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OBČINSKI SVET  
OBČINE MOKRONOG-TREBELNO 
 
 
ZADEVA: Letno poročilo Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina-

Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2017 - seznanitev 

 
Občinskemu svetu na podlagi 75. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno 
(Uradni list RS, št. 83/07 in 33/10) posredujem v seznanitev Letno poročilo Skupne občinske 
uprave Mirnska in Temeniška dolina-Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2017.    
 
I. NASLOV 
Letno poročilo Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina - Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo za leto 2017 
 
II. UVOD 
 
1. Razlogi za sprejem 
 
Na podlagi 17. člena medsebojnega sporazuma med občinami ustanoviteljicami organa skupne 
občinske uprave mora vodja skupne občinske uprave enkrat letno poročati o delu za preteklo leto 
na občinskem svetu posamezne občine ustanoviteljice. 

S poročilom se občinski svet seznani z delom organa skupne občinske uprave na področju Občine 
Mokronog-Trebelno.   

2. Ocena stanja 
 
Skupna občinska uprava Mirnska dolina (v nadaljevanju: skupna uprava) je bila ustanovljena v letu 
2012 z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina kot enovit organ za 
izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva na 
območju občin Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Mirna. V letu 2014 se je organu skupne občinske 
uprave priključila Občina Trebnje. V letu 2015 se je skupna uprava preimenovala v Skupno občinsko 
upravo Mirnska in Temeniška dolina. 
 
Skupna uprava je v letu 2017 izvajala na področju vseh občin ustanoviteljic naloge inšpekcijskega 
nadzorstva in občinskega redarstva. V nadaljevanju vam predstavljamo poročilo o delu Skupne 
občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin 
Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Mirna in Trebnje za leto 2017. V njem so prikazani podatki o 
našem delu v preteklem letu, pa tudi vsebinska predstavitev in analiza dela inšpekcijske in redarske 
službe na posameznih področjih. 

3. Pravna podlaga 

- 17. člen medsebojnega sporazuma med občinami ustanoviteljicami organa skupne občinske 
uprave 
 
 



 
 
4. Cilji in načela 
 
Cilj je predstavitev dela organa skupne občinske uprave za leto 2017, s poudarkom predstavitve 
dela na območju Občine Mokronog - Trebelno za leto 2017. 
 
5. Obrazložitev 
 
V poročilu skupne uprave je predstavljeno delo inšpekcijskega in redarskega nadzora za leto 2017, 
in sicer je poročilo pripravljeno tako, da zajema vpogled stanja za vse občine ustanoviteljice, vsebina 
dela za posamezno občino pa je predstavljena v posamičnih prilogah. V poročilu so predstavljen e 
analize po posameznih vsebinah dela te podani zaključki glede učinkovitosti nadzora ter predlogi za 
delovanje skupne uprave v bodoče. 
 
6. Ocena finančnih in drugih posledic 

Seznanitev s poročilom o delu skupne občinske uprave ne bo imela vpliva na občinski proračun. 

 

Na podlagi 76. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno župan Občine 
Mokronog-Trebelno določa kot predstavnico, ki bo sodelovala v obravnavah na sejah sveta, Brigito 
Železnik.  
 
 
Občinskemu svetu predlagam, da priloženo Letno poročilo Skupne občinske uprave Mirnska in 
Temeniška dolina – Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2017 obravnava in sprejme 
naslednji 
 
SKLEP: 

 
Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno se seznanja z Letnim poročilom Skupne 
občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina - Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
za leto 2017. 
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