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1. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA  
 

 Naloge varstva okolja so: 

• priprava dokumentacije, potrebne za prijavo na razpise za evropska in 

druga sredstva, 

• priprava, vodenje, spremljanje drugih projektov s področja varstva 

okolja, 

• priprava občinskih programov varstva okolja, 

• strokovne naloge v zvezi z zagotavljanjem varstva okolja, 

• pripravlja ukrepe, smernice in priporočila s področij varstva okolja, 

• zagotavlja informiranje, osveščanje in izobraževanje javnosti o stanju 

varstva okolja in ohranjanju narave, 

• druge naloge s področja varstva okolja v skladu z veljavnimi predpisi. 

 

 Naloge urejanja prostora so: 

• sodelovanje pri pripravi strokovnih analiz, razvojnih projektov, 

informacij, poročil in drugih gradiv s področja urejanja prostora, 

• priprava strokovnih podlag in koordinacija dela na področju načrtovanja 

in izvajanja razvoja občin v povezavi z regionalnimi agencijami in drugimi 

institucijami na tem področju, 

• priprava dokumentacije, potrebne za prijavo na razpise za evropska in 

druga sredstva, 

• priprava, vodenje, spremljanje drugih projektov s področja urejanja 

prostora, 

• izvajanje nalog občinskega urbanista, v skladu z veljavno zakonodajo, 

• druge naloge s področja urejanja prostora v skladu z veljavnimi predpisi. 
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Slovenija je v sodelovanju z Evropsko unijo v letu 2021 sprejela dva ključna 

dokumenta, ki sta pomembna za naslednjo finančno perspektivo 2021–2027. 

Prvi dokument je na nacionalni ravni sprejeti Program za izvajanje Evropske 

kohezijske politike v obdobju 2021–2027. Iz tega programa bodo lahko imele 

občine priložnost črpati sredstva, ki bodo sofinancirana iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada plus, Kohezijskega sklada ter 

Sklada za pravični prehod. Vsi ti programi spodbujajo občine, da povečajo svojo 

angažiranost pri sektorskem, medobčinskem in regionalnem povezovanju. 

Drugi dokument, ki je izredno pomemben in je bil vzpostavljen za odziv na 

okrevanje po krizi, vezani na COVID-19, je instrument za okrevanje 

»NextGenerationEU«, iz katerega je bil pripravljen nacionalni Načrt za 

okrevanje in odpornost. Ta načrt bo spodbudil investicije v zeleni in digitalni 

prehod. 

 

Eno glavnih poslanstev Skupne občinske uprave 5G (SOU 5G) na področju 

urejanja prostora in varstva okolja je, da bdi nad postopki in definira različne 

aktivnosti, odgovornosti in pooblastila pri obvladovanju vseh projektov, ki so 

razvojno naravnani. Ob tem je ena izmed glavnih nalog oddelka, da so ti 

projekti izvedeni kakovostno, v načrtovanih rokih, pri optimiziranih stroških in 

predvideni vsebini. 

 

Projekti, ki se jih oddelek loteva, so izredno zahtevni zaradi širokega spektra 

nalog, ki jih je potrebno realizirati za uspeh. Iz tega razloga se je na področju 

urejanja prostora in varstva okolja oblikovala specializirana ekipa 

strokovnjakov, ki se tematsko dopolnjujejo in sledijo najboljšim praksam 

timskega dela. Zaposleni aktivno sodelujejo v vseh fazah prijave razvojnih 

projektov skupaj z občinskimi upravami občin soustanoviteljic SOU 5G. Ob tem 

upravam občin nudijo svetovanje in strokovno pomoč, ki se je izkazala kot 

neprecenljiva dodana vrednost pri uspešnih prijavah razvojnih projektov. Vsaka 

od občin soustanoviteljic ima svojega skrbnika, ki je projektni vodja in obvešča 

občino o aktualnih razpisih za evropska in mednarodna sredstva, sredstva 

ministrstev in drugih javnih inštitucij. V veliko primerih je čimprejšnja prijava 
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na določen projekt ključnega pomena za pridobitev teh sredstev sofinanciranja. 

V takšnih primerih je ena večjih prednosti, da lahko občine soustanoviteljice 

svoje razvojne projekte hitreje prijavijo, kar je ključnega pomena, saj 

konkurirajo pri prijavah z ostalimi prijavitelji projektov. Velik doprinos pri tem 

odigra skrbnik občine, ki slednjo nemudoma obvesti o novih možnostih, vezanih 

na objavljene razpise. 

 

Občine SOU 5G na koncu same pretehtajo predloge za prijavo na razpise glede 

na njihove strateške usmeritve, izzive, ki prihajajo iz okolja, in druge potenciale, 

ki jih lahko vnovčijo skozi izvedeni projekt. 

 

Vsi skrbniki občin so redno v stiku z občinami soustanoviteljicami in skupaj z 

njimi tudi ustvarijo prioritetni seznam projektov, za katere si želijo, da bi se 

našla primerna sredstva za sofinanciranje. Na vseh občinah soustanoviteljicah 

se izvajajo operativni sestanki po dogovorjenem urniku. Poleg tega se pripravi 

interaktivno gradivo, da lahko uprava občine kar najbolj povzame koristne 

sveže informacije na področju trenutnih in prihajajočih razpisov na nacionalnem 

področju ter področju črpanja EU sredstev. Ob tem je venomer izvedeno tudi 

svetovanje pri prijavi, s čimer si občine povečajo možnost za uspeh pri 

prijavljanju projektov. V primeru, ko pride do poslabšanja epidemiološke slike, 

se vsa srečanja prestavijo na splet, tako, da je celotni proces informiranja občin 

nemoten. Poleg tega občinskim upravam SOU 5G redno posredujemo aktualne 

informacije s področja urejanja prostora in varstva okolja, pripravljamo 

povzetke projektnih predlogov v slovenskem jeziku in posredujemo ponudbe za 

partnerstva v evropskih projektih, ki so primerni za občine. V primeru, da občine 

potrebujejo poglobljeno poizvedbo in preverbo potencialnih ponudnikov rešitev 

za njihove razvojne izzive in projekte, se na njihovo zahtevo sestanemo s 

ponudniki teh rešitev in podamo strokovno oceno glede primernosti in 

sposobnosti ponudnika, da bi izpeljal zastavljeni izziv, s katerim se sooča 

občina. Eden takšnih primerov dobre prakse skupnega sodelovanja je zasnova 

skupne strategije digitalizacije vseh občin soustanoviteljic. Ob tem skupaj z 

občinami soustanoviteljicami konstantno nadgrajujemo naše procese 
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sodelovanja, da smo kolikor se le da integrirani v gladko izvedbo procesov od 

idejne zasnove projekta do dokončne izvršitve prijave na projekt ter predaje 

odobrenega projekta občinam. 

 

Pri uresničevanju zastavljenih ciljev občin SOU 5G sledimo strateškim 

usmeritvam in smernicam evropskih in nacionalnih dokumentov. Eden izmed 

poglavitnih dokumentov, na katerem sloni priprava razvojnih strategij občin in 

iz katerih so bili oblikovani tudi dokumenti je Strategija razvoja Slovenije 2030. 

Iz te strategije izhajata tudi prej omenjena dokumenta Kohezijske politike in 

Načrta za okrevanje in odpornost. Glavna smernica strategije v ukrepe za 

doseganje ciljev je prednostna usmeritev na med seboj povezana področja: 

• pospeševanja rasti produktivnosti, 

• vključujočega družbenega razvoja in medgeneracijske solidarnosti, 

• pospeševanje prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo, 

• krepitve razvojne vloge države in njenih institucij. 

 

Za uspešno in učinkovito delo smo aktivni v delovnih telesih in komisijah 

Skupnosti občin Slovenije (Komisija za razvojne projekte v naslednji finančni 

perspektivi, Komisija za kulturo, Komisija za digitalno preobrazbo, Komisija za 

prostor, Komisija za socialo in zdravstvo, Komisija za gospodarske javne službe 

varstva okolja, Komisija za turizem, Komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja), 

v Razvojnem svetu Kohezijske regije Zahodna Slovenija, na sestankih delovne 

skupine za programiranje 2021–2027 na Službi Vlade za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko in posameznih ministrstvih, na sejah sveta Ljubljanske 

urbane regije in razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije. Sodelujemo tudi s 

Slovenskim gospodarskim in raziskovalnim združenjem s sedežem v Bruslju. Z 

Digitalnim stičiščem Slovenije smo sodelovali pri vpeljavi pilotnih projektov 

digitalizacije v občinah.  

 

Poleg že zapisanega se angažiramo in zastopamo interese občin soustanoviteljic 

na sejah Gospodarske zbornice Slovenije za Osrednjeslovensko regijo in 
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sodelujemo s Stičiščem nevladnih organizacij (NVO) Osrednje slovenske regije 

– Stičišče Središče. 

 

Na evropski ravni smo aktivni člani v mednarodnih mrežah European 

Association for Local Democracy (ALDA), Assembly of European Regions (AER) 

in The Institute of the Regions of Europe (IRE). Na podlagi aktivnega dela SOU 

5G se sedaj pripravlja prijava k pristopu h konvenciji županov, kateri se 

prostovoljno zavezujejo k povečanju energetske učinkovitosti in uporabi 

obnovljivih virov energije na svojih območjih. S tem bodo občine 

soustanoviteljice prikazale dobro prakso prehoda na zeleno energijo in skrb za 

čist zrak, ki ga želijo omogočati svojim občanom in občankam. 

 

Zaposleni smo zavezani k stalnemu strokovnemu izobraževanju ter 

izpopolnjevanju. Iz tega razloga se udeležujemo različnih delavnic in seminarjev 

s področja našega dela (Digitalizacija občin, LIFE, European Week of Regions 

and Cities, mehanizem React EU oziroma Načrt za okrevanje in odpornost, 

seminarji o prihodnosti evropske kohezijske politike, seminarji na področju 

medregionalnega, čezmejnega in transnacionalnega sodelovanja itd.).   

 

V okviru medobčinskega področja urejanja prostora in varstva okolja sta bili od 

ustanovitve zaposleni 2 vodji projektov. V začetku marca 2021 se je ekipi 

pridružil en sodelavec, v maju 2021 tretja sodelavka, nato pa sta se nam v 

oktobru 2021 pridružila še 2 sodelavca (od tega ena polovico delovnega časa 

izvaja odobren EU projekt). Ekipa je tako popolnjena, kot je bilo planirano in 

dogovorjeno ob ustanovitvi SOU 5G. 

 

1.1 Projekti 
 

1.1.1 LIFE ClimatePath 2050 
 

Občine SOU 5G so sodelovale pri projektu LIFE ClimatePath 2050, 

katerega namen sta bila spremljanje napredka in načrtovanje 

podnebnih ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na 
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področjih stavb, prometa, industrije, kmetijstva, gozdarstva in 

odpadkov. Projekt, začet leta 2017, se je 14. decembra 2021 

uspešno zaključil. Občine so bile vanj vključene predvsem v okviru 

vzpostavitve lokalnega semaforja podnebnih aktivnosti. Ta 

vsebuje preko 50.000 podatkov, ki so občinam na voljo za 

uporabo. Gre za konkretne podatke za posamezne občine, ki 

pomagajo pri lokalnem energetskem in podnebnem načrtovanju. 

Občine, pridružene lokalnemu semaforju, so zavezane k 

prepoznavi problematike podnebnih sprememb in delovanju v 

smeri blaženja le-teh, kolikor je to le mogoče.  

 

1.1.2 Program za državljane, enakost, pravice in vrednote 
 

Občine SOU 5G so pristopile k razpisu Evropa za državljane, 

katerega namen je prispevati k seznanjenosti državljanov z Unijo, 

njeno zgodovino in raznolikostjo ter spodbujati evropsko 

državljanstvo in izboljšati pogoje za državljansko in demokratično 

udeležbo na ravni Unije. Odobreni so bili trije projekti, in sicer 

CDBET, WASTE in Friendship to Future. Izvedena je bila 

koordinacija predaje že v letu 2020 odobrenega projekta 

Home4EU v izvajanje Občini Škofljica. Občini Grosuplje in 

Škofljica sta se odzvali na poziv italijanske občine Belfiore v okviru 

razpisa Pobratenje mest išče partnerja za projekt »PACT« 

(Promoting Agriculture Challenges through Town Twinning). Gre 

za projekt ozaveščanja prebivalstva o klimatskih spremembah in 

okoljski tematiki ter vzpodbujanja izmenjave mnenj in dobrih 

praks med občinami iz različnih držav. Občina Grosuplje je kot 

vodilni partner skupaj s še 7 projektnimi partnerji uspešno začela 

z izvajanjem projekta »SOLIDART: Network for the youth debate 

about the solidarity in crisis times, through creativity and art.« 

Namen projekta je ustvariti trajnostno sodelovanje med 

udeleženci projekta na področju solidarnosti v časih krize. V letu 

2021 sta bila izvedena prva dva od skupno osem predvidenih 
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mednarodnih dogodkov, namenjenih mladim iz osmih različnih 

evropskih mest. 

 

1.1.3 European City Facility (EUCF) 
 

Občine SOU 5G so skupaj z občinama Kamnik in Log-Dragomer 

pristopile k skupnemu projektu na centraliziranem EU razpisu 

European City Facility (EUCF). V njegovem okviru lahko občine 

zaprosijo za finančno, tehnično, pravno in strokovno podporo pri 

izdelavi investicijskega koncepta za načrtovani projekt z 

namenom zagotavljanja sredstev za lokalne projekte trajnostne 

energetske oskrbe.  

 

1.1.4 Pametna mesta 
 

Občine SOU 5G so pristopile k skupnemu projektu na razpisu za 

demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in 

skupnosti »JR PMIS«. Z namenom, da bi občine uspešno 

kandidirale na razpis, so osnovale konzorcij občin. Pripravila se je 

tudi Strategija digitalizacije, ki predstavlja podlago za prijavo na 

razpis. 

 

1.1.5 Norway grants (Norveški finančni mehanizem)  
 

Občina Grosuplje je pristopila k projektu ZAGON, ki se sofinancira 

v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje 

nanje iz sredstev Finančnega mehanizma Evropskega 

gospodarskega prostora 2014–2021 in Norveškega finančnega 

mehanizma 2014–2021 ter pripadajoče slovenske udeležbe. 

Glavni namen projekta je dvigniti odpornost ekosistemov na 

podnebne spremembe, tako z ukrepi v naravi, kot z razvojem 

upravljavskih praks, ter hkrati nadgraditi znanje in kompetence 

deležnikov, ki na področju teh ekosistemov izvajajo različne 

dejavnosti oziroma so zadolženi za njihovo upravljanje. 
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1.1.6 Intelligent Cities Challenge (ICC) 
 

Občini Škofljica in Grosuplje sta vključeni v projekt Intelligent 

Cities Challenge (ICC), katerega namen sta dvig digitalnih 

kompetenc zaposlenih v občinskih upravah in priprava akcijskega 

načrta za vzpostavitev skupne platforme za občine z orodji, ki jih 

potrebujemo pri izvajanju svojih nalog. 

 

1.1.7 Inovativno središče zelene preobrazbe  
 

Vezano na projekto Inovativno središče zelene preobrazbe je 

potekala komunikacija s pobudniki projekta za namen priprave 

seznama potencialnih stavb za postavitev sončnih elektrarn na 

območju občin SOU 5G. 

 
 

1.1.8 Projekt EMOUNDERGROUNDS 
 

Občina Ivančna Gorica kot projektni partner sodeluje pri projektu 

EMOUNDERGROUNDS (Emotional technologies for the cultural 

heritage valorisation within cross-border undergrounds – 

Čustvena tehnologija za valorizacijo kulturne dediščine znotraj 

čezmejnega področja) znotraj programa ADRION INTERREG. 

Izziv projekta je, kako konkretno prispevati k valorizaciji izredno 

bogate kulturne dediščine na Jadranski-Jonskem območju. Želja 

je omogočiti trajnostno, pametno in vključujočo rast celotnega 

transnacionalnega območja. Občina Ivančna Gorica je v projektu 

prepoznala potencial za razvoj novega turističnega produkta, s 

katerim bo javnosti približala zgodovino gradu Podsmreka. 

Predstavitev gradu je zasnovana s sodobnimi digitalnimi 

tehnologijami in je na ogled v Hiši kranjske čebele v Višnji Gori. 

 

1.1.9 ERASMUS+ 
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Občinam je bilo posredovano vabilo za sodelovanje na dogodku 

Erasmus+Key Action3-Structured Dialogue v Carigradu med 1. in 

10. oktobrom 2021. Na željo Občine Dobrepolje se je dodatno 

poizvedelo, da vsaka občina na dogodek pošlje župana oziroma 

županjo ter 4 mlade. Za namen možnega sodelovanja v programih 

Erasmus+ sta bila posredovana PIF obrazca občin Grosuplje in 

Ivančna Gorica z vključenimi podatki o OID številki. 

 

1.1.10 URBACT Transfer Network 
 
Občina Grosuplje je uspešno pristopila in začela s sodelovanjem 

pri projektu omrežja URBACT, poimenovanem Playful Paradigm 

II. Glavni namen projekta je, da se dobre prakse Občine Videm v 

Italiji na področju spodbujanje socialne vključenosti, zdravega 

načina življenja, energetske zavesti ter medgeneracijskega 

sodelovanja, vključujoč ustvarjanje novih javnih površin, 

prenesejo na izbrane občine. 

 

1.1.11 LIFE + 
 

Občinam SOU 5G je bilo posredovano vabilo špansko-poljskega 

konzorcija za sodelovanje pri projektu v okviru programa LIFE +, 

vezanega na prednostno nalogo Blaženje podnebnih sprememb in 

prilagajanje nanje. Poudarek projekta bi bil na razvoju inovativne 

prostorske zelene infrastrukture za zasebno in javno rabo v skladu 

z novim panelnim modularnim sistemom, t. i. Panel Modular 

System (PMS). 

 

1.1.12 Javni razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne 

opreme 
 
Občinam SOU 5G je bila posredovana informacija o javnem 

razpisu za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme. 

Cilj razpisa je bilo pospeševanje posodabljanja zaščitne in 

reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev 
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ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh enot. Občine so bile 

naprošene, da gasilska društva oziroma pristojne gasilske zveze 

na svojem območju obvestijo o možnosti sodelovanja na razpisu. 

 

1.1.13 Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti 
in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (JOB_2021) 
 

Občina Grosuplje je izvedla aktivnosti v smeri prijave energetske 

sanacije kulturnega doma v Grosupljem na javni razpis za 

sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 

2021, 2022 in 2023. Občina Škofljica je z namenom priključitve k 

prijavi izvedla pregled možnih stavb za energetsko sanacijo na 

svojem območju. 

 

1.1.14 Javni razpis »Lokalne oblasti – Partnerstvo za trajnostna 
mesta« 
 

Občinam SOU 5G je bila posredovana informacija o tem, da je 

Evropska komisija objavila razpis Local Authorities – Partnership 

for Sustainable Cities (Lokalne oblasti – Partnerstvo za trajnostna 

mesta), katerega cilj je spodbujati celostni razvoj mest s 

partnerstvi, vzpostavljenimi med lokalnimi oblastmi držav članic 

EU in partnerskih držav. 

 

1.1.15 Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje 
športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2022 in 2023  
 

Občina Grosuplje je na javni razpis Fundacije za šport za 

sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v 

naravi v letih 2022 in 2023 prijavila novogradnjo športnega igrišča 

Velika Stara vas. Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev 

programov za gradnjo športnih objektov in površin za šport v 

naravi. 

 

1.1.16 LIFE AMPHICON 
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Občina Grosuplje kot vodilni partner sodeluje pri projektu LIFE 

AMPHICON. V projektu sodeluje 9 projektnih partnerjev iz 3 

evropskih držav, njegov osrednji cilj pa je izboljšati stanje 

ohranjenosti dvoživk, ki jih varuje Direktiva o habitatih, v štirih 

Natura 2000 območjih v Sloveniji (Ljubljansko barje, Radensko 

polje - Viršnica, Dobrava - Jovsi in Bohor) ter v treh območjih na 

Danskem in v Nemčiji.  

 

1.1.17 Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v vodovodne 
sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) - 
Načrt za okrevanje in odpornost 
 

Občine Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica in Ig so pristopile k 

prijavi na razpis za dodelitev sredstev iz Načrta za okrevanje in 

odpornost za sofinanciranje investicij v sisteme za oskrbo s pitno 

vodo. Cilj je zagotoviti učinkovit sistem upravljanja z vodo s 

poudarkom na rabi vode, izboljšati dostop do pitne vode ter 

izgraditi manjkajoče vodovodne sisteme, ki oskrbujejo pod 10.000 

prebivalcev na območjih poselitve, kjer je predpisana javna 

oskrba s pitno vodo, vendar pa ta še ni zagotovljena. 

 

1.1.18 Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v sisteme 
odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših 
aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) - Načrt za okrevanje in 
odpornost 
 

Občine SOU 5G so pristopile k prijavi na razpis za dodelitev 

sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost za sofinanciranje 

investicij v sisteme komunalnih odpadnih voda. Načrtovana 

sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost so namenjena 

izgradnji energetsko učinkovitih sistemov odvajanja in čiščenja 

odpadne vode v aglomeracijah pod 2.000 PE. 
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2. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 
 

Medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo je prekrškovni organ občin ustanoviteljic, 

ki so vključene v skupno upravo za izvajanje nalog občinskega inšpekcijskega 

nadzorstva. 

 

Naloge medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva se izvajajo na področju 

občinskih cest, kanalizacije, plakatiranja, vključevanja v redni odvoz in ravnanja 

s komunalnimi odpadki, oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih 

odpadnih in padavinskih voda, urejanja pokopališč, pokopališke in pogrebne 

dejavnosti, nad gradnjami, za katere po gradbeni zakonodaji ni predpisano 

gradbeno dovoljenje, ter na podlagi drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko 

inšpekcijo za inšpekcijski nadzor. 

 

Medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo izvajajo inšpektorji kot uradne osebe s 

posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Medobčinski inšpektorji vodijo 

prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih 

z državnimi in občinskimi predpisi posamezne občine ustanoviteljice. 

 

V letu 2021 so se na vseh občinah soustanoviteljicah Skupne občinske uprave 

5G izvajale uradne ure inšpektorata po dogovorjenem urniku. V prostorih 

skupne uprave so uradne ure potekale ob sredah med 14 h in 16 h, v prostorih 

Občine Ivančna Gorica ob četrtkih med 11 h in 12 h, na Škofljici ob sredah med 

9 h in 11 h, v prostorih Občine Ig ob ponedeljkih med 9 h in 11 h in v Dobrepolju 

ob četrtkih med 8 h in 9 h. 

 

Komunikacija z občinskimi vodstvi in zaposlenimi na občinskih upravah je 

potekala nemoteno. Inšpekcijski postopki so se vodili po prioritetah, na podlagi 

prijav in lastnih zaznav na terenu.  
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V okviru medobčinskega inšpektorata sta v letu 2021 delovala dva inšpektorja 

in inšpektorica. Inšpektorat ima na razpolago eno službeno vozilo. V primeru 

dodatnih potreb koristi vozila iz voznega parka Občine Grosuplje. 

 

Večino inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov so v letu 2021 predstavljali 

nepriklopi na vodovod in kanalizacijo. Sledili so postopki, vezani na področje 

javnih cest – posegi v in ob cestno telo, varovalni pas ceste, svetli profil ceste  – 

obrezovanje vegetacije ob cestah, zagotavljanje preglednosti. Sledili so 

postopki vezani na nadzor nad postavitvijo enostavnih objektov in nedovoljenim 

odlaganje odpadkov v naravo. 

 

Inšpektorat je odgovarjal na vprašanja posameznikov, podjetij in drugih 

institucij. Skupaj z državnimi inšpekcijskimi službami, policijo in redarstvom smo 

sodelovali pri usmerjenih akcijah nadzora v romskih naseljih. Z vzdrževalci in 

upravljalci občinskih cest smo opravljali pregled cestne infrastrukture. 

Prijavitelje smo usmerjali na pristojne inšpekcije, kot so Inšpektorat RS za 

okolje in prostor (okolje, vode, gradnja), Tržni inšpektorat RS, Inšpektorat RS 

za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano in drugi.  

 

V letu 2021 je bilo na novo uvedenih 272 inšpekcijskih in 98 prekrškovnih 

postopkov. 
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3. MEDOBČINSKO REDARSTVO 
 

3.1 Splošno 
Občinski redarji opravljajo nadzor nad spoštovanjem določb Zakona o pravilih 

cestnega prometa, Zakona o cestah, Zakona o javnem redu in miru, Zakona o 

zaščiti živali in odlokov občin ustanoviteljic ter skrbijo za javno varnost in javni 

red na območju občin. 

 

Zakon o občinskem redarstvu, ki je pričel veljati s 1. 1. 2007, je organizacijski 

predpis, s katerim je urejena pristojnost občine glede ustanovitve in 

organizacije ter določitve delovnega področja in nalog občinskega redarstva. 

Delovno področje in naloge občinskega redarstva določa zakon ali na podlagi 

zakona izdan občinski predpis. Občinski redarji so pooblaščene uradne osebe, 

ki opravljajo naloge skladno z Zakonom o občinskem redarstvu in so pristojni 

za sledeče: 

- nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih, 

- varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, 

- skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih 

javnih površinah, 

- varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino, 

- vzdrževati javni red in mir. 

 

Pri opravljanju nalog in pooblastil občinski redarji lahko sodelujejo s policisti. 

 

Občinski redar ima pri opravljanju nalog naslednja pooblastila: 

- opozorilo, 

- ustna odredba, 

- ugotavljanje identitete, 

- varnostni pregled osebe, 

- zaseg predmetov, 

- zadržanje osebe, 
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- uporaba telesne sile, sredstev za vklepanje in vezanje ter plinskega 

razpršilca (prisilna sredstva). 

 

Občinski redarji pri opravljanju nalog s področja prometa izvajajo ukrepe, 

določene z Zakonom o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2, Uradni list RS, 

št. 82/2013, 68/2016, 54/2017 in 3/2018-odl.US), Zakonom o cestah – ZCes-1 

(Uradni list RS, št. 109/2010, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18) ter 

ukrepe, določene z občinskimi predpisi, ki urejajo promet v skladu z zakonom. 

Po Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2, Uradni list RS, št. 

82/2013, 68/2016, 54/2017 in 3/2018-odl.US) občinski redarji zaradi 

zagotavljanja varnega in neoviranega cestnega prometa na cestah v naselju 

(vključno z nekategoriziranimi cestami, ki so dane v javno uporabo), na 

občinskih cestah zunaj naselja in nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki se 

uporabljajo za javni cestni promet. 

 

Po Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2, Uradni list RS, št. 

82/2013 in 68/2016) lahko občinski redarji izvajajo nadzor nad najvišjimi 

dovoljenimi hitrostmi izključno s samodejnimi napravami za nadzor prometa, s 

katerimi se prekrški slikovno dokumentirajo, pri tem pa nimajo pravice voznika 

ustaviti. 

 

3.2 Kadri 
V letu 2021 je bilo v medobčinskem redarstvu SOU 5G zaposlenih 6 redarjev, 

vodja redarjev in ena administratorka. Vodja redarjev opravlja delo 

prekrškovnega postopka na drugi stopnji (ugovori in zahteve za sodno varstvo), 

6 redarjev je za operativni minimum za delo na terenu petih občin ob dnevni 

prisotnosti med tednom in občasni prisotnosti ob varnostno obremenjenih 

vikendih  (ob predpostavki, da vsi lahko vozijo službena vozila in ob upoštevanju 

odsotnosti v normalnih okvirih, upoštevaje letni dopust in bolniški stalež). Eden 

od redarjev ima stalno komisijsko odobritev dela za 4 ure. Covidnih obolenj ni 

bilo (z izjemo karanten zaradi obolelih otrok).  
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V letu 2021 redarji niso uporabili prisilnih sredstev, prav tako ni bilo odrejeno 

nobeno zadržanje kršitelju. Poškodb redarjev pri delu ni bilo, prav tako ni bil 

izveden noben napad na redarja. 

 

Zaradi obsega notranjega dela smo občasno uporabili pomoč študentov preko 

študentskega servisa.   

 

3.3 Organizacija dela 
Na razpolago imamo 4 vozila, dve lastniški in dve najeti (eno lastniško je pri 

koncu svoje življenjske poti, saj ima prevoženih 250.000 km, drugo lastniško 

vozilo je tehnično brezhibno s cca. 90.000 km. Najeti vozili imata cca. 25.000 

km. V letu 2022 se jima izteka dveletna pogodba, ki jo bomo načeloma 

podaljšali za dodatni dve leti. Ob polni postavi so na terenu dopoldan 3 patruljna 

vozila (v vsakem 1 redar), kar pomeni, da lahko pokrivamo vseh 5 občin 

dnevno. Popoldan je na terenu vsaj eno vozilo, prav tako med vikendi. V 

dopoldanskem in občasno popoldanskem času se s civilnim vozilom opravlja 

skrite meritve hitrosti. 

 

Prisotnost v občinah je bila dnevna in sicer dopoldan in popoldan od ponedeljka 

do petka, vsako soboto je bil prisoten redar, katerega primarna zadolžitev je bil 

nadzor in prisotnost na tržnem prostoru – tržnicah, na Igu pa primarno na 

lokaciji Iški vintgar.  

 

Leta 2020 smo bili prisotni na terenu sedem dni na teden julija in avgusta, kar 

smo v letu 2021 podaljšali v junij in deloma v september. Kot kritično točko 

nadzora in povečanega obsega dela v tem času prepoznavamo Iški vintgar, 

zato smo povečali prisotnost, kar se odraža v skoraj 50 % povečanju izdanih 

glob na tem področju.  

 

Na področju občin Dobrepolje in Ivančna Gorica smo zaznali upad kršitev 

preobremenjenih tovornih vozil. Tehtanja se opravljajo v sodelovanju s 

podjetjem Cestel d.o.o.. V želji po vzdrževanju stanja na področju teže tovornih 
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vozil bomo v letu 2022 uvedli kontinuirano tehtanje v obsegu vsaj 3 x na mesec. 

Poleg dopoldanskih tehtanj bomo začeli tudi s popoldanskimi tehtanji. 

 

3.4 Sodelovanje s Policijo 
Mešane patrulje s PP Vič in PP Grosuplje se izvajajo tedensko na področju 

posameznih policijskih postaj. Prenos informacij in operativnih zadolžitev je 

utečena praksa dela. Z njo bomo nadaljevali tudi v prihodnje.  

 

3.5 Sodelovanje z AVP  
- Nacionalna preventivna akcija glede uporabe mobilnih telefonov med 

vožnjo, 

- Nacionalna preventivna akcija »Varnostni pas«,, 

- Nacionalna preventivna akcija »Hitrost«, 

- Nacionalna preventivna akcija »Varnost kolesarjev« 

- Nacionalna preventivna akcija »Bodi viden, bodi previden«. 

 

3.6 Ostale aktivnosti v katerih smo sodelovali 
Nadaljevali smo s kontinuiranim nadzorom nad neupravičenim parkiranjem na 

prostorih rezerviranih za invalide (projekt »Parkiraj svoje izgovore drugam! Ne 

na parkirana mesta, rezervirana za invalide.«). 

 

Z namenom spodbujanja elektromobilnosti smo poseben poudarek skozi vse 

leto posvetili nadzoru neupravičenega parkiranja na mestih za polnjenje 

električnih vozil.  

 

3.7 Sodelovanje s Krajinskim parkom Barje 
V letu 2021 smo pričeli z izvajanjem mešane patrulje z nadzornico Krajinskega 

parka Barje, kar je pripomoglo k dodatni osvetlitvi težav na občutljivem 

ekosistemu in pa k prenosu znanja in razumevanja pooblastil obeh služb. S 

sodelovanjem bomo nadaljevali tudi v prihodnjih letih. 
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3.8 Sodelovanje s štabi CZ in zdravstvenimi ustanovami 
Ob vzpostavitvi točk za množično testiranje smo se vključili in poskrbeli za 

prometno in javno varnost, v sam potek testiranja nismo posegali. Prav tako 

smo bili vključeni ob izvedbah cepilnih dni. S svojo prisotnostjo smo poskrbeli 

za prometno in javno varnost, v sam potek organizacije cepljenja nismo 

posegali.  

 

3.9 Izvajanje nadzora prekoračitev hitrosti 
Izvajanje skritih meritev smo v letu 2021 izvajali s 4 stacionarnimi samodejnimi 

merilnimi napravami (SSMN) in dvema mobilnima samodejnima merilnima 

napravama (MSMN). Z izvajanjem skritih meritev hitrosti s MSMN »izgubimo« 

dva redarja za ves dan v civilnem vozilu, v takšnem primeru so se stacionarni 

radarji pokazali za prednost. Meritve s MSMN opravljamo primarno v občinah, 

kateri nimata postavljenih SSMN. Uporaba MSMN je usmerjena primarno v 

okolico izobraževalnih ustanov in na področja, kjer kljub stalni prisotnosti število 

kršitev ne upada.  

 

Komunikacija z občinskimi upravami poteka vsaj tedensko, na predloge in 

prijave občinskih uprav  reagiramo v najkrajšem možnem času. Predvidene 

aktivnosti izvajamo glede na lastne zaznave, skladno z operativnimi sestanki in 

na predlog občanov. Organizacijo dela na terenu pripravimo v iztekajočem 

tednu za prihodnji teden, to pomeni, da prijave občanov vključimo v operativno 

delo najpozneje v 48 urah.  

 

3.10 Pregled splošnega operativnega dela  
Delo redarstva je bilo usmerjeno v kratkotrajne in ciljne nadzore glede na 

posamezno problematiko, ter periodične nadzore nad problematiko, ki ni 

rešljiva z občasnimi nadzori. 

 

Redarstvo ima pristojnosti na področju zagotavljanja varnosti v cestnem 

prometu, mirujočega prometa, javnega reda in miru, varstva cest in zaščite 
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živali. Navedeni ukrepi izhajajo iz področja zakonodaje, ki ureja delo občinskih 

redarjev, njihove pristojnosti in odlokov SLS. 

 

Vseh izvedenih ukrepov v letu 2021 je bilo 23.563. Skupno število izvedenih 

ukrepov se je v primerjavi z letom 2020 povečalo za 7.431 ukrepov oziroma 

46,06%. 
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4. CIVILNA ZAŠČITA 
 
Civilna zaščita opravlja naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami: 

• izdelava  oziroma ažuriranje občinskih ocen ogroženosti in načrtov ZiR, 

• sodelovanje pri zagotavljanju organiziranosti, opremljanju, 

usposabljanju in delovanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter organov 

za vodenje aktivnosti ZRP, 

• sodelovanje pri organiziranju in izvajanju zaščite, reševanja in pomoči 

na območju občin ustanoviteljic, 

• druge naloge s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v 

skladu z veljavnimi predpisi za zagotovitev nemotenega delovanja in 

izvajanja zaščite, reševanja in pomoči. 

 

Leto 2021 je zaznamovalo nadaljevanje epidemije COVID-19, Državni načrt ZiR 

ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni je bil aktiviran v obdobju 

od 19. 10. 2020  do 15. 6. 2021. Občinam oziroma štabom CZ je bila skozi leto 

nudena pomoč, ki je med drugim obsegala: administracijo, pripravo poročil, 

sklepov, odredb, pomoč pri pripravi dokumentacije za izplačilo dodatkov 

prostovoljcem ter drugih dokumentov, dodatna komunikacija s štabom CZ za 

ljubljansko regijo, sodelovanje pri iskanju predlogov in zbiranju informacij, 

pomoč pri distribuciji materialno tehničnih sredstev, obveščanju ter pripravi za 

izvajanje množičnega hitrega testiranja ter cepljenja proti COVID-19.  

 

Poleg nalog povezanih z epidemijo COVID-19 so se izvajale aktivnosti na 

področju izdelave oziroma ažuriranja dokumentov ZRP glede na potrebe občin 

SOU 5G. Ažurirale so se skupne priloge načrtom, ki vsebujejo podatke, 

potrebne za učinkovito izvajanje občinskih načrtov ZiR ter ažuriran je bil en 

načrt. Z URSZR izpostava Ljubljana je bila vzpostavljana redna komunikacija, 
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prav tako se je redno spremljalo spremembe in predloge zakonodaje s področja 

ZRP.  

Na področju zakonodaje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter 

varstva pred požarom je uprava RS za zaščito in reševanje podala predloge 

sprememb zakonodaje, katera je v različnih fazah realizacije: 

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

- Zakon o gasilstvu, 

- Zakon o varstvu pred požarom, 

- Pravilnik o požarnem varovanju, 

- Uredba o požarni taksi, 

- Pravilnik o standardiziranih gasilskih zavarovanjih, 

- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 

reševanje in pomoč, vključno z Merili za organiziranje in opremljanje 

gasilskih enot, 

- Uredba o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito, 

- Uredba o službi v Civilni zaščiti, 

- Pravilnik o uporabi in upravljanju sistemov brezpilotnih zrakoplovov za 

izvajanje na področju zaščite reševanja in pomoči, 

- Amandmaji k Zakonu o dohodnini, 

- Amandmaji k Zakonu o davku na dodano vrednost, 

- Amandmaji k PKP zakonodaji. 

 

V sklopu sejma SOBRA je bil izveden posvet »Izzivi podnebno pogojenih 

nesreč« na katerem je URSZR predstavila projekte za zagotavljanje ustrezne 

opreme za izvajanje nalog ZRP v primeru podnebno pogojenih nesreč na 

državni, regionalni in lokalni ravni, katere bo MORS in URSZR izvedla tudi s 
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pomočjo evropskih sredstev do leta 2027. V okviru Operativnega programa za 

izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 in Načrta za okrevanje in 

odpornost  aktivnosti že potekajo, hkrati MORS in URZSR pripravljata in 

usklajujeta tudi programe za vključitev v okvir evropske kohezijske politike v 

obdobju 2021–2027. V Načrt za okrevanje in odpornost je uvrščene reforma ter 

investicija SLO SERCID za krepitev pripravljenosti in odziva na podnebno 

pogojene nesreče. Načrtovana reforma vključuje prenovo sistema odzivanja na 

podnebno pogojene nesreče in pripravo nove Resolucije o nacionalnem 

programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2022 do 2030.  

 

Podatki števila intervencij po različnih kategorijah v občinah SOU 5G v letu 

2021.  

 

 

Po lokaciji 

posredovanja 

Št.  

intervencij 

Št. sodelujočih 

pripadnikov enot 

Grosuplje 185 1.618 

Ivančna Gorica 166 1.730 

Škofljica 137 1.128 

Ig 72 600 

Dobrepolje 53 606 

Skupaj 613 5.682 

 

 

 

 



 
26/36 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir podatkov: aplikacija SPIN, Urad za operativo – Center za obveščanje 

Republike Slovenije na dan 21. 1. 2022 za leto 2021. 
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5. FINANČNO POROČILO  

Stroški nastali pri poslovanju SOU 5G v letu 2021 so znašali 745.587 EUR.  

Sledeča tabela prikazuje stroške oziroma odhodke po posameznih namenih. 

 

5.1 Odhodki SOU 5G 
         (v EUR) 

Odhodki Leto 2021 

Plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki 401.405 

Materialni stroški 275.797 

Stroški upravljanja poslovnih prostorov 519 

Obratovalni stroški poslovnih prostorov 8.475 

Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 22.351 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 37.040 

Skupaj 745.587 

  

Plan odhodkov SOU 5G za leto 2021 je bil dosežen 90 %. Nižje od predvidenih 

so bili predvsem stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov in nekateri 

materialni stroški, kot so pisarniški material, poštnine, svetovalne storitve in 

pristojbine za registracijo vozil.  

Vseh pet občin ustanoviteljic si je stroške poslovanja razdelilo po dogovorjenem 

ključu in metodologiji vsebovani v Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske 

uprave, Pogodbi o medsebojnih razmerjih in razmerjih do organa skupne 

občinske uprave in Metodologiji za razdelitev stroškov Skupne občinske uprave 

5G. 
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5.2 Delitev po občinah ustanoviteljicah 
(v EUR) 

Občina Deleži v % Jan. - nov. 2021 

Občina Grosuplje 24,32 159.400 

Občina Ivančna Gorica 22,41 146.881 

Občina Škofljica 19,55 128.136 

Občina Ig 17,75 116.339 

Občina Dobrepolje 15,97 104.672 

Skupaj 100,00 655.428 

 

Stroške, nastale v decembru 2021, v višini 90.159 EUR je zaenkrat v celoti 

pokrila sedežna občina. Predmet delitve pa bodo ob naslednjem zahtevku za 

povrnitev stroškov, ki bo za obdobje december 2021–maj 2022 na osnovi 

dogovora izstavljen s strani sedežne občine konec meseca maja 2022. 

 

5.3 Predvideno sofinanciranje skupne občinske uprave s strani 
RS 

Na podlagi 26. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) so občine, ki 

organizirajo skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave skladno z 

zakonom, upravičene do sredstev v določenem odstotku iz državnega 

proračuna. Skupna občinska uprava 5G je v letu 2021 po ZFO-1 upravičena do 

sofinanciranja v višini 50 % v prejšnjem letu realiziranih nalog. Višina sredstev 

sofinanciranja je limitirana do višine 55 % sredstev za plače in druge izdatke 

ter prispevke delodajalca zaposlenih v skupni občinski upravi. Tako ugotovljena 

višina sredstev se poveča za 20 %.  

Skupna občinska uprava bo predvidoma upravičena do sledečih sredstev s 

strani državnega proračuna: 
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(v EUR) 

Občina 
Ocena 

sofinanciranja 

Občina Grosuplje 64.430 

Občina Ivančna Gorica 59.370 

Občina Škofljica 51.793 

Občina Ig 47.025 

Občina Dobrepolje 42.309 

 

5.4 Materialni stroški sedežne občine SOU 5G 
Občine soustanoviteljice so sedežni občini v obdobju od januarja do novembra 

2021 pokrile tudi stroške, ki jih ima Občina Grosuplje kot sedežna občina. To 

so stroški najemnine za poslovne prostore, kjer deluje skupna občinska uprava, 

stroški za finančne, računovodske in administrativne storitve ter manipulativni 

stroški, in sicer: 

              (v EUR) 

Občina Deleži v % Jan. - nov. 2021 

Občina Grosuplje 24,32 22.146 

Občina Ivančna Gorica 22,41 20.407 

Občina Škofljica 19,55 17.802 

Občina Ig 17,75 16.163 

Občina Dobrepolje 15,97 14.542 

Skupaj 100,00 91.061 

 

5.5 Prekrškovni postopki 
Med primarne naloge občinskega redarstva spada vodenje in odločanje v 

prekrškovnem postopku ter vodenje predpisanih evidenc prekrškovnih 

postopkov. Zakonsko podlago za delo predstavljajo v procesnem pogledu ZP-1 

ter ZUP, podlaga za materialno odločanje pa so predpisi, za nadzor katerih ima 

stvarne pristojnosti občinsko redarstvo. Glavnino prekrškovnih postopkov 

predstavlja izdajanje plačilnih nalogov za ugotovljene kršitve s področja hitrosti. 
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Kljub velikemu številu izdanih plačilnih nalogov (2021: 25.889 prekrškov, 2020: 

16.794 prekrškov), odstopov na sodišča ni bilo več kot v preteklih letih. Cca.  

88 % izdanih obvestil vozniku za napačno parkiranje, ki jih redarji izdajo na 

terenu, je plačanih v obdobju pred izdajo in pošiljanjem PN na dom. Zoper šest 

kršiteljev (prekoračitev hitrosti) smo pristojnemu sodišču podali obdolžilne 

predloge – to pomeni, da so dosegli takšno število kazenskih točk, da jim lahko 

sodišče odvzame vozniško dovoljenje. Prekrškovne postopke zaključujemo v 

čim krajših  rokih. Kršitelji so seznanjeni s prekrškom v 10 do 14 dneh (cilj je 7 

ali manj dni). 

 

5.5.1 Prihodki iz naslova prekrškov po občinah  
(v EUR) 

Občina Jan. - dec. 2021 

Občina Grosuplje 421.583,93 

Občina Ivančna Gorica 56.990,60 

Občina Škofljica 500.805,30 

Občina Ig 162.158,18 

Občina Dobrepolje 55.755,01 

 

5.5.2 Prekrški po namenu in hitrostih 
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6. KADROVSKO POROČILO  
 

Skupna občinska uprava občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in 

Dobrepolje (Skupna občinska uprava 5G – SOU 5G) je začela delovati s 1. 1. 

2020. V letu 2021 se je na SOU 5G premestilo 2 javna uslužbenca (oba  

strokovno tehnični delovni mesti) z Občine Grosuplje. Prva oseba je bila na SOU 

5G premeščena marca 2021, druga pa avgusta 2021.  

 

V letu 2021 sta bila objavljena tudi 2 razpisa za zasedbo delovnih mest (notranji 

revizor in vodja SOU 5G). Razpis za zasedbo delovnega mesta notranjega 

revizorja je bil objavljen v mesecu marcu 2021. Izbran ni bil noben kandidat. 

Razpis za zasedbo delovnega mesta vodje SOU 5G, ki je bil objavljen v mesecu 

oktobru 2021, pa je bil uspešen.  

 

Na podlagi veljavne sistemizacije, s katero je sistemiziranih 20 delovnih mest 

(1 položajno delovno mesto, 15 uradniških delovnih mest in 4 strokovno 

tehnična delovna mesta) je bilo na SOU 5G na dan 31. 12. 2021 zaposlenih 15 

javnih uslužbencev, od tega 4 javni uslužbenci na strokovno tehničnem 

delovnem mestu in 11 javnih uslužbencev na uradniškem delovnem mestu. 

 

  DELOVNO MESTO PODROČJE DELA 

1 Inšpektor I občinska inšpekcija 

2 Inšpektor I občinska inšpekcija 

3 Inšpektor III občinska inšpekcija 

4 Višji občinski redar II občinsko redarstvo 

5 Občinski redar I občinsko redarstvo 

6 Občinski redar I občinsko redarstvo 

7 Občinski redar II občinsko redarstvo 

8 Občinski redar II občinsko redarstvo 

9 Občinski redar II občinsko redarstvo 

10 Občinski redar II občinsko redarstvo 
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11 Administrator V občinsko redarstvo 

12 Višji svetovalec II varstvo okolja 

13 Strokovni sodelavec VII/1 - varstvo okolja varstvo okolja 

14 Strokovni sodelavec VII/1 - urejanje prostora urejanje prostora 

15 Strokovni sodelavec VII/1 - civilna zaščita civilna zaščita 
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7. ZAKLJUČEK 
 
Skupna občinska uprava 5G, ki je pričela z delovanjem 1. 1. 2020, je v letu 

2021 uspešno realizirala cilje na vseh področjih, razen na področju notranje 

revizije. Kljub objavljenemu razpisu namreč ni uspela pridobiti primernega in 

strokovno usposobljenega kandidata za zasedbo delovnega mesta notranji 

revizor. Komunikacija z občinskimi vodstvi in zaposlenimi na občinskih upravah 

je v letu 2021 potekala nemoteno. 

 

Kljub težkim razmeram v povezavi z epidemijo COVID-19 je skupna občinska 

uprava nemoteno delovala skozi vse leto 2021. Okužba je sicer zašla tudi med 

zaposlene, a se zaradi doslednega upoštevanja zaščitnih ukrepov ni prenesla 

na več sodelavcev. Posebno zahtevno nalogo so imeli v povezavi z izvajanjem 

ukrepov v času epidemije redarji na terenu, ki so skrbeli za preventivo ter 

pomoč občankam in občanom. Inšpektorat je po občinah ustanoviteljicah 

deloval kot prekrškovni organ in preventivno s svojo svetovalno vlogo v času 

uradnih ur in po telefonu. V veliko pomoč v obdobju epidemije je bil sodelavec 

na področju civilne zaščite. Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora se je 

v letu 2021 osredotočil na evropsko finančno perspektivo 2021–2027, na 

povezovanje in ustvarjanje podlag za uspešno in učinkovito črpanje EU sredstev 

za nadaljnji razvoj občin SOU 5G. Ob tem je velik poudarek namenil tudi 

instrumentu za okrevanje »NextGenerationEU«, iz katerega je bil pripravljen 

nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost, ki bo spodbudil investicije v zeleni 

in digitalni prehod. 

 

Glede na Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o financiranju občin, ki se 

uporablja od 1.1.2022 dalje, je Ministrstvo za javno upravo seznamu nalog, ki 

jih je mogoče opravljati v okviru skupnih občinskih uprav in jih sofinancirati iz 

državnega proračuna, dodalo dvanajsto nalogo, informatiko. V skladu s temi 

spremembami smo s strani Občine Grosuplje kot sedežne občine Skupne 

občinske uprave 5G prejeli predlog občinam soustanoviteljicam po spremembi 

in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave, tako da bi se kot 

ena od možnih nalog dodala tudi informatika. 


