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OBČINAM USTANOVITELJICAM MIR 
 
ODDELEK ZA FINANCE OB ČINE JESENICE 
 
 
ZADEVA:  PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA MIR ZA LETO 2010  
 
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, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica«, št. 007-5/2008, 
zadnja sprememba 1. 5. 2009. 

 
I. Finančni na črt 

Skupni stroški delovanja službe so bili sprejetem v dolgoročnem načrtu za leto 2010 ocenjeni 
v višini 240.097 € in sicer: 

  plan 2009 ocena 2009 plan 2010 

1. Stroški dela 134.490 110.490 163.224 

2. Stroški za blago in storitve-neposredni 
stroški 25.650 49.650 51.100 

3. posredni stroški - pavšal 10.800 7.800 10.974 

4. Osnovna sredstva 29.350 29.350 6.000 

SKUPAJ 200.290 196.965 231.298 
 



Načrtovani odhodki so podrobneje razvidni iz finančnega načrta, pri oceni 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 - 40, inšpektorja 39 in 40, redarji 2 x 21, 1 x 20), napredovanj v letu 2010 ne 
bo. Na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju iz naslova 
splošne uskladitve plač ni predvidenega splošnega povečanja plač glede na sedanjo 
rast cen, upoštevana pa je odprava nesorazmerij v osnovnih plačah (odprava tretje 
četrtine nesorazmerij s 1. 1. 2010 in četrte četrtine s 1. 3. 2010),  

- 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; 

- ostalo: regres za letni dopust načrtovan v višini 692 evrov in ocenjeni stroški prehrane 
in prevoza ter premij kolektivnega zavarovanja ; 

- 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, časopise, revije, knjige in strokovno literaturo, izdatke 
za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, telefon, faks, elektronsko pošto, 
poštne storitve, goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, 
zavarovalne premije za motorna vozila, stroške prevoza v državi, vzdrževanje strojne 
računalniške opreme, stroške konferenc, seminarjev in simpozijev. Predvideni so tudi 
odhodki 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, vzdrževanje licenčne programske opreme. 

 

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; 

- glede na sedanje ocene je predlagano le povečanje iz naslova rasti cen. 
 

4. Osnovna sredstva 
- predviden je nakup programske opreme za obdelavo prekrškov, ugotovljenih z 

radarskimi sistemi (obdelava prekrška, izdelava plačilnih nalogov v elektronski obliki, 
priprava na elektronsko obdelavo v nadaljnjih postopkih:preverjanje plačil glob, 
izterjave, evidentiranje ter hramba) in pisarniška oprema (pisalne mize in predalniki), 
saj inšpektorat in redarstvo trenutno uporablja staro opremo UE Jesenice. 

 
5. Financiranje službe s stani posameznih ob čin 



- 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 prijav, lastne zaznane problematike na 
terenu ter predlogov in nalog, ki jih posredujejo direktorji občinskih uprav občin ustanoviteljic-
koordinatorji na rednih mesečnih sestankih z vodjo MIR.  
 
Prijave se evidentirajo v skladu s pisarniškim poslovanjem, prisotnost redarjev na terenu in 
na območju posamezne občine pa 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. 
Deleži v inšpektorskih nadzorih se spremljajo preko števila zadev v obravnavi in števila 
rešenih zadev.  
 
Naloge za posamezne ob čine Delež % 
Občina Jesenice  63,44 
Občina Gorje  8,5 
Občina Kranjska Gora  15,77 
Občina Žirovnica  12,29 
Skupaj 100,00 

 

III. Zaklju ček 

 
Ker posamezne občine zanima tudi možnost izvajanja meritev z radarskimi sistemi, so bila 
na podlagi sklepa koordinatorjev občin in vodje MIR načrtovana sredstva za najem radarskih 
sistemov in sredstva za nakup programa za pripravo podatkov o kršitvah za prekrškovni 
postopek. Prav tako so je bilo s sklepom načrtovan sredstva za nakup pisarniške opreme za 
potrebe MIR, saj se trenutno uporablja pisarniška oprema UE Jesenice.  
 
Prihodki občin iz naslova glob, kazni v upravnih (inšpekcijskih) postopkih in sodnih taks, so 
ocena na podlagi opažanj in izkušenj v postopkih in izdaji plačilnih nalogov v drugi polovici 
avgusta in prvi polovici septembra, tako da načrtovani zneski lahko bistveno odstopajo od 
dejanskih. 
 
Prvi predlog finančnega načrta je bil predstavljen in usklajen na sestanku s koordinatorji 
občin ustanoviteljic, 10 . 9. 2009. 
 
 
 
 
 



S spoštovanjem! 
 
 
 
 
 
 

Boštjan OMERZEL 
VODJA SKUPNE UPRAVE 

 
PRILOGA:2 
 
 
VROČITI: 
1. občinam ustanoviteljicam 
 



PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA MIR ZA LETO 2010           PRILOGA 1 
 

  PLAN 2009 OCENA 2009 PLAN 2010 

I. Stroški dela 134.490 110.490 163.242 

1. BOD I  103.961 84.342 124.218 

   - osnovne plače 103.961 75.801 108.736 

   - dodatki 0 0 12.468 

   - delovna uspešnost 0 3.541 0 

   - nadurno delo 0 5.000 3.014 

2. prispevki 16,10 % 16.738  13.042 19.999 

3. osebni prejemki 12.196 11.511 17.028 

   - prehrana 4.748 3.542 5.114 

   - prevoz 3.362 3.883 7.762 

   - regres za letni dopust 4.086 4.086 4.152 

4. premije KDPZ 1.595 1.595 1.997 

II. Stroški za blago in storitve 25.650 49.650 51.100 

Pisarniški material in storitve 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 1.000,00 1.000,00 500,00 

Stroški prevajalskih storitev 0,00 0,00 500,00 

Izdatki za reprezentanco 250,00 250,00 200,00 

Drugi splošni material in storitve 24.480,00 22.930,00 12.000,00 

Uniforme in službena obleka 10.000,00 10.000,00   

Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 2.727,00 2.727,00 2.500,00 

Poštnina in kurirske storitve 0,00 0,00 4.000,00 

Goriva in maziva za prevozna sredstva 2.182,00 2.182,00 2.500,00 

Vzdrževanje in popravila vozil 150,00 500,00 1.000,00 

Pristojbina za registracijo vozil 150,00 150,00   

Zavarovalne premije za motorna vozila 510,00 1.710,00 1.800,00 

Drugi prevozni in transportni stroški 0,00 0,00 0,00 

Stroški prevoza v državi 3.091,00 3.091,00 3.000,00 

Drugi izdatki za službena potovanja 10,00 10,00   
Tekoče vzdrževanje 
druge(nelicenčne)programske opreme 0,00 0,00 600,00 

Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 0,00 0,00 500,00 

Najem programske računalniške opreme 0,00 0,00 6.000,00 

Druge najemnine,zakupnine in licenčnine 0,00 0,00 9.000,00 

Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 4.000,00 4.000,00 2.500,00 

Sodni str., storitve odvetnikov, notarjev in drugo 0,00   2.000,00 

Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 100,00 100,00 1.500,00 

III. Pavšal  10.800 7.475 10.974 

IV. Osnovna sredstva 29.350 29.350 6.000 

Nakup avtomobilov 18.800,00 18.800,00 0,00 

Nakup pisarniškega pohištva 0,00 0,00 3.500,00 

Nakup drugega pohištva 0,00 0,00 0,00 

Nakup strojne računalniške opreme 1.500,00 1.500,00 0,00 

Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 2.300,00 2.300,00 0,00 

Nakup telekomunikacijske opreme 1.250,00 1.250,00 0,00 



Nakup licenčne programske opreme 5.500,00 5.500,00 2.500,00 

SKUPAJ 200.290 196.965 231.316 
 
 
 
FINANCIRANJE OB ČIN GLEDE NA DOGOVORJENE DELEŽE 
 
 

2009 
Občine delež odhodki  neto 
Jesenice 63,44 124.955 71.788 
Gorje 8,5 16.742 9.618 
Kranjska Gora 15,77 31.061 17.845 
Žirovnica  12,29 24.207 13.907 

skupaj  100,00 196.965 113.158 
 
 

2010 
Občine delež odhodki  neto 
Jesenice 63,44 146735 71465 
Gorje 8,5 19660 9575 
Kranjska Gora 15,77 36476 17765 
Žirovnica  12,29 28427 13845 
skupaj  100,00 231.298 112.649 

 
 



KADROVSKI NAČRT IN IZRAČUN STROŠKOV PLAČ     PRILOGA 2 
 
 

1. KADROVSKI NAČRT 

Št. delovnih mest Delovno mesto Naziv  
sistemizirano zasedeno 

Vodja MIR Podsekretar, 
Višji 
svetovalec I 

1 1 

Inšpektor  Inšpektor III, 
II, I 

2 2 

Občinski redar Občinski 
redar III, II, i 

3 3 

 
 

2. IZHODIŠČA ZA IZRAČUN PLAČ IN STROŠKI PLAČ 

 Vodja Inšp. Inšp. Red. Red.  Red. SK 

plačni razred 40 40 39 21 21 20  
bruto plača 
mesečno 2.482 2.265 2.209 1.117 1.069 996 9.483 

bruto plača letno 33.495 29.261 30.051 13.984 14.618 13.019 134.428 
 


