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1. UVOD 
 
Skupna uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo je bila ustanovljena dne 5. 2. 2008 na 

podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in 

redarstvo« sedmih občin soustanoviteljic: Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova - Polhov 

Gradec, Borovnica, Log - Dragomer in Horjul«, v nadaljevanju SU MIRED.  

 

Letno poročilo o delu SU MIRED za leto 2011 je pripravljeno na podlagi 11. člena Dogovora 

o medsebojnih pravicah, obveznostih  in odgovornostih,  s katerim so podrobno določene 

pravice in obveznosti občin ustanoviteljic do organa skupne občinske uprave »Medobčinski 

inšpektorat in redarstvo« in vsebuje naslednje elemente: 

• prikaz pogojev in načina dela inšpekcije, 

• podatke o opravljenih inšpekcijskih nadzorih po posameznih občinah, 

• podatke o ugotovljenih kršitvah in izrečenih ukrepih ter odpravi nepravilnosti, 

• poročilo o delu redarstva, 

• finančno poročilo, 

• ocena izvajanja občinskega programa varnosti. 

 

Naloge, pristojnosti in delovne postopke Inšpektorata in Redarstva določajo naslednji zakoni 

in predpisi: 

-  Zakon o inšpekcijskem nadzoru 

-  Zakon o prekrških 

-  Zakon o splošnem upravnem postopku 

-  Zakon o redarstvu 

-  odloki občin ustanoviteljic. 

 
 

2. ORGANIZIRANOST 
 

2.1 KADRI 

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Medobčinskem inšpektoratu in 

redarstvu določa, da ima le ta dve notranji organizacijski enoti: inšpektorat in redarstvo. V SU 

MIRED je bilo ob koncu koledarskega leta zaposlenih 12 javnih uslužbencev. 

 

2.2 PRIPAD ZADEV NA POSAMEZNEGA INŠPEKTORJA OZIROMA REDARJA 

Povprečno je v letu 2011 en inšpektor opravil 150 inšpekcijskih pregledov in uvedel 50 

prekrškovnih postopkov. 

Medobčinski redarji so v letu 2011 izvedli skupaj 5613 ukrepov in izdali 2005 plačilnih 

nalogov zoper mirujoči promet, 3290 plačilnih nalogov zoper prekoračitev hitrosti, 1 plačilni 

nalog zoper javni red in mir. Obravnavali so 44 zapuščenih vozil in izdali 7 plačilnih nalogov 

zoper lastnike zapuščenih vozil.  
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2.3 IZOBRAŽEVANJE 

Inšpektorja in redarji so se v letu 2011 udeležili strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj s 

področja sprememb zakonodaje v cestnem prometu in prekrškov. Medobčinski redarji, ki so 

zaključili osnovno usposabljanje pred tremi leti, so se udeležili petdnevnega obdobnega 

usposabljanja na Policijski akademiji, ter ga uspešno zaključili s preizkusom znanja. 

 

2.4 POGOJI ZA DELO 

SU MIRED deluje v najemnih prostorih, ki glede na število zasedenih delovnih mest 

zadoščajo in ustrezajo potrebam dela. Sedež SU MIRED je v stavbi Črni orel na Vrhniki, 

Cankarjev trg 4. 

Tehnično - informacijsko opremo sprotno obnavljamo in informacijski sistem ustrezno 

nadgrajujemo. 

Vozni park zadostuje potrebam za nemoteno opravljanje dela. 

 

 
3. DEJAVNOST INŠPEKTORATA 

3.1 PRISTOJNOSTI INŠPEKCIJSKEGA IN PREKRŠKOVNEGA ORGANA 

Inšpektorji v inšpekcijskih postopkih po uradni dolžnosti opravljajo nadzor nad spoštovanjem 
predpisov lokalne skupnosti oziroma zakonov.    
Poudarek inšpekcijskega nadzora je predvsem na:  
• občinskih cestah,  

• kanalizaciji,  

• plakatiranju,  

• zapuščenih vozilih,  

• vključevanju v redni odvoz in ravnanju s komunalnimi odpadki,  

• oskrbi s pitno vodo,  

• odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda,  

• ter drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.  

V primeru ugotovljenih kršitev in nepravilnosti inšpektorji ukrepajo v skladu z zakonskimi 
pooblastili. 
 
Medobčinski inšpektorat je  tudi prekrškovni organ in vodi inšpekcijske in prekrškovne 
postopke v občinah ustanoviteljicah:    
                                                  
 
                                                     INŠPEKCIJSKI NADZOR 

 
 
1.  
  
 
   
  
 
 
 
2.  
 

UPRAVNI POSTOPEK 

IZVRŠILNI 
UPRAVNI 
POSTOPEK 

UREDITVENA   
ODLOČBA 

 

 
CILJ: UREDITEV STANJA 

PREKRŠKOVNI POSTOPEK 
ODLOČBA O 
PREKRŠKU 

 
ZA NAZAJ/PRETEKLOST 
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Slika:1 

 

Na podlagi Zakona o prekrških inšpektorji kot pooblaščene uradne osebe vodijo prekrškovne 

postopke, ki se uvedejo zoper storilce ob ugotovitvah kršitev, ki so v predpisih oziroma 

zakonih opredeljeni kot prekrški, in za katere je predpisana globa. Prekrškovni postopki se 

uvedejo na podlagi inšpekcijskega postopka ali pa na podlagi pisnega predloga 

oškodovanca, državnega tožilca ali državnega organa, nosilca javnih pooblastil ali 

samoupravne lokalne skupnosti.   

V prekrškovnih postopkih se na podlagi ZP izrekajo različni prekrškovni ukrepi, kot so 

opozorilo, opomin in globa, plačilni nalogi za stroške postopkov ali obdolžilni predlogi 

sodiščem. 

 

3.2 DRUGE AKTIVNOSTI INŠPEKTORATA 

V okviru drugih aktivnosti Inšpektorata v letu 2011 smo: 

- zagotavljali dostop do informacij javnega značaja in do določenih dokumentov organa, v 

skladu z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Zakona o varstvu 

osebnih podatkov, 

- sodelovali pri pripravi oziroma spremembah različnih Odlokov občin soustanoviteljic, 

- odgovarjali na vprašanja posameznikov, podjetij in institucij ter različnih medijev, 

- izvedli skupne akcije z JP KPV s ciljem zagotavljati spoštovanje Odloka o ravnanju z 

odpadki,  

- pripravili Letno poročilo SU MIRED, 

- pripravili poročilo o realiziranih odhodkih za financiranje skupnega opravljanja posameznih  

  nalog občinske uprave v proračunskem letu 2010. 
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3.3 STATISTIČNI PODATKI MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA O OPRAVLJENI INŠPEKCIJSKIH PREGLEDIH IN IZREČENIH  
UKREPIH V LETU 2011 

 

 
 

 

 
ŠTEVILO IZRČENIH UKREPOV 

 

 
UPRAVNI UKREPI 

 
PREKRŠKOVNI UKREPI 

 
SKUPAJ 

 
 
        OBČINA 

ŠTEVILO 
OPRAVLJENIH 

INŠPEKCIJSKIH 
PREGLEDOV 

Zapisnik o 
opravljenem 

inšpekcijskem 
pregledu 

 Sklepi izdani 
med 

postopkom  

Odločba o 
odpravi 

nepravilno
sti 

 
 
SKUPAJ 

 
Obvestilo 
kršitelju 

 
Odločba o 
prekršku 

 
Plačilni 

nalog za 
sodno 
takso 

 
Predlog 
za določitev 
uklonilnega 
zapora 

 
Zahteva 
za sodno 
varstvo 

 
ŠTEVILO 

UVEDENIH 
PREKRŠK. 

POSTOPKOV 

 
VRHNIKA 

127 117 8 1 126 76 65 50 7 8 76 

 
LOGATEC 

15 16 3 0 19 2 1 1 1 0 2 

 
BREZOVICA 

76 72 0 1 73 9 2 3 0 0 5 

DOBROVA-
POLHOV GRADEC 

13 15 1 0 16 0 0 0 0 0 0 

 
BOROVNICA 

28 30 0 0 30 7 5 5 1 0 7 

 
LOG-DRAGOMER 

20 14 2 1 17 16 12 6 2 6 12 

 
HORJUL 

5 3 0 0 3 1 1 0 0 1 1 

SKUPAJ 284   103 

 
Preglednica 1 
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3.4 PREGLED KRŠITEV PO POSAMEZNIH OBČINAH V INŠPEKCIJSKIH POSTOPKIH 

 
 

3.4.1 VRHNIKA 

 

 
 
 
 

3.4.2 OBČINA LOGATEC 

 

53

7

7

27

6

OBČINA LOGATEC

POSEGANJE NA OBČINSKO CESTO

NEDOV.ODLGANJE KOMUN.ODP.

ODVAJANJE ODPADNE/PADAVINSKE 
VODE

ODSTOP

DRUGO
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3.4.3 OBČINA BREZOVICA 

 

4

24

10

8
29

17

8

OBČINA BREZOVICA

NASIPANJE ZEMLJIŠČ

POSEGANJE NA OBČINSKO CESTO

NEDOV.ODLGANJE KOMUN.ODP.

ODVAJANJE ODPADNE/PADAVINSKE 
VODE

KRŠENJE ODLOKA O PITNI VODI

ODSTOP

DRUGO

 
 
 
 
 

3.4.4 OBČINA DOBROVA - POLHOV GRADEC 

 

31

23
15

8

8

15

OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC

NASIPANJE ZEMLJIŠČ

POSEGANJE NA OBČINSKO CESTO

NEDOV.ODLGANJE KOMUN.ODP.

ODVAJANJE ODPADNE/PADAVINSKE 
VODE

KRŠENJE ODLOKA O PITNI VODI

ODSTOP
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3.4.5 OBČINA BOROVNICA 

7

39

33

7

14

OBČINA BOROVNICA

NASIPANJE ZEMLJIŠČ

POSEGANJE NA OBČINSKO CESTO

NEDOV.ODLGANJE KOMUN.ODP.

ODVAJANJE ODPADNE/PADAVINSKE 
VODE

DRUGO

 
 

3.4.6 OBČINA LOG - DRAGOMER 

60

10

20

10

OBČINA LOG-DRAGOMER

POSEGANJE NA OBČINSKO CESTO

NEDOV.ODLGANJE KOMUN.ODP.

ODSTOP

DRUGO

 
 
 

3.4.7 HORJUL 

40

20

40

OBČINA HORJUL

POSEGANJE NA OBČINSKO CESTO

ODVAJANJE ODPADNE/PADAVINSKE 
VODE

ODSTOP
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3.4.8 PREGLED KRŠITEV V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH 
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4. DEJAVNOST REDARSTVA 

4.1 PRISTOJNOSTI REDARSTVA 

Na podlagi določil 3. člena Zakona o občinskem redarstvu so občinski redarji pristojni za 
izvajanje nalog katere 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 in na občinskih cestah zunaj naselij,  
– skrbijo za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,  
– varujejo javno premoženje, naravno in kulturno dediščine,  
– vzdržujejo javni red in mir. 
 
 
 

4.2 DRUGE AKTIVNOSTI REDARSTVA 

- aktivno sodelovanje v delovni skupini za problematiko Občinskega redarstva pri 
Skupnosti občin Slovenije, 

- aktivno sodelovanje v Svetih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občin 
ustanoviteljic, 

- sodelovanje pri urejanju prometne signalizacije v občinah ustanoviteljicah, 
- sodelovanje pri pripravi odlokov, 
- sodelovanje v akciji »varna šolska pot« 
- sodelovanje pri akciji Agencije za varnost cestnega prometa pri zmanjševanju hitrosti 

enoslednih vozil, 
- sodelovanje pri večjih prireditvah v občinah ustanoviteljicah, 
- skupno izvajanje akcij z inšpektorji SU MIRED (ogrožanje varne uporabe javne ceste, 

odlok o varstvu JRM – čiščenje iztrebkov domačih živali, vodenje psov na povodcu).  
 

 

4.3 PREGLED UKREPOV REDARJEV PO POSAMEZNIH OBČINAH 

4.3.1 Občina Vrhnika  

Na območju Občine Vrhnika je bilo izvedenih 2736 ukrepov, 1478 ukrepov je bilo zoper 

lastnike nepravilno parkiranih vozil. Izvedenih je bilo 1054 ukrepov zoper prekoračitv hitosti. 

Uvedenih je bilo 26 postopkov zoper zapuščena vozila, zoper lastnike zapuščenih vozil so 

bili izdani 4 plačilni nalogi. Izveden je bil 1 ukrep zoper kršitelja javnega reda miru, zaradi 

nedostojnega vedenja do pooblaščene uradne osebe. Izdanih je bilo 178 opozoril. 

Prekrškovni organ je v 910 primerih posredoval kazenske točke na Ministrstvo za 

pravosodje.  

S strani kršiteljev je bilo pri prekrškovnem organu vloženih 35 ugovorov in 170 zahtev za 

sodno varstvo. Izdanih je bilo 45 plačilnih nalogov za sodne takse. 

Kršitelji so v 1906 primerih plačali globo prostovoljno. Davčnemu uradu je bilo podanih 393 

zahtevkov za prisilno izterjavo. Izterjanih je bilo 162 plačilnih nalogov. Okrožnemu sodišču so 

bili podani 3 predlogi za določitev uklonilnega zapora. Podanih je bilo 21 obdolžilnih 

predlogov. 
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4.3.2 Občina Logatec 

Na območju Občine Logatec je bilo izvedenih 422 ukrepov. Izdanih je bilo 380 plačilnih 

nalogov zoper lastnike nepravilno parkiranih vozil in 40 izečenih opozoril. Uvedenih je bilo 7 

postopkov zoper zapuščena vozila. Izdana sta bila 2 plačilna naloga zoper lastnike 

zapuščenih vozil. Na območju Občina Logatec se ne izvaja meritev hitrosti motornih vozil s 

stacinarnim merilnikom hitrosti. 

Prekrškovnemu organu je bilo s strani kršiteljev podanih 17 ugovorov in 2 zahteve za sodno 

varstvo. Izdanih je bilo 12 plačilnih nalogov za sodne takse. 

Kršitelji so v 306 primerih plačali globo prostovoljno. Davčnemu uradu je bilo podanih 53 

zahtevkov za prisilno izterjavo. Izterjanih je bilo 32 plačilnih nalogov. Okrožnemu sodišču so 

bili podani 3 predlogi za določitev uklonilnega zapora.  

 

4.3.3 Občina Brezovica  

Na območju Občine Brezovica je bilo izvedenih 789 ukrepov. Izdanih je bilo 41 plačilnih 

nalogov zoper lastnike nepravilno parkiranih vozil, 729 plačilnih nalogov zaradi prekoračitve 

hitrosti. Uvedeni so bili 3 postopki zoper zapuščena vozila, izdan je bil 1 plačilni nalogi zoper 

lastnika zapuščenega vozila. Izdanih je bilo 5 opozoril.  

Prekrškovni organ je v 670 primerih posredoval kazenske točke na Ministrstvo za 

pravosodje.  

Prekrškovnemu organu je bilo s strani kršiteljev podanih 4 ugovori in 127 zahtev za sodno 

varstvo. Izdanih je bilo 18 plačilnih nalogov za sodne takse.  

Kršitelji so v 606 primerih plačali globo prostovoljno. Davčnemu uradu je bilo podanih 123 

zahtevkov za prisilno izterjavo. Izterjanih je bilo 52 plačilnih nalogov. Podanih je bilo 13 

obdolžilnih predlogov. 

 

4.3.4 Občina Dobrova – Polhov Gradec 

V Občini Dobrova – Polhov Gradec je bilo izvedenih 541 ukrepov. Izdanih je bilo 20 plačilnih 

nalogov zoper lastnike nepravilno parkiranih vozil, 509 plačilnih nalogov zaradi prekoračitve 

hitrosti. Izrečena so bila 3 opozorila. 

Prekrškovni organ je v 443 primerih posredoval kazenske točke na Ministrstvo za 

pravosodje.  

Prekrškovnemu organu je bil s strani kršiteljev podan 1 ugovor in 94 zahtev za sodno 

varstvo. Izdanih je bilo 15 plačilnih nalogov za sodno takso. 

Kršitelji so v 433 primerih plačali globo prostovoljno. Davčnemu uradu je bilo podanih 94 

zahtevkov za prisilno izterjavo. Izterjanih je bilo 34 plačilnih nalogov. Podanih je bilo 9 

obdolžilnih predlogov. 

4.3.5 Občina Borovnica 

Na območju Občine Borovnica je bilo izvedenih skupaj 68 ukrepov. Izdanih je bilo 57 

plačilnih nalogov zoper lastnike nepravilno parkiranih vozil. Izrečenih je bilo 11 opozoril. 

Uvedenih je bilo 8 postopkov zoper zapuščena vozila, zoper lastnike zapuščenih vozil ni bil 
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izdan plačilni nalog. Na območju Občina Borovnica se ne izvaja meritev hitrosti motornih 

vozil s stacinarnim merilnikom hitrosti. 

Prekrškovnemu organu so bili s strani kršiteljev podani 3 ugovori in 2 zavtevi za sodno 

varstvo.  

Kršitelji so v 40 primerih plačali globo prostovoljno. Davčnemu uradu je bilo podanih 10 

zahtevkov za prisilno izterjavo. Izterjani so bili 4 plačilni nalogi. Sodišču sta bila podana 2 

predloga za določitev uklonilnega zapora. 

4.3.6 Občina Log - Dragomer               

Na območju Občine Log - Dragomer je bilo izvedenih skupaj 705 ukrepov. Izdanih je bilo 24 

plačilnih nalogov zoper lastnike nepravilno parkiranih vozil in 660 plačilnih nalogov zaradi 

prekoračitve hitrosti. Izrečenih je bilo 5 opozoril. 

Prekrškovni organ je v 583 primerih posredoval kazenske točke na Ministrstvo za 

pravosodje.  

Prekrškovnemu organu je bilo s strani kršiteljev podanih 96 zahtev za sodno varstvo. Izdanih 

je bilo 20 plačilnih nalogov za sodne takse.  

Kršitelji so v 511 primerih plačali globo prostovoljno. Davčnemu uradu je bilo podanih 116 

zahtevkov za prisilno izterjavo. Izterjanih je bilo 44 plačilnih nalogov. Podanih je bilo 16 

obdolžilnih predlogov. 

4.3.7 Občina Horjul 

V Občini Horjul je bilo izvedenih 352 ukrepov. Izdanih je bilo 5 plačilnih nalogov zoper 

lastnike nepravilno parkiranih vozil in 281 plačilnih nalogov zaradi prekoračitev hitrosti.  

Prekrškovni organ je v 289 primerih posredoval kazenske točke na Ministrstvo za 

pravosodje.  

Prekrškovnemu organu sta bila s strani kršiteljev podana 2 ugovora in 56 zahtev za sodno 

varstvo. Izdanih je bilo 13 plačilnih nalogov za sodne takse. 

Kršitelji so v 286 primerih plačali globo prostovoljno. Davčnemu uradu je bilo podanih 44 

zahtevkov za prisilno izterjavo. Izterjanih je bilo 14 plačilnih nalogov. Podanih je bilo 9 

obdolžilnih predlogov. Okrožnemu sodišču bil podan 1 predlog za določitev uklonilnega 

zapora.  
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4.4 STATISTIČNI PREGLED IZREČENIH UKREPIH MEDOBČINSKEGA REDARSTVA V 
LETU 2011 

UKREPI 2011        

          
  VRH LOG BRE DPG BOR LD HOR SKUPAJ 

          
OPOZORILA   178 40 5 3 11 5 0 242 

          
UKREPI - PN MIR. PROMET 1478 380 41 20 57 24 5 2005 

HITROST 1054 0 729 509 0 660 338 3290 

JRM 1 0 0 0 0 0 0 1 

ZAPUŠČENA 
VOZILA 

4 2 1 0 0 0 0 7 

SKUPAJ 2537 382 771 529 57 684 343 5303 

          
OBDOLŽILNI 
PREDLOGI 

  21 0 13 9 0 16 9 68 

          
UKREPI SKUPAJ   2736 422 789 541 68 705 352 5613 

          
          

UGOVORI IN ZAHTEVE ZA SODNO 
VARSTVO 

        

         
  VRH LOG BRE DPG BOR LD HOR SKUPAJ 

          
PODANI UGOVORI   35 17 4 1 3 0 2 62 

          
PODANA ZSV   170 2 127 94 2 96 56 547 

          
       SKUPAJ 609 
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5. FINANČNO POROČILO SKUPNE UPRAVE MIRED 
 

5.1 Preglednica zneskov glob in sodnih taks v letu 2011 Skupne uprave MIRED 

 

 
 
 
 

FINAČNO POROČILO        

            VRH LOG BRE DPG BOR LD HOR SKUPAJ 

          PLAČANE 
GLOBE 
2011 

164.839,04 14.885,00 99.284,35 64.690,82 2.913,62 82.708,11 42.226,35 471.547,29 

          NEPLAČANE 
GLOBE 
2011 

40.008,88 3.155,79 19.436,91 13.470,00 320,00 23.223,80 7.415,91 107.031,29 

                    SKUPAJ 
NEPČANE 

GLOBE 
PRED 2011 

32.551,29 5.507,91 14.768,58 7.666,05 860,00 6.465,00 3.977,39 71.796,22 

          PLAČANE 
SODNE 

TAKSE - PO 

2.131,30 550,00 210,00 130,00 293,65 541,80 210,00 4.066,75 

          NEPLAČANE 
SODNE 

TAKSE - PO 

150,00 0,00 200,00 50,00 0,00 200,00 100,00 700,00 

          PLAČANE 
SODNE 
TAKSE - 

SODIŠČA 

1.035,00 475,00 1.050,00 925,00 0,00 1.080,00 500,00 5.065,00 

          NEPLAČANE 
SODNE 
TAKSE - 

SODIŠČA 

150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

SKUPAJ 
PRIHODKI 

OBČIN 
LETO 2011 

583.345,33  

TERJATVE 
PRED 2011 

71.796,22 

SODNE 
TAKSE 
SODIŠČ 

5.365,00 
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5.2 Financiranje SUMIRED 

 
Zakon o financiranju občin (ZFO-1, Ur.l. RS št. 123/06, 57/08, 36/11) v  26. členu določa 

skupno opravljanje nalog občinske uprave. (1) Občini se v tekočem letu zagotavljajo dodatna 

sredstva iz državnega proračuna v višini 50 odstotkov v preteklem letu realiziranih odhodkov 

njenega proračuna za financiranje, v skladu z zakonom organiziranega skupnega opravljanja 

posameznih nalog občinske uprave. (2) Za posamezne naloge iz prejšnjega odstavka se 

štejejo:  

– naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva;  

– naloge notranjega finančnega nadzora in proračunskega računovodstva;  

– upravne ter strokovne naloge na področju urejanja prostora ter  

– naloge na področju zagotavljanja in izvajanja javnih služb.  

(3) Minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, 

predpiše vrsto odhodkov, način poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanja sredstev iz 

prvega odstavka tega člena. (4) Občina je do sredstev iz prvega odstavka tega člena 

upravičena za financiranje tistih nalog iz drugega odstavka tega člena, ki se opravljajo za dve 

ali več občin in jih opravljajo zaposleni, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje strokovne 

izobrazbe. 

 

Na podlagi navedenega člena ZFO-1 in Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o 

realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega 

opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, št. 66/07) vodja  

skupne občinske uprave predloži Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in 

regionalno politiko najpozneje do 31. marca tekočega leta poročilo o realizaciji odhodkov 

skupne občinske uprave. Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in 

regionalno politiko v roku 30 dni po prejetju popolnega zahtevka z odredbo ugotovi višino 

odhodkov za financiranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave v 

preteklem proračunskem letu ter določi zneske sofinanciranja in roke nakazil. 

 

V letu 2010 so občine ustanoviteljice za financiranje delovanja skupne občinske uprave 

(MIRED) plačale skupaj 326.094,30 evrov. Podatki o zneskih financiranja in zneskih 

sofinanciranja (vrnjena sredstva s strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in 

regionalno politiko) so razvidni iz spodnje tabele:  
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OBČINA 
(2009) 

 
Znesek 

sofinanciranja 

 
1 

 
Vrhnika 

 
46.744,38 € 

 
2 

 
Logatec 

 
34.500,33 € 

 
3 

 
Brezovica 

 
29.222,86 € 

 
4 

Dobrova- Polhov 
Gradec 

 
22.228,07 € 

 
5 

 
Borovnica 

 
11.042,08 € 

 
6 

 
Log - Dragomer 

 
10.941,51 € 

 
7 

 
Horjul 

 
8.367,92 € 

 
 
 
 
 
 
 
Za leto 2011 je bil sprejet proračun v višini 400.562 evrov. Končna realizacija proračuna 

znaša 374.981,56 evrov. Odhodki in izdatki MIRED v letu 2011 so razvidni iz Proračunske 

kartice za leto 2011: 

 

 

Opis Veljavni    
plan 

Realizacija 

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 412.171,60 374.981,56 

Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki 
zaposlenim - medobčinski inšpektorat 

252.571,60 246.867,73 

Materialni stroški - medobčinski inšpektorat 148.100 119.265,51 

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 

11.500 8.848,32 
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6. OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI 
 

 
Lokalna skupnost je z uveljavitvijo Zakona o občinskem redarstvu postala soodgovorna za 
stanje javne varnosti ter javnega reda in miru na svojem območju. Zakon o lokalni 
samoupravi v 21. členu določa, da občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev med 
drugim opravlja tudi naloge občinskega redarstva in inšpekcijskega nadzora. Občine Vrhnika, 
Logatec, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Borovnica, Log – Dragomer in Horjul so 
sprejele Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Borovnica, Log – 
Dragomer in Horjul« ter v skladu s prvim odstavkom 6. člena Zakona o občinskem redarstvu 
pripravile in sprejele občinske programe varnosti. Z občinskimi programi varnosti so na 
podlagi ocene varnostnih razmer občine podrobneje določile vrsto in obseg nalog 
občinskega redarstva ter drugih služb, ki lahko pomagajo k dvigu kakovosti življenja in 
bivanja občanov ter večji stopnji varnosti javnega prostora v lokalni skupnosti. Občinski 
program varnosti in ocena njegovega izvajanja morata tako postati izhodišče za operativne 
načrte vseh služb, ki zasledujejo zgoraj opisani cilj. 
 
Občinski program varnosti je sestavljen iz: 
 

1. Posnetka stanja oz. statističnega prikaza občine 
2. Ocene varnostnih razmer 
3. Opredelitve varnostnih potreb občine 
4. Ciljev občinskega programa varnosti 
5. Organiziranosti in načina dela medobčinskega redarstva 

 
V skladu z drugim odstavkom 6. člena Zakona o občinskem redarstvu morajo občinski organi 
najmanj enkrat letno oceniti izvajanje občinskega programa varnosti. Ocena izvajanja 
občinskega programa varnosti v letu 2011 temelji na podlagi letnega poročila  Skupne 
občinske uprave medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Vrhnika, Logatec, 
Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Borovnica, Log – Dragomer in Horjul (v nadaljevanju: 
SU MIRED). 
 

6.1 POSNETEK STANJA OZ. STATISTIČNI PRIKAZ OBČINE 

 
Pri opisu občin, njenih organiziranosti in statističnih podatkov občine ni sprememb, ki bi 
vplivale na varnostne razmere, potrebe in cilje občin ter na organiziranost in način dela 
upravnih in nadzornih služb. 

 

6.2 OCENA VARNOSTNIH RAZMER 

 
Ocena stanja varnosti je podana na podlagi letnega poročila SU MIRED. Glede na obstoječo 
oceno se podatki o varnostnem stanju spreminjajo na področju prometne varnosti, predvsem 
zaradi konstantnega izvajanja merjenja hitrosti motornih vozil s samodejnim merilnikom 
hitrosti. 
 

6.2.1 Ogroženost cestnega prometa v naseljih in izven naselja  

 
Na področju prometne varnosti je zaznati trend zmanjševanja prekrškov nepravilnega 
parkiranja vozil, kot posledica konstantnega nadzora medobčinskega redarstva. Zaradi 
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konstantnega nadzora hitrosti motornih vozil v občinah Vrhnika, Brezovica, Dobrova – 
Polhov Gradec, Log – Dragomer in Horjul, je zaznati na krajih kjer se pogosto izvajajo 
meritve hitrosti trend upadanja kršitev prehitre vožnje v naseljih, še posebej na cestah, 
katere se uporabljajo za lokalni promet. 
 
 

6.2.2 Ogroženost okolja 

 
Ob vedno večji okoljski osveščenosti, so ogrožanje in posegi v okolje vedno bolj opazni in s 
tem pričakovanja občanov, da se nepravilnosti ugotovijo ter s hitrim in učinkovitim 
ukrepanjem pristojnih služb tudi odpravijo. V letu 2011 so se Občine ustanoviteljice SU 
MIRED pridružile akciji »STOP divjim odlagališčem na Barju«, s katero je bilo počiščenih 
veliko črnih odlagališč odpadkov na območju Ljubljanskega barja. V posameznih primerih 
prijav, je (kljub  temu, da je šlo za zadeve iz pristojnosti okoljske inšpekcije) prijave preverjala 
občinska inšpekcija in kršitelje seznanjala z ugotovitvami, s pravilnim postopkom ravnanja ter 
z zagroženimi kaznimi.  
 
 

6.2.3 Vpliv varnostnih razmer v sosednjih občinah 

 
Vplivi negativnih varnostnih razmer v sosednjih občinah niso bili zaznani. 
 

6.2.4 KLJUČNE UGOTOVITVE 

 
Stanje na področju varnosti cestnega prometa v naseljih se v občinah ustanoviteljicah SU 
MIRED izboljšujejo. Varovanje okolja in izboljšanje življenjskih razmer je, zaradi vedno večjih 
zahtev občanov, področje, ki bo zahtevalo jasno ureditev vedenja in ravnanj občanov, prav 
tako pa tudi jasno določitev nalog in aktivnosti javne službe. 
 
 

6.3 OPREDELITEV VARNOSTNIH POTREB OBČINE 

 
Zadovoljevanje varnostnih potreb občin temeljijo na delu policije ter na sodelovanju 
medobčinskega redarstva in inšpekcije, ki izvajata naloge po pooblastilu in v skladu z 
možnostmi ukrepanja na podlagi veljavne zakonodaje. V manjši meri se varnostne potrebe 
zadovoljujejo preko drugih služb (varnostne službe, državne inšpekcije). Vsebina že 
načrtovanih varnostnih potreb občin ustanoviteljic SU MIRED, se ne spreminja v delu, kjer 
ima na zadovoljevanje le-teh vpliv lokalna skupnost. Za občane, je pomembno zavarovanje 
življenjskega in bivalnega okolja, ki zagotavlja kvalitetno življenje v občini, ki pa je povezano 
s skrbjo za javno infrastrukturo (javne zgradbe, javne ceste in poti, rekreacijske in druge 
javne površine) ter zagotavljanjem javnega reda in miru. Izgradnja nove prometne 
infrastrukture na regionalni cesti Brezovica – Logatec (izgradnja pločnikov, kolesarskih stez, 
izgradnja križišča na priključku avtoceste na Vrhniki, izgradnja avtocestnega izvoza Log, in 
druge investicije), posledično pomeni podlago za večjo prometno varnost, ki pa bo povezana 
tudi z ustreznim izvajanjem nadzora. 
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6.4 CILJI OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI 

 

Cilji občinskega programa varnosti so razdeljeni na strateške in operativne cilje. Strateški cilji 

kažejo na splošno varnostno potrebo lokalne skupnosti in se v obravnavanem obdobju ne 

spreminjajo. Se pa pojavljajo potrebe po uvajanju novih aktivnosti in ukrepov pri operativnih 

ciljih. Neizpolnjevanje teh ciljev se neposredno kaže pri varnosti in zadovoljstvu občanov, in 

sicer na področjih: varovanje okolja in varnost naravne in kulturne dediščine, varstvo javnega 

reda in miru ter varnost cestnega prometa. 

 

Osnovni strateški cilj delovanja SU MIRED je izvajanje učinkovitega inšpekcijskega in 

redarskega nadzora in zagotavljanje preventivnega delovanja z namenom zagotoviti 

spoštovanje pravnih predpisov in s tem zadovoljstva uporabnikov in širše družbene 

skupnosti. Delo SU MIRED bo v prihodnje usmerjeno v ozaveščanje ljudi, komunikaciji z 

njimi in preventivnemu delovanju. Cilj nadzora bo usmerjen predvsem k preprečevanju 

kršitev in k preprečevanju situacij pri katerih lahko pride do pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki 

bi lahko imele škodljive posledice za ljudi, premoženje in skupnost. Delo SU MIRED bo 

prioritetno usmerjeno k obdelavi bistvenih kršitev, ki predstavljajo večjo nevarnost za javni 

interes in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. 

 

Delo pooblaščenih uradnih oseb SU MIRED bo usmerjeno, da se inšpekcijski in prekrškovni 

postopki zaključijo v čim krajšem času, brez nepotrebnega podaljševanja in zavlačevanja 

postopkov, vendar ne na škodo zakonitosti delovanja. Pri opravljanju neposrednega nadzora 

oziroma izvrševanju svojih pooblastil pooblaščene uradne osebe posegajo v delovanje 

pravnih in fizičnih oseb le v obsegu, ki je nujno potreben za zagotovitev učinkovitosti 

nadzora. Za pravnomočno zaključene prekrškovne postopke je potrebno v roku pristopiti k 

vodenju postopkov za prisilno izterjavo glob in stroškov postopka. 

 

Delovanje SU MIRED naj se kaže predvsem v spoštovanju predpisov, zlasti na področju 

posegov na ceste, varovanja okolja ter spoštovanja zakonskih omejitev na področju 

mirujočega prometa in hitrosti motornih vozil v naseljih. Zmanjšati želimo predvsem hitrost 

motornih vozil v naseljih, število nepravilno parkiranih vozil, posegov v varovalni pas in 

cestišča občinskih cest brez izdanega soglasja občine, doseči večje zavedanje za varstvo 

cesta, prijavljanja nedovoljenega odlaganja odpadkov, upoštevanje navodil glede 

oglaševanja, predhodnega zanimanja investitorjev o omejitvah na gradbenem področju in 

podobno. Prav tako bo SU MIRED še naprej podajala pobude za spremembe občinskih 

odlokov, ki bi pripomogle k učinkovitejšemu delu naše službe ter za splošno izboljšanje 

stanja v posameznih občinah ustanoviteljicah SU MIRED.  

 

Operativni cilji SU MIRED so sistematično pokrivanje področij in s tem odkrivanje 

nepravilnosti, izboljšanje kvalitete dela ter s pogosto prisotnostjo na terenu in s preventivnim 

delovanjem zagotoviti čim boljše upoštevanje predpisov na vseh področjih, v mejah 

pristojnosti pooblaščenih uradnih oseb SU MIRED, vključitev medobčinske redarske službe v 

različna področja nadzora, učinkovitost organa pri odločanju v upravnih postopkih, učinkovito 

vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, pomoč občinam ustanoviteljicam pri pripravi 

novih občinskih odlokov ter usklajevanju obstoječih s trenutno veljavno zakonodajo, uvajanje 

projekta občinskega programa varnosti ter vzpostavitev kvalitetnega in učinkovitega 

sodelovanja s redarskimi službami v celotni državi, policijo, varnostnimi službami ter drugimi 

službami, ki se ukvarjajo s področjem varnosti v občinah ter zagotovitev večjega obsega 
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inšpekcijskega nadzora, ki je potreben in aktualen prav v vseh občinah ustanoviteljicah SU 

MIRED.  

 
 

6.5 ORGANIZIRANOST IN NAČIN DELA MEDOBČINSKEGA REDARSTVA 

 

Na podlagi zgoraj navedenih ciljev ter v povezavi s sprejetimi občinskimi programi varnosti 

posameznih občin ustanoviteljic in v skladu z določbami ZORed si je SU MIRED zastavila 

operativne naloge medobčinske redarske službe. Naloge na področju zagotavljanja varnega 

in neoviranega cestnega prometa v naseljih obsegajo izvajanje nadzora nad ustavljenimi in 

parkiranimi vozili ter ovirami v naselju, urejanje in nadziranje prometa na cestah subjektov 

samoupravnih lokalnih skupnosti in državnih cestah v naselju, izvajanje nadzora nad 

ravnanjem udeležencev cestnega prometa v območju umirjenega prometa in območju za 

pešce, ugotavljanje kršitev določb o varstvu cest in okolja v naselju in na občinskih cestah 

zunaj naselja ter izvajanje nadzora hitrosti motornih vozil s samodejno merilno napravo, v 

katerih se prekrški slikovno dokumentirajo. Poleg teh nalog cilj OPV obsega tudi naloge na 

področju zagotavljanja varnosti cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, 

naloge na področju zagotavljanja varnosti na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih 

javnih površinah, naloge na področju zagotavljanja varnosti javnega premoženja, naravne in 

kulturne dediščine ter naloge na področju vzdrževanja javnega reda in miru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na Vrhniki, 12. marec 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Številka: 069-9/2012-1 
Datum: 12.3.2012 


