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1. POSLOVNO POROČILO  
 

9810 - Plače                                                                                                                     252.021,73 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje 
ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane 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 bile do leta 2019 upravičene do dodatnih sredstev iz državnega proračuna v 
višini 50 % realiziranih tekočih odhodkov za delovanje skupne uprave v preteklem letu. V Letu 2019 in 
do 31. decembra 2020 so občine upravičene do sofinanciranja nalog spremenjenega 26. člena v višini 
50 % sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih 
upravah, povečane za 20 %. 
 
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 načrtovane konkretne naloge. S 
sprotnim preverjanjem realizacije načrtovanih nalog na rednih koordinacijskih sestankih občin 
ustanoviteljic in rednim spremljanjem realizacije dnevno odrejenih nalog se zagotavlja izvrševanje nalog 
in ukrepov za katere je pooblaščen organ.  
 
Stroški za plače so bili realizirani v okviru načrtovanih (87,62%). Višja poraba od načrtovane je pri drugih 
dodatkih (+44,37%). Povečanje pri teh dodatkih je posledica večjega obsega dela v manj ugodnih 
delovnih pogojih (epidemija Covid), za kar smo med letom zagotovili dodatna sredstva s 
prerazporeditvami  v  okviru proračunske postavke.  
 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Glede na rezultate dnevnega opravljanja nalog, izpolnjevanja načrtovanih nalog in reševanja trenutno 
nastalih težav za vzpostavitev reda in zagotavljanja varnosti, opravljeno delo službe po strokovnosti in 
obsegu ocenjujemo kot zadovoljivo. 
 
Delo medobčinskega inšpektorata in redarstva, rezultati in vpliv na večje spoštovanje reda v lokalnih 
skupnostih se predstavlja, preverja in ocenjuje z letnimi poročili ter na rednih koordinacijskih sestankih 
občin ustanoviteljic. Odstopanja od ciljev občinskih programov varnosti in reševanje novonastalih težav, 
se odpravljajo na podlagi sprejetih sklepov in z dnevnim načrtovanjem ter določanjem nalog.  
 
 
 

9820 - Materialni stroški                                                                                                   78.346,68 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje 
ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane 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 in delovni 
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pogoji, kar je omogočalo izvajanje nalog službe. Pri tekoči porabi so bili stroški redno nadzorovani in 
opravljene optimizacije postopkov.  
 
Do višjih stroškov od načrtovanih je prišlo pri kontih Poštnina in kurirske storitve in Sodnih stroških in 
stroških odvetnikov, Uniforme in službena obleka, Pristojbine za registracijo vozil in Tekoče vzdrževanje 
licenčne programske opreme. Dodatna sredstva so se zagotovila s prerazporeditvami. 
 
Povečani stroški so povezani z bistveno večjim obsegom opravljenega dela od načrtovanega 
(prekrškovni postopki zaradi radarskih meritve v Občini Gorje in nova zaposlitev).  
 
Na vseh ostalih kontih je bila poraba manjša .  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

 
Izvajanje rednih nalog je bilo zagotovljeno v celoti, vendar zastavljeni cilji, ki so vključevali dodatne 
aktivnosti, niso bili realizirani v celoti. Tu gre ponovno za izvedbo nadzornih aktivnosti, ki so povezane z 
nadzorom izrednih prevozov (tehtanje vozil) in niso bile opravljene v predvidenem obsegu, predvsem 
zaradi kadrovskih težav.  
 
 

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 

 

9830 - Oprema za delovanje Skupne občinske uprave                                                     18.180,62 € 

 

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

Nabave v okviru proračunske postavke so bile načrtovane za nakup pisarniškega pohištva, nakup 

strojne računalniške opreme in nakup telekomunikacijskih naprav.  

Opravljen je bil nakup pisarniškega stola, strojne računalniške opreme tri  telekomunikacijske naprave 

in ročni merilnik hitrosti (LC4). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Nabava ni bila realizirana popolnoma v skladu z načrtom. Dokup pisarniškega pohištva, strojne 

računalniške opreme in ostale programske opreme bomo realizirali skladno z dinamiko zaposlovanja 

v letu 2021.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

redarstvo 
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O c e n a  u č i n k o v  p o s l o v a n j a  p r o r a č u n s k e g a  u p o r a b n i k a  n a  d r u g a  p o d r o 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 občinskih uprav. Ugotavljanje nepravilnosti 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. Zaradi aktivnega 
sodelovanja organa v interesnih združenjih občin ter medresorskih delovnih skupinah ima poslovanje 
skupne občinske uprave učinek tudi na sprejemanje predpisov na državnem nivoju in na varovanje 
interesov ter na varovanje pravic lokalnih skupnosti. Tovrstna aktivnost zagotavlja občinam 
ustanoviteljicam hkrati tudi pravočasen dostop do informacij. 
 
 
 

2. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA (9800) 
 
 
1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (v evrih) 
 
 BILANCA ODHODKOV:              

  K3 K3 OPIS SP 2019 VP2019 ZR2019 ZR/SP ZR/VP 

A
.B

ila
n

ca
 o

d
h

o
d

ko
v 

400 Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 248.286,86 222.836,86 217.148,13 87,5 97,5 

401 Prispevki delodajalcev za 
socialno varnost 

39.357,39 39.357,39 34.873,60 88,6 88,6 

402 Izdatki za blago in storitve 
95.820,00 107.970,00 78.346,68 81,8 72,6 

  

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 7.000,00 20.300,00 18.180,62 258,72 89,6 

      390.464,25 390.464,25 348.549,03 89,3 89,3 

Izdatki za plače, drugi izdatki zaposlenim ter prispevki se nanašajo na stroške dela osmih zaposlenih v 
skupni občinski upravi v skladu s sistemizacijo delovnih mest in predpisi, ki določajo delovna mesta, 
uradniške nazive in plače javnih uslužbencev. Zaradi večjega obsega nalog in dela v manj ugodnih 
delovnih časih ter izplačil dodatkov za nevarnost (delo v času razglašene epidemije) so bile potrebne 
prerazporeditve sredstev znotraj proračunskih postavk za plače in materialne stroške.  

Izdatki za blago in storitve so bili namenjeni za pisarniški in splošni material, uniformo, energijo, vodo, 
komunalne storitve in komunikacije, uporabo in vzdrževanje prevoznih sredstev, prevozne stroške, 
izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter stroške 
izobraževanja, izpopolnjevanja uslužbencev ter stroške v prekrškovnih postopkih. Potrebne so bile 
prerazporeditve zaradi povečanih stroškov poštnine, za stroške uporabe prostorov ter informacijske 
infrastrukture in rešitev, ki se obračunavajo na podlagi pavšala, ki je določen po posebnem dogovoru 
med občinami ustanoviteljicami. 
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2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom: 
Večjih odstopanj ni bilo. Skupni sprejeti finančni načrt ni bil presežen in je bil realiziran v višini 89,30%. 

 

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

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo. 

 

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF 
Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.  
 
5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni 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 unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova 
poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika 

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

 
 

PLAČANE OBVEZNOSTI OBČIN SOUSTANOVITELJIC 145.471,66 € 

 
Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti - tekoča poraba                   142.572,32€ 

 

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. Pri tem sta bila v celoti upoštevana nova 

spremenjena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata 

in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (Uradni list RS, št. 31/17), ki so se začela 

uporabljati s 1. avgustom 2017. 

 
Plačila občin so bila redna, zapadlih neporavnanih terjatev iz tega naslova ni.  
 
 
 
Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti - investicije                               2.899,34 € 
 
Občine ustanoviteljice zagotavljajo tudi sredstva za nabavo osnovnih sredstev, potrebnih za delovanje 
skupne uprave. Nabave v okviru proračunske postavke so bile načrtovane za nakup pisarniškega 
pohištva, nakup računalniške opreme in telekomunikacijska sredstva za nove zaposlitve in ročni merilnik 
hitrosti.   

Dejansko realizirani deleži financiranja po občinah odstopajo od dogovorjenih zaradi roka plačil in 

različnih obveznosti pri posameznem nakupu, vendar je sofinanciranje v celoti v skladu z določili odloka 

o ustanovitvi skupne občinske uprave in dogovorom o medsebojnih razmerjih na podlagi katerega se 

med drugim zahtevki izstavljajo za stroške plač in materialne stroške preteklega meseca. 
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Pregled dejanskega financiranja po občinah (v evrih): 

 
Občina 
  

tekoči 
odhodki 

dogovor  plače mat. stroški oprema skupaj delež  

Jesenice 190.695,43 58 % 155.065,95  35.629,48 15.281,28 205.976,71  59,09 % 

Gorje 36.163,58 8,5 % 19.622,00 16.541,58 586,77 36.750,35  10,54 % 

Kranjska Gora 67.976,32 22 % 50.786,37  17.189,95  1.518,71  69.495,03   19,93 % 

Žirovnica 35.533,08 11,5 % 26.547,41 8.985,67 793,86 36.326,94   10,42 % 

 
Skupaj 
  

330.368,41 100 % 252.021,73 78.346,68 18.180,62 348.549,03  100 % 

 

 

 
Občine ustanoviteljice so bile upravičene do dodatnih sredstev iz državnega proračuna. MIR Jesenice je 
v roku pripravil potrebno dokumentacijo in ustrezne zahtevke. Pristojno ministrstvo je upoštevalo 
prehodno določbo 15. člena Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin, ki določa, da so do 1. 
januarja 2020 občine upravičene do sofinanciranja posameznih nalog iz drugega odstavka 
spremenjenega 26. člena zakona v višini 50 % sredstev za plače in druge izdatke in prispevke delodajalca 
zaposlenim v skupnih občinskih upravah, povečane za 20 %.  
 
Država je svoje obveznosti do občin za leto 2019 poravnala v celoti, skladno s podanimi zahtevki.  

 
Pregled sofinanciranja RS po občinah (v evrih):  

občina ZAHTEVEK MIR 2019 NAKAZILO MJU 2020 (SEPTEMBER) 

Jesenice 76.861,61 76.861,61 

Gorje 10.960,82 10.960,82 

Kranjska Gora 28.369,19 28.369,19 

Žirovnica 14.829,34 14.829,34 

Skupaj 131.020,96 131.020,96 

 
 

 
Občine ustanoviteljice so bile na podlagi interventne zakonodaje t.i. PKP, upravičene do kritja stroškov, 
ki so nastali zaradi obveznosti z izplačili dodatkov za delo v izrednih razmerah (epidemija) po kolektivni 
pogodbi za javni sektor (KPJS). Nastali stroški v letu 2020 so bili s strani države v celoti refundirani. Zneski 
bodo po dogovorjenih deležih upoštevani pri zahtevkih občin ustanoviteljic v letu 2021.  
 
V SOU MIR Jesenice so se dodatki izplačevali na podlagi sklepa Župana matične občine (Občine 
Jesenice).  

SOFINANCIRANJE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE  131.020,96 € 

REFUNDACIJE PO ZAHTEVKU NA PODLAGI 123.ČLENA ZIUPDVE  20.364,06 € 
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PRIHODKI GLOB IN SODNIH TAKS 208.720,28 € 

 

Pregled plačil po občinah (v evrih): 

Občina globe takse PO sod.takse*  Skupaj 

Jesenice 76.163,10 620,00 120,00 76.903,10 

Gorje 34.605,07 150,00 272,40 35.027,47 

Kranjska Gora 88.206,58 691,73 756,40 89.654,71 

Žirovnica 6.865,00 310,00 0,00 7.175,00 

Skupaj 205.799,75 1.771,73 1.148,8 208.720,28 

* 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. Vse pravnomočne 
izvršilne zahtevke smo v roku odstopili pristojnemu organu v izterjavo.  

 

Pregled terjatev po zneskih in postopkih po občinah (v evrih) na dan 31.12.2020, 

Občina Globe takse PO sod.takse*  Skupaj 

Jesenice 64.944,11 1.661,00 150,00 66.755,11 

Gorje 8.470,78 190,00 0,00 8.660,78 

Kranjska Gora 23.225,97 280,00 0,00 23.505,97 

Žirovnica 2.850,00 120,00 0,00 2.970,00 

Skupaj 99.313,86 2.251,00 150,00 101.714,86 

* sodne takse so priliv proračuna RS 
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3. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):  

Projekt: OB041-07-0028 Oprema za delovanje skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo                                                                                                18.180,62 € 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta 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 2020 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta 
financiranja projekta ter stanja projekta 

V okviru projekta so bili zagotovljeni in izpolnjeni najnujnejši pogoji za nadaljnje delovanje skupne 
občinske uprave. 
 

Gregor JARKOVIČ, mag. 
Vodja skupne občinske uprave  

 
DODATEK: 

1. bilanca odhodkov 
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