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OBČINSKEMU SVETU OBČINE JEZERSKO  
 
ZADEVA: SKLEP O UKINITVI ODLOKA O USTANOVITVI ORGANA SKUPNE OBČINSKE 

UPRAVE »SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČINE PREDDVOR IN OBČINE 
JEZERSKO« - SPREJEM 

PRAVNA PODLAGA: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) 

15. člen Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 01/2011 
in 03/2017) 

PRIPRAVLJALEC: Mojca Markič 

NAMEN: Obravnava in sprejem 

PREDLAGATELJ: Župana Andrej Karničar in Rok Roblek 

POROČEVALEC: Mojca Markič 

OBRAZLOŽITEV: 
 

Institut skupne občinske uprave poznamo že od leta 1994, ko je bil v luči 
prenove in reforme  lokalne samouprave sprejet Zakon o lokalni samoupravi. 
Občine se lahko odločijo, da ustanovijo enega ali več organov občinske 
uprave, katerega ustanovijo občinski sveti z odlokom, s katerim se določijo 
naloge in notranja organizacija navedenega organa, njegovo ime in sedež ter 
razmerja do občin soustanoviteljic. 

V letu 2017 je bila na podlagi skupnega interesa županov Občin Preddvor in 
Jezersko predlagana ustanovitev Skupne občinske uprave občin Preddvor in 
Jezersko kot organa skupne občinske uprave. S sprejemom Odloka je bila 
ustanovljena skupna občinska uprava Občine Preddvor in Občine Jezersko. 
Skupna občinska uprava naj bi delovala na področju javnih financ. 

Skupna občinska uprava na področju javnih financ naj bi opravljala naslednje 
naloge:  
- priprava proračuna in skrb za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki 

urejajo to področje,  
- priprava finančnih poročil in zaključnega računa proračuna,  
- zagotavljanje strokovne pomoči občinskim organom pri sprejemanju in 

izvrševanju občinskih, splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,  
- opravljanje finančno-knjigovodskih in drugih strokovnih opravil za 

proračun in občinske sklade,  
- spremljanje, analiza in oblikovanje cen iz pristojnosti občine in dajanje 

mnenj k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,  
- spremljanje in analiza davkov iz občinske pristojnosti in v skladu z 

zakonom pripravljanje strokovnih podlag za njihovo uvedbo oziroma 
usklajevanje,  



- pripravljanje premoženjske bilance občine, 
- opravljanje drugih nalog, ki spadajo v to področje. 

Skupna občinska uprava nikoli ni zaživela. Usklajena nista bila odloka obeh 
občin o organizaciji in delovnem področju občinske uprave,  akt o sistemizaciji 
Skupne občinske uprave Občine Preddvor in Občine Jezersko ni bil sprejet, niti 
ni bil izbran ali imenovan vodja skupne občinske uprave.   

Zato v skladu z dogovorom med obema občinama ustanoviteljicama skupne 
občinske uprave predlagamo, da se Odlok o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave »Skupna občinska uprava Občine Preddvor in Občine 
Jezersko« s sklepom ukine. 

Na podlagi 16. člena Odloka Skupna občinska uprava preneha s sporazumno 
odločitvijo občin ustanoviteljic o prenehanju skupne uprave ali z izstopom ene 
od občin ustanoviteljic. 

PRILOGE: Predlog Sklepa o ukinitvi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Skupna občinska uprava Občine Preddvor in Občine Jezersko«. 

 
 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Jezersko sprejme Sklep o ukinitvi Odloka o ustanovitvi 
organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava Občine Preddvor 
in Občine Jezersko«. 

 
 
Župan Občine Jezersko 
Andrej KARNIČAR 

 



Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 20. člena Statuta Občine Preddvor (Ur. glasilo Občine Preddvor št. l. 
RS št. 8/09 in naslednji) in 15. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 
01/2011 in 03/2017) sta občinski svet Občine Preddvor na __.  redni seji dne ___ in občinski svet 
Občine Jezersko na __. seji dne __ sprejela 
 
 

S K L E P  
o ukinitvi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave  
»Skupna občinska uprava Občine Preddvor in Občine Jezersko« 

 
 

Občinski svet Občine Preddvor in Občinski svet Občine Jezersko s tem sklepom ukinjata Odlok o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava Občine Preddvor in Občine 
Jezersko« (Uradno glasilo Občine Preddvor št. 6/2017; Uradni vestnik Občine Jezersko št. 04/2017). 
 
Župana občin ustanoviteljic objavita ta sklep v občinskih glasilih obeh občin ustanoviteljic najkasneje 
v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o sklepu o ukinitvi odloka zadnji 
odločal. Sklep se sprejme v enakem besedilu v obeh občinah ustanoviteljicah in začne veljati petnajsti 
dan po objavi. 
 
 
   
Številka: __ Številka: __ 
Datum: __ Datum: __ 
  
  
Rok Roblek Andrej Karničar 
Župan Občine Preddvor Župan Občine Jezersko 
 
 
 
 

 


