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ZAKLJU ČNI RAČUN FINANČNEGA NAČRTA 
MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA ZA LETO 2010  

NPU 9800 

 
 
1. POSLOVNO POROČILO  
 

Plače                                                                                                                     157.388,99 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora čunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 
za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na na črtovane in kateri ne 

 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica izvaja 
naloge na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in pooblastila na podlagi Zakona o 
inšpekcijskem nadzoru ter Zakona o občinskem redarstvu na območju občin ustanoviteljic, ki 
njegovo delovanje tudi sofinancirajo. Občine ustanoviteljice so upravičene do dodatnih sredstev 
iz državnega proračuna v višini 50 % realiziranih tekočih odhodkov za delovanje skupne uprave 
v preteklem letu. 
 
Osnovna naloga medobčinskega inšpektorata in redarstva je izvajanje nadzora nad 
spoštovanjem zakonodaje in določil predpisov lokalne skupnosti za katere je organ pooblaščen. 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo je opravljal naloge za zagotavljanje večje varnosti in reda, 
ki so opredeljene v občinskih programih varnosti, ki ga sprejmejo občinski sveti, kot tudi 
konkretne naloge, ki so bile načrtovane z letnim načrtom, katerega sprejmejo župani občin 
ustanoviteljic. Realizacija nalog po načrtu, kot tudi reševanje trenutnih težav v lokalnih 
skupnosti, se preverja sproti na rednih koordinacijskih sestankih občin ustanoviteljic.  
 
 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Glede na rezultate rednega opravljanja nalog, izpolnjevanja rednih načrtovanih nalog in 
reševanja trenutnih težav pri vzpostavljanju reda in zagotavljanja varnosti, opravljeno delo 
službe po strokovnosti in obsegu ocenjujem kot uspešno. 
 
Delo medobčinskega inšpektorata in redarstva, rezultati in vpliv na večje spoštovanje reda v 
lokalnih skupnostih, se predstavlja, preverja in ocenjuje na rednih koordinacijskih sestankih 
občin ustanoviteljic. Odstopanja od ciljev občinskih programov varnosti in reševanje 



novonastalih težav, pa se odpravljajo na podlagi sprejetih sklepov in sprotnem preverjanju 
realizacije le-teh.  
 
 

Materialni stroški                                                                                                   47.382,57 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora čunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 
za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na na črtovane in kateri ne 

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so bile načrtovane tako, da so omogočale nemoteno 
izvrševanje nalog organa skupne občinske uprave. Zagotovljeni so bili: primerna sredstva, 
delovni pogoji in strokovno usposabljanje ter izpopolnjevanje uslužbencev, kar je omogočalo 
izvajanje nalog službe.  
 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili realizirani, delo je potekalo nemoteno, poraba sredstev pa je bila 
gospodarna.  
 
 

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebni m za delovanje ob činske uprave 

 

Oprema za delovanje Skupne ob činske uprave                                                    8.052,12 € 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora čunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 
za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na na črtovane in kateri ne 

Nabave v okviru proračunske postavke so bile načrtovane za povečanje mobilnosti in 
dostopnosti redarske službe, zagotovitve informatizacije postopka o prekršku, ki se nanaša na 
ugotavljanje, vodenje, odločanje in izdajanje odločb za prekrške v cestnem prometu 
(prekoračitve hitrosti) ter za zagotovitev osnovne pisarniške opreme za delo. 
 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Nabave so bile realizirane v skladu z načrtom in uresničujejo cilj glede mobilnosti redarske 
službe v urbanih in rekreacijskih območjih (delo s kolesom), informatizacija prekrškovnega 
postopka glede prekrškov o hitrosti je skrajšala čas izdaje plačilnih nalogov iz štirih mesecev na 
en delovni dan po opravljenih meritvah ter ustrezen pregled in nadzor nad temi postopki. Nakup 
pisarniške opreme omogoča boljše delovne pogoje ter boljše pogoje za varovanje in urejanje 
pisarniške dokumentacije. 
 

Navezava na projekte v okviru prora čunske postavke 

OB041-07-0028 Oprema za delovanje skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo. 
 

Oc en a  u č i n ko v  p os l o van ja  p r o r a čun sk eg a  u por abn i ka  na  d ru ga  
p od ro č j a  

Funkcija nadzora občinskih nadzornih organov prispeva k večjemu spoštovanju zakonodaje in 
predpisov lokalne skupnosti. Doslednejše spoštovanje pomeni tudi ustrezno vodenje upravnih 
postopkov in izdajanje aktov v pristojnosti občinske uprave. Ugotavljanje nepravilnosti pa vpliva 



na naslednja področja delovanja organov lokalne skupnosti: pomanjkanje ali neustreznost 
predpisov lokalne skupnosti in s tem povezano sprejemanje ustreznih predpisov in 
dopolnjevanje obstoječih; neizvedeni, pomanjkljivo izvedeni ali neustrezni ukrepi občinske 
uprave in izvajalcev javnih pooblastil, ki zahtevajo odpravo nepravilnosti; na finančno poslovanje 
povezano z izrekom glob, denarnih kazni, sodni taks; ter povečano število taksnih zavezancev 
in z njimi pogojeno vodenje evidenc in plačil taks.  
 
 
 
2. REALIZACIJA FINAN ČNEGA NAČRTA  
 
 
1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine  
 
 BILANCA ODHODKOV: 

  K3 K3 OPIS REB2010 VP2010 ZR2010 ZR/SP ZR/VP 
400 Plače in drugi 

izdatki 
zaposlenim 

141.246,05 141.246,05 136.076,37 96,34 96,34 

401 Prispevki 
delodajalcev za 
socialno varnost 

21.996,34 21.996,34 21.312,62 97,02 97,02 
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402 Izdatki za blago in 
storitve 

60.960,05 60.960,05 47.382,57 77,72 77,72 

      224.202,44 224.202,44 204.771,56 91,33 91,33 
  

Izdatki za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke se nanašajo na del stroškov skupne 
občinske uprave in stroške šestih zaposlenih v skupni občinski upravi v skladu s sistemizacijo 
delovnih mest in predpisi, ki določajo delovna mesta, uradniške nazive in plače javnih 
uslužbencev. 

Izdatki za blago in storitve so bili namenjeni za pisarniški in splošni material za izvajanje nalog 
skupne občinske uprave, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške, 
izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter 
stroške izobraževanja, izpopolnjevanja uslužbencev ter stroške v prekrškovnih postopkih. Med 
letom so bile potrebne tudi določene prerazporeditve v okviru postavke med posameznimi 
nameni. Potrebne so bile prerazporeditve tudi v zvezi stroškov uporabe prostorov, ki se 
obračunavajo na podlagi pavšala, ki je določen po posebnem dogovoru med občinami 
ustanoviteljicami. 

 

2. Obrazložitev ve čjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finan čnim na črtom: 

Poraba sredstev za blago in storitve je bila racionalna in je bila manjša za več kot četrtino od 
načrtovane. Poraba je bila manjša predvsem pri stroških prevoza in drugih stroških službenih 
potovanj, stroških izobraževanja in stroških povezanih z vodenjem prekrškovnih postopkov 
(sodni stroški in nagrade odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih). 

 

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sre dstev iz preteklega leta v skladu s 
44. členom ZJF 

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo. 



 

4. Obrazložitev pla čil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v sklad u s 46. členom ZJF 

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.  
 

5. Obrazložitev vklju čitve novih obveznosti v finan čni načrt neposrednega uporabnika v 
skladu z 41. členom ZJF 

Novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika, ni bilo.  

 

6. Obrazložitev višine izdanih in unov čenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz  
naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega upora bnika 

Izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poroštva ni bilo. 

 
 

PLAČANE OBVEZNOSTI OBČIN SOUSTANOVITELJIC 78.422,87€ 

 

Prejeta sredstva iz prora čunov lokalnih skupnosti - teko ča poraba                     75.262,25 €  

 

Delovanje skupne službe sofinancirajo občine ustanoviteljice v dogovorjenih razmerjih. Na 
podlagi Dogovora o medsebojnih razmerjih je Občina Jesenice ostalim občinam mesečno 
posredovala zahtevke za plačilo pripadajočih stroškov medobčinskega inšpektorata in redarstva 
za pretekli mesec glede na dogovorjena razmerja in posamezne obveznosti občine.  
Plačila ob čin so bila redna, zapadlih neporavnanih terjatev iz  tega naslova ni. Dejansko 
realizirani deleži financiranja po ob činah odstopajo od dogovorjenih zaradi roka pla čil, 
vendar je sofinanciranje v celoti v skladu z dolo čili odloka o ustanovitvi skupne ob činske 
uprave in dogovorom o medsebojnih razmerjih na podl agi katerega se med drugim 
zahtevki izstavljajo za stroške pla č in materialne stroške preteklega meseca.   
 
 

Prejeta sredstva iz prora čunov lokalnih skupnosti - investicije                             3.160,62 € 

 

Občine ustanoviteljice zagotavljajo tudi sredstva za nabavo osnovnih sredstev, potrebnih za 
delovanje skupne uprave. Tudi prihodki iz tega naslova so bili realizirani v celoti. 
Dejansko realizirani deleži financiranja po ob činah odstopajo od dogovorjenih zaradi 
roka pla čil in razli čnih obveznosti pri posameznem nakupu, vendar je sof inanciranje v 
celoti v skladu z dolo čili odloka o ustanovitvi skupne ob činske uprave in dogovorom o 
medsebojnih razmerjih na podlagi katerega se med dr ugim zahtevki izstavljajo za stroške 
plač in materialne stroške preteklega meseca.  
 
 
 



Pregled financiranja po občinah (v evrih): 

občina 
teko či 

odhodki delež% plače 
mat. 

stroški oprema skupaj delež % 

Jesenice 130.921,76 63,92 99.847,58 31.074,19 5.327,62 136.249,39 64,00 

Gorje 17.181,30 8,39 13.378,06 3.803,23 633,43 17.814,73 8,37 

Kranjska Gora 31.876,36 15,56 24.820,24 7.056,12 1.175,20 33.051,56 15,53 

Žirovnica 24.842,14 12,13 19.343,11 5.499,03 915,87 25.758,00 12,10 

Skupaj 204.821,56 100,00 157.388,99 47.432,57 8.052,12 212.873,68 100,00 

   
od tega 

prispevki     

   21.312,62     
 
 
 
SOFINANCIRANJE SKUPNE OB ČINSKE UPRAVE  37.465,49€ 

 
Občine ustanoviteljice so upravičene do dodatnih sredstev iz državnega proračuna v višini 50 % 
realiziranih tekočih odhodkov za delovanje skupne uprave v preteklem letu. Država svoje 
obveznosti do občin (razen Občina Gorje) v letu 2010 ni v celoti poravnala. Razlika do 
opravičenih sredstev sofinanciranja je bila na podlagi odredbe poravnana v mesecu februarju 
2011. 
 
Pregled sofinanciranja RS po občinah (v evrih):  

občina ZAHTEVEK 
NAKAZILO 

2010 

Jesenice 48572,4 24286,2 

Gorje 3980,67 3980,67 

Kranjska Gora 7385,32 5169,72 

Žirovnica 5755,58 4028,90 

Skupaj 65.693,97 37.465,49 

 
 
PRIHODKI GLOB, SODNIH TAKS, UPRAVNIH KAZNI 124.236,56€ 

 
V postopkih je bilo 80,5 % plačilnih nalogov in odločb plačanih v roku, skupni delež plačanih in 
izterjanih glob pa je na 20. 1. 2011 znašal 91,14%. 
 
Pregled plačil po občinah (v evrih) 

občina globe takse PO sod.takse*  upr. kazni Skupaj 

Jesenice 82.175,09 1.340,00 100,00 0,00 83.615,09 

Gorje 2.005,00 0,00 0,00 600,00 2.605,00 

Kranjska Gora 31.466,09 875,38 50,00 0,00 32.391,47 

Žirovnica 5.625,00 0,00 0,00 0,00 5.625,00 

Skupaj 121.271,18 2.215,38 150,00 600,00 124.236,56 

* sodne takse so priliv proračuna RS     
 



Terjatve 
 
Terjatve predstavljajo neplačane in neizterjane zneske pravnomočnih plačilnih nalogov, odločb, 
sklepov in sodnih taks prekrškovnega organa v izterjavi, od začetka delovanja MIR v letu 2009. 
 
Pregled terjatev po zneskih in postopkih po občinah (v evrih) 

 
TERJATVE**        

občina globe št. gob takse PO 
št. taks 

PO sod.takse*  upr. kazni Skupaj 

Jesenice 18.162,86 219 345,00 9 25,00 700,00 19.460,86 

Gorje 120,00 2 0,00 0 0,00 200,00 322,00 

Kranjska Gora 4.317,80 31 40,00 1 0,00 0,00 4.389,80 

Žirovnica 820,00 7 70,00 2 25,00 200,00 1.124,00 

Skupaj 23.420,66 259 455,00 12 50,00 1.100,00 25.296,66 

* sodne takse so priliv proračuna RS 

** terjatve od 1.6.2009-3. 1. 2011 

 
 
3. REALIZACIJA NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni p odprogram):  

Projekt: OB041-07-0028 Oprema za delovanje skupne o bčinske uprave – Medob činski 
inšpektorat in redarstvo                                                                                              8.052,10 € 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev proj ekta ter trajanje projekta 

Oprema za delovanje medobčinskega inšpektorat in redarstva pomeni osnovo za izvajanje 
nadzora in izpolnjevanje predpisanih zahtev in ciljev glede zakonitosti, strokovnosti in 
učinkovitosti delovanja te skupne občinske uprave. Trajanje projekta je pogojeno z delovanjem 
in obstojem skupne občinske uprave.  
 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z v idika doseganja ciljev in 
izpolnjevanja na črta financiranja projekta ter stanja projekta 

V okviru projekta so bili vzpostavljeni pogoji za delovanje skupne občinske uprave, ki je v letu 
2010 pričela z opravljanjem vseh z zakoni in drugimi predpisi določenimi nalogami. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boštjan OMERZEL 
VODJA SKUPNE UPRAVE 

 
PRILOGA: 
1. bilanca odhodkov 
 


