
Priloga I: KATALOG DELOVNIH MEST V ORGANU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI 
INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČINE DOLENJSKE TOPLICE, OBČINE MIRNA PEČ IN OBČINE 
ŽUŽEMBERK« 
(šifra proračunskega uporabnika: 89281) 
 
ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČINE 
DOLENJSKE TOPLICE, OBČINE MIRNA PEČ IN OBČINE ŽUŽEMBERK« 

 
 

Delovno mesto: 1 

 

INŠPEKTOR – Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva  

                                                                                                  

 

Šifra delovnega mesta: C067002 

Vrsta delovnega mesta: uradniško 

Število delovnih mest: 1 

 

Naziv: 

Stopnja 

naziva: 

Šifra 

naziva: 

Zap. 

št.  

naziva 

Zahtevane 

delovne 

izkušnje: 

Plačni razred 

DM/naziva 

Število 

napredovalnih 

plačnih 

razredov: 

Inšpektor I IV. C067002 1 6 let PR DM/ 

NAZIVA: 
41 9 

01.01.2019 41 

01.11.2019 / 

01.09.2020 / 

Inšpektor II 

 

V. C067002 2 5 let PR DM/ 

NAZIVA: 
40 5 

01.01.2019 39 

01.11.2019 40 

01.09.2020 / 

Predpisana izobrazba: 

 

 

 

Smer:  

najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska 

strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (1. 

bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

/ 

Karierni razred: II. 

Plačna skupina: 

Plačna podskupina: 

C 

C6 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - strokovni izpit za inšpektorja 

- obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv 

- strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka 

Poskusno delo:  

Delovni čas: V skladu z veljavnim Pravilnikom, ki ureja delovni čas. 

Posebnosti delovnega 

časa: 

 

Skupina delovnega 

mesta glede na oceno 

tveganja: 

Skladno z izjavo o oceni tveganja. 

Posebna pooblastila:  

Odpovedni rok: 3 mesece 

Naloge: 

- opravljanje najzahtevnejših in specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva nad odloki občin in 

državnimi predpisi v okviru pooblastil le-teh,  

- vodenje postopkov in izrekanja ukrepov na področju najzahtevnejših in specializiranih nalog 

inšpekcijskega nadzorstva v skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru, zakonu o splošnem upravnem 

postopku in drugimi predpisi,  



- vodenje postopkov in izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških na področju najzahtevnejših in 

specializiranih nalog inšpekcijskega nadzora,  

- vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja na področju najzahtevnejših in specializiranih nalog 

inšpekcijskega nadzorstva,  

- samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela inšpekcijskega organa na področju 

najzahtevnejših in specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva,  

- vodenje predpisanih in internih evidenc s področja nadzora inšpekcijskega organa na področju 

najzahtevnejših in specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva,  

- nudenje pravne in strokovne pomoči na področju najzahtevnejših in specializiranih nalog 

inšpekcijskega nadzorstva,  

- oblikovanje navodil, izvajanje in poročanje o prekrškovnih nalogah s področja dela skupne občinske 

uprave,  

- sodelovanje z organi Evropske Unije in drugimi mednarodnimi organizacijami,  

- sodelovanje v projektnih enotah, odborih, medresorskih in drugih komisijah s področja dela 

inšpekcijskega organa,  

- načrtovanje, vodenje, organiziranje, usklajevanje in nadziranje dela v skupni občinski upravi,  

- predstavljanje in zastopanje skupne občinske uprave,  

- koordiniranje dela skupne občinske uprave z občinskimi upravami občin ustanoviteljic,  

- pripravljanje splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih prejema župan, občinski svet in drugi 

občinski organi, ki se tičejo skupne občinske uprave,  

- nudi strokovno pomoč občinam ustanoviteljicam glede nalog in pristojnosti inšpekcijske in redarske 

službe ter prekrškovnega organa,  

- priprava predlogov sprememb in dopolnitev odlokov oziroma strokovna pomoč pri pripravi novih 

odlokov iz področja dela organa skupne občinske uprave,  

- oblikovanje ključnih sistemskih rešitev, sodelovanje pri pripravi zakonodaje in drugih najzahtevnejših 

gradiv,  

- načrtovanje akcij s področja dela organa ter poročanje o delu organa – ocena stanja oziroma dela 

organa skupne občinske uprave,  

- priprava letnega finančnega načrta delovanja organa skupne občinske uprave,  

- priprava letnega poročila s področja dela organa ter drugih poročil – ocen o stanju na področju dela 

organa skupne občinske uprave, 

- skrb za izvedbo postopkov oddaje javnih naročil, ki so vezane izključno na delo organa skupne občinske 

uprave,  

- posredovanje predpisanih poročil o delovanju skupne občinske uprave,  

- skrb za ravnanje z dokumentarnim gradivom,  

- priprava gradiv za medije,  

- strokovni nadzor nad delom delavcev organa skupne občinske uprave,  

- nudenje strokovne pomoči zaposlenim v inšpektoratu in redarstvu,  

- skrb za izobraževanje in strokovno napredovanje zaposlenih v skupni občinski upravi,  

- izvajanje izobraževanja in strokovnega usposabljanja delavcev organa skupne občinske uprave ter delo 

v izpitnih komisijah inšpekcijskega organa ali ministrstva in  

- opravljanje drugih nalog in opravil po navodilu predstojnika ali županov občin ustanoviteljic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Delovno mesto: 2 

 

OBČINSKI REDAR                                                                          

 

Šifra delovnega mesta: C065005 

Vrsta delovnega mesta: uradniško 

Število delovnih mest: 1 

 

Naziv: 

Stopnja 

naziva:  

Šifra 

naziva: 

Zap. 

št.  

naziva 

Zahtevane 

delovne 

izkušnje: 

Plačni razred 

DM/naziva 

Število 

napredovalnih 

plačnih 

razredov: 

Občinski redar I XIII. C065005 1 6 let, 6 

mesecev 

PR DM/ 

NAZIVA: 
24 9 

01.01.2019 24 

01.11.2019 / 

01.09.2020 / 

Občinski redar II 

 

XIV. C065005 2 3 leta, 6 

mesecev 

PR DM/ 

NAZIVA: 
23 5 

01.01.2019 23 

01.11.2019 / 

01.09.2020 / 

Predpisana izobrazba: 

Smer:  

najmanj srednja strokovna izobrazba ali najmanj srednja splošna izobrazba 

/ 

Karierni razred: V. 

Plačna skupina: 

Plačna podskupina: 

C 

C6 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv 

- predpisan preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku 

- preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo  

  pooblastil občinskega redarja 

Poskusno delo:  

Delovni čas: V skladu z veljavnim Pravilnikom, ki ureja delovni čas. 

Posebnosti delovnega 

časa: 

 

Skupina delovnega 

mesta glede na oceno 

tveganja: 

Skladno z izjavo o oceni tveganja. 

Posebna pooblastila:  

Odpovedni rok: 1 mesec 

Naloge: 

- nadzor na izvajanjem nalog po zakonu o varnosti cestnega prometa ter po odlokih občine, 

- vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji, 

- opozarjanje fizičnih in pravnih oseb o ugotovljenih nepravilnostih,  

- neposredno izrekanje in izterjava glob na kraju prekrška,  

- izrekanje odredb v skladu z odlokom občine in po zakonu o varnosti cestnega prometa,  

- druge naloge s področja občinskega redarstva,  

- opravljanje administrativno tehničnih zadev za skupno občinsko upravo,  

- opravljanje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe v inšpekcijskih zadevah, zlasti   

  ugotavljanje dejstev in okoliščin, pomembnih za odločitev,  

- sodelovanje v občinskem svetu za preventivo in varnost v cestnem prometu,  

- vodenje evidence prekrškov,  

- samostojno pripravljanje poročil o delu,  

- skrb za ažurnost prekrškovne aplikacije in programa za upravno poslovanje,  

- usmerjanje in dajanje informacij strankam,  

- opravljanje drugih nalog in opravil po navodilu nadrejenega in  



- opravljanje drugih nalog in opravil po navodilih vodje medobčinskega inšpektorata in redarstva oz.  

   vodje medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva .  

 


