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VLADA
872. Odlok o spremembah Odloka o začasni 

prepovedi ponujanja in prodajanja blaga 
in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena 
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembah Odloka o začasni prepovedi 

ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji

1. člen
V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20 
in 58/20) se v 2. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Ne glede na prejšnji člen prepoved ponujanja in pro-
dajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za:

1. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno 
s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,

2. lekarne,
3. prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi 

pripomočki,
4. program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
5. kmetijske prodajalne,
6. bencinske servise,
7. banke,
8. pošto,
9. dostavne službe,
10. trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
11. druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti 

in zdravja,
12. prodajalne s hrano za živali,
13. vrtnarije, drevesnice in cvetličarne,
14. gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, 

hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, 
da ni stika s potrošniki,

15. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbe-
no-inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo,

16. prodajalne do velikosti 400 m2 prodajnega prostora, z 
izjemo prodajaln v trgovskih centrih,

17. specializirane prodajalne za prodajo motornih vozil 
in koles,

18. kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se 
opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga,

19. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popra-
vil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, 
avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles),

20. storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se 
lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer 
vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela),

21. osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih me-
stih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki,

22. storitve na področju dejavnosti higienske nege: frizer-
ske in kozmetične dejavnosti, masaža in pedikura,

23. športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih 
objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohra-
njanju varne razdalje do drugih,

24. salone za nego psov in mačk ter ostalih živali,
25. storitve zavarovalniškega posredovanja,
26. avtopralnice,
27. storitve nepremičninskega posredovanja,
28. knjižnice, galerije in muzeje,
29.  dimnikarske storitve,
30. strežbo, izključno na terasah in vrtovih gostinskih lokalov,
31. storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, 

obutvene in usnjarske dejavnosti ter storitve izdelave ključev,
32. storitve na področju fotografske dejavnosti, fotokopir-

nice, urarstvo in zlatarstvo.«.
Četrti odstavek se črta.

2. člen
V 2.a členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) V prodajalnah iz 1., 15. in 16. točke prvega odstavka 

prejšnjega člena lahko nakup v času od 8.00 do 10.00 ure 
opravijo izključno ranljive skupine (na primer invalidi, starejši 
od 65 let, nosečnice).«.

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

»4. člen
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Re-

publike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju 
strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, 
ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Dr-
žavni zbor in javnost.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ne glede na tretji odstavek 2.a člena Odloka o začasni 

prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom 
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 
37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20 in 58/20) so lahko 3. maja 
2020 prodajalne iz 1. točke 2. člena odprte od 8.00 do 13.00 ure.

5. člen
Ta odlok začne veljati 29. aprila 2020, razen 16., 22., 

24., 30., 31. in 32. točke prvega odstavka 2. člena odloka, ki 
začnejo veljati 4. maja 2020.

Št. 00726-15/2020
Ljubljana, dne 28. aprila 2020
EVA 2020-2130-0020

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Republike Slovenije
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KAMNIK

873. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik 
za leto 2020

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. čle-
na Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 
61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 2. izredni seji dne 
22. 4. 2020 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kamnik  

za leto 2020

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2020 (Ura-

dni list RS, št. 79/19 in 12/20) se 2. člen spremeni tako, da se 
glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

v €
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 

2020
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 25.556.215
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 23.448.801
70 DAVČNI PRIHODKI 20.351.776
700 Davki na dohodek in dobiček 17.075.776
703 Davki na premoženje 2.640.000
704 Domači davki na blago in storitve 636.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.097.025
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 1.816.444
711 Takse in pristojbine 22.000
712 Globe in druge denarne kazni 110.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 85.000
714 Drugi nedavčni prihodki 1.063.581
72 KAPITALSKI PRIHODKI 525.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 22.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 503.000
73 PREJETE DONACIJE 300
730 Prejete donacije iz domačih virov 300
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.435.534
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  1.029.226
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
iz sredstev proračuna Evropske unije 
in iz drugih držav 406.308
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV 146.580
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij in iz drugih držav 146.580
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 27.416.235
40 TEKOČI ODHODKI 7.953.603
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.819.583
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 287.670

402 Izdatki za blago in storitve 3.977.350
403 Plačila domačih obresti 13.000
409 Rezerve 1.856.000
41 TEKOČI TRANSFERI 11.723.497
410 Subvencije 161.500
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 6.170.731
412 Transferi nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam 1.072.716
413 Drugi tekoči domači transferi 4.318.550
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.050.935
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.050.935
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 688.200
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, 
ki niso pror. uporabniki 423.950
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 264.250
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma 
PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –1.860.020
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 40.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 40.000
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih 
naložb  40.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) –40.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.260.527
50 ZADOLŽEVANJE 1.260.527
500 Domače zadolževanje 1.260.527
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 387.040
55 ODPLAČILA DOLGA 387.040
550 Odplačila domačega dolga 387.040
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.026.533
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 873.487
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 1.860.020
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.026.533

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom.

OBČINE
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Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
V drugem odstavku 9. člena se znesek »250.000 €« na-

domesti z zneskom »620.000 €«.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2020 dalje.

Št. 410-0023/2019
Kamnik, dne 22. aprila 2020

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

874. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za leto 2020

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. in 60. člena 
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 
61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 2. izredni seji dne 
22. 4. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi 

sredstev proračunske rezerve za leto 2020

1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o upora-

bi sredstev proračunske rezerve za leto 2020 (Uradni list RS, 
št. 14/20), v nadaljevanju: odlok.

2. člen
1. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovijo sredstva 

do skupne višine 585.000,00 € za sanacijo plazovitih območij 
v Občini Kamnik ter financiranje izdatkov za zagotavljanje pre-
ventivnih ukrepov in odpravljanje posledic epidemije nalezljivih 
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).«

3. člen
2. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za:
1. financiranje izdatkov za zagotavljanje preventivnih 

ukrepov in odpravljanje posledic epidemije nalezljivih bolezni 
SARS-CoV-2 (COVID-19) do 535.000,00 €,

2. sanacijo plazu pod LC 160021 Kamnik–Palovče do 
50.000 €.«

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0006/2019-3/11
Kamnik, dne 22. aprila 2020

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

MIREN - KOSTANJEVICA

875. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o plačah, sejninah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov 
delovnih teles občinskega sveta, članov 
svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih 
organov Občine Miren - Kostanjevica

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (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) in 17. člena Statuta Občine Miren - 
Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno be-
sedilo in 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica 
na 3. dopisni seji dne 23. 4. 2020 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega 

sveta, članov svetov krajevnih skupnosti  
ter članov drugih organov  

Občine Miren - Kostanjevica

1. člen
V Pravilniku o plačah, sejninah in drugih prejemkih ob-

činskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, 
članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov 
Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/12, 24/15 in 
55/17) se v dvanajstem členu oštevilči odstavek z (1) in doda 
drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Za čas izrednih razmer se poveljniku civilne zaščite 
lahko dodeli dodatno mesečno nadomestilo v višini največ 25 % 
osnovne plače župana brez dodatka za delovno dobo. Višino 
dodatnega nadomestila glede na zahtevnost dela in trajanje 
izrednih razmer določi župan s sklepom.«

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 007-0019/2012-14
Miren, dne 23. aprila 2020

Župan
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar

ŽELEZNIKI

876. Odlok o ustanovitvi Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj 
in Železniki

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (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) so občinski sveti Občin Bled na pod-
lagi 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – 
uradno prečiščeno besedilo, 87/12, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 30/17) na 1. dopisni seji dne 20. 3. 2020, Občinski 
svet Občine Bohinj na podlagi 17. člena Statuta Občine Bohinj 
(Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/17 – uradno prečiščeno 
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besedilo) na 11. redni seji dne 27. februarja 2020, Občinski svet 
Občine Železniki na podlagi 16. člena Statuta Občine Železniki 
(Uradni list RS, št. 88/15, 68/19) na 1. dopisni seji dne 22. 4. 
2020 sprejeli

O D L O K
o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata  
in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki

1. člen
(1) S tem odlokom ustanavljajo občine Bled, Bohinj in 

Železniki (v nadaljevanju: ustanoviteljice) organ skupne občin-
ske 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 ustana-
vlja z namenom učinkovitejšega, racionalnejšega in gospodarnej-
šega izvrševanja upravnih in prekrškovnih nalog na področju delo-
vanja 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
(1) Organ skupne občinske uprave občin ustanoviteljic 

se imenuje »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, 
Bohinj in Železniki« (v nadaljevanju: MIR).

(2) Sedež MIR je: Cesta svobode 13, 4260 Bled.
(3) MIR je neposredni uporabnik proračuna Občine Bled.
(4) MIR ima žig okrogle oblike, ob notranjem robu je napis 

»MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN«, v 
sredini je napis »BLED BOHINJ ŽELEZNIKI«. Imena občin si 
sledijo po navedenem zaporedju, brez ločil.

3. člen
(1) Ustanoviteljske pravice v imenu ustanoviteljic izvršu-

jejo njihovi vsakokratni župani. Ustanovitelji se sestajajo na 
sejah, ki jih skliče župan Občine Bled, mora pa jih sklicati na 
pobudo župana soustanoviteljice.

(2) Za sprejem odločitve glede skupnih usmeritev MIR je 
potreben sporazum vseh županov ustanoviteljic. Kolikor je nuj-
no potrebno za nemoteno delo skupne občinske uprave, lahko 
začasno rešitev, po načelu dobrega gospodarja, sprejme župan 
Občine Bled. O začasni rešitvi morata biti takoj obveščena 
župana soustanoviteljic in podati nanjo soglasje v roku 5 dni.

4. člen
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, usta-
noviteljice uredijo s sporazumom.

5. člen
(1) MIR deluje neodvisno in samostojno pri izvrševanju 

svojih nalog. MIR nastopa kot organ tiste občine, v katere kra-
jevno pristojnost spada posamezna zadeva.

(2) MIR je pristojen za odločanje v upravnih zadevah na 
prvi stopnji, skladno s svojimi pooblastili in pristojnostmi. Na 
drugi stopnji odloča župan tiste občine, v katere pristojnost 
spada posamezna zadeva.

(3) MIR je pristojen za vodenje in odločanje v prekrškov-
nih postopkih v skladu z Zakonom o prekrških.

6. člen
(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.

7. člen
(1) Naloge MIR se opravljajo v skladu z letnim načrtom 

dela, ki ga pripravi MIR, sprejmejo pa župani ustanoviteljic. 
Letni načrt dela pripravi MIR v roku za pripravo občinskih 
proračunov.

(2) Letni načrt dela opredeljuje vsebino dela MIR ter po-
trebne kadrovske, tehnične in finančne vire.

(3) Vodja MIR mora pripraviti letno poročilo o delu MIR za 
preteklo leto, iz katerega je razvidna uresničitev letnega načrta 
dela in ga do konca februarja tekočega leta posredovati župa-
nom. Z letnim poročilom se seznani občinski svet ustanoviteljic.

8. člen
(1) MIR mora županom ustanoviteljic posredovati obrazlo-

žen 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:

– 53,39 % Občina Bled,
– 42,05 % Občina Bohinj,
– 4,56 % Občina Železniki.
(4) Sredstva za opravljanje nalog s področja civilne zašči-

te 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 (53,39 % : 
42,05 % : 4,56 %).

(6) Podrobnejši obseg del in nalog ter način delitve stro-
škov ter plačila ustanoviteljice MIR določijo s sporazumom, 
opredeljenim v 4. členu tega odloka.

9. člen
MIR nima lastnih prostorov in osnovnih sredstev za de-

lovanje. Prostore za MIR zagotavlja Občina Bled. Nabavo 
osnovnih sredstev soustanoviteljice sofinancirajo v deležu iz 
prejšnjega člena. Osnovna sredstva, ki jih uporablja MIR, se 
vodijo v evidenci osnovnih sredstev Občine Bled.

10. člen
(1) MIR vodi in predstavlja vodja, ki ima status uradnika 

na položaju in ga imenuje in razrešuje župan Občine Bled po 
predhodnem pisnem soglasju županov soustanoviteljic.

(2) Vodja MIR mora imeti univerzitetno izobrazbo ali viso-
ko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem.

11. člen
(1) Vodja MIR organizira in koordinira opravljanje nalog 

medobčinskega inšpektorata in redarstva ter opravlja druga 
dela in naloge določene s sistemizacijo MIR, ki jo sprejme 
župan Občine Bled, s soglasjem vseh županov ustanoviteljic.
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(2) Vodja MIR v okviru svojih pooblastil odgovarja za 
zakonitost in strokovnost dela MIR.

(3) Vodja MIR odgovarja za izvrševanje upravnih nalog, 
ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine, županu in 
direktorju te občine, za delo organa skupne občinske uprave v 
celoti pa vsem županom ustanoviteljic.

(4) Vodja MIR je uradna oseba pristojna za posredovanje 
informacij javnega značaja s področja delovanja MIR.

12. člen
Vsi zaposleni v MIR sklenejo delovno razmerje z Občino 

Bled. Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan Občine 
Bled. Pri svojem delovanju so samostojni in neodvisni, v skladu 
s pooblastili, ki jih imajo na podlagi področne zakonodaje, tega 
odloka ter predpisov ustanoviteljic.

13. člen
(1) Sredstva za zaposlene, materialne stroške in stroške 

skupnih projektov v MIR zagotavljajo občine ustanoviteljice v 
svojih proračunih skladno z razmerjem iz 8. člena tega odloka.

(2) Strošek dopolnilnega programa (posebne akcije, pro-
jekti, naloge, ki niso vezane na inšpekcijsko nadzorstvo in re-
darstvo), pokriva občina ustanoviteljica v skladu s svojim pro-
gramom in se ne šteje za skupen strošek delovanja skupne 
občinske uprave. Finančno razmerje do tretjih oseb (upravne 
takse, prihodki od glob ipd.) se obračuna v skladu s predpisi, 
prihodek pa pripada občini ustanoviteljici, kjer je prekršek nastal.

(3) Vsi prihodki iz naslova delovanja MIR so proračunski 
prihodki tiste ustanoviteljice, ki nastanejo na podlagi njenih 
predpisov oziroma izhajajo iz njenega območja.

(4) Ker je MIR neposredni uporabnik proračuna Občine 
Bled je odredbodajalec za MIR določen v Odloku o proračunu 
Občine Bled.

14. člen
(1) Posamezna ustanoviteljica lahko izstopi iz MIR pod 

pogojem, da je občinski svet posamezne ustanoviteljice sprejel 
sklep o izstopu ter da so poravnane vse obveznosti in terjatve iz 
naslova MIR, z odpovednim rokom enega leta. Odpovedni rok 
začne teči, ko ostali ustanoviteljici prejmeta sklep občinskega 
sveta o izstopu, ki ga občina, ki izstopa, posreduje s priporo-
čeno pošto. Pred sklepom o izstopu na občinskem svetu mora 
občina, ki želi izstopiti, podati pisno namero za izstop župano-
ma soustanoviteljic. V času teka odpovednega roka se morajo 
ustanoviteljice s pisnim sporazumom dogovoriti o prevzemu 
kadrov, zaposlenih znotraj MIR, ki jih lahko prevzame katerakoli 
ustanoviteljica, ali pa predstavljajo presežne delavce. V primeru, 
da postanejo presežni javni uslužbenci, se vsi stroški, vezani na 
prekinitev delovnega razmerja (odpravnine, odškodnine ipd.), 
delijo v istem razmerju, kot je bilo zanje določeno financiranje.

(2) MIR preneha z delovanjem na podlagi sporazuma 
ustanoviteljic pod pogojem, da so občinski sveti posamezne 
ustanoviteljice sprejeli sklep o izstopu, ter da so poravnane 
vse obveznosti in terjatve iz naslova MIR, z odpovednim rokom 
enega leta. V času teka odpovednega roka se morajo ustano-
viteljice s pisnim sporazumom dogovoriti o prevzemu kadrov, 
zaposlenih znotraj MIR, ki jih lahko prevzame katerakoli usta-
noviteljica, ali pa predstavljajo presežne delavce. V primeru, da 
postanejo presežni javni uslužbenci, se vsi stroški, vezani na 
prekinitev delovnega razmerja (odpravnine, odškodnine ipd.), 
delijo v istem razmerju, kot je bilo zanje določeno financiranje.

(3) V odpovednem roku sta ustanoviteljici dolžni kriti stro-
ške MIR dogovorjene na podlagi te pogodbe in sporazuma 
opredeljenega v 4. členu tega odloka.

(4) V primeru prenehanja delovanja MIR pripada posa-
mezni občini ustanoviteljici takratna vrednost sredstev MIR v 
razmerju sofinanciranja pridobitve teh sredstev.

(5) V primeru, da posamezna ustanoviteljica svojih finanč-
nih obveznosti po tem odloku in po pogodbah sklenjenih na 
njegovi podlagi ne poravna tri mesece zaporedoma ali petkrat 
v roku enega leta, se šteje, da je podala izjavo o izstopu iz 
MIR. V tem primeru mora v roku 30 dni poravnati vse svoje 
nastale obveznosti in terjatve in se s dogovoriti s preostalima 
ustanoviteljicama o morebitnem prevzemu javnih uslužbencev, 
zaposlenih znotraj MIR. Te javne uslužbence lahko prevzame 
katerakoli ustanoviteljica ali pa lahko postanejo presežni javni 
uslužbenci zaradi poslovnih razlogov. V primeru, da postanejo 
presežni javni uslužbenci, se stroški delijo v istem razmerju, kot 
je bilo zanje določeno financiranje.

15. člen
Občina Bled mora imeti sklenjeno ustrezno zavarovanje 

za škodo, povzročeno z delom zaposlenih v MIR. Strošek za-
varovanja se deli po istem ključu, kot se delijo stroški redarjev 
in inšpektorjev, ki so opredeljeni v 8. členu tega odloka.

16. člen
Župan Občine Bled mora, s soglasjem ustanoviteljic, v 

skladu s 17. členom Zakona o občinskem redarstvu imenovati 
komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja med-
občinskega redarstva, ki je pristojna za obravnavanje pritožb 
zoper delo občinskih redarjev. Stroške komisije nosijo občine 
po istem ključu, kot se delijo stroški redarjev in inšpektorjev, ki 
so opredeljeni v tretjem odstavku 8. člena tega odloka.

17. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati 

Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
občin Bled, Bohinj in Železniki (Uradni list RS, št. 112/13, Ura-
dni vestnik Občine Bohinj, št. 1, januar 2014).

18. člen
(1) Ustanoviteljice objavijo ta odlok v svojih uradnih gla-

silih.
(2) Ta odlok začne veljati in se začne uporabljati 1. 5. 

2020.

Št. 034-2/2020-21
Bled, dne 20. marca 2020

Župan
Občine Bled
Janez Fajfar

Št. 070-11/2019/5
Bohinjska Bistrica, dne 27. februarja 2020

Župan
Občine Bohinj
Jože Sodja

Št. 9000-2/2020-017
Železniki, dne 22. aprila 2020

Župan
Občine Železniki

mag. Anton Luznar
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