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OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN 
DOBJE, DOBRNA, OPLOTNICA, SLOVENSKE KONJICE, ŠENTJUR, VITANJE, VOJNIK IN ZREČE 
ZA LETO 2015 

1. UVOD 
 
Finančni načrt je pripravljen  skladu z določbami Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče (Uradni 
list RS, št. 112/2009). Sprejme ga župan sedežne občine po predhodnem mnenju županov občin 
ustanoviteljic na predlog vodje Medobčinskega inšpektorata in redarstva (v nadaljevanju MIR). 
 

2. PRAVNE PODLAGE 
 

 Zakon o lokalni samoupravi 
 Zakon o financiranju občin 
 Zakon o javnih uslužbencih  
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
 Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih 

      lokalnih skupnosti 
 Zakon o splošnem upravnem postopku 
 Zakon o inšpekcijskem nadzoru 
 Zakon o prekrških 
 Zakon o varstvu javnega reda in miru 
 Zakon o varnosti cestnega prometa 
 Zakon o občinskem redarstvu 
 Zakon o upravnih taksah 
 Zakon o javnih financah 
 Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
 Zakon o urejanju prostora 
 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
 Zakon o varstvu okolja 
 Zakon o javnih cestah 
 Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
 Pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in 

      nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja 
      posameznih nalog občinske uprave.  

 
Poleg zgoraj navedenih zakonov in na njihovi osnovi sprejetih podzakonskih aktov predstavljajo pravno 
podlago, ki pojasnjuje delovno področje proračunskega uporabnika tudi odloki, pravilniki in drugi pravni 
akti občin ustanoviteljic. 

Najpomembnejši so: 

 Statuti občin ustanoviteljic 
 Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, 

      Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, 
 Odloki o proračunih občin ustanoviteljic, 
 Odloki o gospodarskih javnih službah občin ustanoviteljic, 
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 Odloki o javnem redu in miru občin ustanoviteljic 
 Odloki o javni snagi in videzu naselij občin ustanoviteljic 
 Odloki o turistični taksi občin ustanoviteljic 
 Odloki  o občinskih cestah občin ustanoviteljic 
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest občin ustanoviteljic 
 

3. USMERITVE, CILJI IN PRIORITETE 
 
Dolgoročni cilji proračunskega uporabnika SOU »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« je 
učinkovito reševanje določenih opustitev pravnih oseb in posameznikov in odprava nepravilnosti, s 
katerimi je ogrožen javni interes.  

Naslednji pomembni cilj je osveščanje ljudi, komunikacija z njimi in preventivno delovanje. Cilj 
inšpekcijskega nadzora bo usmerjen predvsem k preprečevanju kršitev in k preprečevanju situacij 
pri katerih lahko pride do pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki bi lahko imele škodljive posledice za 
ljudi, premoženje, skupnost ali pa tudi samo povzročile nejevoljo občanov.  

Letni cilji proračunskega uporabnika 
 
Z izvrševanjem inšpekcijskega nadzorstva v obliki: 

 rednih in izrednih pregledov, 
 kontrolnih inšpekcijski pregledov v primerih naložene odprave nepravilnosti, 
 koordiniranih akcij z ostalimi inšpektorati in policijo, 
 pogoste prisotnosti na terenu in preventivnega delovanja s sprotnim opozarjanjem na 

predpisane obveznosti  
 
bomo dosegli naslednje cilje:  

 odpravo posegov v cestnem svetu ter varovalnem pasu občinskih cest 
 vzdrževanje čistoče in urejenosti javnih površin 
 odstranitev zapuščenih vozil 
 pravilno ravnanje s komunalnimi odpadki 
 pravilno ravnanje z odpadnimi vodami 
 vodenje in pobiranje turistične takse  
 urejeno plakatiranje. 

Z izvajanjem nadzora in preventivnimi akcijami predvsem občinskega redarstva bomo skušali doseči 
naslednje cilje:  

 zagotavljati varen in neoviran promet, 
 s prisotnostjo uniformirane osebe na javnem kraju, ki deluje preventivno in nemalokrat  

odvrne morebitnega storilca od storitve prekrška, bomo skušali zmanjšati nedostojno vedenje, 
beračenje, vandalizem, nedovoljeno kampiranje… 
 

4. PROGRAM DELA 

Delo inšpektorjev in redarjev poteka na podlagi prijav, lastne zaznane problematike na terenu ter 
predlogov in nalog, ki jih posredujejo direktorji občinskih uprav občin ustanoviteljic vodji MIR-a. Po 
potrebi se vodja MIR-a sestane s predstavniki posamezne občine ali večih občin hkrati, da se sprotno 
analizirajo rezultati dela in sprejmejo smernice za v prihodnje. 
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Prijave se evidentirajo v skladu s pisarniškim poslovanjem, prisotnost redarjev na terenu in na območju 
posamezne občine pa se sprotno preverja in prilagaja deležu določenemu v Odloku o ustanovitvi MIR-a.  
 
Deleži v inšpektorskih nadzorih se spremljajo preko števila zadev v obravnavi in števila rešenih zadev. 
Glede na problematiko posamezne občine lahko pride do odstopanja števila obravnavanih zadev, 
predvsem v primerih, ko je zaradi dejavnosti posamezne občine potrebna večja aktivnost inšpektorja 
(npr. priključitev na javno kanalizacijo, v organiziran odvoz komunalnih odpadkov) oziroma občinskega 
redarja (izvajanje meritev hitrosti v cestnem prometu). 
 
Občinski redarji opravljajo naloge v mejah svojih zakonskih pristojnosti ter na podlagi Občinskega 
programa varnosti, v katerem so opredeljena: 

- izhodišča za zagotavljanje varnosti v občini, 
- cilji in ukrepi za zagotovitev teh ciljev,  
- konkretni nosilci oziroma odgovorne službe za dosego želenih ciljev, 
- opredelitev finančnih posledic. 

 
Zaradi večkratnega izvajanja meritev hitrosti v prometu in vedno večjega števila izdanih plačilnih 
nalogov je mogoče v prihodnje pričakovati več administrativnega dela, zato je potrebno razmišljanje v 
smeri zaposlitve referenta za polovični delovni čas. Tako bi se razbremenili občinski redarji, kot tudi 
inšpektorja, kar posledično pomeni večjo prisotnost uradnih oseb na terenu in s tem možnost 
preventivnega in še ažurnejšega dela. Referent bi opravljal dela vodenja dokumentarnega gradiva, kar 
sedaj opravlja strokovna delavka v glavni pisarni Občine Vojnik.  

Menimo, da bi glede na velikost območja, kjer naš organ deluje in na obseg področja, ki ga 
nadzorujemo, bila potrebna zaposlitev dodatnega inšpektorja.  

Deleži sofinanciranja 

Zaradi skupnega opravljanja nalog se določi enotno sofinanciranje posameznih občin večine odhodkov 
MIR in sicer v naslednjih deležih:  

Dobje: 2,24 
Dobrna: 4,33 
Oplotnica: 6,34 
Slovenske Konjice: 21,18 
Šentjur: 34,63 
Vitanje: 6,38 
Vojnik: 13,80 
Zreče: 11,10 

Deleži so izračunani v razmerju 60 % prebivalci in 40 % velikost občine v primerjavi s številom 
prebivalcev v vseh občinah ustanoviteljicah in velikostjo območja vseh občin ustanoviteljic.   

5. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA 
 
MIR je ustanovljen na osnovi že navedenih zakonskih predpisov, le –ti pa so podlaga za financiranje 
njenega delovanja.  
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Prihodki 
 
V skladu s 26. členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 123/06, 101/07 – odl. US in 57/08) 
in s Pravilnikom o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev 
občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS št. 
66/07) nakazuje posameznim občinam Služba Vlade RS iz postavke 5796 – sofinanciranje skupnih 
občinskih uprav v višini 50 % upravičenih odhodkov preteklega leta. V skladu s predpisi morajo 
občine soustanoviteljice do 31. marca predložiti zahtevano dokumentacijo preteklega leta. Komisija 
Službe za dodelitev sredstev za sofinanciranje preverja zahtevek z vidika pravočasnosti, popolnosti in 
pravilnosti. Na predlog Komisije Služba v roku 30 dni po prejemu popolnega zahtevka z odredbo ugotovi 
višino upravičenih odhodkov za financiranje skupnega opravljanja posameznih nalog skupne občinske 
uprave v preteklem letu ter določi znesek sofinanciranja.  
Upravičeni odhodki so: odhodki občine za financiranje organa skupne občinske uprave (v nadaljnjem 
besedilu: skupna občinska uprava) kot neposrednega uporabnika občinskega proračuna, in sicer 
odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalca za socialno varnost in za 
izdatke za blago in storitve, in odhodki občine za sofinanciranje skupne občinske uprave na proračunski 
postavki v finančnem načrtu občinske uprave.  

Del odhodkov bomo pokrili s prihodki od prekrškov in sicer predvidoma v višini odhodka vsake občine 
za najem mobilne enote z radarjem ter v višini plačanih prekrškov po dejanskih prihodkih vsake občine 
ustanoviteljice.   

Odhodki 

Plače, prispevki in drugi izdatki za zaposlene:  

V skladu s kadrovskim načrtom se planirajo plače in drugi izdatki zaposlenim (podskupina kontov 400) v 
skupni višini 127.721 €. 

Prispevki delodajalca za socialno varnost (podskupina kontov 401) v višini 19.546 €. 

Izdatki za blago in storitve (podskupina kontov 402) v višini 62.887 €: materialni stroški in najemnina 
poslovnih prostorov, stroški službenih vozil, stroški izobraževanj, varstva pri delu, zdravniški pregledov, 
vzdrževanje računalnikov, delovanje komisije za uporabo prisilnih sredstev, uniforme z ostalim drobnim 
inventarjem, pisarniški material, najem mobilne enote z radarjem (brez Občine Vitanje).  

Investicijski odhodki (podskupina kontov 420) v višini 5.470 €. Investicijski odhodki, ki jo sofinancirajo 
občine ustanoviteljice vključujejo nakup računalniške oziroma programske opreme (2.300 €). 

Skupni ključ delitve večine odhodkov (izjema: najem mobilne radarske naprave brez Občine Vitanje): 
Dobje: 2,24 %; Dobrna: 4,33 %; Oplotnica: 6,34 %; Slovenske Konjice: 21,18 %; Šentjur: 34,63 %; 
Vitanje: 6,38 %; Vojnik: 13,80% in Zreče: 11,10 %.   

Številka:410-0002/2014-2 
Vojnik, 5.12.2014 
 
Pripravila: 
 
mag. Nataša KOS 
v sodelovanju s finančno službo Občine Vojnik 
 


