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OBČINAM USTANOVITELJICAM MIR
ODDELEK ZA FINANCE OBČINE JESENICE

ZADEVA: PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA MIR ZA LETO 2015

Sredstva za delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občine ustanoviteljice
zagotavljajo v svojih proračunih, skladno s predlogom kadrovskega načrta in financiranja, ki
je priloga Dogovora o medsebojnih razmerjih pri ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in
redarstva kot organa skupne občinske uprave, ter predlogom finančnega načrta skupne
uprave za posamezno leto.
Pri pripravi finančnega načrta so bili upoštevani naslednji akti, sprejeti s strani občin
ustanoviteljic skupne uprave:
-

Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje,
Kranjska Gora in Žirovnica;
Dogovor o medsebojnih razmerjih pri ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in
redarstva kot organa skupne občinske uprave, z dne 16. 4. 2008;
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v skupni občinski upravi »Medobčinski inšpektorat
in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica«, št. 007-5/2008, zadnja
sprememba 1. 5. 2009.

I.

Finančni načrt

Skupni stroški delovanja službe so za leto 2015 ocenjeni v višini 258.612,46, in sicer:

1. Stroški dela
2. Stroški za blago in storitveneposredni stroški
3. posredni stroški – pavšal
(vključeni v znesek pod točko 2.)
4. Osnovna sredstva
SKUPAJ

plan 2014
158.226,73

ocena 2014
173.382,22

plan 2015
180.612,46

68.590,00

59.765,00

69.920,00

11.924,00
1.000,00
227.816,73

11.924,00
770,00
233.917,22

12.091,00
8.080,00
258.612,46

Iz pregleda je razviden porast sredstev za plače že v letu 2014. Povečanje sredstev za plače
je posledica ugotovitev notranje revizije plač javnih uslužbencev v Občini Jesenice. Iz
ugotovitev izhaja, da je bil občinski inšpektor že od zaposlitve uvrščen en plačni razred
prenizko, vodji skupne občinske uprave pa je bil zaradi izpolnjevanja pogojev določen za dva
razreda višji plačilni razred, in sicer od 1. 4. 2010. Opisana povračila plač vplivajo na stroške
dela in predstavljajo večjo porabo sredstev v letu 2014 od načrtovanih, in sicer za
15.155,49€.
Načrtovani odhodki za leto 2015 so podrobneje razvidni iz finančnega načrta, pri načrtovanju
pa so bila upoštevana naslednja izhodišča:
1. Stroški dela
-

-

-

Na podlagi kadrovskega načrta, ki je priloga Dogovoru o medsebojnih razmerjih in
Pravilnika o sistemizacij delovnih mest so upoštevani stroški plač vodje, dveh
inšpektorjev in treh redarjev.
Osnovne plače so načrtovane ob upoštevanju plačnih razredov javnih uslužbencev
(vodja - 45, inšpektorja 45 in 43, redarji 2 x 24, 1 x 20), in sicer na podlagi: ZUJF,
Aneksov h Kolektivni pogodbi za javni sektor in upoštevanja napredovanj petih
zaposlenih. Od dodatkov k plači so predvideni: dodatek na minulo delo, dodatek za
vodenje, dodatki za delo ob neugodnem delovnem času, ob nedeljah in praznikih ter
nadurno delo.
Delovna uspešnost je načrtovana v višini 2%
Ostalo: regres za letni dopust načrtovan, ocenjeni stroški prehrane, prevoza ter premij
kolektivnega zavarovanja in jubilejne nagrade;
Kadrovski načrt in izhodišča ter izračun plač je v prilogi 2.

2. Stroški za blago in storitve
Ocenjeni so neposredni stroški po posameznih namenih. Predvideni so stroški za: pisarniški
material in storitve, čistilni material, fotokopiranje, prevode, strokovno literaturo, izdatke za
reprezentanco, uniformo in delovne obleke, drugi splošni material in storitve, uniforme in

službeno obleko, zdravniške preglede, elektriko, ogrevanje, vodo in komunalne storitve,
telefon, faks, elektronsko pošto, dostop do spleta in varovano linijo H-kom, poštne storitve,
gorivo, vzdrževanje in popravila vozil, zavarovalne premije za motorna vozila, registracijo
vozil, nakup vinjet, prevoze v državi, za službena potovanja, vzdrževanje strojne in
programske računalniške opreme, stroške konferenc, seminarjev in simpozijev ter dodatnega
izobraževanja.
Predvideni so tudi odhodki neposredno povezani z ugotavljanjem prekrškov ter vodenjem in
odločanjem v prekrškovnih in inšpekcijskih postopkih: poštne storitve (vročanje plačilnih
nalogov, odločb in pozivov po ZUP), stroški tolmačev, stroški nagrad odvetnikom ob
ustavitvah postopkov, najem radarskih sistemov plačila izvedbe tehtanja vozil, storitev
strokovnega svetovanja in vzdrževanje licenčne programske opreme.
V letu 2015 se predvideva povečanje stroškov za: prevajalske storitve zaradi povečanega
prekrškovnih postopkov z vozniki iz EU, za nabavo uniforme in delovne obleke, ki jo
pogojujeta sprejeta pravilnika o rokih popolnitve, nakup vinjet, vzdrževanje licenčne
programske opreme ter stroške, ki so povezani s plačilom storitev oz. najem tehničnih
sredstev za tehtanje vozil.
Zmanjšanje stroškov se načrtuje pri: pisarniškem materialu, poštnini, gorivu in izobraževanju.
3. Pavšalno nadomestilo za kritje ostalih stroškov
-

-

na podlagi 5. člena Dogovora o medsebojnih razmerjih je za opravila in stroške
sedežne občinske uprave določeno pavšalno nadomestilo v višini 150 € mesečno za
posameznega uslužbenca, ki se v mesecu januarju usklajuje z dejansko rastjo cen
življenjskih potrebščin za preteklo leto in preverja njegova ustreznost (za 2015
predvidena višina 167,93 €);
glede na sedanje ocene je predlagano le povečanje iz naslova rasti cen;
pavšalno nadomestilo stroškov je zajeto v znesku za »Drugi splošni material in
storitve«.

4. Osnovna sredstva
Predviden je nakup oz. zamenjava delovnih postaj za inšpektorje, tiskalnika, ki bo
omogočal tiskanje kuvert-ZUP, dveh računalnikov (zamenjava 10 let starega pri redarjih,
zamenjava prenosnega za miznega pri vodji-zahteva var. inž.). Po desetih letih
prekrškovne aplikacije Inpores, je podjetje za leto 2015 pripravilo novo različico
aplikacije, ki je prilagojena razširjenim pooblastilom in nalogam na področju občinskega
redarstva in inšpekcije. Skupna občinska uprava predvideva nakup nove posodobljene
aplikacije za prekrške, ki je prilagojena novim nalogam ter postopkom v prekrškovnih in
inšpekcijskih postopkih.

5. Financiranje službe s strani posameznih občin
-

Pripravljen je izračun delitve stroškov po posameznih občinah ob upoštevanju
dogovorjenih deležev, ki je v prilogi 1.
Občinam se na podlagi dogovora o medsebojnih razmerjih izstavljajo zahtevki za
plačilo za pretekli mesec in glede na dejanske izdatke ter opravljeno delo. Zato
dejanska višina plačil in s tem odhodkov s strani posamezne občine lahko tudi
nekoliko odstopa od pripravljenega izračuna.

II. Program dela

Delo inšpektorjev in redarjev poteka na podlagi Občinskih programih varnosti, prijav, lastne
zaznane problematike na terenu ter predlogov in nalog, ki jih posredujejo direktorji občinskih
uprav občin ustanoviteljic-koordinatorji sproti ali na rednih sestankih z vodjo MIR. Večjo
strokovnost in učinkovitost ter manjšo obremenjenost z administrativnimi opravili bo
zagotovila tudi nova aplikacija za vodenje prekrškovnih in inšpekcijskih postopkov. MIR bo v
drugi polovici leta 2014, pred dokončno odločitvijo o nakupu, opravil testiranje in preverjanje
ustreznosti aplikacije.
Prijave se evidentirajo v skladu s pisarniškim poslovanjem, prisotnost redarjev na terenu in
na območju posamezne občine se sprotno preverja in prilagaja deležu iz dogovora. Za
posamezno občino ustanoviteljico se opravlja delo v razmerju števila prebivalcev posamezne
občine do števila vseh prebivalcev teh občin, kot je določeno v prilogi k temu dogovoru. V
inšpektorskih nadzorih se evidentira število zadev v obravnavi in število rešenih zadev.
Število obravnavnih in uspešno rešenih zadev ter dejanska prisotnost redarjev na terenu
povzroča relativno visoke materialne stroške, ki so povezani s stroški tekočega poslovanja
ter stroški vzdrževanja in obnavljanja opreme.

Naloge za posamezne občine
Občina Jesenice
Občina Gorje
Občina Kranjska Gora
Občina Žirovnica
Skupaj

Delež %
63,44
8,5
15,77
12,29
100,00

III. Zaključek
Finančni načrt zaradi sprememb pri plačah, sprostitve prehodnega omejevanja napredovanj
in potreb skupne uprave na področju posodobitve opreme za delo, bistveno odstopa od
načrta za leto 2014.
Prihodki občin iz naslova glob, kazni v upravnih (inšpekcijskih) postopkih in sodnih taks, so
ocena na podlagi izrečenih glob, opažanj in izkušenj v postopkih in izdaji plačilnih nalogov v
letih 2010-2014, tako da načrtovani zneski lahko odstopajo od dejanskih.
Na predlog finančnega načrta bodo zagotovo vplivali in zahtevali njegov popravek ukrepi
Vlade RS, ki se bodo nanašali na omejevanje plač v javnem sektorju. Predlagamo, da pred
potrditvijo finančnega načrta, ki ga v skladu z odlokom o ustanovitvi potrdi župan, opravimo
pregled načrta na skupnem sestanku koordinatorjev občin ustanoviteljic.
Občina, ki se odloči, da bo poleg proračuna za leto 2015 sprejela tudi proračun za naslednje
leto,pri načrtovanju odhodkov za delovanje MIR v letu 2016 glede na vsakoletne spremembe
predpisov upošteva enake načrtovane odhodke kot za leto 2015.

S spoštovanjem!

Boštjan OMERZEL
VODJA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE
PRILOGA:2
VROČITI:
1. naslovnikom

FINANCIRANJE OBČIN GLEDE NA DOGOVORJENE DELEŽE
V tabelah so prikazani odhodki MIR za posamezne občine in dejanski (neto) odhodki občin
ob povračilu polovice tekočih stroškov delovanja skupne občinske uprave s strani države.

2014
Občine

delež

odhodki

neto

Jesenice

63,44

148.397,08

74.687,03

8,5

19.882,96

10.006,93

Kranjska Gora

15,77

36.888,75

18.565,80

Žirovnica

12,29

28.748,43

14.468,85

skupaj

100

233.917,22

117.728,61

Gorje

2015
Občine

delež

odhodki

neto

Jesenice

63,44

164.063,74

87.157,82

8,5

21.982,06

11.677,83

Kranjska Gora

15,77

40.783,18

21.665,81

Žirovnica

12,29

31.783,47

16.884,77

skupaj

100,00

258.612,46

137.386,23

Gorje

OCENA PRIHODKOV - GLOBE, KAZNI V UPRAVNIH (INŠPEKCIJSKIH) POSTOPKIH IN
SODNE TAKSE PREKRŠKOVNEGA ORGANA:

Občine

delež

2014
€

Jesenice

63,44

60.000

8,5

1.000

Kranjska Gora

15,77

20.000

Žirovnica

12,29

3.000

skupaj

100

84.000

Gorje

KADROVSKI NAČRT IN IZRAČUN STROŠKOV PLAČ

PRILOGA 2

1. KADROVSKI NAČRT

Delovno mesto

Naziv

Vodja MIR
Inšpektor
Občinski redar

Podsekretar, Višji svetovalec I
Inšpektor III, II, I
Občinski redar III, II, i

Št. delovnih mest
sistemizirano zasedeno
1
1
2
2
3
3

2. IZHODIŠČA ZA IZRAČUN PLAČ IN STROŠKI PLAČ ZA LETO 2014

OSNOVNE PLAČE IN OSNOVNI DODATKI
V tabeli so predstavljena izhodišča za izračun plač in stroškov plač glede na plačne razrede
in obstoječo sistemizacijo delovnih mest MIR, pri čemer so upoštevane osnovne plače,
položajni dodatek, dodatek na delovno dobo, redna delovna uspešnost in prispevki na
osnovne plače (brez dodatnih prispevkov za primere izplačila nadur).

Vodja
45

Inšp.
45

Inšp.
43

plačni razred
bruto plača
37.579,73 35.681,16 32.825,71
letno

Red.
24
17.883,69

Red.
24

Red.
20

17.261,31 15.170,51

SK

156.402,10

Ostali dodatki
Za leto 2015 se načrtujejo tudi dodatki k osnovnim plačam (dodatek za izmensko delo,
dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času, dodatek za delo ponoči,
dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan in dodatek
za specializacijo), ki se obračuna k plači javnega uslužbenca v skladu s Kolektivno pogodbo
za javni sektor. Znesek za dodatke je obračunan na podlagi izračuna ur, ki bodo opravljene v
letu 2015 za zagotavljanje redarskega in inšpekcijskega nadzora tudi v popoldanskem in
nočnem času ter v času dela prostih dni. Znesek po preračunu znaša 4.754 € in je zajet v
preračunu osnovnih plač in osnovnih dodatkov.

Nadurno delo
Za leto 2015 se načrtuje dodatek za delo preko polnega delovnega časa, ki se obračuna k
plači javnega uslužbenca v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor. Znesek za ta

dodatek je določen na podlagi odreditev nadurnega dela v letih 2011-2014, ki je bilo
povezano z odrejanjem dela ob nenačrtovanih nadzorih in ostalih potrebah (prireditve,
preventiva, dodatno delo). Načrtovani znesek za nadurno delo znaša 5.000 € (skupaj s
prispevki 5.805€).

NAČRTOVANI STROŠKI PLAČ
Stroški za plače in dodatke k plačam, katerim pa je potrebno dodati prispevke v višini 16,1%,
skupaj tako znašajo 162.207,11€. Ob upoštevanju stroškov za prehrano (5.100,54€),
prevoza na delo (6.384,34€), regresa za letni dopust (7.734,90€) in premije dodatnega
pokojninskega zavarovanja (2.185,57€) znaša skupni strošek za plače 180.612,46€.

