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ŽUPAN OBČINE ŽIROVNICA 
 
 

ZADEVA:POROČILO O DELU MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN 
REDARSTVA OBČIN JESENICE, GORJE, KRANJSKA GORA IN 
ŽIROVNICA ZA LETO 2016– PREGLED IN OBRAZLOŽITEV UKREPOV 
NA OBMOČJU OBČINE ŽIROVNICA 

Zveza: Poročilo o delu, številka 060-3/2017-1 (O701) in zaključni račun finančnega načrta, 
 številka 410-64/2015-24 (O701) 
 
 
V letu 2016 je Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR) v sodelovanju z občinsko upravo 
določal naloge na koordinacijskih sestankih predstavnikov občinske uprave in vodje MIR. 
Ukrepi in aktivnosti inšpektorata in redarstva so temeljili na takojšnjih odzivih na prijave ter 
obvestila o domnevnih nepravilnostih. 
 
 

A. INŠPEKCIJSKI NADZOR 
 
Za območje občine Žirovnica je bilo obravnavanih 51 (37-leta 2015) zadev, opravljeno je bilo 
15 (40) inšpekcijskih ogledov, izdanih 36 (12) pozivov k odpravi nepravilnosti, dve (8) 
odločbi in dve (10) opozorili. Izdani sta bili dve (1) odločbi v prekrškovnem postopku in 
opravljenih pet (1) odstopov zadev pristojnim organom. Ob koncu leta 2016 je bilo še v delu: 
ena zadeva iz leta 2014, pet iz leta 2015 in 27 iz tekočega leta, ki so del sklopa prijav glede 
kanalizacijskih priklopov. Inšpektorja sta za obravnavo zadev izključno na območju Občine 
Žirovnica porabila 211 delovnih ur, kar predstavlja 1/10 vsega opravljenega dela.  
 
Ukrepi občinske inšpekcije so bili največkrat izvedeni zaradi neustreznega odvajanja 
odpadnih vod (36), nedovoljeno odlaganje odpadkov (5) ter nedovoljenih gradenj (3). 
 
Delo na območju občine Žirovnica predstavlja skoraj 17% vseh zadev in 12,8% izvedenih 
ukrepov inšpektorata v skupni občinski upravi. 
 
 

B. REDARSTVO 
 
Redarji so opravili na območju občine Žirovnica 414 (470) delovnih ur na terenu, kar je 
predstavljalo 11,55% vsega delovnega časa. Naloge so bile povezane z nadzorom 
mirujočega prometa, urejanjem prometa na prireditvah, sodelovanjem pri varovanju otrok na 
poti v šolo, nadzorom hitrosti z radarskimi merilniki, spoštovanjem reda na območjih: 

http://www.jesenice.si/


otroških igrišč, osnovne šole, Piškovce, Završnice, Glence, Cesarske ceste, kmetijskih 
površin na Bregu ter nadzorom obveznosti lastnikov psov.  
 
Zaradi težav s pasjimi iztrebki na kmetijskih površinah se redno nadzoruje posest pribora za 
čiščenje iztrebkov. Občinski redarji so na območju občine Žirovnica opravljali tudi delo na 
kolesu. 
 
Pri nadzoru hitrosti je bilo ugotovljeno 28 kršitev. Statistični podatki o meritvah hitrosti in 
načinu poteka prometa se občinski upravi sporočajo takoj po opravljenih meritvah. 
 
MIR se je aktivno vključil tudi v sodelovanje pri izvedbi prireditev, kjer so bili organizatorji 
Občina Žirovnica ali javni zavodi. V teh primerih je nudil pomoč pri urejanju prometa ter 
izvajal naloge varovanja reda na in v okolici prireditev, ki pa z vidika varnosti niso 
problematične.  
 
Občinsko redarstvo je skupaj z inšpektoratom nadaljevalo s sodelovanjem s civilno zaščito, 
kar pomeni aktivno spremljanje vremenskih razmer in povečano prisotnost občinskih 
redarjev na terenu v času nastopa neugodnih vremenskih razmer. Občinski redar je 
sodeloval tudi pri vaji »Ruševina Gorenjska 2016«. 
 
 

C. PREKRŠKOVNI ORGAN 
 
Prekrškovni postopki še vedno temeljijo na takojšnjem obravnavanju vseh zadev, tako da 
zaostankov ni. Velik poudarek je dan posamičnemu in celovitemu obravnavanju zadev ter 
kakovostnemu zbiranju in evidentiranju dokazov. Opisana praksa je ustrezna, kar se potrjuje 
tudi preko sodb sodišč, katerih ugotovitve MIR preučuje in upošteva pri nadaljnjem delu. 
 
Prekrškovni postopki: 

 

Št. ugot. 
kršitev 

plačilni 

nalog in 

OOP 

odločba opozorila 
SKUPAJ ODLOČB  

 (plač. nalog in odločba) 

58 29 4 25 33 

 
V letu 2016 je bilo izdanih 29 (23-2015) plačilnih nalogov in obvestil o prekršku, štiri (5) 
odločbe in evidentiranih 25 (96) opozoril.  
 
Finančni postopki: 
 
Plačila: 
 

globe takse PO sod.takse  upr. kazni Skupaj 

3.315€ 50 150 0 3.515€ 

 
Terjatve: 
 

globe 
št. 

glob 
takse PO št. taks PO sod.takse upr. kazni Skupaj 

3.581,12€ 11 70€ 1 0€ 400€ 4.051,12€ 

 



Terjatve za obdobje do konca leta 2015 znašajo 2050€. Višji znesek terjatev v letu 2016 je 
posledica izreka glob dvema kršiteljema ob koncu leta 2016, in sicer v višini 250€ in 
1751,12€, ki nista bili poravnani v predpisanem roku, zato sta bila podana predloga za 
izterjavo pri FURS. 
 
 
S spoštovanjem! 
 
 
 
 
 

Boštjan OMERZEL 
VODJA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 
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