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SVET MESTNE OBČINE KRANJ                             
 
 
ZADEVA: Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat 
Kranj« - osnutek 
 
 
1. OCENA STANJA 
Nadzor v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju MOK), je urejen z Odlokom o 
inšpekcijskem in redarskem nadzorstvu (Uradni list RS, št. 10/2001). 
Občine Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur nimajo svojih 
nadzornih organov, zato želijo, da bi sedanji nadzorni organ MOK, opravljal nadzor tudi 
v njihovih občinah. 
 
2. PRAVNA PODLAGA 
V 21. členu Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 
14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 69/98, 74/98, 12/99, 59/99, 
70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03 in 77/04) je določba, da občina 
samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim 
aktom občine ali so določene z zakonom.    
V 49.a členu istega zakona je določba, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov 
skupne občinske uprave, 50.a člen pa določa, da občinska uprava opravlja nadzorstvo nad 
izvajanjem aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti (v nadaljevanju akti). V 
skladu s 65. členom občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti z odloki. 
 
 
3. NAMEN IN CILJI 
Vezi med občinami, ki so nastale iz nekdanje Občine Kranj se niso nikoli v celoti 
pretrgale. Na posameznih področjih so še vedno ostali določeni skupni interesi in tudi 
skupno lastništvo nekaterih podjetij (npr. komunalna infrastruktura oz. JP Komunala 
Kranj). 
Namen odloka je omogočiti nadzor nad akti tudi v občinah Cerklje na Gorenjskem, 
Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur, ker za ta namen same nimajo usposobljenega 
svojega nadzornega organa. 
 
 
 
 



4. POSTOPEK PRIPRAVE ODLOKA 
Predlagani odlok je v skladu z 10. členom Odloka o organizaciji in delovnem področju 
Občinske uprave MOK pripravil Oddelek mestne inšpekcije, ki je pristojen za izvajanje 
nadzora nad akti. 
Predloženi osnutek odloka je bil predhodno usklajen s predstavniki občin Cerklje na 
Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. 
 
 
5. OBRAZLOŽITEV ODLOKA IN POGLAVITNE REŠITVE  
V uvodnem delu je navedeno ime skupnega organa in ustanovitelji. 
V nadaljevanju so podani funkcija in obseg delovanja inšpektorata, funkcija vodje 
inšpektorata, opredelitev financiranja ter pogoji in posledice izstopa iz  organa. 
Zaključek zajema začetek veljavnosti odloka in katera ustanoviteljica je zadolžena za 
njegovo objavo. 
 
 
6. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
Predlagan odlok ne predvideva dodatnih finančnih posledic.  
 

 
Svetu Mestne občine Kranj predlagam, da sprejme 
 

S K L E P :  
 
Sprejme se osnutek Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski 
inšpektorat Kranj«. 
 
 
Pripravil: 
Slavko Savić, ekon. 
 
 
Janez Rakar, univ. dipl. ekon.    
Inšpektor III    
  Mohor Bogataj, univ. dipl. org. 

  ŽUPAN 
 
Priloga: 
- Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj« - 
osnutek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Osnutek  
 
Na podlagi 49.a Zakona o lokalni samoupravi-ZLS (URL RS, št. 72/93, 6/94, Odl. US: U-I-
13/94-65, 45/94, Odl. US: U-I-144/94-18, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, Odl. US: U-I-
304/94-9, 9/96, Odl. US: U-I-264/95-7, 39/96, Odl. US: U-I-274-95, 44/96, Odl. US: U-I-
98/95, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, Odl. US: U-I-39/95, 74/98, 12/99, Skl. US: U-I-4/99, 
36/99, Odl. US: U-I-313/96, 59/99, Odl. US: U-I-4/99, 70/00, 94/00, Skl. US: U-I-305-98-14, 
100/00, Skl. US: U-I-186/00-10, 28/01, Odl. US: U-I-416/98-38, 87/01, 16/02, Skl. US: U-I-
33/02-7, 51/02, 108/03, Odl.US: U-I-186/00-21, 77/04, Odl.US: U-I-111/04-21) so občinski 
sveti: 
- Svet Mestne občine Kranj na ___. redni seji, dne __________,  
- Občinski svet občine Cerklje na Gorenjskem, na ___. redni seji, dne __________, 
- Občinski svet občine Jezersko, na ___. redni seji, dne __________, 
- Občinski svet občine Naklo, na ___. redni seji, dne __________, 
- Občinski svet občine Preddvor, na ___. redni seji, dne __________, 
- Občinski svet občine Šenčur, na ___. redni seji, dne __________, 
sprejeli 
 

ODLOK 
O USTANOVITVI SKUPNEGA ORGANA OBČINSKE UPRAVE 

»MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ« 
 
 

1. člen 
 

S tem odlokom se ustanavlja »Medobčinski inšpektorat Kranj« (v nadaljevanju: inšpektorat), 
kot skupni organ občinske uprave Mestne občine Kranj in občin Cerklje na Gorenjskem, 
Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur, za učinkovitejše izvrševanje upravnih nalog na področju 
inšpekcijskega, komunalnega in redarskega nadzora na območju teh občin. 
 

2. člen 
 

Občine ustanoviteljice (v nadaljevanju ustanoviteljice) so: 
- Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj 
- Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem 
- Občina Jezersko, Zgornje Jezersko 65, 4206 Zgornje Jezersko 
- Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo 
- Občina Preddvor, Dvorski trg 1, 4205 Preddvor 
- Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur.  
Ustanoviteljske pravice v imenu ustanoviteljic izvršujejo njihovi župani. Skupni organ se 
sestaja na sejah, ki jih skliče župan Mestne občine Kranj, pobudo za to pa lahko poda vsaka 
ustanoviteljica. Za sprejem odločitve je potreben sporazum vseh županov ustanoviteljic. V 
kolikor je nujno potrebno za nemoteno delo inšpektorata, lahko začasno rešitev, po načelu 
dobrega gospodarjenja, sprejme župan Mesne občine Kranj. 
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljice uredijo s pogodbo, ki jo 
podpišejo župani. Z njo podrobneje določijo pravice in obveznosti do inšpektorata, 
načrtovanje, programiranje, način dela, poročanja, financiranja, opravljanja administrativnih, 
strokovnih in drugih nalog za inšpektorat ter druge, za nemoteno delo inšpektorata, 
pomembne zadeve. Obseg dela se določa s trimesečnim načrtom za posamezno 
ustanoviteljico. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199514&stevilka=677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199520&stevilka=905
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199563&stevilka=2924
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199573&stevilka=3384
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19969&stevilka=425
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199639&stevilka=2530
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199644&stevilka=2776
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199726&stevilka=1562
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199770&stevilka=3373
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199810&stevilka=437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199868&stevilka=3302
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199874&stevilka=3725
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199912&stevilka=564
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199936&stevilka=1762
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199959&stevilka=2824
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200070&stevilka=3308
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200094&stevilka=4000
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2000100&stevilka=4172
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200128&stevilka=1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200187&stevilka=4449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200216&stevilka=649
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200251&stevilka=2484
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003108&stevilka=4734
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200477&stevilka=3409


 
3. člen 

 
Ime inšpektorata je »Medobčinski inšpektorat Kranj« in ima status samostojnega skupnega 
upravnega organa iz 1. člena tega odloka. 
Sedež inšpektorata je v Kranju, Slovenski trg 1. 
Inšpektorat ima pečat okrogle oblike, ob zgornjem robu je napis »Medobčinski inšpektorat 
Kranj«, ob spodnjem robu pa sedež inšpektorata »Slovenski trg 1, Kranj«. 
V primeru potrebe inšpektorata, so ustanoviteljice dolžne, vsaka na svojem sedežu,  zagotoviti 
prostor, kjer  bo nadzorni organ lahko opravljal svoje delo. 
 

4. člen 
 

Inšpektorat opravlja nalogo izvajanja inšpekcijskega, komunalnega in redarskega nadzora na 
področju, ki ga ureja predpis ustanoviteljice, skladno z zakonom ali predpisom, ki velja na 
območju  ustanoviteljice.  
Oznaka na uniformi in službeni izkaznici, ki jo uporablja pooblaščena uradna oseba 
inšpektorata, so oznake inšpektorata. 
Inšpekcijski in komunalni nadzor ter občinsko redarstvo se opravlja v posamezni 
ustanoviteljici upoštevajoč ključ po 49.č členu ZLS, in sicer razmerje števila prebivalcev 
posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin. 
Ta ključ se uporablja za zagotavljanje sredstev in obračun stroškov za delo inšpektorata in je 
podrobneje opredeljen v pogodbi. 
Nadzor se opravlja kot redni mesečni ali kot izredni nadzor na podlagi obvestila občinske 
uprave ustanoviteljice. 
 

5. člen 
 

Pri izvrševanju upravne naloge nastopa inšpektorat kot organ tiste ustanoviteljice, v katero 
krajevno pristojnost naloga spada. 
Upravni akt ali akt v postopku o prekršku, ki ga izda pooblaščena oseba inšpektorata, ima v 
glavi naziv inšpektorata. Izdaja se v imenu krajevno pristojne ustanoviteljice. 
 

6. člen 
 

Inšpektorat vodi vodja inšpektorata, ki ga imenujejo župani ustanoviteljic.  
Imeti mora najmanj visoko strokovno izobrazbo, izpit za občinskega inšpektorja in 5 let 
delovnih izkušenj, opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem 
postopku in preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku ter vozniški 
izpit za osebni avtomobil. 

 
7. člen 

 
Vodja inšpektorata predstavlja in zastopa inšpektorat, organizira opravljanje nalog 
inšpektorata ter izvaja dela in naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in 
učinkovito delo. 
Po predhodnem soglasju županov ustanoviteljic, določi sistemizacijo delovnih mest v 
inšpektoratu do podpisa pogodbe iz 2. člena tega odloka ter odloča o sklenitvi delovnega 
razmerja kandidata in prenehanju delovnega razmerja zaposlenega v inšpektoratu. 
 



 
 

8. člen 
 

Sredstva za zaposlene, materialne stroške in stroške skupnih projektov v inšpektoratu 
zagotavljajo ustanoviteljice v svojih proračunih skladno z obsegom dela za posamezno 
ustanoviteljico. Strošek dopolnilnega programa (zapuščena vozila, posebne akcije, projekti), 
pokriva ustanoviteljica v skladu s svojim programom. Finančno razmerje do tretje osebe 
(koleki, prihodki od glob ipd.) se obračuna v skladu s predpisom, prihodek pa pripada 
ustanoviteljici, kjer je prekršek nastal. 
Za škodo, povzročeno z delom zaposlenega v inšpektoratu odgovarjajo, po 49.č členu ZLS,  
ustanoviteljice solidarno. 
Finančno poslovanje inšpektorata se vodi preko podpartije odprte pri transakcijskem računu 
Mestne občine Kranj, ki naredi mesečni obračun prihodkov in odhodkov. 
 

9. člen 
 

Inšpektorat prevzame od ustanoviteljic upravne naloge in pristojnosti na področjih nadzora 
skladno s tretjim odstavkom 2. člena tega odloka. 
 

10. člen 
 

Ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz inšpektorata. Svojo namero mora podati pisno, 
županom ustanoviteljic, najmanj 6 mesecev pred iztekom tekočega leta. Ustanoviteljica lahko 
izstopi, ko poravna vse obveznosti do inšpektorata ter s pričetkom veljave spremembe 
ustanovitvenega akta. 
V kolikor inšpektorat preneha delovati zaposlene in sredstva inšpektorata prevzame Mestna 
občina Kranj. 
 

11. člen 
 

Ustanoviteljice soglašajo, da nalogo inšpektorata prevzame Oddelek mestne inšpekcije 
Mestne občine Kranj. 
Mestna občina Kranj zagotavlja sredstva za delo inšpektorata. Ostale ustanoviteljice 
zagotavljajo sredstva skladno s tretjim odstavkom 2. člena tega odloka. 
Inšpektorat prične z delom skladno s tretjim odstavkom 2. člena tega odloka. 
 
 

12. člen 
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Za objavo 
poskrbi Mestna občina Kranj. 
 
 
Številka: ____________ 
Datum: ___________ 
 
 


	ŽUPAN

