in dopolnitev odloka. Priložiti pa je potrebno tudi skupno pisno 
izjavo županov, da bodo ob�ine ustanoviteljice do konca leta sprejele spremembe in 
dopolnitve Odloka. 
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PREDLOG: 
 
1. �len  
V Odloku ustanovitvi organa skupne ob�inske uprave »Medob�inska uprava ob�in Bovec, 
Kobarid, Tolmin in Kanal ob So�i (Ur. list RS št. 109/2009 – v nadaljevanju odlok) se v 5. 
�lenu, v prvem odstavku �rtajo navedbe »in naloge v zvezi z ugotavljanjem javnih služb«.  
 
2. �len 
V 6. �lenu se tretji odstavek spremeni in se glasi: 
(3) Pooblaš�ene uradne osebe Medob�inske inšpekcije vodijo prekrškovni postopek in 
odlo�ajo o prekrških iz ob�inske pristojnosti, dolo�enih z Zakonom o varnosti cestnega 
prometa, Zakonom o varstvu javnega reda in miru, Zakonom o spodbujanju razvoja turizma 
ter veljavnimi ob�inskimi predpisi, ki so posebna priloga Odloka v obliki seznama predpisov, 
objavljenih na spletnih straneh ob�in ustanoviteljic (Seznam predpisov). 
 
3. �len 
20. �len se spremeni in se glasi: 
(1) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh ob�inah ustanoviteljicah. 
(2) Župani ob�in ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih svojih ob�in v petnajstih 
dneh po sprejemu na seji ob�inskega sveta. 
(3) Odlok se za�ne uporabljati petnajsti dan po zadnji objavi. 
 
4. �len 
V 21. �lenu se �rta prvi odstavek. Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek. 
 
5. �len 
Ostala dolo�ila Odloka ostanejo nespremenjena. 
 
 
Pripravil: 
Simon Leban  
 
 
PRILOGA: 

- Skupna pisna izjava županov 
- Seznam ob�inskih predpisov za vodenje prekrškovnega postopka (priloga Odloku) 


