
oBarNA YRANSKo - ZuraN
Vransko 59, 3305 Vransko

Tel.: (03) 703 28 00, E-poSta: franc.susnik(a)vransko.si

Stevilka: 0321 -O1 I 2019 Vransko, 17. 12. 2019

Na podlagi 29. 6lena Statuta Obdine Vransko (Uradni list RS, St. 17l10 in 53/10 ter Uradne
objave Obdine Vransko, at. 2112012, 4612015 in 5412016) in 23. 6lena Poslovnika obdinskega
sveta Obdine Vransko (Uradni list RS, 5t. 44199, 42100 in 13/01 ter Uradne objave Obdine
Vransko,5t.54/2016)

SKLICUJEM
2. izredno sejo ObCinskega sveta Obdine Vransko,

ki bo v detrtek, 19.12.2019, ob 20. uri v sejni sobi Obiine Vransko, Vransko 130 C.

Predlagam naslednji dnevni red:

ugotovitev prisotnosti
sprejem dnevnega reda

1. Odlok o ustanovitvi organa skupne obdinske uprave )Medobdinski inSpektorat in redarstvo
Mestne obdine Celje, Obdine Braslo ne Laiko, Ob6ine Polzela, Obdine Store,
Obdine Tabor, Obdine Vransko in O - HITRI POSTOPEK

lupa
Fran US

Vabljeni:
- elani obeinskega sveta (na e-naslove po seznamu ter vabilo z redno posto),
- poslanec v Dr2avnem zboru RS Aleksander ReberSek (na e-naslov),
- poslanec v DrZavnem zboru RS Nik Prebil (na e-naslov),
- usluzbenci obeinske uprave (na e-naslove po seznamu),
- usluzbenke skupne obcinske uprave obein Tabor in Vransko - raeunovodswo (na e-naslove po

seznamu),
- zunanji elani odborov obeinskega sveta (na e-naslove po seznamu),
- predsedniki obeinskih odborov politienih strank (na e-naslove po seznamu ali z redno posto),
- sredstva javnega obveseanja (na e-naslove po seznamu).

V vednost:
- nadelnici Upravne enote Zalec Simoni Stanter (na e-naslov)

Objaviti:
- na oglasni deski Obdine Vransko, Vransko 59,
- na spletni strani Obeine Vransko www.vransko.si

I

VloZiti:
- v zbirko dokumentarnega gradiva, tu



Obrazloiitev:

'1, Oc€na stania in razlogi za spreiem odloka

Obdinski svet Obaine Vransko je na 8. redni seji dne 10. 12. 2019 sprejel Odlok o ustanovitvi
organa skupne obdinske uprave )Medobdinski inspektorat in redarstvo Mestne,obaine Celje,
Obdine Braslovde, Obdine Lasko, Obaine Polzela, Obaine Prebold, Obdine Store, Obaine
Tabor, Obdine Vransko in Obdine zalec(.

Obdina Prebold se je na seji obainskega sveta dne 12. 12. 20'19 odlocila, da ne pristopi k
organu skupne obainske uprave, kljub temu, da so v mesecu septembru, oktobru in
novembru Zeljo po pristopu jasno izrazili. Ker odlok ni bil sprejet s strani vseh obdinskih
svetov obain ustanoviteljic, ni bil objavljen v Uradnem listu RS in zato ni zaiel veljati.

Zaradi navedenega predlagam sprejem novega odloka. Predlog odloka je objavljen na
spletni strani Obdine Vransko, na spletni povezavi httpsi//www.vransko.si/obcina-vransko-
2/obcinski-sveVseie-obcinskeqa-sve1d

Zaaetek delovanja novega organa skupne obainske uprave >Medobdinski inspeKorat in
redarstvo Mestne obdine Celje, Obdine Braslov6e, Obdine Lasko, Ob6ine Polzela, Obdine
Store, Obdine Tabor, Obdine Vransko in Obdine Zalec( je predviden s 1. 1. 2020. Ker
ustanovitev organa skupne obdinske uprave zahteva doloa€ne aktivnosti, ki terjajo svoj a€s,
bi sprejemanje odloka v dveh obravnavah lahko pomenilo precejanji zamik pri zadetku
delovanja organa, zato obdinskemu svetu predlagam, da predlagani odlok sprejme po hitrem
postopku.

Nov odlok je spremenjen v preambuli in v vseh alenih, kjer je navedeno ime organa skupne
ob6inske uprave (izvzeta je Obdina Prebold), kot tudi v dlenu, kjer so dolo6eni deleii
sredstev za sofinanciranje organa skupne obaanske uprave, kjer je ravno tako izvzeta Obcina
Prebold in posledi6no spremenjeni deleii sofinanciranja ostalih ob6in ustanoviteljic.

S predlaganim odlokom se ustanavlja organ skupne obainske uprave in sicer )Medobainski
inspektorat in redarstvo l\restne obdine Celje, Obdine Braslovde, Obaine Lasko, Obdine
Polzela, Ob6ine Store, Obaine Tabor, Obaine Vransko in Obcine Zalec( (v nadaljevanju
luedob6inski inspektorat in redarstvo).

Pravno podlago za ustanovitev organa skupne obainske uprave predstavljajo naslednji
predpisi:
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, St. 94/07 - uradno preaisaeno besedilo, 76/08,

79109, 51110, 30/18 - odl. US, 76/08 in 79/09),
- Zakon o prekrskih (Uradni list RS, St.29/11- uradno predisdeno besedilo,2ll13, 111/13,
321'16,2116 - odl. US, 17lOA,2tlO8,76108,74114,92114 in 15117 - ZIKS-1C)
- Zakon o inspekcijskem nadzoru (Uradni list RS,5t.43/07 - uradno preaisaeno besedilo in

40114),
- Zakon o obainskem redarstvu (Uradni list RS 5t. 139/06 in 9/17),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, al. 79199, 124lOO,79101, 3OlO2, 11OlO2 - ZDf-

B,56102 - ZJU, 127lOO - ZJZP, 14107 - ZSPDPO, 109/08 in 49i09),

zakon o lokalni samoupravi (v nadaljevanju: ZLS) v 1. odstavku 49. a alena doloaa, da lahko
obdine ustanovijo enega ali vea organov skupne obdinske uprave.

Pravna podlaga za ustanovitev Medobcinskega inspektorata in redarstva je v 50. a alenu
ZLS, ki doloaa, da obdinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem obdinskih predpisov
in drugih aktov, s katerimi obdina ureja zadeve iz svoje pristojnosti tako, da lahko v okviru



obdinske uprave ustanovi obdinsko inspekcuo, saj je po zakonu pooblasden za taksen
nadzor le obainski inapektor.

Pravno podlago za ustanovitev obdinskega redarstva pa poleg 49. a dlena ZLS predstavlja
tudi 2. odstavek 2. 6lena Zakona o obdinskem redarstvu (v nadaljevanju: ZORed), ki doloda,
da lahko dve ali ve6 obain z odlokom, kiga na predlog 2upana v enakem besedilu sprejmejo
njihovi obdinski/mestni sveti, ustanovi medobdinsko redarstvo kot organ skupne obainske
uprave.

2. Cilji, na6ela in poglavitne reiitve odloka

Cilj predlaganega odloka je vkljuaitev Obdine Braslovae, Obaine Polzela, Obdine Tabor in
Obaine Vransko v obstojeai organ skupne obdinske uprave, inspektorat Mestne obdine Celje,
Obaine LaSko, Ob6ine Store in Obaine Zalec.

Cilj Medob6inskega inspektorata in redarstva je predvsem odpravljanje nepravilnosti in s tem
preventivno delovanje. lvledobainski inspektorat in redarstvo bo tako usmerjen v preverlanje
skladnosti ravnanja subjektov s predpisi in s tem tudi v zagotavljanje, vzdrZevanje in
izbolj$anje standardov izvajanja dejavnosti. Tako bodo nadzorstvo opravljali obdinski
inspektorji in obdinski redarji. Delovanje Medobdinskega inspeKorata in redarstva je
preventivno in represivno. Obainski redarji so na podlagi 3. 6lena ZORed pristojni skrbeti za
javno varnost na obmoaju vseh obain ustanoviteljic in v okviru tega je njihova pristojnost
predvsem nadzorovanje varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih, varovanja cest
in okolja v naseljih in na obainskih cestah zunaj naselji, skrb za varnost na obainskih javnih
poteh, rekreacijskih in drugih javnih povrsinah in varovanje javnega premoZenja, naravne in
kulturne dediSdine, kot tudi vzdr:evatijavni red in mir v sodelovanju s policijo.

3. Ocena finananih in drugih posledic

Posamezna obdina ustanoviteljica zagotovi sredstva za delovanje lredobainskega
ingpektorata in redarstva v naslednjih deleZihl

- Mestna obdina Celje 68 o/o

- Obdina Braslovae 3,5 o/o

- Obdina Lagko 8 %
- Obdina Polzela 3,8 %
- obdina Store 1 %
- Obdina Tabor I %
- Obaina Vransko '1,6 %
- Obaina Zalec 1 3olo

Obdine ustanoviteljice so v skladu z Zakonom o financiranju ob6in upravidene do
sofinanciranja s strani RS v visini 50 odstotkov od izkazane porabe v preteklem letu za plaae
in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost ter za izdatke za
blago in storitve.

Vse globe izredene s strani inspektorjev in obdinskih redarjev na obmodju obdin ustanoviteljic
se stekajo na radun obaine, kjerje bila globa izrea€na.

4. Predlogi sklepov

SKLEP 1:
Obcinski svet Obaine Vransko se je seznanil, da Odlok o ustanovitvi organa skupne obdinske
uprave )Medobdinski inspektorat in redarstvo l\restne obdine Celje, Obaine Braslovae,

l



Ob6ine La5ko, Obdine Polzela, Obdine Prebold, Obdine Store, Obdine Tabor, Obdine
Vransko in Obdine Zalec, ki ga je sprejel na 8. redni seji dne 10. 12. 2019, ni bil sprejet na
Obdinskem svetu Ob6ine Prebold.

SKLEP 2:
Obcinski svet Obcine Vransko sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne obdinske uprave
)Medobdinski inipektorat in redarstvo Mestne ob6ine Celje, Obdine Braslovde, Obdine
LaSko, Ob6ine Polzela, Ob6ine Store, Ob6ine Tabor, Ob6ine Vransko in Ob6ine Zalec< po
hitrem postopku.

SKLEP 3:
Obdinski svet Obdine Vransko sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne obdinske uprave
>Medobdinski in5pektorat in redarstvo Mestne obdine Celje, Obdine Braslovde, Ob6ine
La5ko, Ob6ine Polzela, Obdine Store, Obdine Tabor, Obdine Vransko in Obdine Zalec< v
predlaganem besedilu.
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