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Na podlagi 49 a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,  14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18) so občinski sveti Občin Bled na podlagi 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, 
št. 67/09 - uradno prečiščeno besedilo, 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/17) na 
_____. redni seji dne _______________, Občinski svet Občine Bohinj na podlagi 17. člena Statuta 
Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/17- uradno prečiščeno besedilo) na ____. redni 
seji dne _______________, Občinski svet Občine Železniki na podlagi 16. člena Statuta Občine 
Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) na ____. redni seji dne ______________ sprejeli 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki 

(MIR) 
 

1. člen 
 
1. člen Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in 
Železniki se spremeni tako, da se glasi: 
 
»(1) S tem odlokom ustanavljajo občine Bled, Bohinj in Železniki (v nadaljevanju: 
ustanoviteljice) organ skupne občinske uprave, v okviru katerega bo deloval skupni medobčinski 
inšpektorat in redarstvo, ki bo opravljal tudi naloge s področja civilne zaščite. 
(2) Organ skupne občinske uprave ustanoviteljic se ustanavlja z namenom učinkovitejšega, 
racionalnejšega in gospodarnejšega izvrševanja upravnih in prekrškovnih nalog na področju 
delovanja občinskega inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva ter nalog civilne zaščite na 
območju ustanoviteljic. 
(3) S tem odlokom se ureja ime, sedež, delovno področje, notranjo organizacijo, vodenje, 
zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za delo, pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in 
njihovih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in medsebojnih razmerji.« 
 

2. člen 
 
4. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Medsebojne pravice in obveznost do skupne občinske uprave, in sicer načrtovanje ter 
organizacijo dela, financiranje, poročanje, opravljanja administrativnih tehničnih ter strokovnih 
in ostalih nalog in del, ki so pomembna za delo organa, ustanoviteljice uredijo s sporazumom.« 
 

3. člen 
 
6. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»(1) MIR opravlja na območju občin ustanoviteljic naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva 
in občinskega redarstva ter civilne zaščite, na podlagi državnih predpisov ter predpisov 
posameznih ustanoviteljic. MIR je prekrškovni organ občin ustanoviteljic. 
(2) Ustanoviteljice so dolžne za učinkovito delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva 
skrbeti za sprejem občinskih predpisov, na podlagi katerih bo ta lahko učinkovito deloval. 
Predloge za sprejem oziroma dopolnitev občinskih predpisov posreduje županom tudi vodja 
MIR.« 
 

4. člen 
 
8. člen, se spremeni tako, da se glasi:: 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-4275/odlok-o-ustanovitvi-medobcinskega-inspektorata-in-redarstva-obcin-bled-bohinj-in-zelezniki/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-4275/odlok-o-ustanovitvi-medobcinskega-inspektorata-in-redarstva-obcin-bled-bohinj-in-zelezniki/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-4275/odlok-o-ustanovitvi-medobcinskega-inspektorata-in-redarstva-obcin-bled-bohinj-in-zelezniki/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-4275/odlok-o-ustanovitvi-medobcinskega-inspektorata-in-redarstva-obcin-bled-bohinj-in-zelezniki/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-4275/odlok-o-ustanovitvi-medobcinskega-inspektorata-in-redarstva-obcin-bled-bohinj-in-zelezniki/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-4275/odlok-o-ustanovitvi-medobcinskega-inspektorata-in-redarstva-obcin-bled-bohinj-in-zelezniki/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-4275/odlok-o-ustanovitvi-medobcinskega-inspektorata-in-redarstva-obcin-bled-bohinj-in-zelezniki/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-4275/odlok-o-ustanovitvi-medobcinskega-inspektorata-in-redarstva-obcin-bled-bohinj-in-zelezniki/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
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»(1) MIR mora županom ustanoviteljic posredovati obrazložen predlog letnega finančnega 
načrta, na podlagi izhodišč in v rokih, ki veljajo za pripravo občinskega proračuna. 
(2) Ustanoviteljice bodo sredstva za delo MIR zagotavljale v svojih proračunih na podlagi 
potrjenega predloga financiranja, ki mora vsebovati tudi kadrovski načrt in predlog finančnega 
načrta z letnim načrtom dela MIR.  
 
(3) Sredstva za delovanje inšpektorata in redarstva se zagotavljajo po sledečem ključu: 
-61,02% Občina Bled, 
-33,77% Občina Bohinj, 
-5,21% Občina Železniki. 
 
(4) Sredstva za opravljanje nalog s področja civilne zaščite se zagotavljajo  po sledečem ključu: 
-33,33% Občina Bled, 
-33,33% Občina Bohinj, 
-33,33% Občina Železniki. 
 
(5) Občinska uprava Občine Bled bo za MIR opravljala finančna, kadrovska in administrativno-
tehnična dela, katerih stroški znašajo: 
- 10  % plače dveh zaposlenih v finančni službi; 
- 10  % enega zaposlenega v kadrovski službi; 
- 20  % enega zaposlenega administratorja. 
Te stroške delijo občine soustanoviteljice po enakem ključu kot velja za zagotavljanje sredstev za 
delovanje (61,02% : 33,77% : 5,21%). 
(6) Podrobnejši obseg del in nalog ter način delitve stroškov ter plačila ustanoviteljice MIR 
določijo s sporazumom, opredeljenim v 4. členu tega odloka. 
 
 

5. člen 
 

(1) Ustanoviteljice objavijo ta odlok v svojih uradnih glasilih. 
(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi v uradnih glasilih ustanoviteljic. 

 
 
Št.  
Bled, dne ______________ 

Župan 
Občine Bled 

Janez Fajfar l.r. 
 
Št. ______________________ 
Bohinjska Bistrica, ________________ 

Župan 
Občine Bohinj 
Jože Sodja l.r. 

 
Št. _____________ 
Železniki, dne _______________ 

Župan 
Občine Železniki 

mag. Anton Luznar l.r. 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-4275/odlok-o-ustanovitvi-medobcinskega-inspektorata-in-redarstva-obcin-bled-bohinj-in-zelezniki/#8.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-4275/odlok-o-ustanovitvi-medobcinskega-inspektorata-in-redarstva-obcin-bled-bohinj-in-zelezniki/#8.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-4275/odlok-o-ustanovitvi-medobcinskega-inspektorata-in-redarstva-obcin-bled-bohinj-in-zelezniki/#20.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-4275/odlok-o-ustanovitvi-medobcinskega-inspektorata-in-redarstva-obcin-bled-bohinj-in-zelezniki/#20.%C2%A0%C4%8Dlen
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OBRAZLOŽITEV: 

 

1. Razlogi za sprejetje sprememb in dopolnitev odloka 
 
S 01.01.2020 stopi v veljavo 26. člen Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 
57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), ki določa: 

(1) Občini se v tekočem letu za organizirano skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave 
v skladu z zakonom zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna v določenem odstotku v 
prejšnjem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje skupnih občinskih uprav. 
Sredstva se zagotavljajo za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih 
občinskih upravah v višini, določeni v četrtem odstavku tega člena, povečani za 20 %. 

(2) Za posamezne naloge iz prejšnjega odstavka se štejejo naloge: 
-        občinskega inšpekcijskega nadzorstva; 
-        občinskega redarstva; 
-        pravne službe; 
-        občinskega pravobranilstva; 
-        notranje revizije; 
-        proračunskega računovodstva; 
-        varstva okolja; 
-        urejanja prostora; 
-        civilne zaščite; 
-        požarnega varstva in 
-        urejanja prometa. 

(3) Minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, 
predpiše način evidentiranja in poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanja sredstev iz 
prvega odstavka tega člena. 

(4) Občina je do sredstev državnega proračuna iz prvega odstavka tega člena upravičena za 
sofinanciranje nalog iz drugega odstavka tega člena v višini 30 % v prejšnjem letu realiziranih 
odhodkov njenega proračuna za financiranje skupnih občinskih uprav, če je vključena v skupno 
občinsko upravo z najmanj tremi občinami in se zanjo opravlja najmanj ena naloga, ki jih 
opravljajo zaposleni, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Višina sofinanciranja se poveča za 
pet odstotnih točk za vsako dodatno nalogo, ki jo skupna občinska uprava opravlja za vse občine, 
vključene v skupno občinsko upravo, pri čemer skupna višina sofinanciranja ne sme preseči 55 % 
sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih 
upravah.« 
 

Zaradi dodatne skupne naloge (civilna zaščita) v okviru skupne občinske uprave se poveča delež 
sofinanciranja iz državnega proračuna s 35% na 40% za vse plače in prispevke zaposlenih, 
povečanih za 20%. 

Spremenijo se tudi ključi financiranja skupne občinske uprave, ki so določeni na podlagi števila 
zaposlenih ter števila inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov v posamezni občini v obdobju 
med 2014 in 2018. Splošni ključ 61,02% : 33,77% : 5,21% je sestavljen iz: 

 ključa 1, ki predstavlja število redarjev, ki deluje na območju posamezne občine,  
 ključa 2, ki predstavlja 5 letno povprečje števila prekrškovnih postopkov, 
 ključa 3, ki predstavlja 5 letno povprečje števila inšpekcijskih postopkov. 
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Zaradi potreb in na podlagi dogovora med občinami ustanoviteljicami se predlaga dodatno 
zaposlitev vodje redarstva, ki bo poleg organiziranja, vodenja in nadziranja dela občinskih 
redarjev vodil tudi prekrškovne postopke z izdajo odločbe o prekršku (potrebna 7. stopnja 
izobrazbe). Skladno z dogovorom se zaposli svetovalca za zaščito in reševanje, ki skrbi za 
ažurnost relevantne dokumentacije (trenutno zaposlena ena oseba za 4 ure je že dlje časa v 
bolniškem staležu). Zaposli se dodatne 3 občinske redarje (skupno jih bo 10) in vzpostavi 
dvoizmensko delo od 6:00 do 14:00 in od 14:00 do 22:00, vse dni v letu, z dvema redarjema na 
Bledu in 1 v Bohinju. Slednji pokriva tudi območje Železnikov. V MIR bo skupno 16 zaposlenih. 

 

2. Vsebina spremembe in dopolnitve odloka 

K 1. členu: 
Poleg nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva se dodajo tudi naloge 
s področja civilne zaščite. 
 
K 2. členu 
Uporabi se splošni izraz skupna občinska uprava namesto inšpektorat in redarstvo. 
 
K 3. členu 
Poleg nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva se opravljajo tudi 
naloge s področja civilne zaščite. 
 
K 4. členu 
Določa ključe financiranja za skupne občinske uprave in ključe financiranja finančnih, 
kadrovskih in administrativno-tehnična del, ki jih opravlja sedežna občina. 
 
K 5. členu 
Opredeljuje, kje se odlok objavi in začetek veljavnosti. 
 
 
3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje sprememb in dopolnitev 
odloka 
 
Predvideva se dvig stroškov delovanja MIR s 558.906,00 evrov, predvidenih v letu 2019, na 
605.700,00 evrov v letu 2020. Razlog za relativno majhno povečanje stroškov glede na število 
zaposlitev so nerealizirane zaposlitve v letu 2019. 
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