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Osnovna naloga medobčinskega inšpektorata in občinskega redarstva je nadzor nad 

izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov ter skrb za javno varnost in 

javni red na območju občin ustanoviteljic. 

 

Letni načrt dela MIR za leto 2010 temelji na Občinskih programih varnosti občin 

ustanoviteljic, oceni stanja v letu 2009 in predlogih občin ustanoviteljic v okviru opisa nalog 

skupne občinske uprave iz odloka o ustanovitvi.  

 

Vodja skupne občinske uprave za strokovno in učinkovito delo skupne uprave načrtuje in 

pripravlja podlage za sprejem kadrovskega načrta, pripravi finančni načrt in program dela 

skupne uprave. V okviru teh obveznosti načrtuje usposabljanje zaposlenih, ustrezno 

opremljenost, pripravo predpisov za sprejem, ki se nanašajo na zakonito delo skupne 

občinske uprave in aktivnosti za pripravo predpisov lokalnih skupnosti. 

 

Za področje inšpekcijskega nadzora gre za načrtovanje nalog nadzora na podlagi Zakona o 

varstvu okolja (sanacija črnih odlagališč), Zakona o spodbujanju turizma (evidentiranje in 

plačevanje turističnih taks) in odlokov lokalnih skupnosti s področja varstva cest, ureditve 

cestnega prometa, varovanja javnih zelenih površin, odlaganja komunalnih odpadkov ter 

varovanja in obveznost uporabe komunalne infrastrukture.  

 

Redarska služba bo načrtovala opravljanje nalog, ki bodo temeljile na Zakonu o varnosti 

cestnega prometa (nadzor nad parkiranimi in ustavljenimi vozili, odvoz zapuščenih vozil, 

meritve hitrosti, varstvo cest in okolja), Zakonu o varstvu javnega reda in miru (nedostojno 

vedenje, vandalizem in uporaba živali) ter odlokov lokalnih skupnosti s področja varstva cest, 

javnega reda in miru, varstva javnih površin in infrastrukture. 

 

Pri organizaciji in načrtovanju dela MIR, kot prekrškovnega organa pa je potrebno 

zagotavljati čim večjo informatizacijo in avtomatizacijo postopkov, saj je le na ta način možno 

spremljati postopke in jih voditi v skladu z zakonskimi zahtevami in roki.  

 



DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH 
 
A. INŠPEKCIJSKI NADZOR 
 
Načrtovane naloge inšpektorata so izhodišča za sistematičen in učinkovit nadzor, ki ga 
inšpektorat opravlja na podlagi zakonov in predpisov lokalnih skupnosti. V letu 2010 se 
načrtuje izdelava seznamov konkretnih kršitev s področja varovanja okolja, ravnanja z 
odpadki, varstva cest in povečanja prometne varnosti ter odvajanja turističnih taks. 
Načrtovano je tudi sodelovanje pri akciji odstranjevanja črnih odlagališč v organizaciji civilne 
iniciative. Konkretni nadzori bodo opravljeni v skladu z izdelanimi seznami in dogovorom o 
ukrepih, skupaj z občinskimi upravami. 
 
 
Skupne naloge:  
 
a. Evidentiranje črnih odlagališč in izdelava seznama lokacij. 
 
Nosilec: Gregor Jarkovič 
Sodelujoči: Aleš Koželj, redarstvo (evidentiranje) 
Rok real.: 10. 4. 2010 
Nadzor real.: Boštjan Omerzel 
 
b. Sodelovanje v akciji ”Očistimo Slovenijo v enem dnevu”. MIR sodeluje v akciji, kot 

strokovna služba, za kar se poveže z oragnizatorjem in nudi strokovno pomoč in 
informacije glede evidentiranja in odstranjevanja črnih odlagališč 

 
Nosilec: Gregor Jarkovič 
Sodelujoči: vsi zaposleni MIR 
Rok real.: 17. 4. 2010 
Nadzor real.: Boštjan Omerzel 
 
 
c. Izdelava seznama mest, kjer prihaja do nepravilnega odlaganja odpadkov in seznama 

uporabnikov, ki niso vključeni v sistem odvoza odpadkov. Seznami bodo na podlagi 
pripadajočih podatkov (točna lokacija, čas, vrsta nepravilnosti-nepravilno ločevanje, 
kosovni odpadki…) podlaga za nadzore. 

 
Nosilec: Gregor Jarkovič 
Sodelujoči: Komunalna podjetja občin ustanoviteljic, OU občin ustanoviteljic 
Rok real.: 1. 5. 2010 
Nadzor real.: Boštjan Omerzel 
 
 
d. Izdelava opozoril oz. obvestil o zahtevah glede velikosti in višin živih mej, ki temeljijo na 

občinskih odlokih o cestah. Nadzori posameznih lokacij potekajo na podlagi prijav oz. 
zaznanih nepravilnostih v okviru opravljanja rednih nalog (predvidoma april-september).  

 
Nosilec: Aleš Koželj 
Sodelujoči: redarstvo (evidentiranje kršitev) 
Rok real.: 1. 5. 2010 
Nadzor real.: Boštjan Omerzel 
 
 



e. Izdelava poročila o izvajanju zimske službe v sezoni 2009-2010, ki je neposredno 
povezana z varnostjo cestnega prometa in izpolnjevanja nalog vzdrževanja, ki jih 
zahtevajo odloki o cestah občin ustanoviteljic.  

 
Nosilec: Aleš Koželj 
Sodelujoči: Boštjan Omerzel, redarstvo (evidentiranje kršitev) 
Rok real.: 15. 5. 2010 
Nadzor real.: Boštjan Omerzel 
 
 
f. Izdelava seznama ponudnikov turističnih nastanitev, ki v skladu z Zakonom o 

spodbujanju turizma ne evidentirajo in odvajajo turističnih taks. Nadzori po izdelanih 
seznamih se opravijo v času turistične sezone oz. po dogovoru.  

 
Nosilec: Gregor Jarkovič 
Sodelujoči: Občinske uprave občin ustanoviteljic, Aleš Koželj, Policija 
Rok real.: 1. 5. 2010 
Nadzor real.: Boštjan Omerzel 
 
 
Naloge po posameznih ob činah:  
 
1. Občina Jesenice: 
 

a. Na podlagi predstavljenih težav javnega komunalnega podjetja JEKO-IN v letu 2009, 
pri priklopih na kanalizacijsko, vodovodno, toplovodno in plinsko omrežje, MIR 
organizira sestanek, kjer se določijo območja in časovni termini nadzorov. Sestanek 
bo namenjen tudi pojasnitvi pristojnosti pri nadzoru oskrbe preko toplovodnih in 
plinskih sistemov. 

 
Nosilec: Gregor Jarkovič 
Sodelujoči: Boštjan Omerzel 
Rok real.: 1. 5. 2010 
Nadzor real.: Boštjan Omerzel 

 
 

2. Občina Kranjska Gora: 
 

b. Nadzor na spoštovanjem občinskega odloga o namestitvi snegolovov in žlebov na 
stavbah v naselju Rateče. 

 
Nosilec: Aleš Koželj 
Sodelujoči: redarstvo (evidentiranje kršitev) 
Rok real.: 1. 10. 2010 
Nadzor real.: Boštjan Omerzel 
 
 
3. Občina Žirovnica: 
 

c. Nadzor na spoštovanjem občinskega odloga o namestitvi žlebov na stavbah in 
odvajanju meteorne vode v naseljih Vrba in Breznica. 

 

Nosilec: Aleš Koželj 
Sodelujoči: redarstvo (evidentiranje kršitev) 
Rok real.: 31. 5. 2010 
Nadzor real.: Boštjan Omerzel 



B. REDARSTVO 
 
Izhodišča za načrtovane nadzore predstavljajo obravnavane kršitve v letu 2009 ter potrebe 
občin ustanoviteljic po določenih vrstah aktivnosti redarstva. Največja potreba po delu 
redarstva je še vedno pri nadziranju parkiranja in ustavljanja vozil, zapuščenih vozil, meritev 
hitrosti, varstva cest, sodelovanja pri urejanju prometu ob javnih prireditvah. Redarstvo pa bo 
v letu 2010 pričelo tudi z večjim obsegom opravljanja ostalih nalog v skladu Zakonom o 
občinskem redarstvu: skrb za varnost na rekreacijskih in drugih javnih površinah, varovanja 
naravne in kulturne dediščine, vzdrževanje javnega reda in miru. Redarstvo bo na zaprosila 
in po pooblastilu občin ustanoviteljic sodelovalo na ustnih obravnavah za izvedbo prireditev 
na njihovih območjih. 
 
Skupne naloge:  
 
a. Pregled in ažuriranje Občinskih programov varnosti. 
 
Nosilec: Gregor Jarkovič 
Sodelujoči: Boštjan Omerzel 
Rok real.:  1. 4. 2010 
Nadzor real.: Boštjan Omerzel 
 
 
b. Izvedba 15. radarskih meritev na območju vseh občin ustanoviteljic. 
 
Nosilec: Boštjan Omerzel 
Sodelujoči: Aleš Koželj, Matjaž Kučina 
Rok real.: 31. 12. 2010 
Nadzor real.: Boštjan Omerzel 
 
 
c. Izdelava in ažuriranje seznama zapuščenih vozil ter izdaja odredb o odvozu zapuščenih 

vozil. 
 
Nosilec: Matjaž Kučina 
Sodelujoči: Aleš Koželj, Barbara Robič, Miha Bajt 
Rok real.: 31. 12. 2010 
Nadzor real.: Boštjan Omerzel 
 
 
d. Sodelovanje pri varovanju otrok na poti v šolo v mesecu septembru: 
 
Nosilec: Boštjan Omerzel 
Sodelujoči: Matjaž Kučina, Barbara Robič, Miha Bajt 
Rok real.: 15. 9. 2010 
Nadzor real.: Boštjan Omerzel 
 



 
Naloge po posameznih ob činah:  
 
1. Občina Jesenice: 
 

a. Urejanje prometa in nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili v času 
hokejskega prvenstva v skladu s sprejetim načrtom prometne ureditve. 

 
Nosilec: Boštjan Omerzel 
Sodelujoči: redarji 
Rok real.:  1. 4. 2010 
Nadzor real.: Boštjan Omerzel 
 
 

b. Izdelava poročil o nadzoru bivališča brezdomcev v logu Ivana Krivca in stanju 
reda na tem območju. Poročilo se v določnih rokih pošlje Občinski upravi.  

 
Nosilec: Miha Bajt 
Sodelujoči: Barbara Robič, Matjaž Kučina, Inšpektorat 
Rok real.:  31. 3. 2010, 30. 6. 2010, 30. 9. 2010, 31. 12. 2010 
Nadzor real.: Boštjan Omerzel 
 
 

c. Izdelava poročil o nadzoru območja Fi-prom in stanju reda na tem območju. 
Poročilo se v določnih rokih pošlje Občinski upravi.  

 
Nosilec: Matjaž Kučina 
Sodelujoči: Barbara Robič, Miha Bajt, Inšpektorat 
Rok real.:  31. 3. 2010, 30. 6. 2010, 30. 9. 2010, 31. 12. 2010 
Nadzor real.: Boštjan Omerzel 
 
 
2. Občina Gorje: 
 

a. Skupni nadzori z nadzorniki Triglavskega narodnega parka. O nadzorih se izdela 
poročilo.  

 
Nosilec: Matjaž Kučina 
Sodelujoči: Barbara Robič, Miha Bajt, Inšpektorat 
Rok real.: 31. 12. 2010 
Nadzor real.: Boštjan Omerzel 

 
 

3. Občina Kranjska Gora: 
 

a. Poročilo o opravljenih nadzorih in ugotovitvah v času zimske turistične sezone. 
 
Nosilec: Barbara Robič 
Sodelujoči: Matjaž Kučina, Miha Bajt, Inšpektorat 
Rok real.: 1. 4. 2010 
Nadzor real.: Boštjan Omerzel 
 
 
 
 



4. Občina Žirovnica: 
 

a. Pomoč pri urejanju prometa in varovanje javnega reda na prireditvi 8. 2. 2010.  
 
Nosilec: Matjaž Kučina 
Sodelujoči: Miha Bajt,  
Rok real.: 8. 2. 2010 
Nadzor real.: Boštjan Omerzel 
 
 

b. Urejanje prometa ob občinskem prazniku 3. 12. 2010.  
 
Nosilec: Matjaž Kučina 
Sodelujoči: Miha Bajt,  
Rok real.: 3. 12. 2010 
Nadzor real.: Boštjan Omerzel 
 
 

c. Urejanje prometa ob otvoritvi pločnika na relaciji Selo- Zabreznica.  
 
Nosilec: Matjaž Kučina 
Sodelujoči: Miha Bajt,  
Rok real.: junij/julij 2010 
Nadzor real.: Boštjan Omerzel 
 



 
C. PREKRŠKOVNI ORGAN 
 
Pri delu MIR, kot prekrškovnega organa je namen zagotoviti čim večjo mero avtomatizacije 
obdelave podatkov ter vodenja in odločanja v postopku.  
 
 
Za zakonito in strokovno delo je potrebno učinkovito organizirati delo in zagotoviti ustrezno 
programsko podporo za vodenje in odločanje v postopkih.  
 

a. Pripraviti podatke in postopke za avtomatsko obdelavo kršitev ugotovljenih z 
samodejnimi merilnimi napravami. Po izpolnitvi zahtev in pripravi se kupi ustrezen 
program za vodenje in obdelavo teh postopkov. 

 
Nosilec: Boštjan Omerzel 
Sodelujoči: Aleš Koželj  
Rok real.: 1. 6. 2010 
Nadzor real.: Boštjan Omerzel 
 
 

b. Pregled finančnega poslovanja prekrškovnega organa, po naročilu izdelava 
poročila in podaja izterjav na pristojne organe v primerih neplačil. 

 
Nosilec: Boštjan Omerzel 
Sodelujoči: Aleš Koželj  
Rok real.: do 5. v mesecu 
Nadzor real.: Boštjan Omerzel 
 



D. OSTALE DEJAVNOSTI: 
 
1. Kadrovske in organizacijske zadeve  
 

a. Poročilo o delu MIR v letu 2009 na podlagi 13. člena Dogovora. 
 
Nosilec: Boštjan Omerzel 
Sodelujoči: Koordinatorji občin ustanoviteljic 
Rok real.: 28. 2. 2010 
Nadzor real.: Župani občin ustanoviteljic 
 
 

b. Letni delovni načrt MIR za leto 2010. 
 
Nosilec: Boštjan Omerzel 
Sodelujoči: Koordinatorji občin ustanoviteljic 
Rok real.: 28. 2. 2010 
Nadzor real.: Župani občin ustanoviteljic 
 
 

c. Letni razgovori razgovori in ocenjevanje zaposlenih MIR 
 
Nosilec: Boštjan Omerzel 
Sodelujoči: Župan občine Jesenice 
Rok real.: 28. 2. 2010 
Nadzor real.: Župani občin ustanoviteljic 
 
 

d. Na podlagi zahteve iz tretjega odstavka 6. člena Dogovora, vodja MIR priprava 
Pravilnika o delovanju MIR. Pravilnik zajema pravila o delovanju, ki se nanašajo 
na delovni čas, uradne ure, poslovanje, pogoje opremljanja in vzdrževanja 
opreme ter uniforme. 

 
Nosilec: Boštjan Omerzel 
Sodelujoči: Koordinatorji občin ustanoviteljic 
Rok real.: 31. 3. 2010 
Nadzor real.: Župani občin ustanoviteljic 
 
 

e. Izdelava analize o ustreznosti organiziranosti dela in kadrovski zasedbi MIR. 
 
Nosilec: Boštjan Omerzel 
Sodelujoči: Občinske uprave občin ustanoviteljic 
Rok real.: 1. 6. 2010 
Nadzor real.: Župani občin ustanoviteljic 
 
 
2. Izvajanje redarskih pooblastil in uporaba prisil nih sredstev:  
 

a. Ustanovitev komisije za oceno uporabe prisilnih sredstev občinskega redarstva, 
na podlagi 17. člena ZORed. 

 
Nosilec: Boštjan Omerzel 
Sodelujoči: Občinska uprava Občine Jesenice  
Rok real.: 1. 3. 2010 
Nadzor real.: Župan občine Jesenice 



 
3. Reševanje pritožb  
 

a. Priprava poslovnika za obravnavanje pritožb na podlagi 19. člena ZORed, kot 
pripomoček županom pri obravnavi poritožb. 

 
Nosilec: Boštjan Omerzel 
Sodelujoči: Občinska uprava Občine Jesenice  
Rok real.: 1. 3. 2010 
Nadzor real.: Koordinatorji občin ustanoviteljic 
 
 
4. Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje  
 

a. Priprava načrta izobraževanj in usposabljanj zaposlenih v letu 2010 
 
Nosilec: Boštjan Omerzel 
Sodelujoči: Inšpektorat in redarstvo 
Rok real.: 15. 3. 2010 
Nadzor real.: Koordinatorji občin ustanoviteljic 
 
 
5. Finančno-materialne zadeve  
 

a. Sprotno evidentiranje porabe sredstev in izdealva zahtevkov za povračilo 
sredstev občinam ustanoviteljicam 

 
Nosilec: Boštjan Omerzel 
Sodelujoči: Direktorica OU Jesenice, Oddelek za finance občine Jesenice 
Rok real.: do 10. v mesecu 
Nadzor real.: Koordinatorji občin ustanoviteljic 
 
 
6. Odnosi z javnostmi in prevetivne aktivnosti  
 

a. Sprotno evidentiranje in poročanje ob koncu leta o opravljenih medijskih in 
preventivnih aktivnosti, kar se vključi v končno poročilo o delu. 

 
Nosilec: Boštjan Omerzel 
Sodelujoči: Direktorica OU Jesenice, Oddelek za finance občine Jesenice 
Rok real.: do 10. v mesecu 
Nadzor real.: Koordinatorji občin ustanoviteljic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boštjan OMERZEL 
VODJA SKUPNE UPRAVE 


