Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97 70/97, 10/98, 68/98,
74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03 in 72/05), 45.
in 49. člena Zakona o prekrških Zakon o prekrških (ZP-1) (Ur. list RS, št. 7/03, 86/04 in
44/05) in 20. člena Statuta občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) je občinski
svet Občine Vrhnika na 26. seji, dne 15.09.2005, sprejel

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in nalogah
občinske uprave Občine Vrhnika
1. člen
V Odloku o organizaciji in nalogah občinske uprave Občine Vrhnika (Naš časopis št. 297/03,
z dne 06.10.2003) se za 2. členom doda nov 2. a člen, ki se glasi:
»S tem odlokom se znotraj občinske uprave občine Vrhnika kot prekrškovni organ določi
Oddelek za splošne zadeve, ki se pooblasti za odločanje o prekrških na področju občinskega
redarstva. Postopek pred prekrškovnim organom vodi in v njem odloča pooblaščena uradna
oseba občinske uprave, ki mora za vodenje postopka, izdajo plačilnega naloga ter odločbe o
prekršku izpolnjevati vse z zakonom in podzakonskim aktom predpisane pogoje in imeti
opravljen preizkus znanja, ki zajema izvrševanje pooblastil po Zakonu o prekrških in
poznavanje predpisov, katerih izvrševanje nadzoruje.
Na področju opravljanja nalog občinske inšpekcije se kot prekrškovni organ določi območni
Medobčinski inšpektorat.
Župan Občine Vrhnika s pisnim sklepom pooblasti javnega uslužbenca, ki izpolnjuje vse
predpisane pogoje, za vodenje postopkov, izdajanje plačilnih nalogov in izdajanje odločb o
prekrških. ».
2. člen
Besedilo tretjega odstavka 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Znotraj oddelka za splošne zadeve se organizira občinsko redarstvo, ki je prekrškovni
organ občine in v skladu s svojimi pristojnostmi in pooblastili opravlja nadzor nad izvajanjem
občinskih predpisov na področju cestnega prometa in javnega reda in miru ter drugih nalog,
določenih z zakoni, podzakonskimi akti ali predpisi Občine Vrhnika.
Naloge občinske inšpekcijske službe opravlja medobčinski inšpektorat, ki je ustanovljen s
posebnim odlokom.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Medobčinski inšpektorat opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva na
področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic ter nadzor nad izvajanjem občinskih
predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.«.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.

3. člen
Besedilo točke c) drugega odstavka 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
c) občinsko redarstvo:
• izvajanje občinske redarske službe;
• skrb za izvajanje občinskih predpisov;
• vodenje postopka o prekršku in izdajo plačilnega naloga;
• druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to službo.«.
Tretji odstavek 8. člena se črta.
4. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in nalogah občinske uprave
Občine Vrhnika začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu občine Naš časopis.
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