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ZNAČILNOSTI DELA MEDOB ČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA (MIR) 
V LETU 2012 
 
 
Letno načrtovanje dela MIR za leto 2012 je temeljilo na Občinskih programih varnosti občin 

ustanoviteljic, oceni stanja v letu 2011 in sprotnih predlogih občin. Načrtovane naloge so bile 

v večjem delu uresničene in opravljene. 

 
Uresničevanje načrtovanih nalog se je spremljalo sproti preko sestankov koordinatorjev 

občin ustanoviteljic in vodje MIR, prav tako pa so se na teh sestankih naloge dopolnjevale in 

dodajale nove. 

 
Z načrtom iz leta 2011 načrtovane pridobitve seznamov neurejenih komunalnih priključkov 

nam še vedno ni uspelo pridobiti. Namen te naloge je, da bi medobčinski inšpektorat lahko 

pristopil k sistematičnemu reševanju problematike neustreznih priklopov na javno komunalno 

infrastrukturo. Trenutno se obravnava posamezne primere, ki kažejo na večje težave, kot so 

le posamezni obravnavani primeri. Pri obravnavi prijav, ki se nanašajo na območja ali 

navezave na sisteme komunalnih omrežij, se kažejo neusklajenosti med katastrom 

infrastrukture in dejanskim stanjem. V letu 2012 je bila obravnavana tudi pobuda Občine 

Radovljica o pridružitvi občinske inšpekcije in občinskega redarstva skupni občinski upravi 

občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. Odločitev o morebitnem nadaljevanju 

postopka se bo obravnavala na koordinaciji županov občin »Zgornje Gorenjske«. 

Neopravljene posamezne zadeve (23) iz let 2009, 2010 in 2011, so v obravnavi na drugi 

stopnji na posameznih občinah, so bili predani v nadaljnje reševanje pristojni državni 

inšpekciji in še čakamo na odgovor ali so bili zaradi zahtevnosti naloženih ukrepov določeni 

oz. potrebni daljši roki za izpolnitev. Iz leta 2012 večji del nerešenih zadev (58) odpade na 

zadeve v reševanju, ko so se postopki pričeli na podlagi »paketnih prijav« v drugi polovici 

leta, in sicer v občini Jesenice (11-neustrezno praznjenje greznic) in v občini Žirovnica (29-

priklop na javno kanalizacijo). 

 

V letu 2012 je prišlo do več poskusov prenosa nalog z države na lokalne skupnosti brez 

ustrezne finančne podpore, kar je bilo predvideno v spremembah zakonov, kjer izvajajo 

naloge občinski redarji in občinski inšpektorji. Medobčinski inšpektorat se je tako preko 

interesnih združenj občin aktivno vključil v preučevanje in podajo pripomb na predloge 

zakonov: Zakon o prometnih pravilih v cestnem prometu, Zakon o cestah, Zakon o prekrških, 

Zakon o graditvi objektov, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o zaščiti živali, Zakon 

o varstvu okolja…… ter sproti obveščal občinske uprave o lastnih aktivnostih, kot tudi o 

morebitnih obveznostih, ki bi jih lokalnim skupnostim nalagala nova zakonodaja. 
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Leto 2012 je pomenilo tudi začetek izvrševanja izvršb glob in taks carinske uprave. Ta 

sprememba je zahtevala prilagoditev informacijskih rešitev in postopkov spletni aplikaciji tega 

organa. Zaradi spremembe so se postopki izvršb nadaljevali šele v zadnji četrtini leta 2012 

(oktober 2012), kar se kaže v manjšem številu izterjanih glob ter manjšemu deležu 

prostovoljnih plačil. 
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DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH 
 
A. INŠPEKCIJSKI NADZOR 
 
V inšpekcijskih zadevah je bilo prejetih 256 (262) prijav, opravljeno 247 (243) ogledov, 
izdanih 60 (45) pozivov k odpravi nepravilnosti, izdanih 77 (49) odločb v inšpekcijskih 
postopkih, uvedenih 51 (69) prekrškovnih postopkov, 22 (26) odstopov pristojnim organom 
ter izdelanih 17 (28) javnih pozivov oz. opozoril za javnost.  
 
   UKREP  

 
št. 

prijav 
% 

prijav ogled poziv odl dopis opoz 
jav. 
obv 

prek. 
post. odstop izvr. 

SKUPAJ 
UKREPOV % 

JESENICE 115 44,92 112 13 38 0 4 4 37 15 0 223 40,62 

GORJE 14 5,47 13 2 2 9 0 1 2 1 0 30 5,46 

KRANJSKA 
GORA 70 27,34 68 11 2 3 58 1 12 4 0 159 28,96 

ŽIROVNICA 57 22,27 54 34 35 1 0 11 0 2 0 137 24,95 

SKUPNO 256 100,00 247 60 77 13 62 17 51 22 0 549 100,00 

 
 
Deleži števila prijav in ukrepov prikazujejo zgolj številčno stanje zadev, ki pa se po 
zahtevnosti postopkov močno razlikujejo, zato deleži ne odražajo dejansko opravljenega dela 
v posamezni občini po času. Dejstvo je, da deleža prijav in ukrepanja v občinah Kranjska 
Gora in Žirovnica presegata določena deleža obsega dela v odloku o ustanovitvi organa in 
dogovoru o razdelitvi stroškov delovanja organa 
 
Ukrepi v inšpekcijskih nadzorih so bili največkrat opravljeni zaradi nedovoljenega ravnanja z 
odpadki, nedovoljenih posegov v občinske ceste in varovalni pas ceste, nepravilnosti pri 
praznjenju greznic, nepriklopa na obstoječi kanalizacijski sistem, zaradi plakatiranja in 
oglaševanja brez soglasij ter zaradi neplačevanja turističnih taks. 
 
V spodnji tabeli je prikaz nerešenih inšpekcijskih postopkov po letih (skupaj vseh zadev 
2009-2012: 953): 
 

NEREŠENO 2009 2010 2011 2012  

JESENICE 1 1 3 19 24 

GORJE 1 1 2 3 7 

KRANJSKA 
GORA 1   9 3 13 

ŽIROVNICA   1 3 33 37 

SKUPNO 3 3 17 58 81 

 
 
B. REDARSTVO 
 
Redarstvo je pri svojem delu opravljalo z zakonom o občinskem redarstvu določene naloge. 
Sodelovalo je na različnih prireditvah, kjer je opravljalo naloge skrbi za red ter varnost, 
varovanja in zaščite nemotenega bivanja lokalnega prebivalstva, kot tudi predstavitvene 
aktivnosti, kjer je bil namen prikazati delo, pooblastila in opremo občinskih redarjev.  
 
Redna naloga redarstva je postalo tudi sodelovanje v preventivnih akcijah.  
 
Redarstvo je pri svojem delu evidentiralo kršitve in ukrepalo: 
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   UKREP 

 
št. ugot. 
kršitev 

%            
kršitev 

plačilni 
nalog odločba opozorila 

SKUPAJ UKREPOV          
(plačilni nalog in odločba) % 

JESENICE 1634 73,34 1241 102 342 1343 73,15 

GORJE 24 1,08 20 2 1 22 1,20 

KRANJSKA GORA 511 22,94 367 41 52 408 22,22 

ŽIROVNICA 59 2,65 58 5 4 63 3,43 

SKUPNO 2228 100,00 1686 150 399 1836 100,00 

 
Poleg ukrepov so občinski redarji izrekli 1615 ustnih opozoril pred dokumentiranjem 
prekrška. Skupaj je bilo tako izrečenih 2014 opozoril. 
 
Večina plačilnih nalogov je bila izdana za nepravilno parkiranje (55%) in prekoračitev hitrosti 
(43%). V letu 2012 so bili izdani plačilni nalogi še za kršitve povezane s kršitvami odlokov 
metanja odpadkov, kršenja javnega reda in miru, nedovoljenega kampiranja in prenočevanja, 
nedovoljenega popivanja na javnem kraju in puščanja vozil na javnih zelenicah (2%). 
 
Občinski redarji so odredili 62 odstranitev zapuščenih vozil z javnih površin. 15 vozil je bilo 
odstranjenih in odpeljanih. 
 
V spodnjem pregledu je prikaz opravljenih ur redarstva v letu 2012. Opravljenih je bilo skupaj 
4719 ur, od tega 3599 na terenu, 1120 ur je bilo porabljenih za administrativna dela, 
usposabljanja, priprave na delo, ipd.. Prikazan je tudi delež dela na terenu po posameznih 
občinah (rumeno), glede na financiranje (zeleno):  
 

REDARSTVO 

4719 ure % 

Skupno delo  1120 23,73   

Jesenice 2283 63,43 63,44 

Kranjska Gora 568 15,78 15,77 

Gorje 306 8,50 8,5 

Žirovnica 442 12,28 12,29 

SKUPAJ NA TERENU 3599 76,27  

 
 
C. PREKRŠKOVNI ORGAN 
 
Postopke o prekrških vodijo redarji in inšpektorji sami, odločanje v prekrškovnih postopkih v 
skladu s sistemizacijo opravljajo inšpektorji skupne občinske uprave. Inšpektorji tako 
odločajo tudi v postopkih za potrebe redarstva, saj skupna občinska uprava nastopa kot 
enovit prekrškovni organ na podlagi odloka o ustanovitvi. 
 
V letu 2012 je bilo izdanih 1686 (2071) plačilnih nalogov in 150 (184) odločb. Na odločbe in 
plačilne naloge prekrškovnega organa je bilo 49 (81) ugovorov ter 116 (80) zahtev za sodno 
varstvo 9% (8,1%)).  
 
V postopkih o prekrških je bilo skupno za 118.009,30€ (130.152,31€) plačanih glob in 
3.168,36€ (3.133.83€) sodnih taks prekrškovnega organa. Za 414 (438) pravnomočno 
zaključenih postopkov je bila podana zahteva za izterjavo na CURS. Od skupno 1235 zadev 
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podanih v izterjavo, čaka na realizacijo 663 zadev v višini 66.922,3€ (celotno obdobje 
delovanja MIR-od leta 2009. Skupno število ukrepov:6574). V letu 2012 je bilo takoj po 
pravnomočnosti plačanih 77% (81,25%) glob, skupaj z izterjanimi zneski pa ta odstotek 
znaša 86,3% (95,63%). V celotnem obdobju delovanja MIR ti odstotki znašajo 81,2% za 
plačila in 89,9% skupaj z opravljenimi izterjavami.  
 

 
 
D. OSTALE DEJAVNOSTI 
 
 
1. Kadrovske in organizacijske zadeve  
 
Vsi zaposleni izpolnjujejo pogoje za opravljanje nalog na sistemiziranih delovnih mestih in 
imajo vsi tudi priznane nacionalne poklicne kvalifikacije-občinski redar. 
 
Zaradi večje potrebe po prisotnosti občinskega redarja na območju občine Kranjska Gora, se 
ponovno predlaga sprememba sistemizacije delovnih mest v MIR za leto 2014, in sicer 
povečanje za eno delovno mesto občinskega redarja. Spremembi sistemizacije bi morala 
slediti sprememba deleža udeležbe občin (povečanje deleža Občine Kranjska Gora) po 
odloku ustanovitvi skupne občinske uprave.  
 
V letu 2012 je bilo zaradi zagotavljanja izvedbe nalog (izredne vremenske razmere-poplave, 
sneženje, javne prireditve, nadzor zaradi povečanega števila poškodovanj občinske lastnine, 
pomoč javnim podjetjem, nadomeščanja…) 38-krat s sklepom odrejeno nadurno delo. 
Stroški nadurnega dela so znašali 3.081,37€. 
 
 
2. Izvajanje redarskih pooblastil in uporaba prisil nih sredstev:  
 
Uporabe prisilnih sredstev ni bilo, prav tako pa ni bilo prejetih pritožb na podlagi 19. člena 
Zakona o občinskem redarstvu na delo oz. postopanje občinskega redarja. Beležimo dva 
prekrška nedostojnega vedenja do uradne osebe. Postopka je v obravnavo prevzela 
policijska postaja Jesenice. 
 
 
3. Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje  
 
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje poteka na podlagi načrta usposabljanj. 
Udeležba na izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih je natančneje opisana v 
Načrtu in realizaciji izobraževanj in usposabljanj (dok. št. 060-12/2012-1). 
  
Vodja skupne občinske uprave je na zaprosilo Policijske akademije sodeloval v 
izobraževalnem procesu občinskih redarjev, kjer je predstavil praktične primere delovanja 
občinskega redarstva v lokalnih skupnostih. 
 
 

 
št. 

dejanj 
% 

delež sklep 

PN za 
sod. 
takso 

ostali 
dokum. 

ustavitev 
postopka opomin ZSV ugovor 

obdol. 
predlog 

odstop 
na 

sodišče 
v 

izterjavo 
izrek 
KT plačila 

opravlj. 
izterjav 

uklon. 
zapor 

JESENICE 2269 69,43 29 46 210 116 77 75 41 2 15 325 315 987 126 9 

GORJE 36 1,10 0 0 5 1 1 1 0 0 0 4 5 19 20 0 
KRANJSKA 
GORA 829 25,37 4 26 142 39 36 34 8 1 15 75 124 323 37 1 

ŽIROVNICA 134 4,10 2 3 16 9 5 6 0 0 1 10 26 56 3 0 

SKUPNO 3268 100,00 35 75 373 165 119 116 49 3 31 414 470 1385 168 10 
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4. Finančno-materialne zadeve  
 
Skupni odhodki skupne občinske uprave za vzpostavitev in delovanje v letu 2012 so znašali 
232.834,85€. V mesecu marcu bo v skladu s 26. členom Zakona o financiranju občin podan 
zahtevek za povračilo stroškov delovanja v višini 106.805,55€.  
 
Opravljal se je mesečni pregled stroškov delovanja skupne občinske uprave in na podlagi 
pregleda so se pošiljali mesečni zahtevki občinam za povračilo teh stroškov. 
 
Natančnejši pregled odhodkov je razviden iz finančnega poročila. 
 
 
5. Sodelovanje v svetih, komisijah in odborih  
 
Inšpektor Koželj sodeluje v SPV občin Jesenice (kot predsednik) in Žirovnica, hkrati pa 
opravlja delo podpredsednika koordinacije SPV za območje Gorenjske.  
 
Inšpektor Jarkovič je bil član dveh delovnih skupin Skupnosti občin Slovenije, in sicer pri 
pripravi predlogov in pripomb na zakona s področja spodbujanja razvoja turizma (turistične 
takse) in varstva okolja (sprememba pristojnosti občinskih inšpektorjev pri odstranjevanju 
odpadkov). 
 
Vodja MIR kot predstavnik občin z območja MIR deluje v svetu zavetišča za zapuščene živali 
(kot predsednik sveta zavetišča) in komisijah Skupnosti občin Slovenije za občinsko 
redarstvo (kot predsednik) in občinske inšpekcije. V letu 2012 je bil vodja MIR pri Javni 
agenciji RS za varnost prometa imenovan v delovno skupino za večjo varnost kolesarjev v 
okviru mednarodnega projekta ROSEE. 
 
 
6. Odnosi z javnostmi in preventivne aktivnosti  
 
Redarstvo in inšpektorat je sodeloval pri prireditvah s preventivno vsebino, kjer se je 
predstavil javnosti, prav tako pa je bilo v mediji objavljenih več člankov o delovanju in 
pristojnostih redarstva ter inšpektorata na območju občin ustanoviteljic. V lokalnih časopisih 
so se objavljala tudi opozorila in pozivi, redarji, inšpektorji in vodja so nastopali tudi v 
radijskih in televizijskih oddajah. 
 
Komuniciranje z javnostjo pomeni dajanje odgovorov na pisanje občanov, na pobude in na 
pripombe občanov, ki so bili evidentirane v skladu s pisarniškim poslovanjem. Na ta način 
skupna občinska uprava podaja informacije, ki jih je dolžna posredovati s skladu s pravico 
dostopanja do informacij javnega značaja in obveznostjo dajanja odgovorov v skladu z 
uredbo o upravnem poslovanju. Podanih je bilo 27 odgovorov, ki so se nanašali na 
problematiko v občinah Jesenice(19), Kranjska Gora(4), Gorje (1) in Žirovnica(1), dva 
odgovora sta se nanašala na splošno delovanje organa.  
 
 
 
 
 
 

Boštjan OMERZEL 
VODJA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 

 


