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1. SPLOŠNO
Medobčinski inšpektorat In redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora, Žirovnica (v nadaljevanju
MIR) deluje na podlagi Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice,
Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, (Ur.list RS, št. 41/2008, št. 13/2010, št. 31/2017 in 189/2020), ki
določa tudi, da je skupna uprava dolžna občinam ustanoviteljicam poročati o svojem delu.
Načrtovanje dela MIR v letu 2021 je temeljilo na Občinskih programih varnosti občin ustanoviteljic,
oceni stanja iz preteklih let, sprotnih predlogih občin ustanoviteljic in njihovih služb in/ali organov ter
lastnega odzivanja na zaznane varnostne problematike na območju občin.
Naloge so bile v večjem delu realizirane ali pa so še v reševanju. Uresničevanje načrtovanih nalog se je
spremljalo sproti na sestankih koordinatorjev občin ustanoviteljic z vodjo MIR, kjer so se obstoječe
naloge dopolnjevale in dodajale nove. Delo temelji na sprotnemu spremljanju stanja v občinah ter
takojšnem odzivanju na izkazane varnostne potrebe na določenem kraju. Ukrepi se izvajajo
samostojno ali v sodelovanju z občinskimi upravami, kot tudi z drugimi varnostnimi subjekti in so
namenjeni izboljšanju obstoječega stanja oz. odpravi nepravilnosti.
Na delovanje SOU MIR Jesenice je tudi v letu 2021 vplivala uveljavitev državnih ukrepov za omejevanje
širjenja nalezljive bolezni COVID-19.
Epidemija Covid-19
Epidemija razglašena od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020
Epidemija razglašena od 19. 10. 2020 do 15. 6. 2021

Z dodelitvijo pooblastil redarstvu po Zakonu o nalezljivih boleznih je redarstvo prevzelo tudi breme
nadzorstva nad spoštovanjem ukrepov, prepovedi in drugih priporočil, predpisanih s strani Vlade
Republike Slovenije in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Pri tem smo bili primarno
usmerjeni v svetovanje in opozarjanje, ter tako poskušali vplivati na individualno in kolektivno
odgovornost občanov k spoštovanju ukrepov za omejevanje širjenja bolezni.
Veliko naših aktivnosti je bilo usmerjenih v obvladovanje in regulacijo t.i. množičnih obiskov
posameznih rekreativnih oz. turističnih točk ali območij. Pri tem smo aktivno sodelovali z predstavniki
Občin, Civilne zaščite, Policije in različnimi prostovoljnimi društvi, predvsem gasilci.
V letu 2021 so se na območju občine Jesenice začeli večji gradbeni projekt Predor Karavanke –
vzhodna cev, varnostno-tehnična nadgradnja železniškega predora Karavanke in nadgradnja železniške
proge od Jesenic do Lesc, kar je imelo (in ima) znaten vpliv na lokalni promet in lokalno prometno
infrastrukturo. Temu primerno so bile načrtovane nadzorne aktivnosti redarstva in inšpektorata.
V letni sezoni 2021 smo se predvsem na območju občine Jesenice in širše, v občinah Gorje in Kranjska
Gora, prvič soočili z izjemnim povečanjem tranzitnega in tovornega prometa, kar je povzročalo
nadpovprečne pritiske na lokalne in regionalne prometne povezave ter jih zaradi izjemnih količin vozil
večkrat praktično ohromilo.
Na takšno prometno situacijo je vplivalo več dejavnikov;
- veliki gradbeni projekti, ki so zaradi samih gradbenih del in tudi s tem povezane večje frekvence
tovornih vozil povzročali ozka grla (npr. manjša pretočnost Karavanškega predora, gradnje ob in
na cesti…)
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zaradi globalnih protikoronskih ukrepov in s tem povezanega izdatnega upada letalskih prevozov
se je zmanjšal kolektivni oziroma skupinski turizem in posledično povečal tranzit in individualni
turistični obisk z osebnimi vozili in različnimi bivalniki (po podatkih policije je bilo evidentirano
splošno povečanje prometa za preko 35%),
spremenila se je oblika turističnega obiska, saj se je v letu 2021 povečal t.i. »outdoor« turizem z
lastnimi vozili, kar je bilo opazno predvsem v izjemni gostoti vozil v okolici naravnih turističnih
znamenitosti in lokacij (npr. soteska Vintgar, širše območje Kranjske Gore, območje Karavank…)

Redarstvo in občinska inšpekcija je v času letne sezone, v sodelovanju s policijo, izvajala ukrepe za
zagotavljanje minimalne pretočnosti prometa in ukrepe za varstvo občinske cestne infrastrukture.
Vse večje prireditve na območju delovanja MIR Jesenice, so bile zaradi epidemioloških razlogov
odpovedane ali izvedene pod strogimi pogoji in brez obiskovalcev, (Vitranc, Planica, Pokljuka…), zaradi
česar sodelovanje redarstva in inšpektorata ni bilo potrebno v obsegu, kot smo bili vajeni v preteklih
letih.
Naše aktivnosti so se izvajale v sodelovanju z organizatorji, občinskimi upravami, policijskimi postajami
Jesenice, Gorje in Kranjska Gora in so se nanašale predvsem na spremljanje stanja javnega reda v
okolici prireditev zaradi spoštovanja ukrepov in priporočil zaradi razglašene epidemije, v manjši meri
pa tudi na urejanje prometa. Enake aktivnosti smo izvajali, čeprav ne gre za prireditev, za območja
okoli pokopališč v času praznika spomina na mrtve.
Zaradi epidemiološkega stanja je bilo prilagojeno in omejeno tudi delovanje vzgojno izobraževalnih
ustanov (šole, vrtci), kar je pomenilo tudi veliko prilagajanja MIR-a za delovanja v novih okoliščinah.
Usmerjeni smo bili predvsem na spoštovanje ukrepov in priporočil Covid-19 pri prevozih otrok. MIR je
kljub vsemu, v začetku šolskega leta, v sodelovanju s področnimi SPV-ji, največ pozornosti posvetil
preventivnemu delovanju na področju prvih šolskih dni, varnih šolskih poti (nadzori v okolici šol,
pregledi varnih šolskih poti, deljenje odsevnikov, svetovanje…).
Izvajal se je stalen nadzor nad identificiranimi varnostno ogroženimi območji (npr. otroška igrišča,
stanovanjske soseske, parkovne površine, Stara Sava…) s ciljem preprečevati škodljiva ravnanja skupin
in posameznikov, ki se na javnem kraju vedejo nedostojno, nasilno in drzno, uporabljajo nevarne
predmete ali nevarne snovi, ki povzročajo hrup ali, uničujejo občinsko premoženje.
Prisotna je stalna pozornost zagotavljanju pretočnosti prometa, varstvo občinskih cest (posegi,
poškodovanja…) in skrbi za javni red in mir na splošno.
Občinsko redarstvo je bilo vključeno v nacionalne preventivne akcije nadzora uporabe mobilnih
telefonov med vožnjo, varnostnega pasu, varnosti pešcev in kolesarjev ter varnosti šolskih poti.

1.1. Kadrovske zadeve in izobraževanja
Do konca leta 2021 je bilo na MIR sistemiziranih 12 (dvanajst) delovnih mest in sicer;
- 1 DM vodja MIR,
- 2 DM občinski inšpektor,
- 7 DM občinski redar,
- 1 DM pravnik,
- 1 DM koordinator za CZ.

5

S 1. 3. 2021 se je z zaposlitvijo pravnice, v SOU MIR Jesenice pričelo izvajati skupne dogovorjene
naloge s področja pravne službe.
S 1. 7. 2021 se je z zaposlitvijo koordinatorke CZ, v SOU MIR Jesenice pričelo izvajati skupne
dogovorjene naloge s področja civilne zaščite.
S 1. 9. 2021 in s 13. 9 . 2021 sta z delom pričela dva nova občinska redarja, vendar se je z enim, zaradi
neuspešno opravljenega poskusnega dela, prekinilo delovno razmerje.
Trenutno je na SOU MIR Jesenice nezasedeno eno delovno mesto občinskega redarja.
Vsi zaposleni izpolnjujejo pogoje za opravljanje nalog na sistemiziranih delovnih mestih.
Za opravljanje nalog v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu je značilno, da se le-ta opravljajo v
dokaj kontinuiranem konfliktnem odzivanju okolice na njihovo izvajanje ukrepov. Tudi zaradi slednjega,
ves čas stremimo k visoki stopnji strokovnosti, zakonitosti in profesionalizma, ki ga zagotavljamo med
drugim tudi z udeležbo na različnih organiziranih izobraževanjih in strokovnih usposabljanjih, ki pa jih
je bilo zaradi zaostrenih pogojev Covid-19, v letu 2021 bistveno manj.
V letu 2021 smo imeli eno odpoved delovnega razmerja.
Inšpekcijski nadzor na občinskem nivoju je v zadnjih letih deležen velikih sprememb predvsem zaradi
stalnega širjenja stvarnih pristojnosti, saj je organ zaradi kvalitete dela in pozitivnih učinkov v okolju
kot tak prepoznan tudi na državni ravni. To se neposredno kaže v prenosu pooblastil iz strani državnih
inšpekcij na lokalni inšpekcijski organ, predvsem na področjih, kjer državne inšpekcijske niso dosegale
pričakovanih učinkov.
Nove pristojnosti se tako pripravljajo v modifikaciji Gradbene zakonodaje (dodatna pristojnost
obravnave nezahtevnih objektov), ZUreP (obravnava posegov v prostor, nadzor nad delom občinskega
urbanista, oglaševanje…), ZVO (dodatna obravnava gradbenih odpadkov, nadzor na javnimi
komunalnimi službami in vsemi državnimi predpisi izdanih na podlagi izvirne pristojnosti občine …),
nadzor nad brezpilotniki za redarstvo (uredba EU).
Trend dodeljevanja in širjenja pristojnosti tako redarstvu kot občinski inšpekciji se je nadaljeval tudi v
letu 2021.
Trenutna kadrovska reorganizacija je razbremenila inšpektorsko posadko z obravnavo prekrškovnih
postopkov in na eni strani povečala kvaliteto in učinkovitost prekrškovnih postopkov, na drugi strani pa
razbremenila inšpektorje prekrškovnih postopkov in tako okrepilo neposredno inšpektorsko delo.

1.2. Sodelovanje
MIR stalno sodeluje s policijo, varnostnimi službami, naravovarstveniki (Triglavski narodni park) in
različnimi rediteljskimi službami. Sodelovanje se kaže v skupnem delu na terenu (usmerjene
preventivne in poostrene aktivnosti, redno patruljiranje), pri izmenjavi informacij o dogodkih, ki
vplivajo na varnostno sliko v občinah, kot tudi pri izmenjavi izkušenj. Cilj tovrstnega sodelovanja je v
zmanjšanju stopnje kriminala, večji stopnji varnosti in reda ter zavarovanju javne infrastrukture in
naravnega okolja.

6

1.3. Izobraževanje
Izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja zaposlenih temeljijo na potrebah, ki se pokažejo pri
ocenjevanju dela in letnih razgovorih z zaposlenimi, kot tudi na podlagi potreb zaradi sprememb
zakonodaje.

1.4. Pooblastila, prisilna sredstva in pritožbe
Uporab prisilnih sredstev in prejetih pritožb na podlagi 19. člena Zakona o občinskem redarstvu na
delo oz. postopanje občinskega redarja ni bilo.
Beležimo en prekršek nedostojnega vedenja do uradne osebe.

1.5. Tehnična oprema in vozila
Prevozna sredstva so ena izmed osnovnih sredstev za delo in so zaradi nakupa in/ali najema ter
potrebnega vzdrževanja znaten strošek delovanja SOU MIR Jesenice.
MIR za svoje delo uporablja;
Redarstvo;
- Dacia Duster (specialno vozilo)
- VW Caddy (specialno vozilo)
- Motorno kolo MP3 (specialno vozilo)
- Električno kolo
- Gorsko kolo
Inšpektorat;
- Kia Sportage (civilno)
Obe redarski vozili sta opremljeni z aparatom AED (defibrilator) za nudenje pomoči pri izvajanju
temeljnih postopkov oživljanja, redarji so ustrezno usposobljeni za nudenje tovrstne pomoči.
Redarji in inšpektorji za svoje delo na terenu uporabljajo mobilne telefone kot delovne postaje, ki jih v
kombinaciji s prenosnimi tiskalniki potrebujejo za izvajanje prekrškovnih postopkov in uporabo
Geografsko informativnih sistemov Občin (GIS – Piso ali Kaliopa).
Redarji in inšpektorji za komunikacijo uporabljajo tudi prenosne radijske postaje z uporabo policijskega
sistema TETRA.

1.6. Sodelovanje v svetih, komisijah in odborih
Zaposleni so aktivno vključeni v različne komisije, odbore, društva in svete.
- komisija za občinske inšpektorje Skupnosti občin Slovenije,
- komisija za občinsko redarstvo Skupnosti občin Slovenije
- komisija za turizem Skupnosti občin Slovenije
- Svet za preventivo in varnost Občine Jesenice
- Svet za preventivo in varnost Občine Kranjska Gora
- Svet za preventivo in varnost Občine Gorje
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Svet za preventivo in varnost Občine Žirovnica
DMOMINS (društvo občinskih inšpektorjev Slovenije)

1.7. Odnosi z javnostmi in preventivne aktivnosti
Redarstvo in inšpektorat vsako leto sodelujeta pri organiziranju in predstavitvi s preventivnimi
vsebinami, kjer svojo dejavnost in pristojnosti približata zainteresirani javnosti. V letu 2021 so bile vse
tovrstne aktivnosti zaradi ukrepov proti širjenju Covid-19 odpovedane.
Zaradi slednjega je MIR Jesenice večjo pozornost namenil komunikaciji preko drugih medijev (lokalni
časopisi, občinska socialna omrežja…), kjer je bilo objavljenih več člankov o delovanju in pristojnostih
redarstva ter inšpektorata na območju občin ustanoviteljic in objavljanje različnih opozoril in pozivov.
Komuniciranje z javnostjo pomeni tudi neposredno dajanje odgovorov na pisanje občanov, na pobude
in na pripombe občanov. 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.
Sodelovanje z mediji je potekalo samostojno in z usklajevanjem preko služb občinskih uprav občin
ustanoviteljic.
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2. INŠPEKTORAT

Inšpektorat opravlja naloge inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem zakonov in občinskih predpisov
in drugih aktov občin ustanoviteljic s področij gradbene zakonodaje, občinskih cest, turistične takse,
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki,
oskrbi s pitno vodo, pogrebno dejavnostjo oziroma drugih področij na podlagi občinskih predpisov.
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravlja inšpektor kot uradna oseba s posebnimi pooblastili
in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor. Skladno z določili
Zakona o inšpekcijskem nadzoru je inšpektorat odgovarjal na pisna vprašanja posameznikov, podjetij in
institucij, ki so se nanašala na delovanje inšpekcije in preko medijev obveščal javnost o ugotovljenih
nepravilnostih ter o posledicah kršitev zakonov in drugih predpisov. Gre za oblike preventivnega
delovanja s ciljem zagotovitve spoštovanja predpisov.
V inšpekcijskih zadevah je bilo v letu 2021 obravnavanih 714 dogodkov (758), kar predstavlja 5,8%
zmanjšanje glede na lansko leto.
Največji delež inšpekcijskih obravnav je bil iz področja varstva občinskih cest (posegi, vegetacija,
varovalni pasovi, prekopi…), odpadkov in gradbenih zadev. V večini obravnavanih zadev so inšpekcijski
zavezanci nepravilnosti odpravili v roku, ki jim ga je določil inšpektor.
Še vedno se intenzivno ukvarjamo z obravnavami prijav iz področja gradbeništva (gradnje brez
gradbenega dovoljenja in gradnja v nasprotju s prostorskimi akti), kjer se je izkazala izredna
kompleksnost obravnavane materije in s tem povezane dolgotrajnosti upravnih inšpekcijskih
postopkov.

INŠPEKCIJSKE ZADEVE 2021
Področje

Občina
Žirovnica
30 (40)

Skupaj/delež

9 (11)
25 (19)
32 (24)

7 (19)
4 (6)
18 (17)

44 (6,2%)
41 (5,7%)
116 (16,2%)

42 (28)

54 (61)

34 (28)

222 (31,1%)

12 (27)

1 (1)

37 (9)

4 (2)

54 (7,6%)

Odstopi
Ostalo

4 (0)
32 (16)

0 (0)
8 (2)

1 (0)
12 (1)

0 (0)
6 (1)

5 (0,7%)
58 (8,1%)

SKUPAJ

293 (328)

111(115)

207 (202)

103 (113)

714 (758)

41,2 %
53 %

15,5 %
12 %

28,9 %
26 %

14,4 %
9%

Varstvo cest in promet

Občina
Jesenice
71 (75)

Občina
Gorje
36 (51)

23 (20)
6 (9)
53 (42)

5 (11)
6 (2)
13 (20)

92 (139)

Občina
Kranjska Gora
37 (77)

174 (24,4%)

(vegetacija, posegi, svetovanje, predlogi…)

Gradbeni zakon
Turistična taksa
Javni red in mir
(Odpadki, kurjenje, divja odlagališča, eko
otoki…)

V skupnost usmerjeno delo
(šole, mediji, odgovori, preventiva,
svetovanje…)

Komunalno področje
(voda, kanalizacija…)

%
% dogovor

Deleži števila prijav in ukrepov prikazujejo številčno stanje zadev.
MIR v skladu z dogovorom evidentira tudi delovni čas inšpektorjev po posameznih občinah.
Evidentirane ure v letu 2021 so prikazane v spodnji preglednici. Predpisani deleži po Odloku so
prikazani desno:
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Delo po urah v letu 2021:

INŠPEKTORAT URE 2021
ure
%
Jesenice
Kranjska Gora
Gorje
Žirovnica
skupaj

1539 (1500)
607 (491)
179 (288)
421 (352)
2746 (2631)

dogovor

56,05
22,10
6,52
15,33

53 %
26 %
12 %
9%

3. REDARSTVO
Na podlagi 3. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17) so občinski
redarji pristojni za izvajanje nalog, ki jim nalagajo zakoni in občinski predpisi. Skrbijo za javno varnost in
javni red na območju občine in sicer nadzorujejo varen in neoviran cestni promet v naseljih, varujejo
ceste in okolje v naseljih ter na občinskih cestah zunaj naselij, skrbijo za varnost na občinskih javnih
poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah ter varujejo javno premoženje, naravno in kulturno
dediščino.
V letu 2021 je bilo redarstvo, predvsem v času izvajanja ukrepov za omejevanje širjenja bolezni Covid19, primarno usmerjeno v neposredno pomoč občanom pri zagotavljanju reda, sodelovanje s
Občinam, organi CZ, policijo in inšpektorati. Pri neposrednem izvajanju pooblastil po Zakonu o
nalezljivih boleznih smo bili primarno usmerjeni v svetovanje in opozarjanje, ter na ta način poskušali
vplivati na individualno in kolektivno odgovornost občanov.
Veliko naših aktivnosti je bilo usmerjenih v usmerjanje in obvladovanje t.i. množičnih obiskov
posameznih rekreativnih oz. turističnih točk ali območij. V letni sezoni je bilo veliko aktivnosti
izvedenih za obvladovanje in blaženje izjemnih pritiskov prometa na lokalne in regionalne povezave.
Občinski redarji so prejeli 1092 (987) prijav občanov o kršitvah. Prijave so bile podane v različni
oblikah; elektronsko, telefonsko, pisno in ustno.
Zagotavlja se stalna telefonska dosegljivost v času 6-20 (delavniki) in 9-17 (vikendi in prazniki).

Redarstvo je pri svojem delu evidentiralo kršitve in ukrepalo:
REDARSTVO PREKRŠKOVNI UKREPI
Zap.
št
1
2
3
4

Opis
Prekrški (skupaj)
Radar
Ostalo
Opozorila

Leto 2021

Leto 2020
7044

3804

4228

982

2816

2822

419

763
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Št.
1
2
3
4

Opis
Prekrški (skupaj)
Radar
Ostalo
Opozorila
Skupaj %

REDARSTVO PREKRŠKOVNI UKREPI PO OBČINAH
2021
Jesenice
Kranjska Gora
Žirovnica
Gorje

Skupaj

2768 (1861)
1416 (436)
1352 (1425)
211 (344)

2782 (1729)
1527 (477)
1255 (1252)
190 (373)

198 (63)
180 (39)
18 (24)
2 (5)

1296 (151)
1105 (30)
191 (121)
16 (41)

7044 (3804)
4228 (982)
2816 (2822)
419 (763)

39,61 (48,92)

39,66 (45,45)

2,74 (1,65)

20,04 (3,96)

14.507 (8371)

V letu 2021 se je zaradi reorganizacije dela omogočila večja prisotnost redarjev na terenu in
posledično večja učinkovitost redarskega dela.
V letu 2021 je bil bistven poudarek na nalogah;
• varstvo občinskih cest,
• varstvo šibkejših udeležencev v prometu,
• usmerjanje in pomoč v prometu,
• umirjanje prometa,
• varstvo naravne in kulturne dediščine,
• parkiranje na prostoru za invalide,
• nedovoljeno kampiranje,
• parkiranje počitniških prikolic in avtodomov,
• nedovoljen poseg v občinske ceste,
• preobremenjena vozila v prometu,
• neupoštevanje prometne signalizacije,
• nedostojno vedenje do uradne osebe,
• kršitev obveznosti vodnikov živali,
• neupoštevanje odredbe za odstranitev zapuščenega vozila.
Občinski redarji so odredili 48 (44) odstranitev zapuščenih vozil z javnih površin. Dve vozili sta bili
odstranjeni z vozilom za odvoz vozil.
V nadaljevanju je prikaz opravljenih ur redarstva v letu 2021. Opravljenih je bilo skupaj 5765 (5197) ur
na terenu, ostale ure so bile porabljene za administrativna dela, usposabljanja, priprave na delo ipd.

Delo po urah v letu 2021;
REDARSTVO URE 2021
Jesenice
Kranjska Gora
Gorje
Žirovnica
Skupaj na terenu

ure

%

2753 (2826)
1963 (1246)
428 (466)
621 (659)
5765 (5197)

47,75 (54,38)
34,05 (23,98)
7,42 (8,97)
10,77 (11,56)

dogovor
53 %
26 %
12 %
9%
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3.1. OBČINA JESENICE - poročilo o delu v občini

V Občini Jesenice je bilo v letu 2021 ugotovljenih 2768 prekrškov, kar je ca 48 % več kot v preteklem
letu. Glede na lansko leto se je povečal predvsem delež ugotovljenih prekoračitev hitrosti. Delež
opozoril se je zmanjšal iz 344 na 211.
Delež ostalih ugotovljenih prekrškov (mirujoč promet, odpadki, JRM…) ostaja podoben preteklim
letom.
Inšpekcijski ukrepi v letu 2021 v občini Jesenice so se zmanjšali in sicer iz 382 na 293, glede na lansko
leto.
V občini je bilo v letu 2021 za 170.932,32 € (76.903,10 €) nakazil z naslova glob in sodnih taks.
Ukrepi in aktivnosti inšpektorata in redarstva so temeljili na takojšnjih odzivih na prijave ter obvestil o
domnevnih nepravilnostih. V letu 2021 je Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR) v sodelovanju z
občinsko upravo določal naloge na koordinacijskih sestankih predstavnikov občinske uprave in vodje
MIR.
Na območju Občine Jesenice so se kot najbolj problematična izkazala področja;
• Neustrezno odlaganje odpadkov na nekaterih EKO otokih. Redarstvo se na to problematiko
odziva s preventivnimi medijskimi obvestili ter z rednimi in poostrenimi nadzori.
• V letu 2021 kot specifičen problem ostaja prostorska ureditev in regulacija nedovoljenih
gradenj v okviru t.i. »urbanega vrtičkarstva«. Vrtičkarstva posebej ne ureja noben predpis,
tako da na terenu nastajajo nejasne situacije o tem kaj je dovoljeno in kaj ne, in se posegi
presojajo samo preko prostorskih aktov, ki so v tem delu nedorečeni in posege določajo
predvsem glede na namensko rabo celotnega območja.
Predlagamo, da se vrtičkarstvo ustrezno, predvsem pa enotno uredi z občinsko prostorsko
zakonodajo (OPN ali z Odlokom o urejanju podobe naselij in krajine, kot ga omogoča ZUREP2).
• Zaradi velike količine vozil in pomanjkanja parkirnih površin je v občini izstopajoča
problematika mirujočega prometa, predvsem v strnjenih stanovanjskih naseljih (npr.
Tavčarjeva, Revolucija, Center 2, Tomšičeva…).
• Sistem odvoza kosovnih odpadkov ni optimalen in je kot tak moteč za okolje, na kar kažejo
prijave občanov in lastne zaznave, saj kupi kosovnih in drugih odpadkov pred
večstanovanjskimi zgradbami dalj časa ležijo na zelenicah in ob ekoloških otokih, ko se čaka
odvoz komunalnega podjetja.
• Zaznaven ostaja problem vandalizma, povzročanja hrupa, smetenja in ne pobiranja pasjih
iztrebkov na nekaterih javnih površinah. Problematiko koordinirano nadzorujemo s policijo in
varnostno službo. Temu primerno se odziva tudi Občina Jesenice (postavitev video nadzornih
sistemov, opozarjanje, medijske objave…).
• V letu 2021 so se na območju občine Jesenice začeli večji gradbeni projekt, Predor Karavanke
– vzhodna cev, varnostno-tehnična nadgradnja železniškega predora Karavanke in nadgradnja
železniške proge od Jesenic do Lesc, kar je imelo (in ima) znaten vpliv na lokalni promet in
lokalno prometno infrastrukturo. MIR svoje nadzorne aktivnosti, zaradi varstva lokalne
infrastrukture, prilagaja tem okoliščinam.
• V letni sezoni 2021 smo se predvsem na območju občine Jesenice in širše, v občinah Gorje in
Kranjska Gora, prvič soočili z izjemnim povečanjem tranzitnega in tovornega prometa, kar je
povzročalo nadpovprečne pritiske na lokalne in regionalne prometne povezave ter jih zaradi
izjemnih količin vozil večkrat praktično ohromilo. Organiziran je bil operativni sestanek z vsemi
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deležniki za pripravo izvedbenih ukrepov za blaženje prometnih učinkov na lokalno okolje.
MZI je bilo pozvano k pripravi celostne operativne strategije za obvladovanje prometnih tokov
v letni sezoni na tem delu.
Občasni množični obiski Javorniških in Jeseniških Rovt ter Planine pod Golico, kar je ohromilo
promet na tem delu zaradi velike količine osebnih vozil. Vzpostavilo se je sodelovanje z
deležniki na tem delu, kjer se je s skupnimi močmi obvladovalo prometne pritiske na tem delu.
Urejenost parkirnih površin na območju Blejske Dobrave so je izkazala za pozitivno, sploh v
času letne sezone v povezavi s sotesko Vintgar. Nadzor redarstva poteka in ni pokazal
bistvenih težav.

Prometne ureditve v okolici šol in vrtcev so pomemben dejavnik občutka varnosti v prometu in
urejenosti bivalnega okolja. Redarstvo ima zato velik poudarek na urejanju, umirjanju in urejenosti
prostora v okolici šol, vrtcev in drugih javnih zgradb in površin sploh v času pred začetkom šolskega
pouka.
Redarji so pri nadzoru hitrosti, nadzorne točke določali na podlagi podatkov iz predhodnih meritev,
podatkov iz obvestilnih tabel »Vi vozite« in na podlagi predlogov SPV, KS in občanov.
MIR nadaljuje z nadzorom nad izredno rabo občinskih cest in morebitnimi poškodovanji in onesnaženji
le-teh.
MIR aktivno sodeluje pri izvedbi in nadzoru prireditev in dogodkov, kjer je organizator ali sodelujoča
pri organizaciji Občina Jesenice.

3.2. OBČINA KRANJSKA GORA – poročilo o delu v občini

V Občini Kranjska Gora je bilo v letu 2021 ugotovljenih 2782 prekrškov, kar je ca 58 % več kot v
preteklem letu. Glede na lansko let se je povečal predvsem delež ugotovljenih prekoračitev hitrosti.
Delež opozoril se je zmanjšal iz 373 na 190.
Delež ostalih ugotovljenih prekrškov (mirujoč promet, odpadki, JRM…) ostaja podoben preteklim
letom.
Inšpekcijski ukrepi v letu 2021 v Občini Kranjska Gora ostajajo na podobni ravni kot preteklo leto.
V občini je bilo v letu 2021 za 184.790,28€ (89.654,71€) nakazil z naslova glob in sodnih taks.
Ukrepi in aktivnosti inšpektorata in redarstva so temeljili na takojšnjih odzivih na prijave ter obvestil o
domnevnih nepravilnostih. V letu 2021 je Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR) v sodelovanju z
občinsko upravo določal naloge na koordinacijskih sestankih predstavnikov občinske uprave in vodje
MIR.
Na območju občine Kranjska Gora so se kot najbolj problematična izkazala področja;
• Neustrezno odlaganje odpadkov na nekaterih EKO otokih. Redarstvo se na to problematiko
odziva s preventivnimi medijskimi obvestili ter z rednimi in poostrenimi nadzori.
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Zaznaven ostaja problem smetenja in ne pobiranja pasjih iztrebkov na nekaterih javnih
površinah. Problematiko koordinirano nadzorujemo s policijo. Temu primerno se odziva tudi
Občina Kranjska Gora (opozarjanje, medijske objave…).
Občasni množični obiski posameznih lokacij (Rateče, Podkoren, Srednji Vrh, Planica, Kranjska
Gora), kjer je mirujoč promet hromil ostali promet na tem delu. Redarstvo nadzorne aktivnosti
prilagaja tem okoliščinam in pri delu redno sodeluje s policisti PP Kranjska Gora.
Nedovoljeno kampiranje na lokacijah, ki za to niso namenjene. Redarstvo izvaja poostrene
nadzore samostojno, kot tudi z nadzorniki TNP in policisti.
Obsežnost nadzora nad plačevanjem in upravičenostjo rabe občinskih javnih parkirnih površin.
Kot pozitivna se je izkazala uvedba nadzornikov.

Prometne ureditve v okolici šol in vrtcev so pomemben dejavnik občutka varnosti v prometu in
urejenosti bivalnega okolja. Redarstvo ima zato velik poudarek na urejanju, umirjanju in urejenosti
prostora v okolici šol, vrtcev in drugih javnih zgradb in površin predvsem v času pred začetkom
šolskega pouka.
Redarji so pri nadzoru hitrosti, nadzorne točke določali na podlagi podatkov iz predhodnih meritev,
podatkov iz obvestilnih tabel »Vi vozite« in na podlagi predlogov SPV, KS in občanov.
MIR nadaljuje z nadzorom nad izredno rabo občinskih cest in morebitnimi poškodovanji in onesnaženji
le-teh.
MIR aktivno sodeluje pri izvedbi in nadzoru prireditev in dogodkov, kjer je organizator ali sodelujoča
pri organizaciji Občina Kranjska Gora.

3.3. OBČINA ŽIROVNICA – poročilo o delu v občini

V Občini Žirovnica je bilo v letu 2021 ugotovljenih 198 prekrškov. Glede na lansko leto se je povečal
predvsem delež ugotovljenih prekoračitev hitrosti iz 39 na 180 ukrepov. Delež opozoril se je zmanjšal
iz 5 na 2.
Delež ostalih ugotovljenih prekrškov (mirujoč promet, odpadki, JRM…) ostaja podoben preteklim
letom.
Inšpekcijski ukrepi v letu 2021 v občini Žirovnica ostajajo na podobni ravni kot preteklo leto.
V občini je bilo v letu 2021 za 21.782,68 (7.175,00€) nakazil z naslova glob in sodnih taks.
Ukrepi in aktivnosti inšpektorata in redarstva so temeljili na takojšnjih odzivih na prijave ter obvestil o
domnevnih nepravilnostih. V letu 2021 je Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR) v sodelovanju z
občinsko upravo določal naloge na koordinacijskih sestankih predstavnikov občinske uprave in vodje
MIR.
Na območju občine Žirovnica so se kot najbolj problematična izkazala področja;
• V občini Žirovnica, v naselju Moste, se na zasebnem zemljišču že več let, kot okoljsko zelo
moteče zaznava pojav kopičenja poškodovanih, izrabljenih in neregistriranih vozil. S to težavo
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se že več let, predvsem zaradi neustrezne zakonodaje, večinoma neuspešno ukvarjajo
občinska in posamezne državne inšpekcije.
V tem delu se Občinskim organom kot možnost ureditve stanja predlaga, da skladno z določili
132. člena ZUREP-3, ki stopi v uporabo s 1.6.2022, pristopi k pripravi in sprejemu prostorskega
predpisa z zakonsko osnovo, in sicer Odloka o urejenosti naselij in krajine, kjer se lahko
predpiše konkretne pogoje in pravila ravnanja pri posegih v prostor tudi na zasebnih
površinah, po zgledu Občinskih prostorskih načrtov.
Prav tako v naselju Moste je zasebna lokacija, ki je že več let obremenjena z odpadki, ki so tam
ostala kot posledica preteklega specifičnega načina bivanja in nedovoljenih dejavnosti
takratnih prebivalcev romske skupnosti. Nedovoljeno odložene odpadke se obravnava v
inšpekcijskem postopku, vendar je izvršba in s tem povezana sanacija, zaradi statusa
zavezancev, že več let neuspešna.
V naselju Breg se pri konkretnem posamezniku na zasebnem zemljišču pogosto pojavlja težava
nedovoljenega kopičenja in predelave komunalnih odpadkov, ki jih MIR sprotno obravnava v
prekrškovnih in inšpekcijskih postopkih.
Neustrezno občasno odlaganje odpadkov na nekaterih EKO otokih. Redarstvo se na to
problematiko odziva s preventivnimi medijskimi obvestili ter z rednimi in poostrenimi nadzori.
Občasni množični obiski doline Završnica z motornimi vozili in posledično otežen ali
onemogočen promet na tem delu zaradi nedovoljenega parkiranja. Redarstvo nadzorne
aktivnosti za blaženje in regulacijo prometnih pritiskov prilagaja tem okoliščinam in pri delu
sodeluje tako z Občino Žirovnico kot tudi s policisti PP Jesenice. Kot izjemno pozitivno
ocenjujemo pristop Občine Žirovnica k celostnemu urejanju tega območja.
Zaznaven ostaja problem smetenja in ne pobiranja pasjih iztrebkov na določenih kmetijskih in
javnih površin v občini. Redarstvo se na to problematiko odziva s preventivnimi medijskimi
obvestili ter z rednimi in poostrenimi nadzori.
Nedovoljeno kampiranje in prenočevanje na nedovoljenih mestih. Redarstvo izvaja poostrene
nadzore samostojno, kot tudi s policisti.

Ukrepi in aktivnosti inšpektorata in redarstva so temeljili na takojšnjih odzivih na prijave ter obvestil o
domnevnih nepravilnostih. Ukrepi občinske inšpekcije so bili največkrat opravljeni zaradi varstva
občinskih ceste in občinska zemljišča, nedovoljene gradnje in nedovoljenega odlaganja odpadkov.
Naloge redarstva so bile povezane z nadzorom mirujočega prometa, urejanjem prometa na
prireditvah, sodelovanjem pri varovanju otrok na poti v šolo, nadzorom hitrosti z radarskimi merilniki,
spoštovanjem reda na območjih otroških igrišč, osnovne šole, Završnice, Glence, Cesarske ceste,
kmetijskih površin na Bregu ter nadzorom obveznosti lastnikov psov.
Zaradi težav s pasjimi iztrebki na javnih, prometnih in kmetijskih površinah se redno nadzoruje posest
pribora za čiščenje iztrebkov in uporabe povodca.
MIR se aktivno vključuje tudi v sodelovanje pri izvedbi prireditev, kjer so bili organizatorji Občina
Žirovnica ali njeni javni zavodi. V teh primerih je nudil pomoč pri urejanju prometa ter izvajal naloge
varovanja reda na in v okolici prireditev, ki pa z vidika varnosti niso problematične.
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3.4. OBČINA GORJE - poročilo o delu v občini

V občini Gorje je bilo v letu 2021 ugotovljenih 1296 prekrškov. Glede na lansko leto se je povečal delež
ugotavljanja prekoračitev hitrosti. Delež opozoril se je zmanjšal iz 41 na 16.
Povečal se je tudi delež ugotovljenih ostalih prekrškov (mirujoč promet, kampiranje, odpadki, JRM…).
Inšpekcijski ukrepi v letu 2021 v občini Gorje ostajajo na podobni ravni kot v lanskem letu, temeljijo pa
predvsem na obravnavah s področja nedovoljenih posegov v cestno infrastrukturo, s področja
odpadkov in področja nedovoljenih gradbenih posegov.
Ukrepi in aktivnosti inšpektorata in redarstva so temeljili na takojšnjih odzivih na prijave ter obvestila o
domnevnih nepravilnostih. Velika večina nepravilnosti je bila saniranih in urejenih na podlagi izrečenih
inšpekcijskih opozoril.
V občini je bilo v letu 2021 za 56.069,51€ (34.987,47€) nakazil z naslova glob in sodni taks.
Ukrepi in aktivnosti inšpektorata in redarstva so temeljili na takojšnjih odzivih na prijave ter obvestil o
domnevnih nepravilnostih. V letu 2021 je Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR) v sodelovanju z
občinsko upravo določal naloge na koordinacijskih sestankih predstavnikov občinske uprave in vodje
MIR.
Na območju občine Gorje so se kot izstopajoča izkazala področja;
• Neustrezno odlaganje odpadkov na nekaterih EKO otokih. Redarstvo se na to problematiko
odziva s preventivnimi medijskimi obvestili ter z rednimi in poostrenimi nadzori.
• Sezonski množični obisk soteske Vintgar. Redarstvo nadzorne aktivnosti za blaženje in
regulacijo prometnih pritiskov prilagaja tem okoliščinam in pri delu sodeluje tako z Občino
Gorje, kot s TD Gorje ter s policisti PP Bled.
• Zaznaven ostaja problem smetenja in ne pobiranja pasjih iztrebkov na določenih kmetijskih in
javnih površinah v občini. Redarstvo se na to problematiko odziva s preventivnimi medijskimi
obvestili ter z rednimi in poostrenimi nadzori.
• Nedovoljeno kampiranje in prenočevanje na nedovoljenih mestih. Redarstvo izvaja poostrene
nadzore samostojno, kot tudi s policisti.
Ukrepi in aktivnosti inšpektorata in redarstva so temeljili na takojšnjih odzivih na prijave ter obvestil o
domnevnih nepravilnostih. Ukrepi občinske inšpekcije so bili največkrat opravljeni zaradi varstva
občinskih cest in občinskih zemljišč, nedovoljene gradnje in nedovoljenega odlaganja odpadkov.
Večina nepravilnosti je bila odpravljena ali sanirana po izdanem inšpekcijskem opozorilu.

4. PREKRŠKOVNI ORGAN IN PRAVNE ZADEVE
Postopki o prekrških sodijo v področje pravne obdelave kršiteljev, ki jih v okviru skupne občinske
uprave izvaja sodelavka s področja pravnih zadev in višja redarka. V tem okviru se vodi prekrškovne
postopke tako za potrebe redarstva kot inšpektorata, saj skupna občinska uprava nastopa kot enovit
prekrškovni organ na podlagi odloka o ustanovitvi.
Pravnica SOU MIR Jesenice se je poleg vodenja prekrškovnih postopkov, redno in aktivno vključevala v
postopek sprejemanja lokalnih in nacionalnih pravnih aktov, s pregledom in modifikacijo pripravljenih
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predlogov, ki so posredno ali neposredno vplivali na delo SOU na področju Občin ustanoviteljic. V teh
postopkih so bili podani konkretni predlogi za izboljšanje učinkovitosti materialnih predpisov.
V letu 2021 je SOU MIR Jesenice ugotovila in obravnavala 7044 (3804) prekrškov.
V postopkih o prekrških je bilo skupno za 433.169,79 € (208.720,28 €) plačanih glob in sodnih taks
prekrškovnega organa.
Prekrški

Odločbe

Opozorila

ZSV

Poizvedbe

FURS

KT

Ustavljeni
postopki

Delež
%

2768

182

211

120

629

191

962

105

32,24

1296

205

16

55

1438

12

617

56

23,05

2782

196

189

101

1998

59

1087

107

40,66

198

35

2

25

227

5

138

19

4,05

7044

618

418

301

4292

267

2804

287

100%

JESENICE
GORJE
KRANJSKA
GORA
ŽIROVNICA
SKUPNO

5. CIVILNA ZAŠČITA
Civilna zaščita je v okviru SOU MIR Jesenice pričela z delovanjem s 1. 7. 2021.
Težiščne naloge na področju zaščite in reševanja v letu 2021 so bile usmerjene v nudenje pomoči za
zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (pomoč pri organizaciji
množičnega cepljenja, organizaciji prevzema in distribucije zaščitne opreme iz blagovnih rezerv…).
Prve mesece dela je bil opravljen pregled stanja po občinah s področja dela in obveznosti na področju
civilne zaščite.
Opravljeni so bili koordinacijski sestanki z vodstvi občin ustanoviteljic in poveljstvom CZ občin, ki so
predstavili organiziranost in delovanje Civilne zaščite ter način dela na področju zaščite in reševanja v
posamezni občini.
Seznanitev z nevarnostmi in izzivi, s katerimi se soočajo posamezne občine na področju varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
Operativni sestanki s poveljniki CZ občin in pregled stanja načrtov zaščite in reševanja.
Začetek usklajevanja in pisanja načrtov zaščite in reševanja ter ocen ogroženosti po dogovorjeni
sistematiki.
Z izpostavo URSZR Kranj smo začeli usklajevati evidence vpisanih članov štabov in enot CZ pri
posameznih občinah.
V sodelovanju z URSZR in podjetjem HITEC Luxembourg S.A., smo 20. septembra 2021 organizirali
predstavitev aplikacije ALPDIRIS za predstavnike enot CZ, PGD- jev, GARS-a, postaj GRS, predstavnikov
PP, štirih občin, ki jih pokriva MIR in širše.

17

S poveljstvom CZ Občine Jesenice, Oddelkom za okolje in prostor Občine Jesenice, Geološkim zavodom
RS aktivno spremljamo in sodelujemo pri koordinaciji preventivnih del, sanacije in monitoringa zaradi
nevarnosti sprožitve zemeljskih plazov, ki se nahajajo v zaledju Koroške Bele, Javorniškega Rovta in
Planine pod Golico.

Gregor JARKOVIČ, mag.
Vodja skupne občinske uprave
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