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I. OBRAZLOŽITEV 

 

1. Razlogi za sprejem 

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno 

pri Litiji je bil ustanovljen leta 2007 z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 

»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in 

Šmartno pri Litiji« (Uradni list RS, št. 108/07), ki ga je nadomestil Odlok o ustanovitvi organa 

skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna 

Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji« (Uradni list RS, št. 4/11, 54/11 in 54/14). Na podlagi 

navedenega odloka je medobčinski inšpektorat in redarstvo izvajal naloge medobčinskega 

inšpekcijskega nadzorstva in medobčinskega redarstva za območje občin Dol pri Ljubljani, 

Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji. 

 

a) Izstop Občine Ivančna Gorica iz skupne občinske uprave 

 

Dne 24.6.2019 je Občina Ivančna Gorica Občino Litija z dopisom, številka 007-0005/2010 z 

dne 21.6.2019, skladno z 18. členom Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 

»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in 

Šmartno pri Litiji« (Uradni list RS, št. 4/11, 54/11 in 54/14) obvestila o nameravanem izstopu 

iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in 

Šmartno pri Litiji z dnem 31.12.2019. Dopisu sta bila priložena: 

- Izjava o izstopu iz organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in 

redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji«, številka 

007-0005/2010 z dne 20. 6. 2019, 

- ugotovitveni Sklep, št. 007-0005/2010, ki ga je občinski svet Občine Ivančna Gorica 

sprejel na 6. redni seji dne 20.6.2019. 

Vse tri navedene dokumente prilagamo temu gradivu. 

 

b) Vstop Občine Šentrupert v skupno občinsko upravo 

 

Po obravnavah na pristojnih delovnih telesih, je Občina Litija prejela obvestilo Občine 

Šentrupert, da je njihov občinski svet na svoji 9. redni seji z dne 11.12.2019 sprejel odločitev, 

da se želi priključiti v skupno občinsko upravo. Občine ustanoviteljice se z namero strinjajo, 

zato je primerno v besedilo predloga odloka ustrezno dopolniti v smislu, da se omogoči 

priključitev Občine Šentrupert v skupno občinsko upravo.  S prejetjem spremembe besedila 

odloka bodo tako v skupno občinsko upravo vključene štiri občine. 

 

 

 

 

 

 



Ker torej s 1.1.2020 Občina Ivančna Gorica ne bo več del organa skupne občinske uprave, 

hkrati pa vanjo vstopa Občine Šentrupert, je potrebno prilagoditi besedilo odloka o ustanovitvi 

medobčinskega inšpektorata in redarstva, tako da se Občino Ivančna Gorica na vseh mestih 

odloka črta, doda Občino Šentrupert ter se prilagodi vse tiste določbe odloka, ki jih je potrebno 

ustrezno prilagoditi zaradi izstopa oziroma vstopa ene od občin iz organa skupne občinske 

uprave.   

 

Obenem je potrebno opozoriti na sprejem novele Zakona o financiranju občin (ZFO-1C), s 

katero so se z namenom krepitve medobčinskega sodelovanja spremenili pogoji za pridobitev 

sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje skupnih občinskih uprav, in sicer povečalo 

se je število delovnih področij (s pet na skupno enajst1), ki jih lahko pokriva organ skupne 

občinske uprave, obenem pa so se zaostrili tudi pogoji za sofinanciranje stroškov organa skupne 

občinske uprave s strani državnega proračuna. Po novem je občina upravičena do sredstev 

državnega proračuna za sofinanciranje nalog 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, pri čemer se višina 

sofinanciranja poveča za pet odstotnih točk za vsako dodatno nalogo, ki jo skupna občinska 

uprava opravlja za vse občine, vključene v skupno občinsko upravo2. Iz navedenega razloga 

predlagani odlok predvideva, da bo skupna občinska uprava poleg nalog medobčinskega 

inšpekcijskega nadzorstva in medobčinskega redarstva opravljala tudi naloge urejanja prostora 

(izvajanje nalog občinskega urbanista), saj kot navedeno vsaka dodatna naloga za pet odstotnih 

točk poveča delež sofinanciranja stroškov skupne občinske uprave s strani državnega 

proračuna, obenem pa so občine s 44. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 

61/17) zaradi zagotavljanja strokovnosti in zakonitosti opravljanja nalog urejanja prostora 

dolžne zagotoviti sodelovanje vsaj enega občinskega urbanista, čemur je smiselno zadostiti z 

zaposlitvijo ene osebe, ki izpolnjuje pogoje za občinskega urbanista, za vse štiri občine. V 

skupno občinsko upravo se bo dodalo tudi naloge civilne zaščite in reševanja, saj bi bilo 

smiselno združiti opravljanje nalog s tega področja za vse občine, ki bi jih lahko opravljal 

zaposleni v skupni upravi.  

 

Glede na vse navedeno je bilo potrebno pristopiti k pripravi sprememb odloka o ustanovitvi 

organa skupne občinske uprave. Ob tem naj navedemo, da spremembe odloka niso pripravljene 

v obliki novele odloka, temveč v obliki novega odloka, saj nomotehnične smernice3 določajo, 

da »je ustrezneje poseči po novem zakonu (namesto novele), če bi se obseg novele bližal 

noveliranju tretjine (ali celo več) obsega zakona«. V konkretnem primeru se namreč spreminja 

 
1 Naloge medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva, medobčinskega redarstva,  pravne službe, občinskega 

odvetništva, notranje revizije, proračunskega računovodstva, varstva okolja, urejanja prostora, civilne zaščite, 

požarnega varstva in urejanja prometa. 
2 Ne sme pa skupna višina sofinanciranja preseči 55 % sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca 

zaposlenim v skupnih občinskih upravah. 

 
3 Str. 117, 128. odstavek Nomotehničnih smernic (2., spremenjena in dopolnjena izdaja, 2008), katerih besedilo je 

dostopno na spletnem naslovu  

http://www.svz.gov.si/fileadmin/svz.gov.si/pageuploads/Dokumenti/Nomotehnicne_smer.pdf. 

 

http://www.svz.gov.si/fileadmin/svz.gov.si/pageuploads/Dokumenti/Nomotehnicne_smer.pdf


več kot tretjina členov odloka.  

 

 

c) Povzetek poglavitnih sprememb odloka: 

 

Poglavitne spremembe odloka so: 

- Občina Ivančna Gorica ni več del organa skupne občinske uprave, 

- Občna Šentrupert postane del organa skupne občinske uprave, 

- spremeni se naziv organa skupne občinske uprave, saj se zaradi dodane naloge urejanja 

prostora (izvajanje nalog občinskega urbanista) in civilne zaščite in reševanja 

preimenuje iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dol pri Ljubljani, Ivančna 

Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji v Skupno občinsko upravo občin Dol pri Ljubljani, 

Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji, 

- nalogam medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva in medobčinskega redarstva se 

dodajo naloge urejanja prostora (izvajanje nalog občinskega urbanista4) in naloge 

civilne zaščite in reševanja, ki se s strani organa skupne občinske uprave začnejo 

opravljati z dnem, ki ga župani občin ustanoviteljic sporazumno določijo v dogovoru, 

- spremenijo se deleži financiranja organa skupne občinske uprave, tako da po novem 

sredstva za delovanje skupne uprave Občina Dol pri Ljubljani zagotavlja v deležu 20,44 

%, Občina Litija v deležu 51,45 %, Občina Šentrupert v deležu 9,69% in Šmartno pri 

Litiji v deležu 18,42%5, 

- dodane so določbe, s katerimi se urejajo medsebojna razmerja med občinami v primeru 

izstopa posamezne občine iz organa skupne občinske uprave, 

- pogoji za zasedbo delovnega mesta vodje organa skupne občinske uprave niso več 

predpisani z odlokom, ampak se določijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest in 

dogovoru, ki ga sklenejo župani, prav tako ni več predvideno, da se lahko vodjo izbere 

le izmed direktorjev občinskih uprav oziroma tajnikov občin ustanoviteljic ali izmed 

 
4 Naloge občinskega urbanista so navedene v 44. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17): 

- naloge urejanja prostora iz občinske pristojnosti, 

- strokovno svetovanje županu v zadevah urejanja prostora, 

- skrb za celostno politiko prostorskega razvoja občine, 

- skrb za koordinacijo priprave prostorskih aktov med občino in izdelovalcem prostorskega akta, 

- izvajanje nalog v postopkih lokacijske preveritve v skladu z zakonom. 

Občinski urbanist mora sicer izpolnjevati pogoje za pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega prostorskega 

načrtovalca v skladu s predpisi, ki urejajo arhitekturno in inženirsko dejavnost. 

 
5 Upošteva se, da ima Občina Dol pri Ljubljani na dan 1. 1. 2019 6.218 prebivalcev, Občina Litija 15.653 

prebivalcev in Občina Šmartno pri Litiji 5.603 prebivalcev. 

 

V trenutno veljavnem besedilu Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in 

redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji« (Uradni list RS, št. 4/11, 54/11 in 

54/14) 8. člen določa, da se za posamezno občino ustanoviteljico opravlja delo v skupni upravi v razmerju števila 

prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev ter da se to razmerje uporablja tudi za financiranje 

delovanja skupne občinske uprave, in sicer v naslednjih deležih:  

- Občina Dol pri Ljubljani v deležu 13%,  

- Občina Ivančna Gorica v deležu 38%, 

- Občina Litija v deležu 36% in  

- Občina Šmartno pri Litiji v deležu 13%. 



zaposlenih v organu skupne občinske uprave, 

- pravice in dolžnosti delodajalca po novem izvršujejo župani vseh občin ustanoviteljic 

(in torej ne le župan sedežne občine) oziroma vodja Skupne uprave na podlagi njihovega 

pisnega pooblastila. 

 

Predlagani odlok glede na besedilo starega odloka vsebuje še nekatere nomotehnične in druge 

manjše vsebinske popravke, ki pa na tem mestu niso posebej izpostavljeni. 

 

Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso urejene v tem odloku, občine 

ustanoviteljice uredijo s posebnim pisnim dogovorom, ki ga sklenejo župani občin 

ustanoviteljic. 

 

 

d) Ocena finančnih posledic: 

 

Zaradi izstopa Občine Ivančna Gorica iz organa skupne občinske uprave »Medobčinski 

inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji« in 

vstopa nove članica Občine Šentrupert, se spreminja delež posamezne občine za sofinanciranje 

stroškov dela organa skupne občinske uprave. Na Občino Dol pri Ljubljani po aktualnem 

odloku pade 13 % delež sofinanciranja, po predlaganem odloku pa 20,44 %, kot spodaj 

prikazano: 

 

Sedanji delež sofinanciranja: 

 

- Občina Dol pri Ljubljani 13%, 

- Občina Ivančna Gorica 38%, 

- Občina Litija 36%, 

- Občina Šmartno pri Litiji 13%. 

 

Delež sofinanciranja občina po predlaganem Odloku: 

 

- Občina Dol pri Ljubljani v deležu 20,44 %, 

- Občina Litija v deležu 51,45 %,  

- Občina Šentrupert v deležu 9,69% in 

- Občina Šmartno pri Litiji v deležu 18,42 %. 

 

 

Obenem je potrebno ponovno poudariti, da v letu 2017 novelirani 26. člen Zakona o 

financiranju občin določa, da je občina upravičena do sredstev državnega proračuna za 

sofinanciranje nalog organa skupne občinske uprave 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, pri čemer se višina 

sofinanciranja poveča za pet odstotnih točk za vsako dodatno nalogo, ki jo skupna občinska 



uprava opravlja za vse občine, vključene v skupno občinsko upravo. Navedeno pomeni, da bodo 

občine ustanoviteljice zaradi dodane naloge urejanja prostora (izvajanje nalog občinskega 

urbanista) in civilne zaščite in reševanja, deležne višjega odstotka sofinanciranja s strani 

državnega proračuna, to je v višini 45 % (35 % + 2 x 5 % zaradi dveh dodatnih nalog), kar bo 

oblažilo finančne breme občin ustanoviteljic.  

 

Predvideno je tudi, da bo z izstopom Občine Ivančna Gorica, na skupni občinski upravi 

prenehalo tudi delovno razmerje enemu redarju, ki bo na podlagi dogovora odšel na novo 

delovno mesto. S tem se bodo stroški delovanja uprave ustrezno znižali.  

 

Predvidoma bo v skupni upravi delovala inšpektorica in en redar, ob možnosti zaposlitve 

urbanista in javnega uslužbenca za področje zaščite in reševanja.  

 

Stroški predvidenih zaposlitev javnega uslužbenca (urbanist in za zaščito in reševanje) bodo 

nastali šele, ko bodo zaposlitve realizirane. Ocenjeni stroški obeh zaposlitve bi znašali cca. 

60.000 EUR bruto na letni ravni (30.000 EUR bruto na eno zaposlitev). Ob polni zaposlitvi 

obeh oseb bi se povečali stroški za Občino Dol pri Ljubljani za cca. 6.745,20 EUR letno, saj 

ima Občina Dol 20,44% delež, ob upoštevanju da so odhodki sofinancirani s strani državnega 

proračuna v višini 45%. V primeru zaposlitve samo enega javnega uslužbenca pa se delež 

sofinanciranja zniža na 40%, torej bi znašal ta 3.679,20 EUR. 

 

e) Predlog za skrajšan postopek: 

 

Pri tej točki se sprejema nov odlok in ne le sprememba aktualnega odloka v obliki novele, saj 

se spreminja več kot tretjina členov odloka, vendar se spremembe v večini nanašajo na novo 

ureditev razmerij občin članic zaradi izstopa Občine Ivančna Gorica in vstopa Občine 

Šentrupert, zaradi česar se predlaga sprejem predmetnega Odloka po skrajšanem postopku. 

 

 

Priloge: 

- besedilo novega Odloka o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dol pri 

Ljubljani, Litija in Šmartno pri Litiji - predlog za prvo branje (že priloženo), 

- dopis Občine Ivančna Gorica, številka 007-0005/2010 z dne 21.6.2019 (že priloženo), 

- Izjava o izstopu iz organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in 

redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji«, številka 

007-0005/2010 z dne 20. 6. 2019 (že priloženo), 

- ugotovitveni Sklep, št. 007-0005/2010, ki ga je občinski svet Občine Ivančna Gorica 

sprejel na 6. redni seji dne 20.6.2019 (že priloženo), 

- sklep Občinskega sveta Občine Šentrupert z dne 11.12.2019. 

 

 



II. BESEDILO ODLOKA 

 

Na podlagi druge alineje drugega odstavka 29. člena, tretjega odstavka 49.a člena, tretjega 

odstavka 49.b člena in 50.a 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 in 30/18), drugega odstavka 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list 

RS, št. 139/06 in 9/17) ter 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – 

UPB2), 5. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/18), 16. člena in drugega 

odstavka 52. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) in 14. člena Statuta Občine 

Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) so občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na __. 

seji dne ___________, občinski svet Občine Litija na 9. redni seji dne 16.12.2019 in občinski 

svet Občine Šmartno pri Litiji na __. seji dne _________ sprejeli 

 

 

Odlok  

o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert 

in Šmartno pri Litiji 

 

 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

S tem odlokom se ustanovi organ Skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, 

Šentrupert in Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: Skupna uprava), določi njegovo ime in sedež, 

naloge, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo 

delo.  

 

S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v 

razmerju do Skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.  

 

V besedilu tega odloka uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot 

nevtralni za ženske in moške. 

 

2. člen 

 

Skupna uprava opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin 

ustanoviteljic na področju: 

- občinskega inšpekcijskega nadzorstva (v nadaljevanju: medobčinska inšpekcija), 

- občinskega redarstva (v nadaljevanju: medobčinsko redarstvo) in 

- urejanja prostora   

- civilne zaščite in reševanja 

 

in sicer za naslednje občine ustanoviteljice: 

- Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljan 

- Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, 

- Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, 

- Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji. 

 



3. člen 

 

Sedež Skupne uprave je v Občini Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. Skupna uprava ima 

lahko prostore tudi na dislociranih enotah. 

         

Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike z napisom »Skupna občinska uprava občin Dol pri 

Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji«.   

 

4. člen 

 

Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter 

zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje Skupne uprave, za kar so pristojni občinski 

sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic. 

 

Župani na predlog vodje Skupne uprave sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni 

načrt Skupne uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj 

organiziranja in delovanja Skupne uprave. 

 

Župan sedežne občine imenuje in razrešuje vodjo Skupne uprave po predhodnem soglasju 

županov občin ustanoviteljic. 

 

 

II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA 

 

5. člen 

 

Skupna uprava je enovit organ. 

 

Skupna uprava svoje naloge opravlja v skladu z veljavnimi predpisi in splošnimi pravnimi akti 

občin ustanoviteljic. 

 

Skupna uprava je prekrškovni organ občin ustanoviteljic. Skupna uprava ima dva prekrškovna 

organa, in sicer medobčinsko inšpekcijo in medobčinsko redarstvo. 

 

Plačane globe za prekrške, ki jih izreče Skupna uprava, so prihodek proračuna občine 

ustanoviteljice, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen. 

 

6. člen 

 

Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa Skupna uprava kot organ tiste 

občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.  

 

Skupna uprava je pristojna za odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji ter v strokovnih 

in drugih zadevah, za katere je organizirana. V upravnih postopkih na drugi stopnji, v katerih 

je na prvi stopnji odločila Skupna uprava, odloča župan tiste občine, v katere krajevno 

pristojnost posamezna zadeva spada. 

 

Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in direktorja 

občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma za 

katero izvršuje nalogo. 



 

O morebitni izločitvi vodje Skupne uprave iz postopkov odločanja v upravnih zadevah oziroma 

opravljanja dejanj v postopkih iz pristojnosti Skupne uprave odloča direktor občinske uprave 

sedežne občine ustanoviteljice. V primeru izločitve vodje Skupne uprave direktor občinske 

uprave sedežne občine ustanoviteljice o stvari tudi odloči. 

 

O morebitni izločitvi zaposlenega v Skupni upravi iz postopkov odločanja v upravnih zadevah 

oziroma opravljanja dejanj v postopkih iz pristojnosti Skupne uprave odloča direktor občinske 

uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.  

 

Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v Skupni upravi, odgovarja občina, v 

katere krajevno pristojnost spada zadeva. 

 

7. člen 

 

Skupno upravo vodi vodja, imenovan v skladu z zakonom, ki ureja javne uslužbence.  

 

Vodja Skupne uprave ima status uradnika na položaju. Pogoji za zasedbo delovnega mesta, 

delovne naloge in odgovornosti vodje Skupne uprave se opredelijo v pisnem dogovoru o 

medsebojnih razmerjih, ki ga sklenejo župani (v nadaljevanju: dogovor) in aktu o sistemizaciji 

delovnih mest. 

 

Vodja predstavlja in zastopa Skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih 

zadevah iz pristojnosti Skupne uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev 

pravočasnega in strokovnega dela zaposlenih v Skupni upravi. 

 

 

8. člen 

 

Javni uslužbenci, ki so zaposleni v Skupni upravi, sklenejo delovno razmerje s sedežno občino 

ustanoviteljico, kar pomeni, da ima občina, v kateri ima Skupna uprava sedež, za javne 

uslužbence Skupne uprave status delodajalca.  

 

Pogoji za zasedbo posameznih delovnih mest, delovne naloge in odgovornosti javnih 

uslužbencev se opredelijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest. 

 

Akt o sistemizaciji delovnih mest sprejme župan sedežne občine ustanoviteljice v soglasju z 

župani ostalih občin ustanoviteljic, in sicer na predlog vodje Skupne uprave. 

 

Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujejo župani občin ustanoviteljic oziroma vodja Skupne 

uprave na podlagi njihovega pisnega pooblastila. 

 

 

III. SREDSTVA ZA DELO 

 

9. člen 

 

Za posamezno občino ustanoviteljico se opravlja delo v Skupni upravi v razmerju števila 

prebivalcev te občine do števila prebivalcev vseh občin ustanoviteljic. To razmerje se uporablja 

tudi za financiranje delovanja Skupne uprave, in sicer občine ustanoviteljice sredstva za 



financiranje delovanja Skupne uprave zagotavljajo v naslednjih deležih: 

- Občina Dol pri Ljubljani v deležu 20,44 %, 

- Občina Litija v deležu 51,45 %,  

- Občina Šentrupert v deležu 9,69% in 

- Občina Šmartno pri Litiji v deležu 18,42 %. 

 

Ne glede na navedeno v prejšnjem odstavku se lahko stroški, kadar vsebina dela to narekuje, 

delijo tudi glede na dejanski obseg dela, ki se izvaja za posamezno občino, ali glede na vrednost 

investicije, ki se izvaja na območju posamezne občine, ali v kombinaciji teh načinov, kar mora 

biti opredeljeno z letnim programom dela, finančnim načrtom in kadrovskim načrtom in s čimer 

morajo soglašati župani vseh občin ustanoviteljic.  

 

10. člen 

 

Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna sedežne občine ustanoviteljice.  

 

Finančni načrt Skupne uprave je sestavni del proračuna sedežne občine ustanoviteljice.  

 

Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delovanje Skupne uprave v finančnih načrtih 

svojih občinskih uprav na posebni proračunski postavki.  

 

Sredstva za zaposlene, stroške za blago in storitve, stroške opreme ter stroške skupnih projektov 

v Skupni upravi zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih skladno z razmerjem iz 

9. člena tega odloka. 

 

Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta Skupne uprave je njen vodja oziroma od njega 

pooblaščena oseba. 

 

11. člen 

 

Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo opravlja občinska uprava Občine Litija. 

Občine ustanoviteljice so dolžne kriti te stroške v skladu z 9. členom tega odloka. 

 

 

IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC 

 

12. člen 

 

Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso urejene v tem odloku, občine 

ustanoviteljice uredijo z dogovorom, ki ga sklenejo župani občin ustanoviteljic. 

 

 

13. člen 

 

Skupna uprava preneha s sporazumno odločitvijo občin ustanoviteljic. 

  

14. člen 

 

V kolikor občina izrazi interes za izstop iz Skupne uprave, mora vodji Skupne uprave in 

županom občin ustanoviteljic najmanj šest mesecev pred iztekom proračunskega leta 



posredovati izjavo o izstopu.  

 

Izjavo o izstopu iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet občine ustanoviteljice, ki izstopa 

iz Skupne uprave. 

 

Vodja Skupne uprave v primeru izstopa posamezne občine ustanoviteljice iz Skupne uprave 

opravi preračun potrebnih sredstev za delo skupne uprave.  

 

Občina ustanoviteljica, ki izstopa iz Skupne uprave, je dolžna zagotavljati sredstva za delovanje 

Skupne uprave v ustreznem deležu za vse obveznosti, ki nastanejo do izteka proračunskega leta, 

v katerem je podala izjavo o izstopu skladno s prvim odstavkom tega člena.  

 

Če ena občina ustanoviteljica izstopi in če se druge občine ustanoviteljice strinjajo, da ostane 

število javnih uslužbencev nespremenjeno, občina ustanoviteljica, ki izstopi, po poteku 

proračunskega leta, v katerem je podala izjavo o izstopu skladno s prvim odstavkom tega člena, 

nima obveznosti niti pravic do javnih uslužbencev.  

 

Če ena občina ustanoviteljica izstopi in če se druge občine ustanoviteljice ne strinjajo, da ostane 

število javnih uslužbencev nespremenjeno, je dolžna občina ustanoviteljica, ki izstopi, po 

poteku proračunskega leta, v katerem je podala izjavo o izstopu skladno s prvim odstavkom 

tega člena, prevzeti javne uslužbence, ki so postali presežni zaradi njenega izstopa iz Skupne 

uprave, ali pokriti vse stroške morebitnih presežnih delavcev.  

 

Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica pod pogojem, da poravna vse obveznosti, ki so nastale 

do izteka proračunskega leta, v katerem je podala izjavo o izstopu skladno s prvim odstavkom 

tega člena, in da izpolni vse ostale obveznosti iz tega člena. 

 

                                 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

15. člen 

 

Skupna uprava nadaljuje s svojim delom na področju medobčinske inšpekcije in 

medobčinskega redarstva nemoteno naprej, delo na področju urejanja prostora in civilne zaščite 

in reševanja pa prične z dnem, ki ga župani občin ustanoviteljic sporazumno določijo v 

dogovoru. 

 

 

16. člen 

 

Župani občin ustanoviteljic dogovor iz 12. člena tega odloka sklenejo v treh mesecih od dneva 

uveljavitve tega odloka. 

 

17. člen 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske 

uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija 

in Šmartno pri Litiji« (Uradni list RS, št. 4/11, 54/11 in 54/14). 

 

 



18. člen 

 

Ta odlok bo župan Občine Litija posredoval v objavo v Uradni list Republike Slovenije po tem, 

ko ga bodo v enakem besedilu sprejeli občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.  

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja 

pa se od 1. januarja 2020. 

 

 

Številka: _____________ 

V Litiji, dne _____________ 

 

Občina Litija 

Župan Franci Rokavec 

 

 

 

Številka: _____________ 

V Dolu pri Ljubljani, dne _____________ 

Občina Dol pri Ljubljani 

Župan Željko Savič 

 

 

 

 

Številka: _____________ 

V Šentrupertu, dne _____________ 

Občina Šentrupert 

Župan Andrej Martin Kostelec 

 

 

 

 

Številka: _____________ 

V Šmartnem pri Litiji, dne _____________ 

                    Občina Šentrupert 

                 Župan Rajko Meserko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










