Na podlagi določil 49. do 49. d člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/2007 – UPB -2, 27/2008 in 76/2008), 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list
RS, št. 139/06), 51. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1) in 58. člena Statuta Občine Apače
(Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 2/07) sta Občinski svet Občine
Gornja Radgona na 15. redni seji, dne 25.09.2008 in Občinski svet Občine Apače na 17. redni
seji, dne 29.09.2008, na predlog županov Občine Gornja Radgona in Občine Apače, sprejela

ODLOK
o ustanovitvi organa skupnega občinskega inšpekcijskega nadzora
»MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT«
1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupnega občinskega inšpekcijskega nadzora, določi
njegovo delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in
drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov
v razmerju do organa skupnega občinskega inšpekcijskega nadzora in v medsebojnih
razmerjih.
2. člen
(1) Občini Gornja Radgona in Apače ustanovita organ skupnega občinskega inšpekcijskega
nadzora za izvrševanje upravnih nalog na področju:
- občinske inšpekcije in
- občinskega redarstva (v nadaljevanju: »medobčinski inšpektorat«).
(2) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejemanja tega odloka ter njegovih sprememb in
dopolnitev, zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje medobčinskega
inšpektorata, sprejemanja zaključnih računov, obravnave poročil o delu medobčinskega
inšpektorata, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujeta župana občin ustanoviteljic.
(3) Župana občin ustanoviteljic imenujeta in razrešujeta predstojnika medobčinskega
inšpektorata, sprejmeta kadrovski načrt, program dela in finančni načrt medobčinskega
inšpektorata, nadzorujeta njegovo delo ter dajeta skupne usmeritve glede splošnih
vprašanj organiziranja in delovanja.
(4) O vseh odločitvah iz prejšnjega odstavka tega člena odločata župana občin ustanoviteljic
soglasno.
3. člen
(1) Ime organa skupnega občinskega inšpekcijskega nadzora je »MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT«.
(2) Sedež medobčinskega inšpektorata je v Občini Gornja Radgona, Partizanska cesta 13,
9250 Gornja Radgona.
(3) Medobčinski inšpektorat uporablja žig okrogle oblike. Na zgornjem robu žiga je napis:
»MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT«, na spodnjem robu pa “Gornja Radgona, Apače“.
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4. člen
(1) Medobčinski inšpektorat opravlja upravne, strokovne in svetovalne naloge občinskih
uprav občin ustanoviteljic v zvezi z nalogami medobčinskega inšpektorata.
(2) Medobčinski inšpektorat je organiziran kot enovit organ.
5. člen
(1) Medobčinski inšpektorat je prekrškovni organ občin ustanoviteljic.
(2) Pooblaščene uradne osebe medobčinskega inšpektorata vodijo prekrškovne postopke in
odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z zakoni, podzakonskimi predpisi
in predpisi občin ustanoviteljic.
(3) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinski inšpektorat, so prihodek proračuna
občine, na območju katere je bil prekršek storjen, oziroma katere predpis je bil kršen.
6. člen
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa medobčinski
inšpektorat kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva
spada.
(2) Medobčinski inšpektorat se mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah
župana in nalogih direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno
pristojnost zadeva spada, oziroma za katero izvršuje nalogo.
(3) O izločitvi zaposlenega v medobčinskem inšpektoratu odloča njegov predstojnik. O
izločitvi predstojnika medobčinskega inšpektorata odloča direktor občinske uprave, v
katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v medobčinskem inšpektoratu
odgovarjata občini ustanoviteljici upoštevaje razmerje:
Ø Občina Gornja Radgona
70,28 %
Ø Občina Apače
29,72 %
7. člen
(1) Medobčinski inšpektorat vodi predstojnik, ki ga imenujeta in razrešujeta župana občin
ustanoviteljic v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih. Predstojnik medobčinskega
inšpektorata je predstojnik medobčinskega inšpektorata kot prekrškovnega organa občin
ustanoviteljic.
(2) Predstojnik medobčinskega inšpektorata je uradnik na položaju.
(3) Predstojnik medobčinskega inšpektorata mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem in najmanj 4 leta delovnih
izkušenj.
8. člen
(1) Predstojnik medobčinskega inšpektorata odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v
krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in direktorju občinske
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uprave te občine, za delo medobčinskega inšpektorata v celoti pa skupaj obema županoma
občin ustanoviteljic.
(2) Predstojnik medobčinskega inšpektorata predstavlja in zastopa medobčinski inšpektorat,
organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti medobčinskega
inšpektorata opravlja inšpekcijske naloge ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za
zagotovitev zakonitega, pravočasnega in strokovnega dela medobčinskega inšpektorata.
9. člen
(1) Občina, v kateri ima medobčinski inšpektorat sedež, ima za javne uslužbence
medobčinskega inšpektorata status delodajalca.
(2) Župan občine s statusom delodajalca uresničuje do predstojnika medobčinskega
inšpektorata pravice in obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja (določitev letnega
dopusta, dela plače za delovno uspešnost, dodatno delovno uspešnost, ocenjevanje in
napredovanje, letni pogovor in drugo).
10. člen
(1) Sredstva za delo medobčinskega inšpektorata in druga materialna sredstva zagotavljata
občini ustanoviteljici v naslednjem razmerju:
- Občina Gornja Radgona
70,28 %
- Občina Apače
29,72 %
(2) Razmerja med občinama ustanoviteljicama, ki so osnova za obračun višine sredstev za
delovanje medobčinskega inšpektorata, občini določita v novem razmerju, če:
- nova občina ali občine pristopijo k ustanoviteljstvu medobčinskega inšpektorata,
- ob izstopu občine ali občin iz soustanoviteljskih pravic in obveznosti medobčinskega
inšpektorata.
Pri tem se upošteva kot novo razmerje število prebivalcev posamezne ustanoviteljice.
11. člen
(1) Nakup opreme in drugih sredstev, ki so potrebni za delo medobčinskega inšpektorata,
naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima
medobčinski inšpektorat sedež v skladu z dogovorom županov občin ustanoviteljic.
(2) Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne
stroške in stroške vzdrževanja ter investicij v upravne prostore ter stroške finančnega,
računovodskega, kadrovskega, informacijskega in pisarniškega poslovanja ter ostale
stroške, ki nastanejo pri urejanju skupnih zadev za medobčinski inšpektorat in jih za
medobčinski inšpektorat vodi občina s statusom delodajalca, si občini ustanoviteljici
medobčinskega inšpektorata delita v razmerju, določenem v prejšnjem členu.
12. člen
(1) Občina soustanoviteljica lahko izstopi iz medobčinskega inšpektorata tako, da svojo
namero najmanj 6 mesecev prej pisno poda županu občine soustanoviteljice.
(2) Občina izstopi kot soustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do medobčinskega
inšpektorata.
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(3) Občina, ki izstopi ima pravico, da ji preostala soustanoviteljica vrne neamortizirani del
sredstev, ki jih je vložila za nakup opreme za delo medobčinskega inšpektorata.
(4) Druge občine, ki izrazijo interes, da pristopijo k medobčinskemu inšpektoratu, lahko
pristopijo, če sklep o tem sprejme njihov občinski svet in se s pristopom strinjata občinska
sveta občin ustanoviteljic.
13. člen
Župana občin ustanoviteljic:
- imenujeta predstojnika najpozneje v 90-tih dneh po uveljavitvi Odloka,
- določita kadrovski načrt najpozneje v štirih mesecih po uveljavitvi Odloka,
- na predlog predstojnika sprejmejo akt o sistemizaciji najpozneje v petih mesecih po
uveljavitvi Odloka.
14. člen
Medobčinski inšpektorat začne z delom najpozneje v roku šestih mesecev po uveljavitvi
Odloka. Do takrat morata občini ustanoviteljici zagotoviti sredstva in druge potrebne pogoje
za začetek dela.
15. člen
Župana občin ustanoviteljic objavita ta odlok v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona,
lokalnem časopisu Prepih v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je
o odloku o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata zadnji odločal.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona,
lokalnem časopisu Prepih.

Številka: 007-10/2007
Gornja Radgona, 26.09.2008
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
Apače, 30.09.2008
ŽUPAN
OBČINE APAČE
dr. Darko ANŽELJ, l.r.
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