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Na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - 
Poljane, Žiri,  Borovnica, Log - Dragomer in Horjul« (Ur. list RS, št. XX/15), sklenejo župani 
Občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Borovnica, 
Log - Dragomer in Horjul (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice), naslednji 
 
 
 

DOGOVOR O MEDSEBOJNIH PRAVICAH, OBVEZNOSTIH  IN ODGOVORNOSTIH 
 
 
 

1. člen 
 

S tem dogovorom se podrobneje določijo pravice in obveznosti občin ustanoviteljic do 
organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« (v nadaljevanju: 
skupna uprava), načrtovanje in način dela, način poročanja, način financiranja, opravljanja 
administrativnih, strokovnih, pomožnih in drugih nalog za inšpektorat ter druge, za nemoteno 
delo inšpektorata in redarstva, pomembne zadeve. 
 
 

2. člen 
 
Občina Vrhnika na sedežu skupne uprave zagotovi prostore za delo, ostale soustanoviteljice 
v dogovoru z vodjo skupne uprave zagotovijo prostor za potrebe dela na njihovem območju. 
 
Nabavo ostale potrebne opreme (motorna vozila, pisarniška oprema, računalniki, 
računalniško programsko opremo, mobilni telefoni in drugo potrebno opremo), sofinancirajo 
občine po dogovorjenem ključu.  
 
Lastnik opreme postanejo občine ustanoviteljice po dogovorjenem ključu. 
 
 

3. člen 
 

V skupni upravi je za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzora in na 
področju občinskega redarstva sistematiziranih enajst uradniških delovnih mest. V letu 2016 
skupna uprava uskladi sistemizacijo z dejanskim stanjem oziroma z zasedenimi delovnimi 
mesti, ki jo podpiše župan sedežne občine. 
 

4. člen 
 
Skupna uprava opravlja naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva ter občinskega redarstva 
na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakoni in predpisi, ki se 
nanašajo na posamezna področja nadzora. V ta namen morajo vse občine ustanoviteljice 
inšpektorjem in občinskim redarjem zagotoviti ustrezne občinske predpise za nemoteno 
opravljanje dela inšpektorata in redarstva.  
Skupna uprava opravlja za občine ustanoviteljice upravne naloge inšpekcijskega nadzorstva 
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov občin ustanoviteljic na naslednjih 
področjih: 

1. oskrba s pitno vodo, 
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, 
3. ravnanje s komunalnimi odpadki, 
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,  
5. javna snaga in čiščenje javnih površin, 
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6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, 
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov 

ter druge naloge zaradi varstva zraka in varstvo pred požarom, 
8. izgradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest in javnih poti, 
9. urejanje in vzdrževanje pokopališč, 
10. pokopališka in pogrebna dejavnost, 
11. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest v naseljih, ki niso razvrščene med 

magistralne, regionalne in lokalne ceste, 
12. urejanje, vzdrževanje in upravljanje javnih tržnic in plakatnih mest, 
13. oskrba s plinom, 
14. urejanje javnih parkirišč, 
15. javna razsvetljava v naseljih, 
16. javni potniški promet, 
17. upravljanje javnih stanovanj in večstanovanjskih zgradb, 
18. mirujoči promet v naseljih in parkiranje, 
19. občinske takse, 
20. turistične takse,  
21. ravnanje s plodno zemljo, 
22. zimska služba,  
23. uporaba zastave in grba, 
24. označevanje cest, ulic, naselij in zgradb, 
25. nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih, 
26. varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, 
27. skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, 
28. varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino, 
29. vzdrževati javni red in mir, 
in na drugih področjih, ki jih določijo občinski in drugi predpisi. 
 

5. člen 
 

Zaposleni v skupni upravi (vodja inšpektorata in redarstva, vodja redarstva, inšpektor, 
svetovalec, komunalni nadzornik in občinski redar) vodijo postopke in izrekajo ukrepe v 
skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, Zakonom o občinskem redarstvu, Zakonom o 
splošnem upravnem postopku, Zakonom o prekrških in drugimi predpisi iz stvarne 
pristojnosti. 
 
Vodja skupne uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo predstavlja in zastopa skupno 
upravo, organizira opravljanje nalog Inšpektorata in redarstva, opravlja inšpekcijsko 
nadzorstvo, oblikuje in posreduje poročila o stanju na področju dela inšpektorata in 
redarstva, nudi pravno in strokovno pomoč in opravlja druge naloge in opravila po nalogu 
županov in direktorjev občinskih uprav občin ustanoviteljic.  
 
Vodja redarstva predstavlja in zastopa občinsko redarstvo, organizira opravljanje nalog 
občinskega redarstva, opravlja redarsko nadzorstvo, oblikuje in posreduje poročila o stanju 
na področju dela občinskega redarstva, nudi pravno in strokovno pomoč in opravlja druge 
naloge in opravila po nalogu vodje inšpektorata in redarstva.  
 
Inšpektor opravlja inšpekcijsko nadzorstvo skladno z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru ter 
ostalimi predpisi in občinskimi odloki v okviru stvarne pristojnosti in druge naloge po nalogu 
vodje inšpektorata in redarstva. 
 
Svetovalec nudi pomoč v inšpekcijskih in redarskih zadevah ter vodi postopke o prekrških na 
1. stopnji in opravlja druge naloge po nalogu vodje inšpektorata in redarstva. 
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Občinski redar izvaja nadzor na področjih, ki jih ureja Zakon o občinskem redarstvu ter ostali 
predpisi in občinski odloki in opravlja druge naloge in opravila po nalogu vodje redarstva. 
 
 

6. člen 
 

Vodja občinskega redarstva in občinski redarji v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, za 
izvajanje svojih nalog uporabljajo oziroma nosijo uniforme in ostalo opremo za delo na 
terenu. 
 
Inšpektorji v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu pri izvajanju svojih nalog na terenu 
uporabljajo oziroma nosijo varovalno opremo. 

 
 

7. člen 
 
Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana, v katero 
krajevno pristojnost zadeva spada, skladno s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor in 
redarstvo, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po skupnih 
usmeritvah županov občin ustanoviteljic.  
 
Inšpektorat odgovarja za izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost 
posamezne občine, županu in direktorju občinske uprave te občine. 
 
Pri opravljanju in odločanju v zadevah iz pristojnosti inšpektorata je inšpektor samostojen in 
neodvisen.  

 
 

8. člen  
 

Stroške skupne uprave, ki obsegajo bruto plačo z vsemi davki in prispevki za zaposlene v 
inšpektoratu, regres za letni dopust, druge osebne prejemke ter materialne stroške in 
sredstva za delo financirajo občine po ključu števila prebivalcev v posamezni občini v 
naslednjih deležih (število prebivalcev povzeto po podatkih za leto 2015 iz podatkov spletne 
strani Statističnega urada Republike Slovenije): 
 

Občina 
Število 
preb.1 

Delež na občino glede 
na skupno št. 
prebivalcev 

Vrhnika 
 
16.715 28,2% 

Brezovica  11.884 20,1% 

Dobrova – Polhov Gradec 7.573 12,7% 

Gorenja vas – Poljane 7.380 12,5% 

Žiri 4.827 8,2% 

Borovnica 4.250 7,2% 

Log - Dragomer 3.636 6,1% 

Horjul 2.950 5,0% 

Skupaj 59.215 100,00 % 
(1 vir; spletna stran Statističnega urada RS, na dan 15.09.2015) 
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Od ustanovitve skupne uprave dalje, vodja skupne uprave vsaki dve leti v mesecu 
decembru, uskladi odstotek števila prebivalcev v posamezni občini in predloži županom v 
podpis aneks k temu dogovoru. 
 
      9. člen 
 
Na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - 
Poljane, Žiri, Borovnica, Log - Dragomer, Horjul«, opravlja tekoče upravne in strokovne 
naloge za skupno upravo občinska uprava Občine Vrhnika. Ostale občine soglašajo, da bodo 
na podlagi stroškovnika, ki je Priloga 1 k temu dogovoru in na podlagi izstavljenega računa, 
enkrat mesečno, skladno z dogovorjenimi deleži poravnavale obveznosti, ki bodo nastale iz 
naslova tekočih upravnih in strokovnih nalog ter materialnih stroškov občini Vrhnika. 
 
Določilo iz tega člena velja od dneva podpisa dalje, uporablja pa se od 01.01.2016 dalje. 
 

10. člen 
 

Finančno poslovanje skupne uprave se vodi preko transakcijskega računa Občine Vrhnika. 
Naročilo blaga in storitev iz proračunske postavke skupne uprave odobri župan Občine 
Vrhnika na podlagi zahtevka vodje skupne uprave. Izplačilo iz proračunske postavke skupne 
uprave pa odobri s sklepom župana Občine Vrhnika pooblaščena oseba za izvrševanje 
proračuna. 

 
11. člen 

 
Z letnim finančnim načrtom direktorji občinskih uprav občin ustanoviteljic opredelijo potrebna 
finančna sredstva za tekoče leto ter preverijo ključ sofinanciranja iz 7. in 8. člena tega 
sporazuma. 

 
 

12. člen 
 
Občine ustanoviteljice morajo na podlagi izstavljenega zahtevka do 5. dne v mesecu 
nakazati sredstva za stroške skupne uprave za pretekli mesec na transakcijski račun Občine 
Vrhnika.  

 
 

13. člen 
 
Vodja skupne uprave enkrat letno do 30. aprila za preteklo leto o svojem delu in ugotovitvah 
ter o realizaciji proračunskih postavk skupne uprave poda pisno poročilo županom občin 
ustanoviteljic.  

 
 

14. člen 
 

Inšpekcijsko nadzorstvo in redarstvo se opravlja v posamezni občini upoštevajoč razmerje 
števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic. 

 
Inšpekcijsko nadzorstvo se opravlja kot redni inšpekcijski nadzor in kot izredni na podlagi 
zahteve direktorja občinske uprave občine soustanoviteljice. Občinsko redarstvo se opravlja 
kot redni nadzor in izredni na zahtevo direktorja občinske uprave občine soustanoviteljice. 
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Za redne mesečne inšpekcijske in občinske redarske preglede se za enega zaposlenega 
predvideva naslednje število delovnih ur v mesecu: 
 

Občina 

Delež na občino 
glede na skupno 
št. prebivalcev Ur na mesec 

Vrhnika 28,2% 
 

Brezovica  20,1%  

Dobrova - Polhov 
Gradec 12,7% 

 

Gorenja vas - 
Poljane 12,5% 

 

Žiri 8,2%  

Borovnica 7,2%  

Log - Dragomer 
6,1% 
 

 

Horjul 5,0%  

Skupaj 100,00 % 176 ur 

 
 
Vodja skupne uprave na zahtevo direktorja občinske uprave ali župana poroča občini 
ustanoviteljici o konkretnih izvedenih nalogah, ki se nanašajo na opravljeno delo v 
posamezni občini.  
 
V primerih ugotovljenih hujših kršitev predpisov, ko gre za večje škodljive posege v varstvo 
okolja (izlivi nevarnih snovi, kurjenje nevarnih odpadkov, odlaganje nevarnih odpadkov…) 
oziroma za kršitev, kjer je ogroženo življenje, zdravje in premoženje fizičnih in pravnih oseb, 
pa se poročila pošiljajo takoj.  
 

15. člen 
 
Za objavo in podpisovanje delovno pravnih aktov se s tem dogovorom v imenu ustanoviteljic 
pooblasti vodjo skupne uprave. 
 

16. člen 
 

V kolikor občina izrazi interes za izstop iz skupne uprave na podlagi 18. člena Odloka o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin 
Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Borovnica, Log - 
Dragomer, Horjul«, mora v roku 6. mesecev od dneva podaje zahteve za izstop, poravnati 
vse obveznosti iz naslova skupnega organa.  
 
V primeru ugotovitve presežnih delavcev pri izstopu občine le ta v soustanoviteljskem deležu 
prerazporedi presežne delavce ali najmanj enega. 
 
O izstopu se izda ugotovitveni sklep, ki ga podpiše župan sedežne občine, ko so poravnane 
vse obveznosti do skupnega organa občinske uprave. 

 
17. člen 

 
Morebitne spremembe in dopolnitve tega dogovora se urejajo z aneksi, ki jih sklenejo župani 
občin ustanoviteljic k temu dogovoru. 
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18. člen 

 
Občine ustanoviteljice se dogovorijo, da bodo morebitne spore iz tega sporazuma reševale 
po mirni poti. V kolikor ni mogoča mirna rešitev spora, je pristojno sodišče po sedežu občine, 
kjer je sedež skupne uprave. 

 
19. člen 

 
Sporazum stopi v veljavo z dnem, ko ga podpišejo vsi župani občin ustanoviteljic.  

 
 

20. člen 
 

Sporazum je napisan v devetih izvodih, od katerih sprejme vsaka občina ustanoviteljica po 
en izvod in en izvod skupna uprava. 

 
 

 
Vrhnika, dne xx                                                                                Župan 
                                                                                                             Občine Vrhnika 
                                                                                                              Stojan Jakin 
 
 
Brezovica, dne xx                                                                                  Župan 
                                                                                                            Občine Brezovica 
                                                                                                               Metod Ropret 
 
 
Dobrova - Polhov Gradec, dne xx                                                              Župan 
                                                                                              Občine Dobrova - Polhov Gradec 
                                                                                                               Franc Setnikar 
 
 
Gorenja vas - Poljane, dne xx                                                                    Župan 
                                                                                              Občine Gorenja vas - Poljane 
                                                                                                               Milan Čadež 
 
Žiri, dne xx                                                                                                   Župan 
                                                                                                                  Občine Žiri 
                                                                                                                 Janez Žakelj 
 
 
Borovnica, dne xx                                                                                   Župan 
                                                                                                            Občine Borovnica 
                                                                                                                Bojan Čebela 
 
 
 
 
Log - Dragomer, dne xx                                                                                 Župan 
                                                                                                        Občine Log - Dragomer 
                                                                                                                Miran Stanovnik 
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Horjul, dne xx                                                                                                Župan 
                                                                                                                 Občine Horjul 
                                                                                                                  Janko Prebil 
 
 
 
 
 
 
 
Številka: 069-1/2010-3 

 
Datum:  
 
 
 
Prejmejo z vročilnico: 
 
Izvod štev. 1. Občina Vrhnika 
Izvod štev. 2. Občina Brezovica 
Izvod štev. 3. Občina Dobrova - Polhov Gradec 
Izvod štev. 4 Občina Gorenja vas – Poljane 
Izvod štev. 5 Občina Žiri 
Izvod štev. 6. Občina Borovnica 
Izvod štev. 7. Občina Log - Dragomer 
Izvod štev. 8. Občina Horjul 
Izvod štev. 9. Skupna uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo 


