
 

 

 

 
Župan,Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, Tel.:07 38 45 180, Fax: 07 38 45 190, zupan@dolenjske-toplice.si, www.dolenjske-toplice.si 

         

OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE DOLENJSKE TOPLICE 
 
Številka: 032-9/2018-8 
Datum: 18.04.2018 
 
 
Zadeva:   POROČILO O DELU MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN 

DOLENJSKE TOPLICE, MIRNA PEČ IN  ŽUŽEMBERK ZA LETO 2017 
 
 
Namen:   Seznanitev 
 
Faza:                                / 
 
Pravna podlaga: - Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2), (UL RS, št. 94/2007, 27/2008, 76/2008,     
    100/2008, 79/2009, 14/2010, 51/2010 in 84/2010) 

- Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave-Medobčinskega inšpektorata in    
  redarstva občine Dolenjske Toplice, občine Mirna Peč in občine Žužemberk 
(UL RS, št. 80/2017) 
- Sporazum o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih  
  razmerjih pri ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva kot organa  
  skupne uprave z dne 03.01.2018 
- Zakon o občinskem redarstvu (UL RS, št. 139/2006) 
- Statut Občine Dolenjske Toplice (UL RS št. 3/17) 

 
Predlagatelj:   Župan, Jože Muhič 
 
Poročevalec:   Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dolenjske Toplice,                                                    
                                        Mirna Peč, Žužemberk in Straža, g. Marjan Menger 
 
Obrazložitev:  Na podlagi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave – Medobčinskega 

inšpektorata in redarstva občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk , so 
župani občin ustanoviteljic sprejeli tudi Sporazum o medsebojnih pravicah, 
obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih pri ustanovitvi medobčinskega 
inšpektorata in redarstva kot organa skupne uprave (v nadaljevanju: sporazum), s 
katerim so podrobneje določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic do organa 
skupne uprave.  
Na podlagi 17. člena sporazuma skupna uprava občinam ustanoviteljicam poroča o 
svojem delu in sicer vodja organa skupne občinske uprave enkrat letno poroča o delu 
organa skupne občinske uprave na občinskem svetu. 
Poročilo za leto 2017, ki je v prilogi gradiva, bo na seji predstavil vodja 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva, g. Marjan Menger, ki bo odgovarjal tudi na 
zastavljena vprašanja. 

 
Sprejem sklepa nima finančnih posledic za proračun občine Dolenjske Toplice 
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Predlog sklepa:  Občinski svet občine Dolenjske Toplice se je seznanil s Poročilom o delu   
     skupne občinske uprave – Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin  

Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk za leto 2017 in oceno  
izvajanja občinskega programa varnosti, ki je sestavni del tega poročila. 

 
 
 
                                          Župan Občine Dolenjske Toplice 
        Jože Muhič l.r. 
 
           
Priloga: 

- Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dolenjske Toplice, Mirna peč in 
Žužemberk za leto 2017 

 


