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1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

 

Naziv organa: Skupna občinska uprava občin Kočevje, Kostel in Osilnica 

Davčna številka: 71778802 

Matična številka: 2516365000 

Odgovorna uradna oseba: Janko Kalinić 

Datum zadnje spremembe kataloga: januar 2021 

Katalog je dostopen na svetovnem spletu:  

Oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Skupne občinske uprave  

      občin Kočevje, Kostel in Osilnica 

Naslov: Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje 

Telefon: 01/893 82 22  

Elektronski naslov: sou@kocevje.si  

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA 

Skupna občinska uprava občin Kočevje, Kostel in Osilnica je ustanovljena na podlagi Odloka o 

ustanovitvi skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel in Osilnica (Uradni list RS, št. 

19/2020 z dne 12.3.2020) 

 

2.A KONTAKTNI PODATKI URADNIH OSEB, PRISTOJNIH ZA POSREDOVANJE   INFORMACIJ 

JAVNEGA ZNAČAJA 

Tanja Žagar Majetić, svetovalka za varstvo osebnih podatkov in informacije javnega značaja 

pri Skupni občinski upravi občin Kočevje, Kostel in Osilnica (SOU Kočevje, Kostel in Osilnica) 

Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje 

tanja.zagar-majetic@kocevje.si 

telefon: 059/10 67 91 

št. pooblastila: 021-0005/2020/9 z dne 15.01.2021 
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2.B ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupna uprava je sestavljena iz naslednjih notranjih organizacijskih enot:  Medobčinski 

inšpektorat, medobčinsko redarstvo, pravna služba, občinsko odvetništvo, notranja revizija, 

urejanje prostora, civilna zaščita, proračunsko računovodstvo in urejanje prometa. Za vodenje 

posamezne notranje organizacijske enote se lahko imenuje vodja. 
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MEDOBČINSKO REDARSTVO  
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NOTRANJA REVIZIJA 
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2.C SEZNAM GLAVNIH PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA 

 

➢ Seznam državnih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za nadzor: 

o Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup 

(Uradni list RS, št. 118/05) 

o Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 

ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 

ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 

84/18 – ZIURKOE in 158/20) 

o Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/09 in 84/18 – ZIURKOE) 

o Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) 

o Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06 in 139/20) 

o Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 

11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) 

o Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 

62/08) 

o Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18 ) 

o Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno 

besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20) 

o (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20) 

o Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) 

o Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – 

ZNOrg in 92/20) 

 

➢ Seznam procesnih predpisov: 

o Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) 

o Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo 

in 40/14) 

o Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 

111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 

175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) 
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o Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17) 

 

➢ Seznam občinskih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za nadzor: 

 

▪ OBČINA KOČEVJE 

o Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 44/18, 10/19) 

o Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 18/17, 33/17) 

o Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 50/15, 

10/17) 

o Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju 

Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 50/15) 

o Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 

25/15) 

o Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje Kočevje (Uradni list RS, št. 2/15 

in 10/17) 

o Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje  

(Uradni list RS, št. 45/14, 47/16 in 85/16) 

o Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za 

zapuščene živali na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 45/14) 

o Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št.32/12) 

o Odlok o določitvi plovbnega režima in drugih aktivnosti na Rudniškem jezeru, Jezeru v 

Kočevski Reki in reki Rinži (Uradni list RS, št. 45/11, 50/13 in 7/15) 

o Odlok o zunanjem izgledu naselij in krajine v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 34/11 

in 7/15) 

o Odlok o občinski inšpekciji, komunalnem nadzorstvu in občinskem redarstvu v Občini 

Kočevje (Uradni list RS, št. 6/02) 

o Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Kočevje – pokopališki red (Uradni 

list RS, št. 93/20) 

o Odlok o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 

50/97, 86/02, 68/04 in 59/17) 

o Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje 

(Uradni list RS, št. 45/14, 47/16, 85/16) 
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▪ OBČINA KOSTEL 

o Odlok o rabi javnih površin in občinskih taksah v Občini Kostel (Uradno glasilo Občine 

Kostel, št. 4/2016) 

o Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, 

št. 4/2010) 

o Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda na območju 

Občine Kostel (Uradni list RS št. 71/01) 

o Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Kostel (Uradni list RS št. 25/01) 

o Odlok o rabi in varovanje dostopnih mest za športno plovbo ob reki Kolpi na območju 

Občine Kostel (Uradni list RS, št. 71/99 in 4/02) 

o Odlok o občinskih cestah v Občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 5/2002) 

o Odlok o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Kostel (Uradno glasilo Občine 

Kostel, št. 8/2002) 

o Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 

2/2018, 2/2019 in 3/2019) 

 

▪ OBČINA OSILNICA 

o Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Osilnica (Uradni list RS, št. 52/18) 

o Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Osilnica (Uradni list RS, 

št. 10/04) 

o Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 63/99) 

o Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 53/96, 

60/99) 

o Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni list 

RS, št. 59/98) 

 

➢ Seznam predpisov, ki jih nadzira Medobčinsko redarstvo: 

➢ Seznam procesnih predpisov: 

o Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17) 
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o Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 

111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 

175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) 

 

➢ Materialni državni predpisi, ki pooblaščajo redarstvo za nadzor: 

o Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno 

besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20) 

o Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) 

o Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06 in 139/20) 

o Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – 

ZNOrg in 92/20) 

o Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 

11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) 

o Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/17 in 

29/17) 

 

➢ Materialni občinski predpisi, ki pooblaščajo redarstvo za nadzor 

 

▪ OBČINA KOČEVJE 

o Odlok o ureditvi mirujočega prometa na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 

26/17, 52/20, 93/20, 129/20) 

o Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 25/15) 

o Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 50/13 in  

7/15) 

 

▪ OBČINA KOSTEL 

o Odlok o javnem redu in miru v Občini Kostel (Uradni list RS št. 70/01) 

 

▪ OBČINA OSILNICA 

o Odlok o javnem redu in miru v Občini Osilnica (Uradni list RS, št. 32/97) 
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2.Č SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV 

Trenutno ni aktualnih predlogov predpisov. 

 

2.D SEZNAM SPREJETIH IN PREDLAGANIH PROGRAMOV, STRATEGIJ, STALIŠČ, MNENJ, 

ANALIZ IN DRUGIH PODOBNIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH 

o Občinski program varnosti občine Kočevje (sprejet na 3. redni seji dne 25.11. 2014) 

o Občinski program varnosti občine Kostel (sprejet na 24. seji dne 04.07.2014)  

o Občinski program varnosti občine Osilnica (sprejet na 7. redni seji dne 09. 09. 2014) 

 

 

2.E KATALOG VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV OZIROMA DRUGIH 

URADNIH ALI JAVNIH STORITEV, KI JIH ORGAN VODI OZIROMA ZAGOTAVLJA SVOJIM 

UPORABNIKOM 

o Vloga za dostop do informacij javnega značaja  

o Obrazec za prijavo nepravilnosti medobčinskemu inšpektorju 

 

2.F SEZNAM JAVNIH EVIDENC, KI JIH UPRAVLJA ORGAN 

Organ ne upravlja javnih evidenc. 

 

2.G SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV 

Organ ne upravlja zbirk podatkov. 

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI ORGANU 

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je opredeljen v Zakonu o dostopu do 

informacij javnega značaja. Zahtevo je mogoče vložiti pisno - po pošti ali e-pošti ali ustno. Če 

boste informacijo zahtevali ustno osebno ali po telefonu, se ne boste mogli pritožiti, če vam 

bo organ odklonil dostop do zahtevanega dokumenta, sicer pa so obveznosti organa, da vam 

informacijo posreduje, enake. Organ lahko zahtevi ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti 

zavrne ali zavrže. V slednjem primeru ima prosilec pravico do pritožbe na državnega 

pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja. 
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Prosilci lahko informacije javnega značaja zahtevate pisno na naslov Skupna občinska uprava 

občin Kočevje Kostel in Osilnica, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ali po elektronski pošti 

sou@kocevje.si, ustno pa na naslovu Ljubljanska cesta 8, 1330 Kočevje  v času uradnih ur in 

sicer ob ponedeljekih med 8.00 in 10.00 uro ter 11.00 in 14.00 uro, ob sredah med 8.00 in 

12.00 uro  ter 14.00 in 16.30 uro in ob petkih med 8.00 in 10.00 uro ter 11.00 in 14.00 uro. 

Prav tako je možnost pridobitve informacij javnega značaja v času uradnih ur po telefonu na 

tel. številki 059/ 10 67 91. Priporočamo, da vložite vlogo na priloženem obrazcu:  

 

4. STROŠKOVNIK 

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo pa lahko 

materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, 

fotokopija, elektronski zapis) kot to določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi 

informacij javnega značaja. 

 

V kolikor pri posredovanju informacij javnega značaja nastanejo materialni stroški ki presegajo 

20 EUR z vključenim DDV, se naročniku ti materialni stroški lahko zaračunajo. 

 

Enotni stroškovnik določa naslednje cene materialnih stroškov (brez DDV) za posredovanje 

informacij javnega značaja: 

• ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura, 

• ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura, 

• ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura, 

• ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura, 

• ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura, 

• ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura, 

• elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura, 

• elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura, 

• elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil, 

• pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura, 

• pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura, 

• poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne 

storitve. 

mailto:sou@kocevje.si
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Za plačilo stroškov posredovanja izda organ prosilcu sklep o posredovanju zahtevanih 

informacij in določi rok plačila, ki ne sme biti daljši od 15 dni od prejema sklepa. O pritožbi 

zoper sklep odloča Informacijski pooblaščenec. 

V primeru, ko materialni stroški posredovanja informacij presegajo 80 EUR, lahko organ od 

prosilca zahteva vnaprejšnji polog.  

 

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK ALI DRUGE POGOJE ZA 

PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Stroški in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe se določajo skladno s VII. poglavjem Uredbe 

o podlovanju in ponovni uporabi informacij javnega (Uradni list RS, št. 24/16). 

 

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Ker je organ ustanovljen v prvi polovici leta 2020, seznama najpogosteje zahtevanih informacij 

javnega značaja še ni. 

 

7. LETNA POROČILA O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA 

ZNAČAJA 

Glede na datum ustanovitve skupne uprave in dejstvo, da v sklopu SOU Kočevje, Kostel in 

Osilnica še ni bilo obravnavanih zahtev, bo prvo poročilo sestavljeno v januarju 2022 (do 

31.1.2022). 

 

 

 


