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1. UVOD 
 

Letno poročilo o delu Skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin 

Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Borovnica, Log - 

Dragomer in Horjul (v nadaljevanju: SOU MIRED) za leto 2021, je pripravljeno na podlagi 

drugega odstavka 14. člena Dogovora o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih 

(št. 069-2/2016-1, z dne 29.01.2016), s katerim so podrobno določene pravice in obveznosti 

občin ustanoviteljic do organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo.  

 

Letno poročilo SOU MIRED za leto 2021 vsebuje naslednje elemente: 

• prikaz pogojev in načina dela medobčinske inšpekcije, 

• poročilo o delu medobčinskega redarstva, 

• poročilo o delu pravne službe, 

• podatke o opravljenih inšpekcijskih nadzorih po posameznih občinah, 

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

• finančno poročilo, 

• ocena izvajanja občinskega programa varnosti. 

 

Naloge, pristojnosti in delovne postopke skupne občinske uprave določajo državni in občinski 

akti. 

 

SOU MIRED opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva in občinskega 

redarstva, naloge vodenja in odločanja v prekrškovnih postopkih ter naloge pravne službe. 

 

Predpisi občin ustanoviteljic inšpekcijski in redarski nadzor natančneje usmerjajo predvsem na 

področja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanja s 

komunalnimi odpadki, odlaganja komunalnih odpadkov, graditve v varovalnih pasovih 

občinskih cest, objekte iz pristojnosti nadzora občinskih inšpektoratov, upravljanja in 

vzdrževanja občinskih cest, urejanja, vzdrževanje in upravljanje javnih tržnic in plakatnih mest, 

upravljanja in urejanja javnih parkirišč, parkiranja in mirujočega prometa v naseljih, turističnih 

taks, označevanja cest, ulic, naselij in zgradb, aktivnosti v zadevah kršenja republiških 

predpisov in drugih področij, ki jih določajo ter urejajo občinski predpisi. 

 

SOU MIRED izvaja aktivnosti tudi v zadevah kršenja državnih predpisov ter opravlja 

inšpekcijski in redarski nadzor nad izvajanjem določb državne zakonodaje, kjer so pristojnosti 

prenesene na lokalno raven in sicer predvsem po določbah Zakona o pravilih cestnega 

prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.; v 

nadaljevanju: ZPrCP), Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. 

US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F; v nadaljevanju: ZCes-1), Zakona o varstvu javnega 

reda in miru (Ur. l. RS, št. 70/06 in 139/20; v nadaljevanju: ZJRM-1), Gradbenega zakona 

(Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ-1; v 

nadaljevanju: GZ), ter po določbah drugih državnih predpisov, ki nalagajo pristojnost nadzora 

Skupni občinski upravi. 

 

V okviru pravne službe, SOU MIRED vodi celotne kadrovske zadeve zaposlenih v SOU 

MIRED, nudi pomoč občinam soustanoviteljicam na področju pravnih aktov iz pristojnosti, 

podaja pojasnila, odloča o informacijah javnega značaja in izvaja druge naloge, ki sodijo v 

pristojnost pravne službe SOU MIRED. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2982
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-21-3091
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2012
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1474
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1878
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2630
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0978
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0315
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3972
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V letu 2021 je SOU MIRED nadzirala in izvajala nadzor nad spoštovanjem Odlokov vlade RS 

in Odredb županov občin ustanoviteljic v zvezi z zajezitvijo širjenja epidemije COVID-19. 

Prihajalo je do razlik v delovanju organa zaradi razglašene epidemije Covid-19. Povečana je 

bila odsotnost zaposlenih in prilagajalo se je delo na terenu, ki je bilo usklajeno s smernicami.  

2. SPLOŠNO O DELOVANJU ORGANA 

2.1. Kadri 
 

SOU MIRED ima naslednje notranje organizacijske enote: 

1. inšpektorat  

2. medobčinsko redarstvo 

3. pravna služba. 

 

V SOU MIRED je bilo v začetku leta 2021 skupaj zaposlenih 13 uslužbencev, in sicer vodja 

SOU MIRED - inšpektor, vodja Medobčinskega redarstva - inšpektor, vodja Pravne službe - 

inšpektor, 1 inšpektor, 1 svetovalec, 2 občinska redarja svetovalca in 6 občinskih redarjev. V 

juniju 2021 je bila 1 občinska redarka svetovalka razporejena na delovno mesto svetovalke. Z 

mesecem septembrom je z delovnim razmerjem prenehal 1 občinski redar, vodenje 

Medobčinskega redarstva je zaradi reorganizacije prevzel vodja skupne občinske uprave. 

Konec leta 2021 je bilo v SOU MIRED tako skupaj 12 zaposlenih in sicer: sicer vodja SOU 

MIRED - inšpektor, vodja Pravne službe - inšpektor, 2 inšpektorja, 2 svetovalca, 1 občinski 

redar svetovalec in 5 občinskih redarjev. 

 

Za nujno potrebno strokovno, učinkovito in usklajeno izvrševanje nalog v letu 2022 SOU 

MIRED predvideva zaposlitev 2 dodatnih občinskih redarjev. 

 
 

2.2. Izobraževanje 
 

V letu 2021 smo se zaposleni udeležili strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj s področja 

sprememb zakonodaje, kolikor je bilo to v okviru Covid situacije mogoče. 

 
 

2.3. Pogoji za delo 
 

SOU MIRED trenutno deluje na naslovu Cankarjev trg 6 a, nad trgovino Depo. Naslov SOU 

MIRED, Cankarjev trg 4, 1360 Vrhnika ostaja nespremenjen, saj so trenutni prostori začasni 

oziroma le za čas do obnove prostorov SOU MIRED. Stavba Črni orel na Vrhniki, Cankarjev 

trg 4, namreč ni bila več ustrezna iz vidika varnostnih kriterijev stavbe. Velika prednost trenutne 

lokacije je varnost ter enotna vstopna točka v prostore SOU MIRED. 

 

Tehnično - informacijsko opremo sprotno obnavljamo in informacijski sistem ustrezno 

nadgrajujemo.  
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Organ ima v uporabi pet osebnih vozil. Vozilo v katerem je vgrajen samodejni merilnik hitrosti 

ter obe vozili, kateri sta opremljeni s predpisano opremo občinskega redarstva, so najeti. Ostali 

dve vozili sta v lasti občin. 

 

3. POROČILO O DELU NA PODROČJU INŠPEKCIJSKEGA NADZORA 
 

3.1. Pristojnost in aktivnosti inšpekcijske službe 
 

Občinski inšpektorji po uradni dolžnosti v inšpekcijskih postopkih opravljajo nadzor nad 

spoštovanjem občinskih, zakonskih in podzakonskih predpisov. 

  

Poudarek inšpekcijskega nadzora je v letu 2021 bil predvsem na ukrepih za zajezitev COVID-

19, ter na: 

• občinskih cestah,  

• kanalizaciji,  

• vključevanju v redni odvoz in ravnanju s komunalnimi odpadki,  

• zadevah iz pristojnosti po gradbenem zakonu, 

• turistični taksi,  

• odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda,  

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

 

Občinski inšpektorji smo v primeru ugotovljenih kršitev in nepravilnosti ukrepali skladno z 

veljavnimi predpisi in v okviru svojih pristojnosti. 

 

Poleg navedenega smo v letu 2021: 

- 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, 

- pripravili poročilo o realiziranih odhodkih za financiranje skupnega opravljanja posameznih  

nalog občinske uprave v proračunskem letu 2021. 

 

Medobčinski inšpektorat je tudi prekrškovni organ. Kot tak po uvedbi inšpekcijskega postopka 

uvedbe tudi prekrškovni postopek (poleg že uvedenega inšpekcijskega postopka), v kolikor 

ugotovi podlago za uvedbo tudi le-tega. Ukrepi, ki jih lahko izreče inšpektor so tako lahko 

upravni (izdaja odločbe o odpravi pomanjkljivosti ali omejitev ali prepoved) ali prekrškovni 

(izrek globe za storjeni prekršek ali drugega z zakonom predpisanega ustreznega ukrepa) ter 

izvršbeni (predpisan postopek prisilne izvršitve izrečenih upravnih ukrepov). Zaradi 

navedenega v nadaljevanju podajamo poročilo najprej glede uvedenih inšpekcijskih 

postopkov, nato pa tudi glede prekrškovnih postopkov. 
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1. INŠEPKCIJSKI (UPRAVNI) POSTOPEK  UREDITVENA ODLOČBA  

IZVRŠILNI UPRAVNI POSTOPEK (CILJ: UREDITEV STANJA) 

 

2. PREKRŠKOVNI POSTOPEK  ODLOČBA O PREKRŠKU (SANKCIONIRANJE 

ZA NAZAJ/PRETEKLOST) 

 

 

Inšpektorat je pri Skupnosti občin Slovenije sodeloval v Delovni skupini za občinsko inšpekcijo 

in Komisiji za obravnavo vprašanj s področja delovanja skupnih občinskih uprav pri SOS. 

Delovna skupina je aktivno pristopila k reševanju problemov, s katerimi se srečujejo občinski 

inšpektorati. Z aktivnim delom je odpravila mnogo ovir za ažurno delo občinskih inšpektoratov. 

 

V letu 2021 je bil izvajan tudi nadzor nad spoštovanjem Odlokov vlade RS in Odredb županov 

občin ustanoviteljic v zvezi z zajezitvijo epidemije Covid-19.   

 

3.2. Delovanje po posameznih občinah v upravnih inšpekcijskih postopkih 
 

Občinski inšpektorji so uvedli inšpekcijski postopek na podlagi lastne zaznave kršitve ali na 

podlagi prejete prijave, pritožbe, sporočila ali druge vloge iz svoje pristojnosti.  

 

V letu 2021 je bilo prejetih 321 prijav na področju inšpekcijskega nadzora. Skupaj s postopki 

po uradni dolžnosti je bilo uvedenih 173 inšpekcijskih postopkov, od tega največ takih, ki so 

vezani na nedovoljene posege v občinske ceste. Sledijo postopki, ki se nanašajo na 

nedovoljene gradnje ter na področje nedovoljenega odlaganja odpadkov. 

 

 

Graf 1: Prejete prijave po občinah 
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Graf številka 2: Uvedeni inšpekcijski postopki po občinah 

 

Prijave, ki niso bile podlaga za uvedbo inšpekcijskega postopka so se nanašale na prekrške 

neznatnega pomena.  

 

Prijave s področja inšpekcijskega nadzora, ki niso v pristojnosti SOU MIRED, so bile pred 

uvedbo inšpekcijskega postopka odstopljene v reševanje pristojnim inšpekcijskim organom 

(takih je bilo 35 prijav), največ je bilo odstopljenih Inšpektoratu RS za okolje in prostor (31 

odstopov), sledijo inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (2 odstopa), 

inšpektorat za delo (1 odstop) ter inšpektorat za promet (1 odstop). Tri zadeve so bile 

odstopljene Javnemu komunalnemu podjetju, dve zadevi pa sta bili odstopljeni policiji.  
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Graf številka 3: Odstopljene prijave drugim inšpekcijskim službam 

 

49 izmed prejetih prijav se je nanašalo na nepravilno parkiranje in 23 na zapuščena vozila. 

Predmetnih prijav ni obravnavala inšpekcijska služba, ampak so bile predane redarski službi. 

 

Poleg navedenega so bile v leto 2021 prenesene tudi še nerešene zadeve, predvsem izvršbe 

in nedokončani inšpekcijski postopki. V letu 2021 je bil zaključen 1 upravni inšpekcijski 

postopek pričet v letu 2017, 5 upravnih inšpekcijskih postopkov pričetih v letu 2018, 6 upravnih 

inšpekcijskih postopkov pričetih v letu 2019 ter 19 upravnih inšpekcijskih postopkov pričetih v 

letu 2020.  

 

Od 173 pričetih postopkov v letu 2021, jih je bilo v istem letu zaključenih 131. 

 

 
Graf številka 4: Zaključeni in nezaključeni postopki v letu 2021 
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Inšpekcija sodeluje tudi z organi in organizacijami na področju krajevne pristojnosti in sicer 

pretežno na področju varovanja okolja in posegov v prostor oziroma javne površine. Inšpekcija 

je med drugim prejela tudi vloge občanov, s katerimi se ti obračajo na inšpekcijo v zvezi z 

upravnimi postopki, ki so v pristojnosti občin ali drugih državnih organov. Poleg navedenega 

je inšpekcija tudi svetovalni organ občinam soustanoviteljicam v zadevah iz stvarne pristojnosti 

slednjih. V navedenih zadevah, katerih je letno več deset, inšpekcija občinam 

soustanoviteljicam posreduje tako pisne kot tudi ustne informacije.  

 
 

3.2.1.  Občina Vrhnika 

Na področju Občine Vrhnika je bilo v letu 2021 prejetih 133 prijav. 

 

9 prijav je bilo odstopljenih Inšpektoratu RS za okolje in prostor, 2 prijavi pa sta bili posredovani 

policiji. 

 

Z območja Občine Vrhnika je bilo prejetih 30 prijav v zvezi z nepravilnim parkiranjem in 10 

prijav v zvezi z zapuščenimi vozili. Navedene prijave so bile predane redarski službi. 

 

S postopki po uradni dolžnosti je bilo skupaj uvedenih 57 inšpekcijskih postopkov, od tega jih 

je bilo 42 v istem letu tudi že zaključenih.  

 

16 je bilo postopkov, ki se tičejo raznega poseganja v varovalni pas ceste oziroma cestni svet, 

10 postopkov se je nanašalo na nedovoljene gradnje, 8 postopkov pa je bilo vodenih v zvezi z 

nedovoljenim odlaganjem odpadkov. Ostali postopki so bili vodeni zaradi kurjenja v naravnem 

okolju, odvodnjavanja, navažanja materiala in zasipanja parcel, blatnega cestišča, vandalizma 

in ostalo. 

 

 
Graf številka 5: Uvedeni inšpekcijski postopki v Občini Vrhnika 
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Zaključen je bil 1 inšpekcijski postopek začet v letu 2019 (s področja nedovoljene gradnje) ter 

5 inšpekcijskih postopkov začetih v letu 2020 (2 postopka s področja posega v varovalni pas 

občinske ceste ter po 1 postopek s področja nedovoljene gradnje, nedovoljenega nasipavanja 

ter nadzora po reki Ljubljanici).  

 

V letu 2021 je bilo zaključenih tudi 42 postopkov pričetih v letu 2021. 

 

Občinski inšpektorji so na podlagi določb, ki urejajo ceste, redno mesečno izvajali nadzor nad 

prevoznostjo in vzdrževanjem občinskih cest in o morebitnih nepravilnostih obveščali 

upravljalca. 

 

3.2.2. Občina Brezovica  

V letu 2021 je bilo v Občini Brezovica prejetih 66 prijav.  

 

7 prijav je bilo odstopljenih Inšpektoratu RS za okolje in prostor, po 1 prijava pa je bila 

odstopljena Inšpektoratu RS za delo ter Inšpektoratu RS za promet. 2 prijavi sta bili 

posredovani Javnemu komunalnemu podjetju. 

 

Z območja Občine Brezovica je bilo prejetih 11 prijav v zvezi z nepravilnim parkiranjem in 5 

prijav v zvezi z zapuščenimi vozili. Navedene prijave so bile predane redarski službi. 

 

Skupaj s postopki po uradni dolžnosti je bilo uvedenih 29 inšpekcijskih postopkov, od tega jih 

je bilo 21 v istem letu tudi zaključenih.  

 

Po 6 postopkov se je nanašalo na nedovoljeno gradnjo in na nedovoljene posege v varovalni 

pas ceste, 4 postopki so bili s področja odvodnjavanja, 3 postopki so se nanašali na 

nedovoljeno odlaganje odpadkov. Ostale kršitve so bile povezane z nevarnim objektom, 

poškodovanjem in kontrolo prometne signalizacije, prodajo izven tržnice, spuščenim psom in 

ostalo.  

 

 
Graf številka 6: Uvedeni inšpekcijski postopki v Občini Brezovica 
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Zaključeni so bili 3 postopki začeti v letu 2019 (gradnja brez dovoljenja, zapuščen objekt, dela 

na občinski cesti) in 2 inšpekcijska postopka začeta v letu 2020 (nadzor po reki Ljubljanici, 

odstranitev mejnikov). 

 

V letu 2021 je bilo zaključenih tudi 21 postopkov pričetih v letu 2021. 

 

Občinski inšpektorji so na podlagi določb, ki urejajo ceste, redno mesečno izvajali nadzor nad 

prevoznostjo in vzdrževanjem občinskih cest in o morebitnih nepravilnostih obveščali 

upravljalca. 

 

3.2.3. Občina Dobrova - Polhov Gradec 

Na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec je bilo v letu 2021 prejetih 35 prijav.  

 

7 prijav je bilo odstopljenih Inšpektoratu RS za okolje in prostor, 2 prijavi sta bili odstopljeni 

Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. 

 

1 prijava se je nanašala na nepravilno parkiranje in je bila posredovana redarski službi. 

 

S postopki po uradni dolžnosti je bilo skupaj uvedenih 17 inšpekcijskih postopkov, od katerih 

jih je bilo 13 v istem letu že zaključenih.  

 

4 kršitve se nanašajo na nedovoljeno poseganje v varovalni pas ceste. Po 3 kršitve so bile s 

področja nedovoljenega odlaganja odpadkov in iztekanja fekalij. Ostale kršitve se nanašajo na 

področje nepreglednega križišča, kurjenja, postavitev enostavnega objekta brez dovoljenja in 

ostalo. 

 

 
Graf številka 7: Uvedeni inšpekcijski postopki v Občini Dobrova - Polhov Gradec 
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V letu 2021 so bili zaključeni 3 postopki začeti v letu 2020 (2 postopka v zvezi s sadnim drevjem 

v cestnem svetu in 1 postopek s področja posega v varovalni pas občinske ceste). 

 

Občinski inšpektorji so na podlagi določb, ki urejajo ceste, redno mesečno izvajali nadzor nad 

prevoznostjo in vzdrževanjem občinskih cest in o morebitnih nepravilnostih obveščali 

upravljalca. 

 

 

3.2.4. Občina Gorenja vas - Poljane 

V letu 2021 je bilo v Občini Gorenja vas - Poljane prejetih 13 prijav.  

 

3 prijave so bile odstopljene Inšpektoratu RS za okolje in prostor. 

 

Z območja Občine Gorenja vas - Poljane so bile prejete 3 prijave v zvezi z nepravilnim 

parkiranjem in 2 prijavi v zvezi z zapuščenimi vozili. Navedene prijave so bile predane redarski 

službi. 

 

Skupaj s postopki po uradni dolžnosti je bilo uvedenih 7 inšpekcijskih postopkov, od katerih so 

bili 4 v istem letu že zaključeni.  

 

3 kršitve se nanašajo na gradnjo brez dovoljenj, 2 kršitvi pa na poseg v varovalni pas občinske 

ceste. Ostali kršitvi se nanašata na področje izteka komunalnih odpadnih voda in na 

nedovoljen poseg na občinskem zemljišču. 

 

 
Graf številka 8: Uvedeni inšpekcijski postopki v Občini Gorenja vas - Poljane 
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V letu 2021 je bil zaključen 1 inšpekcijski postopek, ki je bil uveden v letu 2017 (praznjenje 

greznice).  

 

Občinski inšpektorji so na podlagi določb, ki urejajo ceste, redno mesečno izvajali nadzor nad 

prevoznostjo in vzdrževanjem občinskih cest in o morebitnih nepravilnostih obveščali 

upravljalca. 

 

 

3.2.5. Občina Žiri 

V Občini Žiri je bilo v letu 2021 prejetih 10 prijav.  

 

Z območja Občine Žiri sta bili prejeti 2 prijavi v zvezi z zapuščenimi vozili in 1 prijava v zvezi z 

nepravilnim parkiranjem. Navedene prijave so bile predane redarski službi. 

 

S postopki po uradni dolžnosti je bilo skupaj uvedenih 7 inšpekcijskih postopkov, od katerih jih 

je bilo 6 zaključenih v istem letu.  

 

2 postopka sta se nanašala na odpadanje ometa. Po 1 kršitev se je nanašala na gradnjo brez 

dovoljenj, na poseganje v cestno telo, na nepraznjenje lovilca maščob, na nepregledno 

cestišče in na postavitev medposestne ograje.  

 

  
Graf številka 9: Uvedeni inšpekcijski postopki v Občini Žiri 

 

V letu 2021 so bili zaključeni 3 postopki začeti v letu 2018 (odstranjen vodomer, prestavljen 

vodomer, odvajanje odpadnega blata) ter 1 postopek začet v letu 2020 (odlaganje gradbenih 

odpadkov in poseganje v varovalni pas občinske ceste). 

 

Občinski inšpektorji so na podlagi določb, ki urejajo ceste, redno mesečno izvajali nadzor nad 

prevoznostjo in vzdrževanjem občinskih cest in o morebitnih nepravilnostih obveščali 

upravljalca. 
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3.2.6. Občina Borovnica 

V letu 2021 je bilo v Občini Borovnica prejetih 28 prijav.  

 

Po 1 prijava je bila odstopljena Inšpektoratu RS za okolje in prostor ter Javnemu komunalnemu 

podjetju. 

 

Po 1 prijava se je nanašala na nepravilno parkiranje ter na zapuščena vozila. Predani sta bili 

v reševanje redarski službi. 

 

S postopki po uradni dolžnosti je bilo skupaj uvedenih 22 inšpekcijskih postopkov, od tega jih 

je bilo 20 zaključenih v istem letu.  

 

Po 4 kršitve so se nanašale na postopke v zvezi s kurjenjem v naravnem okolju, s poseganjem 

v varovalni pas ceste ter z nedovoljeno gradnjo. 3 postopki so se nanašali na nedovoljeno 

odlaganje odpadkov. Ostale kršitve so bile v zvezi z nedovoljenim posegom v občinsko 

zemljišče, nepriključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje, pretočnostjo greznice, posekom 

dreves, priključitvijo na vodovodni sistem, preprečitvijo odčitavanja vodomernega števca in 

odlaganjem vejevja v potok.  

 

  
Graf številka 10: Uvedeni inšpekcijski postopki v Občini Borovnica 

 

V letu 2021 so bili zaključeni 4 inšpekcijski postopki pričeti v letu 2020 (dela na občinski cesti, 

pretočnost greznice, kršitve cestno-prometnih predpisov pripadnikov sil SV, motenje posesti).  

 

Občinski inšpektorji so na podlagi določb, ki urejajo ceste, redno mesečno izvajali nadzor nad 

prevoznostjo in vzdrževanjem občinskih cest in o morebitnih nepravilnostih obveščali 

upravljalca. 
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3.2.7. Občina Log - Dragomer 

Na področju Občine Log - Dragomer je bilo v letu 2021 prejetih 30 prijav.  

 

3 prijave so bile odstopljene Inšpektoratu RS za okolje in prostor. 

 

Na območju Občine Log - Dragomer so bile prejete 3 prijave v zvezi z zapuščenimi vozili in 2 

prijavi v zvezi z nepravilnim parkiranjem. Navedene prijave so bile predane redarski službi. 

 

Skupaj s postopki po uradni dolžnosti je bilo uvedenih 20 inšpekcijskih postopkov, od katerih 

jih je bilo 14 zaključenih v istem letu. 

 

Izmed vseh uvedenih inšpekcijskih postopkov jih je 8 s področja posega v varovalni pas 

občinske ceste ter 5 s področja nedovoljene gradnje. 3 kršitve so v zvezi z iztekanjem fekalij, 

2 pa v zvezi z nedovoljenim odlaganjem odpadkov. Dva uvedena inšpekcijska postopka se 

nanašata na kontrolo občinskih cest in kontrolo prometne signalizacije v občini Log - 

Dragomer.  

 

 

 
Graf številka 11: Uvedeni inšpekcijski postopki v Občini Log - Dragomer 

 

V letu 2021 sta bila zaključena 2 postopka, ki sta bila začeta v letu 2018 (poseg v cestno telo, 

nasipavanje). Zaključen je bil tudi 1 inšpekcijski postopek pričet v letu 2019 (oviranje na javni 

poti) ter 4 postopki pričeti v letu 2020 (nadzor po reki Ljubljanici, cestni priključek, odklop vode, 

skupna večprekatna greznica). 

 

Občinski inšpektorji so na podlagi določb ki urejajo ceste, redno mesečno izvajali nadzor nad 

prevoznostjo in vzdrževanjem občinskih cest in o morebitnih nepravilnostih obveščali 

upravljalca. 

 

 

40%

25%

15%

10%

10%

UVEDENI INŠPEKCIJSKI POSTOPKI V OBČINI 
LOG - DRAGOMER

poseg v varovalni pas občinske ceste nedovoljena gradnja

iztekanje fekalij nedovoljeno odlaganje odpadkov

kontrola občinskih cest in prometne signalizacije



18 
 

3.2.8. Občina Horjul 

V Občini Horjul je bilo v letu 2021 prejetih 7 prijav, od katerih je bila 1 prijava odstopljena  

Inšpektoratu RS za okolje in prostor. 

 

S postopki po uradni dolžnosti je bilo skupaj uvedenih 14 inšpekcijskih postopkov, od katerih 

jih je bilo 11 zaključenih v istem letu.  

 

5 kršitev se nanaša na področje nedovoljenega odlaganja odpadkov. 4 postopki so bili vodeni 

zaradi nedovoljene gradnje, 2 postopka pa zaradi posega v varovalni pas občinske ceste. 

Ostali postopki so bili vodeni zaradi nezavarovanega delovišča, zasipanja kmetijskega 

zemljišča ter zaradi nadzora gradbenih del na cesti Horjul - Dobrova. 

 

 
Graf številka 12: Uvedeni inšpekcijski postopki v Občini Horjul 

 

V letu 2021 je bil zaključen 1 inšpekcijski postopek pričet v letu 2019 (nedovoljena gradnja 

škarpe). 

 

Občinski inšpektorji so na podlagi določb ki urejajo ceste, redno mesečno izvajali nadzor nad 

prevoznostjo in vzdrževanjem občinskih cest in o morebitnih nepravilnostih obveščali 

upravljalca. 
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3.3. Uvedeni inšpekcijski postopki po občinah v primerjavi z letom 2020 
 

V letu 2021 je bilo prejetih 321 prijav, kar je več kot leto prej. V letu 2020 je bilo prejetih 305 

prijav. 

V letu 2021 je bilo tudi inšpekcijskih postopkov uvedenih več kot leto prej. V letu 2021 je bilo 

uvedenih 173 inšpekcijskih postopkov, v letu prej pa 167. 

 

Graf številka 13: Prejete prijave in uvedeni inšpekcijski postopki 

 

V letu 2021 je struktura prejetih prijav ter uvedenih inšpekcijskih postopkov, tako po vsebini 

kot tudi po številu, primerljiva z letom 2020. V obeh letih je bilo največ uvedenih postopkov 

vezanih na nedovoljene posege v občinske ceste, na nedovoljeno odlaganje odpadkov ter na 

nedovoljene gradnje. V letu 2021 je v primerjavi s preteklim letom zaznati zmanjšano število 

uvedenih postopkov, ki bi se nanašali na področje kršenja Odlokov Vlade RS in Odredb 

županov v zvezi z zajezitvijo ukrepov Covid-19. 

 

Število prejetih prijav se je zmanjšalo zgolj na območju Občine Gorenja - vas Poljane, medtem 

ko se je število uvedenih inšpekcijskih postopkov zmanjšalo zgolj v Občini Dobrova - Polhov 

Gradec. Največji porast uvedenih postopkov je v Občini Horjul. 

 

V letu 2020 je bilo od 167 uvedenih inšpekcijskih postopkov rešenih 121, v letu 2021 pa je bilo 

od 173 uvedenih postopkov rešenih 131. Glede na navedeno se je v letu 2021 glede na 

predhodno leto ohranil trend rešenih in nerešenih inšpekcijskih zadev. 
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Graf številka 14: Zaključeni in nezaključeni inšpekcijski postopki v letu 2020 in 2021 

 

 

3.4. Delovanje inšpekcijske službe v prekrškovnih postopkih 
 

V letu 2021 je bilo skupaj uvedenih 18 prekrškovnih postopkov, od katerih jih je bilo 15 

zaključenih v istem letu. Vsi prekrškovni postopki so bili uvedeni na podlagi prejetih prijav. Na 

podlagi že uvedenega inšpekcijskega postopka so bili uvedeni 4 prekrškovni postopki.  

 

Večina izmed uvedenih prekrškovnih postopkov (14) se nanaša na kršitve v zvezi z 

nedovoljenim odlaganjem komunalnih odpadkov.  2 postopka se nanašata na nedovoljene 

posege v varovalni pas občinske ceste, po 1 postopek pa na odpadanje ometa in na 

prekopavanje občinske ceste brez soglasja upravljavca.   

 

 
Graf številka 15: Problematika uvedenih prekrškovnih postopkov 

 

Največ tovrstnih postopkov je bilo uvedenih v občini Vrhnika (7) ter v občini Dobrova - Polhov 

Gradec (6). V občinah Log - Dragomer, Žiri, Borovnica in Gorenja vas - Poljane, v letu 2021 ni 

bilo vodenih prekrškovnih postopkov v pristojnosti inšpekcijske službe. 
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Graf številka 16: Uvedeni prekrškovni postopki po občinah 

 

V letu 2021 je bil zaključen 1 prekrškovni postopek iz leta 2019 ter 6 prekrškovnih postopkov 

iz leta 2020. Od skupno uvedenih 18 postopkov v letu 2020, jih je bilo 15 odčrtanih, 1 rešen, 2 

pa sta še v delu. 

 

 

Graf številka 17: Delo s prekrškovnimi inšpekcijskimi postopki v letu 2021 

V letu 2021 je bilo v prekrškovnih inšpekcijskih zadevah izdanih 16 obvestil kršitelju, 19 odločb 

o prekršku (16 brez obrazložitve, 3 z obrazložitvijo), 3 uradni zaznamki ter 1 dopis. 2 zadevi 

sta bili odstopljeni sodišču. 
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3.4.1. Občina Vrhnika 
 

V občini Vrhnika je bilo uvedenih 7 prekrškovnih postopkov v inšpekcijskih zadevah. Večina 

izmed njih, 6 postopkov, se nanaša na nedovoljeno odlaganje odpadkov. 1 postopek se 

nanaša na odpadanje ometa na občinsko cesto.  

 

Vsi prekrškovni postopki so bili uvedeni na podlagi prejete prijave. 1 postopek je v 

prekrškovnega prešel iz predhodno uvedenega inšpekcijskega postopka. 

 

5 postopkov začetih v letu 2021 je odčrtanih, 1 je rešen, 1 pa v delu.  

 

 
Graf številka 18: Stanje prekrškovnih inšpekcijskih postopkov v Občini Vrhnika 

V postopkih je bilo izdanih 5 obvestil kršitelju, 1 odločba z obrazložitvijo ter 5 odločb brez 

obrazložitve. 1 zadeva je bila odstopljena sodišču. 

 

3.4.2. Občina Brezovica 
 

V občini Brezovica sta bila uvedena 2 prekrškovna postopka v inšpekcijskih zadevah, ki se 

nanašata na prekopavanje občinske ceste brez soglasja upravljavca ter na nedovoljeno 

odlaganje odpadkov.  

 

1 postopek je prešel iz predhodno uvedenega upravnega inšpekcijskega postopka. Oba 

prekrškovna postopka pa sta bila uvedene na podlagi prejete prijave. 

 

Oba začeta prekrškovna postopka iz leta 2021 sta bila v istem letu tudi odčrtana.  

 

V postopkoma so bila izdana 3 obvestila kršitelju ter 3 odločbe brez obrazložitve. 
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3.4.3. Občina Dobrova - Polhov Gradec 

 

V občini Dobrova - Polhov Gradec je bilo vodenih 6 prekrškovnih inšpekcijskih postopkov. 4 

postopki so bili vodeni zaradi nedovoljenega odlaganja odpadkov, 2 postopka pa zaradi 

posega v varovalni pas občinske ceste.  

 

2 postopka sta prešla iz predhodnega inšpekcijskega upravnega postopka. Vseh 6 postopkov 

je bilo začetih na podlagi prijave. 

 

Vsi začeti postopki so bili v letu 2021 že odčrtani.  

 

V postopkih je bilo izdanih 6 obvestil kršitelju, 6 odločb brez obrazložitve, 3 uradni zaznamki 

ter 1 dopis.  

 

3.4.4. Občina Horjul 
 

V Občini Horjul so bili v letu 2021 vodeni 3 prekrškovni inšekcijski postopki zaradi 

nedovoljenega odlaganja odpadkov. Vsi postopki so bili začeti na podlagi prijave. 

 

2 postopka sta bila odčrtana v istem letu, 1 pa je v delu. 1 zadeva je bila odstopljena sodišču.  

 

V postopkih sta bili izdani 2 obvestili kršitelju ter 2 odločbi brez obrazložitve in 2 odločbi z 

obrazložitvijo. 

 

3.5. Delovanje v prekrškovnih postopkih v primerjavi z letom 2020 
 

V letu 2021 je bilo uvedenih manj prekrškovnih inšpekcijskih postopkov kot v preteklem letu. 

Tako kot v letu 2020, se je tudi v letu 2021 največ kršitev nanašalo na področje nedovoljenega 

ravnanja s komunalnimi odpadki.  

 

V letu 2021 so 4 prekrškovni postopki prešli iz predhodnih inšpekcijskih postopkov, medtem 

ko je bilo v letu prej takih 8 postopkov. V letu 2021 je bilo 15 postopkov odčrtanih v istem letu, 

v letu prej pa 23. Iz leta 2020 je bilo 7 prekrškovnih postopkov prenesenih v delo v leto 2021. 

 

V letu 2021 so bili vodeni 3 postopki v občini Horjul, medtem ko v letu 2020 na tem področju 

ni bilo vodenih postopkov.  
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Graf številka 19: Prekrškovni postopki po občinah - primerjava 2020 in 2021 

 

V letu 2021 je bilo v prekrškovnih inšpekcijskih zadevah izdano manj obvestil kršitelju ter 

odločb o prekršku. Manj je bilo tudi odstopov sodišču, kar gre pripisati manjšemu številu 

uvedenih postopkov glede na preteklo leto. V letu 2021 je bilo v prekrškovnih inšpekcijskih 

postopkih izdanih 16 obvestil kršitelju, v letu 2020 pa 35. V letu 2021 je bilo izdanih 19 odločb 

o prekršku (16 brez obrazložitve in 3 z obrazložitvijo), v letu 2020 pa 42 (32 brez obrazložitve 

in 10 z obrazložitvijo). V letu 2021 sta bili na tem področju sodišču odstopljeni 2 zahtevi za 

sodno varstvo, v letu 2020 pa je bilo takih zadev 11. 

 

 

 
Graf številka 20: Dejanja v prekrškovnih inšpekcijskih postopkih - primerjava za leto 2020 in 

2021. 
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4. POROČILO O DELU NA PODROČJU MEDOBČINSKEGA 

REDARSTVA 
 

 

Občinski redarji opravljajo nadzor spoštovanja občinskih, zakonskih in podzakonskih 

predpisov z rednimi obhodi in pregledi. V kolikor se pri tem ugotovijo kršitve s področja 

pristojnosti SOU MIRED občinski redarji ukrepajo skladno z veljavnimi predpisi ter v okviru 

svojih pristojnosti. 

 

Medobčinsko redarstvo je v letu 2021 poleg kontrole mirujočega prometa ter javnega reda in 

miru izvajalo stalni nadzor hitrosti motornih vozil. V vseh občinah ustanoviteljicah je 

medobčinsko redarstvo izvajalo nadzor prometa s samodejnima merilnima napravama - 

Gatsometer RS-GS11 (vgrajen v vozilu Fiat Panda) in TruCAM LTI 20/20. Poleg navedenega 

se je izvajal stalni nadzor tudi nad uporabo varnostnih pasov, uporabo naprav ki vozniku 

zmanjšujejo slušno in vidno zaznavanje, nadzor lokalnega prometa tovornih vozil ter redna 

kontrola vodenja psov na povodcu oziroma pobiranja iztrebkov.  

 

Posebno pozornost je Medobčinsko redarstvo namenilo nadzoru spoštovanja ukrepov v zvezi 

z zajezitvijo Covid-19. 

 

V letu 2021 se je medobčinsko redarstvo udeležilo državnih akcij. Tako kot vsako leto smo tudi 

v letu 2021 v prvi polovici septembra aktivno sodelovali v akciji »Varna šolska pot«. 

 

Prej navedene aktivnosti je medobčinsko redarstvo izvajalo tudi v mešanih patruljah, skupaj s 

policisti policijskih postaj na celotnem območju delovanja, ter s predstavniki Svetov za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu občin soustanoviteljic SOU MIRED. 

 

Občinski redarji so redno izvajali kontrolo prometa v neposredni bližini šol in vrtcev, ter tako 

pripomogli k večji varnosti otrok v cestnem prometu. Redno so izvajali tudi kontrolo vožnje vozil 

v enosmerne ulice, uporabo varnostnega pasa ter naprav, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali 

vidno zaznavanje.  

  

Medobčinsko redarstvo je pri Skupnosti občin Slovenije sodelovalo v Delovni skupini za 

občinsko redarstvu. Delovna skupina je aktivno pristopila k reševanju problemov, s katerimi se 

srečujejo Občinska redarstva. Z aktivnim delom je odpravila mnogo ovir za ažurno delo 

Občinskih redarstev. 

 

Občinsko redarstvo aktivno sodeluje v svetih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu vseh 

občin soustanoviteljic SOU MIRED. S svojimi predlogi in aktivnim sodelovanjem v akcijah 

pripomore k povečanju prometne varnosti na celotnem območju delovanja. 
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4.1. Izrečeni prekrškovni ukrepi Medobčinskega redarstva 
 

Skupaj je bilo v letu 2021 s strani Medobčinskega redarstva izrečenih 6.369 ukrepov, od tega 

je bilo izrečenih 270 opozoril, 6.095 je bilo izdanih plačilnih nalogov. Izdani so bili tudi 4 

obdolžilni predlogi.  

 

 
Graf številka 21: Ukrepi Medobčinskega redarstva 

 

Med izdanimi plačilnimi nalogi, jih je bilo 4.553 s področja hitrosti, 1.535 s področja mirujočega 

prometa, 4 s področja zapuščenih vozil ter 3 s področja vožnje v enosmerno ulico. 

 

 
Graf številka 22: Problematika izdanih plačilnih nalogov Medobčinskega redarstva 
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Po občinah je bilo 3.256 ukrepov izrečenih v Občini Vrhnika, 1.162 v Občini Brezovica, 454 v 

Občini Dobrova - Polhov Gradec, 482 v Občini Gorenja vas - Poljane, 220 v Občini Žiri, 376 v 

Občini Borovnica, 277 v Občini Log - Dragomer in 142 v Občini Horjul. 

 

 
Graf številka 23: Ukrepi Medobčinskega redarstva po občinah 

 

 

4.2. Upravni postopki Medobčinskega redarstva 
 

Uvedenih je bilo tudi 116 redarskih postopkov, ki niso bili prekrškovni in v katerih so bili izdani 

zapisniki, odredbe, uradni zaznamki in dopisi. 98 postopkov je bilo zoper zapuščena vozila, 14 

postopkov pa je bilo v zvezi z nepravilnim parkiranjem. 4 uvedeni redarski postopki se 

nanašajo na druga področja (spuščeni psi, ogled prometne signalizacije, vozilo brez registrskih 

oznak, nadzor prometnih površin).  
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Graf številka 24: Problematika v postopkih Medobčinskega redarstva 

 

Med navedenimi 116 redarskimi postopki, jih je bilo 26 na območju Občine Vrhnika, 14 na 

območju Občine Brezovica, 2 na območju občine Gorenja vas - Poljane, 2 na območju Občine 

Žiri, 8 na območju Občine Borovnica in 64 na območju Občine Log - Dragomer. Na območju 

Občine Dobrova - Polhov Gradec ter na območju Občine Horjul v letu 2021 ni bilo uvedenih 

redarskih postopkov. 

 

 
Graf številka 25: Postopki Medobčinskega redarstva po občinah 

 

 

85%

12%

3%

PROBLEMATIKA V POSTOPKIH 
MEDOBČINSKEGA REDARSTVA

ZAPUŠČENA VOZILA NEPRAVILNO PARKIRANJE DRUGO

22%

12%

2%
2%

7%

55%

POSTOPKI MEDOBČINSKEGA REDARSTVA PO 
OBČINAH

VRHNIKA BREZOVICA GORENJA VAS - POLJANE ŽIRI BOROVNICA LOG - DRAGOMER



29 
 

4.3.  Občina Vrhnika 
 

Na območju Občine Vrhnika so občinski redarji izvedli 3.256 ukrepov, od tega je bilo izrečenih 

206 opozoril.  

 

Zoper lastnike nepravilno parkiranih vozil je bilo izdanih 1.144 plačilnih nalogov, zaradi 

prekoračitve hitrosti pa 1.903 plačilnih nalogov. 1 plačilni nalogi je bil s področja zapuščenih 

vozil. Izdana sta bila 2 obdolžilna predloga. 

 

 
Graf številka 26: Ukrepi Medobčinskega redarstva v Občini Vrhnika 

 

Uvedenih je bilo tudi 26 redarskih postopkov, v katerih so bili izdani zapisniki, odredbe, uradni 

zaznamki in dopisi. 16 postopkov je bilo v zvezi z zapuščenimi vozili ter 9 postopkov v zvezi z 

nepravilnim parkiranjem. 1 uveden redarski postopek se nanaša na področje nadzora 

prometnih površin.  
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4.4. Občina Brezovica 

 

Na območju Občine Brezovica so občinski redarji izvedli 1.162 ukrepov, od tega je bilo 

izrečenih 19 opozoril.  

 

Zoper lastnike nepravilno parkiranih vozil je bilo izdanih 166 plačilnih nalogov, zaradi 

prekoračitve hitrosti pa 977 plačilnih nalogov.  

 

Graf številka 27: Ukrepi Medobčinskega redarstva v Občini Brezovica 

 

Uvedenih je bilo tudi 14 redarskih postopkov, v katerih so bili izdani zapisniki, odredbe, uradni 

zaznamki in dopisi. 8 postopkov je bilo v zvezi z zapuščenimi vozili, 3 postopki v zvezi z 

nepravilnim parkiranjem. Ostali uvedeni redarski postopki se nanašajo na področje spuščenih 

psov, ogled prometne signalizacije in na vozilo brez registrskih oznak. 
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4.5. Občina Dobrova - Polhov Gradec 
 

Na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec so občinski redarji izvedli 454 ukrepov, od tega 

so bila izrečena 3 opozorila.  

 

Zoper lastnike nepravilno parkiranih vozil je bilo izdanih 53 plačilnih nalogov, zaradi 

prekoračitve hitrosti pa 398 plačilnih nalogov.  

 

Graf številka 28: Ukrepi Medobčinskega redarstva v Občini Dobrova - Polhov Gradec 

 

Na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec v letu 2021 ni bilo uvedenih redarskih 

postopkov. 

4.6. Občina Gorenja vas - Poljane 
 

Na območju Občine Gorenja vas - Poljane so občinski redarji izvedli 482 ukrepov, od tega je 

bilo izrečenih 7 opozoril.  

 

Zoper lastnike nepravilno parkiranih vozil je bilo izdanih 26 plačilnih nalogov, zaradi 

prekoračitve hitrosti pa 446 plačilnih nalogov. 3 plačilni nalog so bili izdani zaradi vožnje v 

enosmerno ulico. 
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Graf številka 29: Ukrepi Medobčinskega redarstva v Občini Gorenja vas - Poljane 

 

Uvedena sta bila tudi 2 redarska postopka, v katerima so bili izdani zapisniki, odredbe, uradni 

zaznamki in dopisi. 1 postopek je bil v zvezi z zapuščenim vozilom, 1 v zvezi z nepravilnim 

parkiranjem. 
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4.7. Občina Žiri 
 

Na območju Občine Žiri so občinski redarji izvedli 220 ukrepov, od tega je bilo izrečenih 25 

izrečenih opozoril.  

 

Zoper lastnike nepravilno parkiranih vozil je bilo izdanih 108 plačilnih nalogov, zaradi 

prekoračitve hitrosti pa 87 plačilnih nalogov.  

 

 

Graf številka 30: Ukrepi Medobčinskega redarstva v Občini Žiri 

 

Uvedena sta bila tudi 2 redarska postopka, v katerima so bili izdani zapisniki, odredbe, uradni 

zaznamki in dopisi. Oba postopka sta bila v zvezi z zapuščenim vozilom. 
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4.8. Občina Borovnica 
 

Na območju Občine Borovnica so občinski redarji izvedli 376 ukrepov, od tega je bilo izrečenih 

8 opozoril.  

 

Zoper lastnike nepravilno parkiranih vozil je bilo izdanih 29 plačilnih nalogov, zaradi 

prekoračitve hitrosti pa 338 plačilnih nalogov. Izdan je bil 1 obdolžilni predlog. 

 

Graf številka 31: Ukrepi Medobčinskega redarstva v Občini Borovnica 

 

Uvedenih je bilo tudi 8 redarskih postopkov, v katerih so bili izdani zapisniki, odredbe, uradni 

zaznamki in dopisi. 7 postopkov je bilo v zvezi z zapuščenimi vozili, 1 postopek v zvezi z 

nepravilnim parkiranjem. 
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4.9. Občina Log - Dragomer 
 

Na območju Občine Log - Dragomer so občinski redarji izvedli 277 ukrepov.  

 

Zaradi prekoračitve hitrosti je bilo izdanih 274 plačilnih nalogov. Na področju mirujočega 

prometa ni bilo izdanih plačilnih nalogov. 3 plačilni nalogi so bili s področja zapuščenih vozil. 

 

 

Graf številka 32: Ukrepi Medobčinskega redarstva v Občini Log - Dragomer 

 

Uvedenih je bilo tudi 64 redarskih postopkov, v katerih so bili izdani zapisniki, odredbe, uradni 

zaznamki in dopisi. Vsi uvedeni redarski postopki so bili v zvezi z zapuščenimi vozili. 
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4.10. Občina Horjul 
 

Na območju Občine Horjul so občinski redarji izvedli 142 ukrepov, od tega sta bila izrečena 2 

opozorila.  

 

Zoper lastnike nepravilno parkiranih vozil je bilo izdanih 9 plačilnih nalogov, zaradi prekoračitve 

hitrosti pa 130 plačilnih nalogov. Izdan je bil 1 obdolžilni predlog. 

 

Graf številka 33: Ukrepi Medobčinskega redarstva v Občini Horjul 

 

Na območju Občine Horjul v letu 2021 ni bilo uvedenih redarskih postopkov. 
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4.11. Primerjava dela Medobčinskega redarstva z letom 2020  

 

V letu 2021 je bilo tako kot v letu 2020 delovanje redarske službe prilagojeno razglašeni 

epidemiji Covid-19, upoštevajoč smernice nadzora, ukrepanja in samega delovanja državne 

uprave in lokalne samouprave. 

V letu 2021 je bilo s strani občinskih redarjev izvedenih skupno 6.369 ukrepov, kar je nekoliko 

manj kot leto prej, ko je bilo izvedenih 6.778 ukrepov. Posledično je bilo tudi izdanih plačilnih 

nalogov manj. S področja nepravilnega parkiranja je bilo v letu 2020 izdanih 1.661 plačilnih 

nalogov, v letu 2021 pa 1.535 plačilnih nalogov. S področja prekoračitve hitrosti je bilo v letu 

2020 izdanih 4.846 plačilnih nalogov, v letu 2021 pa 4.553 plačilnih nalogov. 

 

Graf številka 34: Primerjava ukrepov Medobčinskega redarstva v letih 2020 in 2021 
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5. PRAVNA SLUŽBA 

 

5.1. Delo pravne službe na področju splošnih, pravnih in kadrovskih zadev 

V okviru pravne službe so bile v letu 2021 vodene pravne, splošne, kadrovske in prekrškovne 

zadeve SOU MIRED. 

V okvirih razglašene epidemije so bili vodeni postopki v zvezi z urejanjem karantenskih odločb, 

navodil za zagotavljanje ukrepov za preprečitev in zajezitev Covid-19, spremljanje aktualnih 

ukrepov in s tem povezano seznanjanje zaposlenih, sprejeti so bili ukrepi za upravno 

poslovanje v času epidemije in vodene druge aktivnosti v zvezi z razglašeno epidemijo. Voden 

je bil celoten postopek v zvezi s testiranjem zaposlenih in s tem povezanim seznanjanjem 

zaposlenih in vodenjem evidenc. Voden je bil postopek v zvezi z okužbo zaposlenega v času 

usposabljanja. 

Izveden je bil postopek prenehanja delovnega razmerja javnega uslužbenca, postopek 

prerazporeditve dveh javnih uslužbencev, dva postopka razpisa za zaposlitev javnih 

uslužbencev. Izdani so bili tudi vsi personalni akti zaposlenih (dopusti, odločbe, sklepe, 

napredovanja, delovna uspešnost…). Vodene so bile evidence s področja kadrovskih zadev. 

Sprejet je bil Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v SOU MIRED in zaščiti 

prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj. 

Urejeno je bilo varstvo v zvezi s knjiženjem personalnih map v programu src, ter dostopi do e-

davkov, Cadisa, portala e-vročanje. Urejen je bil dostop do SIGEN-ce organa. 

Uvedeno je bilo novo evidentiranje nabave službene uniforme občinskih redarjev in 

inšpektorjev.  

Voden je bil postopek nadzora inšpekcijskega organa nad SOU MIRED, sklenjena Pogodba o 

ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z organizacijo in izvedbo usposabljanj, izpolnjevanj in 

preizkusa znanja občinskih redarjev, ter sklenjen Sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij 

pri posredovanju in uporabi podatkov iz UAS repozitorija. 

Znotraj pravne službe je bil voden tudi postopek pritožbe zoper zaposlenega na SOU MIRED. 

Voden je bil 1 postopek zahteve za dostop do informacije javnega značaja. 

Sprejetih je bilo več Navodil za notranje poslovanje organa in izvedena sta bila dva postopka 

spremembe Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v SOU MIRED. 

Sklenjenih in pripravljenih je bilo več pogodb: prekrškovni program, usposabljanje zaposlenih 

in druge.  

V okviru Medobčinskega redarstva so bile izvedene menjave članov SPVCP. 

V okviru finančnega poslovanja je bil voden postopek pooblastila za izvrševanje proračuna in 

postopek sofinanciranja. 

Znotraj pravne službe je bila občinam ustanoviteljicam in drugim službam nudena pravna 

pomoč v okviru prekrškovnih in inšpekcijskih postopkov, podanih je bilo več mnenj, obrazlag, 

dopisov in drugih pisanj. 
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5.2. Delo pravne službe na področju prekrškovnih zadev  

V prekrškovnih postopkih je bilo podanih 5 ugovorov in 99 zahtev za sodno varstvo. 

3 ugovori so bili podani zoper prekrške storjene na območju Občine Vrhnika ter po 1 na 

območjih občin Dobrova - Polhov Gradec in Gorenja vas - Poljane. 

Zahtev za sodno varstvo je bilo 45 za prekrške na območju Občine Vrhnika, 23 za prekrške na 

območju Občine Brezovica, 7 za prekrške na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec, 7 za 

prekrške na območju Občine Gorenja vas - Poljane, 7 za prekrške na območju Občine 

Borovnica, 8 za prekrške na območju Občine Log - Dragomer ter 2 za prekrške na območju 

Občine Horjul. Zoper prekrške na območju Občine Žiri ni bilo vloženih zahtev za sodno varstvo. 

 

Graf številka 35: Vložene zahteve za sodno varstvo po občinah 

Izdanih je bilo skupno 78 odločb brez obrazložitve in 6 odločb z obrazložitvijo, 24 sklepov ter 

295 dopisov oziroma ostalih dokumentov. 

165 je bilo izdanih ustavitev postopka. 41 postopkov je bilo posredovanih v reševanje na 

pristojno sodišče. 

V 2.209 primerih so bile posredovane kazenske točke na Ministrstvo za pravosodje, evidenca 

kazenskih točk. 

Kršitelji so v 4.509 primerih plačali globo prostovoljno. Finančnemu uradu je prekrškovni organ 

druge stopnje podal 486 zahtevkov za prisilno izterjavo. Izterjanih je bilo 681 terjatev.  
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5.2.1. Občina Vrhnika 

V prekrškovnih postopkih na območju Občine Vrhnika, je bilo s strani kršiteljev pri 

prekrškovnemu organu vloženih 45 zahtev za sodno varstvo ter 3 ugovori.  

 

Izdanih je bilo skupno 37 odločb brez obrazložitve in 14 odločb z obrazložitvijo, 11 sklepov ter 

141 dopisov oziroma ostalih dokumentov. 

67 je bilo izdanih ustavitev postopka, 15 postopkov je bilo posredovanih v reševanje na 

sodišče. 

V 1.169 primerih so bile posredovane kazenske točke na Ministrstvo za pravosodje. 

Kršitelji so v 1.890 primerih plačali globo prostovoljno. Finančnemu uradu je prekrškovni organ 

druge stopnje podal 241 zahtevkov za prisilno izterjavo. Izterjanih je bilo 328 terjatev. 

 

5.2.2. Občina Brezovica 

V prekrškovnih postopkih na območju Občine Brezovica, je bilo s strani kršiteljev pri 

prekrškovnemu organu vloženih 23 zahtev za sodno varstvo.  

 

Izdanih je bilo skupno 14 odločb brez obrazložitve, 6 sklepov ter 53 dopisov oziroma ostalih 

dokumentov. 

40 je bilo izdanih ustavitev postopka, 7 postopkov je bilo posredovanih v reševanje na sodišče. 

V 486 primerih so bile posredovane kazenske točke na Ministrstvo za pravosodje. 

Kršitelji so v 982 primerih plačali globo prostovoljno. Finančnemu uradu je prekrškovni organ 

druge stopnje podal 90 zahtevkov za prisilno izterjavo. Izterjanih je bilo 126 terjatev. 

 

5.2.3. Občina Dobrova - Polhov Gradec 

V prekrškovnih postopkih na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec, je bilo s strani 

kršiteljev pri prekrškovnemu organu vloženih 7 zahtev za sodno varstvo.  

 

Izdanih je bilo skupno 14 odločb brez obrazložitve in 2 odločbi z obrazložitvijo, 2 sklepa ter 27 

dopisov oziroma ostalih dokumentov. 

13 je bilo izdanih ustavitev postopka, 3 postopki so bili posredovani v reševanje na sodišče. 

V 123 primerih so bile posredovane kazenske točke na sodišče. 

Kršitelji so v 391 primerih plačali globo prostovoljno. Finančnemu uradu je prekrškovni organ 

druge stopnje podal 37 zahtevkov za prisilno izterjavo. Izterjanih je bilo 46 terjatev. 

 

 

5.2.4. Občina Gorenja vas - Poljane 

V prekrškovnih postopkih na območju Občine Gorenja vas - Poljane, je bilo s strani kršiteljev 

pri prekrškovnemu organu vloženih 7 zahtev za sodno varstvo in 1 ugovor.  
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Izdanih je bilo skupno 6 odločb brez obrazložitve in 1 odločba z obrazložitvijo ter 29 dopisov 

oziroma ostalih dokumentov. 

18 je bilo izdanih ustavitev postopka, 5 postopkov je bilo posredovanih v reševanje na sodišče. 

V 150 primerih so bile posredovane kazenske točke na Ministrstvo za pravosodje. 

Kršitelji so v 444 primerih plačali globo prostovoljno. Finančnemu uradu je prekrškovni organ 

druge stopnje podal 30 zahtevkov za prisilno izterjavo. Izterjanih je bilo 46 terjatev. 

 

5.2.5. Občina Žiri 

V prekrškovnih postopkih na območju Občine Žiri, s strani kršiteljev pri prekrškovnemu organu 

v letu 2021 ni bilo vloženih zahtev za sodno varstvo in ugovorov. Posledično ni bilo izdanih 

odločb brez obrazložitve in tudi ne odločb z obrazložitvijo. 

 

Izdani so bili 3 dopisi oziroma ostali dokumenti. 

 

4 so bile izdane ustavitve postopka. 

V 12 primerih so bile posredovane kazenske točke na Ministrstvo za pravosodje. 

Kršitelji so v 86 primerih plačali globo prostovoljno. Finančnemu uradu je prekrškovni organ 

druge stopnje podal 6 zahtevkov za prisilno izterjavo. Izterjanih je bilo 5 terjatev. 

 

5.2.6. Občina Borovnica 

V prekrškovnih postopkih na območju Občine Borovnica, je bilo s strani kršiteljev pri 

prekrškovnemu organu vloženih 7 zahtev za sodno varstvo.  

 

Izdane so bile 3 odločbe brez obrazložitve, 3 sklepi  in 16 dopisov oziroma ostalih dokumentov. 

8 je bilo izdanih ustavitev postopka, 3 postopki so bili posredovani v reševanje na sodišče. 

V 127 primerih so bile posredovane kazenske točke na Ministrstvo za pravosodje. 

Kršitelji so v 322 primerih plačali globo prostovoljno. Finančnemu uradu je prekrškovni organ 

druge stopnje podal 51 zahtevkov za prisilno izterjavo. Izterjanih je bilo 48 terjatev. 

 

5.2.7. Občina Log - Dragomer 

V prekrškovnih postopkih na območju Občine Log - Dragomer, je bilo strani kršiteljev pri 

prekrškovnemu organu vloženih 8 zahtev za sodno varstvo.  

 

Izdana sta bila 2 sklepa ter 16 dopisov oziroma ostalih dokumentov. 

13 je bilo izdanih ustavitev postopka, 6 postopkov je bilo posredovanih v reševanje na sodišče. 

V 96 primerih so bile posredovane kazenske točke na Ministrstvo za pravosodje. 

Kršitelji so v 273 primerih plačali globo prostovoljno. Finančnemu uradu je prekrškovni organ 

druge stopnje podal 25 zahtevkov za prisilno izterjavo. Izterjanih je bilo 71 terjatev. 
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5.2.8. Občina Horjul 

 

V prekrškovnih postopkih na območju Občine Horjul, sta bili s strani kršiteljev pri 

prekrškovnemu organu vloženi 2 zahtevi za sodno varstvo.  

 

Izdane so bile 4 odločbe brez obrazložitve, 1 odločba z obrazložitvijo in 10 dopisov oziroma 

ostalih dokumentov. 

2 sta bili izdani ustavitvi postopka, 2 postopka sta bila posredovana v reševanje na sodišče. 

V 46 primerih so bile posredovane kazenske točke na sodišče. 

Kršitelji so v 121 primerih plačali globo prostovoljno. Finančnemu uradu je prekrškovni organ 

druge stopnje podal 6 zahtevkov za prisilno izterjavo. Izterjanih je bilo 11 terjatev. 

 

5.2.9. Primerjava z letom 2020 

 

V letu 2020 je bilo vloženih 290 zahtev za sodno varstvo in 8 ugovorov zoper plačilni nalog, v 

letu 2021 pa je bilo vloženih 99 zahtev za sodno varstvo in 5 ugovorov zoper plačilni nalog. 

V letu 2020 je bilo v vseh občinah skupaj skupno izdanih 254 odločb in 31 sklepov, v letu 2021 

pa 84 odločb in 24 sklepov.  

V letu 2020 je bilo na Ministrstvo za pravosodje posredovanih 2.538 kazenskih točk, v letu 

2021 pa 2.209. 

 

Graf številka 36: Primerjava II. stopenjskega dela organa med letoma 2020 in 2021 
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6. FINANCIRANJE  SOU MIRED 
 

Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 

21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO in 207/21; v nadaljevanju: ZFO) v 26. členu 

določa skupno opravljanje nalog občinske uprave. Občini se v tekočem letu, z ustanovitvijo 

pravne službe, od 21.4.2020, zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna v višini 

40% povišano za 20% v preteklem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za 

financiranje, v skladu z zakonom organiziranega skupnega opravljanja posameznih nalog 

občinske uprave. Na podlagi navedenega člena ZFO in Pravilnika o izvajanju sofinanciranja 

skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, št. 36/18 in 2/20) 

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 2021 so občine ustanoviteljice za financiranje delovanja SOU MIRED plačale skupaj  
516.786,82 evrov.  
 
Zahtevek za sofinanciranje je bil posredovan Službi za lokalno samoupravo dne 22.03.2021 
za leto 2020 je bil v skupnem znesku 311.610,24 evrov, izplačan v deležu 40% povišan za 20 
%. 
 

 

ŠT. 

 

                          OBČINA 

 

SKUPAJ  

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 

(konto 400)+ PRISPEVKI DELODAJALCEV 

ZA SOCIALNO VARNOST (konto 401) 

1. Vrhnika 96.365,07 

2. Brezovica 68.388,25 

3. Dobrova - Polhov Gradec 37.191,62 

4. Gorenja vas - Poljane 43.475,92 

5. Žiri 28.555,68 

6. Borovnica 25.036,23 

7. Log - Dragomer 21.242,67 

8. Horjul 17.412,03 

 SKUPAJ 337.667,47 
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ŠT. DELEŽ PO OBČINAH 

 
1. 

 
VRHNIKA                                                           28,2 % 

 
2. 

 
BREZOVICA                                                      20,1 % 

 
3. 

 
DOBROVA - POLHOV GRADEC                  12,7 % 

4. GORENJA VAS - POLJANE                              12,5 % 

5. ŽIRI                                                                      8,2 % 

 
6. 

 
BOROVNICA                                                       7,2 %  

 
7. 

 
LOG - DRAGOMER                                             6,1 % 

 
8. 

 
HORJUL                                                                  5 % 

 
 

6.1. Finančno poročilo  

 
     

 V LETU 2021 

POKNJIŽENE 

GLOBE 

ZAČETNO 

STANJE 

TERJATEV 

OZ. 

NEPLAČANE 

GLOBE PRED 

2021 

KONČNO 

STANJE 

TERJATEV - 

GLOB 

2021 

V LETU 

2021 

POKNJIŽE

NE 

SODNE  

TAKSE 

2021 

KONČNO 

STANJE 

TERJATEV –

SODNE 

TAKSE 2021 

PLAČANE 

SODNE 

TAKSE 

SODIŠČ 

 

VRHNIKA  

 

 

228.428,60 

 

132.542,49 

 

151.957,73 

 

1.160,00 

 

1.420,00 

 

1.949,99 

 

BREZOVICA 

 

 

90.766,28 

 

89.304,30 

 

86.843,02 

 

1.330,00 

 

2.370,00 

 

110,00 

DOBROVA -  

POLHOV 

GRADEC 

 

32.516,01 

 

28.049,61 

 

27.504,25 

 

380,00 

 

/ 

 

130,00 

GORENJA 

VAS -  

POLJANE 

 

33.774,78 

 

14.882,29 

 

11.876,44 

 

179,11 

 

170,00 

 

/ 

 

ŽIRI 

 

 

4.865,00 

 

1.040,05 

 

2.010,05 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

BOROVNICA 

 

 

24.078,17 

 

10.918,23 

 

13.070,06 

 

150,00 

 

40,00 

 

/ 

 

LOG -  

DRAGOMER 

 

  26.214,93 

 

61.688,69 

 

68.573,76 

 

180,00 

 

250,00 

 

1.358,82 

 

HORJUL 

 

 

8.590,00 

 

10.489,72 

 

11.379,72 

 

60,00 

 

30,00 

 

/ 

 

SKUPAJ 

 

 

449.233,77 

 

348.915,38 

 

373.215,03 

 

 

3.439,11 

 

4.280,00 

 

3.548,81 
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SKUPAJ POKNJIŽENE 

GLOBE IN SODNE 

TAKSE VSEH OBČIN 

ZA LETO 2021 

 

452.672,88 

 

TERJATVE PRED 

2021 

 

 

348.915,38 

 

 

  6.2. Primerjava financiranja za leto 2020 in 2021 
 

Pri finančnem poročilu za leto 2021 so bile pri prihodku vseh občin upoštevane zgolj v letu 

2021 poknjižene globe in sodne takse, ne pa tudi nepoknjižene oziroma neplačane globe in 

sodne takse. Zaradi navedenega prihaja do odstopanj med letoma 2020 in 2021. Do odstopanj 

med navedenima letoma prihaja tudi pri neplačanih globah in sodnih taksah. Pri finančnem 

poročilu za leto 2021 je skladno z novo evidenco prekrškovnega programa navedeno končno 

stanje  terjatev (glob in sodnih taks), kar zajema tudi neplačane globe in sodne takse iz 

preteklih let in ne zgolj iz leta 2021.   

V letu 2020 je bil znesek plačanih glob nekoliko višji kot v letu 2021. V letu 2020 je bilo v vseh 

občinah skupaj plačanih 519.577,57 evrov glob, v letu 2021 pa 449.233,77 evrov. Znesek 

plačanih sodnih taks prekrškovnemu organu in sodišču je med navedenima letoma primerljiv. 

Začetno stanje terjatev oziroma znesek neplačanih glob pred letom 2021 je višji kot v 

predhodnem letu. V letu 2021 je bilo začetno stanje terjatev 348.915,38, v letu 2020 pa 

272.455,98.  
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 PLAČANE 

GLOBE 

2020 

NEPLAČAN

E GLOBE 

2020 

NEPLAČANE 

GLOBE  

PRED 2020 

PLAČANE 

SODNE  

TAKSE 

NEPLAČANE 

SODNE  

TAKSE 

PLAČANE 

SODNE 

TAKSE 

SODIŠČ 

 

VRHNIKA  

 

 

258.958,35 

 

30.638,94 

 

104.239,60 

 

1.140,00 

 

260,00 

 

1.538,82 

 

BREZOVICA 

 

 

104.234,55 

 

25.670,45 

 

63.633,85 

 

949,00 

 

941,00 

 

450,00 

DOBROVA -  

POLHOV 

GRADEC 

 

34.013,06 

 

5.371,94 

 

22.417,67 

 

210,00 

 

80,00 

 

210,00 

GORENJA 

VAS -  

POLJANE 

 

42.585,30 

 

6.245,00 

 

9.592,29 

 

920,00 

 

50,00 

 

70,00 

 

ŽIRI 

 

 

6.367,12 

 

460,05 

 

1.080,00 

 

/ 

 

40,00 

 

/ 

 

BOROVNICA 

 

 

25.305,02 

 

5.539,98 

 

5.458,25 

 

120,00 

 

/ 

 

220,00 

 

LOG -  

DRAGOMER 

 

  39.222,42 

 

5.800,58 

 

56.437,85 

 

180,00 

 

/ 

 

930,00 

 

HORJUL 

 

 

8.891,75 

 

893,25 

 

9.596,47 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

SKUPAJ 

 

 

519.577,57 

 

80.620,19 

 

 

272.455,98 

 

 

3.519,00 

 

1.371,00 

 

3.418,82 

     

 

SKUPAJ 

PRIHODKI VSEH 

OBČIN ZA LETO 

2020 

 

605.087,76 

 

TERJATVE PRED 

2020 

 

 

272.455,98 

   

7. PRORAČUNSKA POSTAVKA SOU MIRED - ODHODKI 
 

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Borovnica, 
Log - Dragomer, Horjul" (Ur. l. RS št. 101/15 in 55/20) v 15. členu določa: 
 
(1)Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima 
sedež. (2)Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodja skupne uprave določijo župani 
občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava 
sedež.(3)Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih 
svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k njihovim 

http://www.vrhnika.si/get.php?id=16208
http://www.vrhnika.si/get.php?id=16208
http://www.vrhnika.si/get.php?id=16208
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proračunom.(4)Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je njen vodja, ki 
je tudi skrbnik prihodkov. 
 
PRORAČUN OBČINE VRHNIKA  
5000 MIRED 
 
POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 
 
Zakonska podlaga: 

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-UPB1, Ur.l. RS, št. 43/2007, 40/14) 

- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 

74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE 

in 5/21 – odl. US) 

- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 ZDeb)  
- Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17) 

 

DELOVANJE ORGANA 

SOU MIRED je bil ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 

»Medobčinski Inšpektorat in Redarstvo Občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova Polhov Gradec, 

Gorenja Vas -Poljane, Žiri, Borovnica, Log -Dragomer, Horjul (Uradni list RS, štev. 101/15). 

Organizacijsko je SOU MIRED ločen na tri enote: inšpektorat, redarstvo in pravno službo. V 

letu 2016 sta se mu priključile dve novi občini soustanoviteljici Gorenja Vas - Poljane in Žiri. 

Leta 2020 je bil z Odlokom o ustanovitvi (Uradni list RS št. 55/2020) ustanovljen oddelek 

pravne službe, v okviru katerega vodja SOU MIRED, poleg ostalih pravnih nalog, izvršuje tudi 

pravice in dolžnosti delodajalca. 

V SOU MIRED so bila konec leta 2021 sistemizirana naslednja delovna mesta: vodja skupne 

uprave - inšpektor, vodja pravne službe - inšpektor, inšpektor (2 delovni mesti), svetovalec (2 

delovni mesti), Občinski redar - svetovalec in 5 delovnih mest občinski redar, kar je 12 

zaposlenih  uradnikov na navedenih delovnih mestih. 

Medobčinski inšpektorat deluje na področju inšpekcijskega nadzora kot inšpekcijski organ, na 

področju prekrškov pa kot prekrškovni organ. Pravna služba pokriva področje pravic 

delodajalca, pravna področja vezana na sodelovanje z občinami soustanoviteljicami, ter ostale 

naloge iz pravnega področja skladno z dogovorom.  

V okviru Medobčinskega inšpektorata se izvaja nadzorstvo nad izvrševanjem oziroma 

spoštovanjem predpisov organov samoupravnih lokalnih skupnosti in zakonov v skladu s 

pooblastili. Medobčinski inšpektorat, s ciljem preventivnega ukrepanja, odgovarja na ustna in 

pisna vprašanja posameznikov, podjetij in institucij ter obvešča javnost o kršitvah občinskih 

predpisov preko medijev in na druge načine.  

Medobčinski inšpektorji in redarji kot prekrškovni organ opravljajo naloge na podlagi občinskih 

odlokov občinah soustanoviteljicah, v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu (ZORed), 

Zakonom o javnem redu in miru (ZJRM), Zakonom o cestah (ZCes), Zakonom o pravilih 

cestnega prometa (ZPrCP), Zakonom o zaščiti živali, Zakonom o varstvu okolja in drugimi 

predpisi ter postopkovnega Zakona o prekrških (ZP) in Zakona o splošnem upravnem 

postopku (ZUP). Naloge Medobčinskega redarstva pa so nadzorovati varen in neoviran cestni 

promet v naseljih, varovati ceste in okolje v naseljih ter na občinskih cestah zunaj naselij, 

skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varovati 

javno premoženje, naravno in kulturno dediščino ter vzdrževati javni red in mir.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1376
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0786
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4126
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3062
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3705
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1364
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0740
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0110
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0970
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4487
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2816
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0251
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3034
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-6040
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0406
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V letu 2021 se je poleg nalog, ki jih ima SOU MIRED določene kot izvirne naloge na podlagi 

predpisov in občinskih odlokov, organu dodelilo še naloge na podlagi Odlokov Vlade RS zaradi 

razglašene epidemije Sars-Covid 19, kar je še dodatno povečalo obremenitev zaposlenih. 

Poslovanje organa je bilo v celoti prilagojeno ukrepom Vlade RS in ukrepom Županov občin 

soustanoviteljic, prav tako je bila dostopnost organa do uporabnikov stalno omogočena 

skladno s priporočili Vlade RS. 

SOU MIRED se v deležu 40%+20% pokriva iz naslova sofinanciranja na podlagi Pravilnika o 

izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list 

RS, št. 36/18 in 2/20). 

V letu 2021 za leto 2020 je bilo iz tega naslova sofinanciranja na Ministrstvo za javno upravo 

posredovanih za 311.610,24 evrov zahtevkov vseh občin soustanoviteljic. 

Občine soustanoviteljice pokrivajo svoje finančne obveze v ustanoviteljskih deležih, ki so 

določeni v odloku o ustanovitvi SOU MIRED. Globe so prihodek tiste občine soustanoviteljice 

na katerem območju je nastal prekršek. Stroške postopkov nosi občina soustanoviteljica glede 

na krajevno pristojnost samega prekrška.  

Skupni znesek izterjanih glob za osem občin soustanoviteljic za leto 2021 znaša 373.215,03 

evrov. 

SOU MIRED ima sedež na Cankarjevem trgu 4 na Vrhniki, prostore ima v najemu in skladno 

z najemno pogodbo se mesečno plačujejo tudi stroški najema. V najemu ima tudi garažo za 

osebni avtomobil s  stacionarnim merilnikom hitrosti. Zaradi dotrajanosti prostorov na naslovu 

Cankarjev trg 4 in samovžiga v letu 2019, je bilo dogovorjeno, da nam Občina Vrhnika zagotovi 

začasne nadomestne prostore na naslovu Cankarjev trg 6A. Selitev v začasne prostore je bila 

izvedena v avgustu 2020, naslov organa pa ostaja na naslovu Cankarjev trg 4. 

SOU MIRED pokriva področje osmih prej navedenih občin, ki imajo skupaj 62.120 prebivalcev, 

od tega Občina Vrhnika 17.655 prebivalcev (podatki iz SURS /2020).  

Proračunska postavka SOU MIRED (5000) se tako pokriva iz osmih občin soustanoviteljic 

(delež Občine Vrhnika 28,2%) in iz naslova sofinanciranja. V letu 2021 je bilo za delovanje 

SOU MIRED načrtovanih 612.590,68 evrov, sama realizacija pa je znašala 516.786,82 evrov, 

kar predstavlja 84,30% načrtovanega zneska.  

Največji delež materialnih stroškov so še vedno najemi prostorov in poštne storitve. Prav tako 

velik delež stroškov odpade na osnovno opremo kot so računalniki, programi, uniforme, 

dlančniki za mobilno zajemanje podatkov in druga nujno potrebna oprema za delovanje organa 

ter vzdrževanje le te. Z racionalizacijo smo pristopili k zmanjševanju stroškov tudi s tem, da se 

vse več opreme najema, kot so tiskalniki in fotokopirni stroji, v najemu pa so tudi novejša 

osebna vozila, kar bistveno zmanjša stroške vzdrževanja. Ta način je pokazal, da se lahko 

bistveno privarčuje pri osnovnih sredstvih.  

Pri uporabnosti oziroma izrabi uniform smo sprejeli Pravilnik o službeni uniformi, ki določa, da 

se sama uporabnost in s tem izrabljenost sedaj ugotavlja glede na dejansko stanje 

posameznega dela uniforme in se skladno s tem zagotavlja tudi menjava, in ne več na določen 

rok. Prav tako imamo sprejet Pravilnik o opremi za inšpektorje, ki se obnavlja glede na 

izrabljenost in potrebe.  SOU MIRED ima v svojem upravljanju pet osebnih vozil, vsa sodijo v 

nižji cenovni razred. Dve vozili sta opremljeni z redarskimi označbami, eno vozilo ima vgrajen 

samodejni radarski sistem, dve pa sta za inšpekcijo. 

Da je uporabnost opreme vezana na dejansko stanje ne na načrtovano menjavo, s tem se 

lahko opremi bistveno podaljša rok uporabnosti in privarčuje sredstva. Notranja kontrola 
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proračunske porabe je tako zasnovana na tem, da se zamenja res samo tisto kar je potrebno 

menjave, da se nabavi samo tisto kar nam zagotavlja posodobitev programske opreme, olajša 

delo in tudi zagotavlja varnost izvajanja nalog.  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 Dejavnost občinske uprave 

06039001 Administracija občinske uprave 

06021 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - 

medobčinski inšpektorat 

Postavka je zagotavljala sredstva za plače zaposlenih. Glede na število zaposlenih v letu 2021 

temelji izračunana vrednost postavke na osnovi števila zaposlenih, ob uporabi metodologije in 

parametrov, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance. Postavka je zagotavljala tudi sredstva 

za prispevke delodajalca, kjer gre za zakonsko določene prispevke, ki se plačujejo od plač, 

davek na izplačane plače in druge izdatke zaposlenim. 

Na postavki so bila zagotovljena sredstva tudi za izplačilo premij kolektivnega dodatnega 

pokojninskega zavarovanja po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za 

javne uslužbence in Zakonu o invalidskem in pokojninskem zavarovanju. 

Realizacija postavke predstavlja 84,63% glede na veljavni plan proračuna in znaša 395.824,10 

evrov. 

06023 - Materialni stroški - medobčinski inšpektorat 

Na tej proračunski postavki so bile načrtovane pravice proračunske porabe, potrebne za 

zagotavljanje vseh storitev in blaga s strani dobaviteljev. Proračunska postavka je vključevala 

tudi fiksne stroške, ki so bili potrebni za nemoteno delovanje Skupne uprave Medobčinski 

inšpektorat in redarstvo, kot na primer stroške dobave električne energije, stroške najemnine 

in podobno.  

Iz te proračunske postavke so se krili tudi vsi stroški, povezani s strokovnim izobraževanjem 

in usposabljanjem zaposlenih ter stroški za plačilo dela preko študentskega servisa. 

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi. 

Realizacija postavke predstavlja 77 % glede na veljavni plan proračuna in znaša 105.888,96 

evrov. 

 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 

06024 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 

uprave 

Postavka je namenjena investicijam v prostore in opremo. V letu je bilo načrtovanih 21.800,00  

evrov, ki pa so bili realizirani v deležu 70%, kar znaša 15.373,76 evrov, sredstva so bila 

namenjena za nakup strojne opreme, vzdrževanje objektov in pisarniško opremo.  
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8. OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI 
 

Z uveljavitvijo Zakona o občinskem redarstvu je lokalna skupnost postala soodgovorna za 

stanje javne varnosti ter javnega reda in miru na svojem območju. Skladno z določbo 21. člena 

Zakona o lokalni samoupravi občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev med drugim 

opravlja tudi naloge občinskega redarstva in inšpekcijskega nadzora.  

 

Občine Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Borovnica, 

Log - Dragomer in Horjul so občinske programe varnosti sprejele na podlagi veljavnega Odloka 

o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Vrhnika, 

Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Borovnica, Log - Dragomer 

in Horjul« ter ga pripravile skladno s prvim odstavkom 6. člena Zakona o občinskem redarstvu. 

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: 

 

• Posnetka stanja oz. statističnega prikaza občine. 

• Ocene varnostnih razmer. 

• Opredelitev varnostnih potreb občine. 

• Ciljev občinskega programa varnosti. 

• Organiziranost in način dela medobčinskega redarstva. 

 

Občinski organi morajo skladno z določbo drugega odstavka 6. člena Zakona o občinskem 

redarstvu najmanj enkrat letno oceniti izvajanje občinskega programa varnosti.  

 

Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2021 temelji na podlagi letnega poročila 

SOU MIRED. 

 

8.1. Posnetek stanja 
 

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. 

 

8.2. Ocena varnostnih razmer 
 

Ocena stanja varnosti je podana na podlagi letnega poročila SOU MIRED. Glede na obstoječo 

oceno se podatki o varnostnem stanju spreminjajo na področju prometne varnosti, kar je 

mogoče pripisati predvsem konstantnemu izvajanju merjenja hitrosti motornih vozil s 

samodejnim merilnikom hitrosti in konstantnemu nadzoru mirujočega prometa. 
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8.2.1. Ogroženost cestnega prometa v naseljih in izven naselij 

Zaradi stalnega nadzora medobčinskega redarstva je na področju prometne varnosti zaznati 

trend zmanjševanja prekrškov nepravilnega parkiranja vozil. V občinah Vrhnika, Brezovica, 

Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Log - Dragomer, Borovnica in Horjul, je 

zaradi rednega nadzora hitrosti motornih vozil zaznati na krajih, kjer se pogosto izvajajo 

meritve hitrosti, trend upadanja hitrosti motornih vozil. Posledično upada število kršitev prehitre 

vožnje v naseljih. Navedeni trend je še posebej izrazit na cestah, katere se uporabljajo za 

lokalni promet. Zaradi rednega nadzora se je zmanjšalo tudi število neupravičene uporabe 

cest, katere so namenjene le lokalnemu prometu s strani tranzitnega prometa tovornih vozil. 

 

Na zmanjšanje prekrškov je vplivala tudi razglašena epidemija ter posledično manj prometa 

na cestah. 

 

8.2.2. Ogroženost okolja 

Ob vedno večji okolijski 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 posameznih primerih prijav, je (kljub  temu, da je šlo za zadeve iz pristojnosti okolijske 

inšpekcije) prijave preverjala občinska inšpekcija in kršitelje seznanjala z ugotovitvami, s 

pravilnim postopkom ravnanja ter z zagroženimi kaznimi.  

 

8.2.3. Vpliv varnostnih razmer v sosednjih občinah 

V sosednjih občinah ni bilo zaznati vplivov negativnih varnostnih razmer. 

 

8.2.4. Ključne ugotovitve 

V občinah ustanoviteljicah SOU MIRED se stanje na področju varnosti cestnega prometa v 

naseljih (ob stalnih nadzorih) izboljšuje. Na zmanjšanje prekrškov je vplivala tudi razglašena 

epidemija ter posledično manj prometa na cestah. 

 

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. 

 

8.3. Opredelitev varnostnih potreb občine 
 

Zadovoljevanje varnostnih potreb občin temelji na delu policije ter na sodelovanju 

medobčinskega redarstva in inšpekcije, katera izvajata naloge po pooblastilu in skladno z 

možnostmi ukrepanja na podlagi veljavne zakonodaje. V manjši meri se varnostne potrebe 

zadovoljujejo preko drugih služb (državne inšpekcije, varnostne službe).  

 

Vsebina že načrtovanih varnostnih potreb občin ustanoviteljic SOU 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, katero 
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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.  

 

8.4. Cilji občinskega programa varnosti 
 

Cilji občinskega programa varnosti so razdeljeni na: 

1. strateške in 

2. operativne cilje.  

 

Strateški cilji kažejo na splošno varnostno potrebo lokalne skupnosti. V obravnavanem 

obdobju se ne spreminjajo. Pojavljajo pa se potrebe po uvajanju novih aktivnosti in ukrepov pri 

operativnih ciljih. Neizpolnjevanje le-teh se neposredno kaže pri varnosti ter 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 SOU MIRED je izvajanje učinkovitega inšpekcijskega in  

redarskega nadzora ter zagotavljanje preventivnega delovanja z namenom zagotoviti 

spoštovanje pravnih predpisov in s tem zadovoljstva uporabnikov ter širše družbene skupnosti. 

Tudi v prihodnje bo delo SOU MIRED usmerjeno v ozaveščanje ljudi, komunikacijo z njimi in 

v preventivno delovanje. Cilj nadzora bo usmerjen predvsem k preprečevanju kršitev in k 

preprečevanju situacij, v katerih lahko pride do pomanjkljivosti ali nepravilnosti, katere bi lahko 

imele škodljive posledice za ljudi, premoženje oziroma skupnost. Delo SOU MIRED bo 

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

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

 

Delo pooblaščenih uradnih oseb SOU MIRED bo tako usmerjeno k cilju, da se v okviru 

zakonitega delovanja inšpekcijski in prekrškovni postopki zaključijo v čim krajšem času, brez 

nepotrebnega podaljševanja in zavlačevanja postopkov. Pooblaščene uradne osebe SOU 

MIRED pri izvrševanju svojih pooblastil oziroma pri opravljanju neposrednega nadzora 

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

učinkovitosti nadzora. Za pravnomočno zaključene prekrškovne postopke, katere terjatve niso 

plačane v roku je potrebno pristopiti k vodenju postopkov za prisilno izterjavo glob in stroškov 

postopka. 

 

Cilj SOU MIRED je, da se tudi v prihodnje delovanje organa 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. Še dodatno 

želimo zmanjšati predvsem hitrost motornih vozil v naseljih, število nepravilno parkiranih vozil, 

neupoštevanje prometne signalizacije, neuporabo varnostnih pasov, neuporabo čelade ter 

uporabo telefonov med vožnjo. Poleg navedenega je cilj zmanjšati tudi posege v varovalni pas 

in cestišča občinskih cest brez izdanega soglasja upravljalca občinskih cest. Doseči želimo 

tudi večje zavedanje za varstvo cest, zavest o prijavljanju nedovoljenega odlaganja odpadkov, 

upoštevanje navodil glede oglaševanja, predhodnega zanimanja investitorjev o omejitvah na 

gradbenem področju, pravilnega in rednega plačila turističnih taks in podobno.  
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SOU MIRED bo tudi v prihodnje podajala pobude za spremembe občinskih odlokov, katere bi 

pripomogle k učinkovitejšemu delu naše službe, hkrati bi pa prispevale k splošnemu izboljšanju 

stanja v posameznih občinah soustanoviteljicah SOU MIRED.  

 

Operativni cilj SOU MIRED je, da se s sistematičnim pokrivanjem področij odkriva nepravilnosti 

ter izboljša kvaliteta dela. Cilj je tudi, da se s pogosto prisotnostjo na terenu in s preventivnim 

delovanjem zagotovi čim boljše upoštevanje predpisov na vseh področjih, v mejah pristojnosti 

pooblaščenih uradnih oseb SOU MIRED.  

 

Poleg navedenega bomo tudi v prihodnje usmerjeni v vključitev medobčinske redarske službe 

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

učinkovitost vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku, pomoč občinam 

soustanoviteljicam pri pripravi novih občinskih odlokov ter pomoč pri usklajevanju obstoječih s 

trenutno veljavno zakonodajo, uvajanje projekta občinskega programa varnosti ter 

vzpostavitev kvalitetnega in učinkovitega sodelovanja z redarskimi službami v celotni državi, 

policijo, varnostnimi službami ter drugimi službami, ki se ukvarjajo s področjem varnosti v 

občinah ter zagotovitev večjega obsega inšpekcijskega nadzora, ki je potreben in aktualen v 

vseh občinah soustanoviteljicah SOU MIRED.  

 

8.5. Organiziranost in način dela Medobčinskega redarstva 
 

Operativne naloge Medobčinskega redarstva izhajajo iz zgoraj navedenih ciljev, sprejetih 

občinskih programov varnosti posameznih občin ustanoviteljic ter določb ZORed.  

 

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 

samodejnima merilnikoma hitrosti, v katerih se prekrški slikovno dokumentirajo. Poleg 

navedenih nalog cilj Občinskega programa varnosti 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.  
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9. SKLEP POROČILA SOU MIRED ZA LETO 2021 IN CILJI 
 

Z letnim poročilom organ predstavi svoje delovanje ter statistično prikaže ukrepanje in ostale 

zadeve, ki vplivajo na samo delo organa.  

 

Osnovni cilj delovanja SOU MIRED je izvajanje učinkovitega inšpekcijskega in redarskega 

nadzora, ter zagotavljanje preventivnega delovanja z namenom zagotovitve pravnih predpisov.  

 

Pooblaščene uradne osebe organa se pri svojem delu trudimo, da se inšpekcijski in redarski 

nadzor zaključi v čim krajšem času. Pri delu smo usmerjeni k temu, da se postopki vodijo zoper 

prekrške, kateri predstavljajo večje kršitve oziroma so na stopnji oviranja ali ogrožanja.  

 

Poleg navedenega bodo tudi v prihodnje cilji delovanja SOU MIRED usmerjeni predvsem v 

manjše število kršitev oziroma v večjo ozaveščenost občanov.  

 

V letu 2021 je bilo zaradi dolgotrajnega obdobja razglašene epidemije delo prilagojeno. SOU 

MIRED je po eni strani delovanje prilagodil stanju epidemije.  

 

SOU MIRED se bo tudi v prihodnje trudil k izvajanju nadzora na področjih, kjer je le-tega 

pristojen izvajati in k preventivnemu delovanju ozaveščanja in dolžnega ravnanja občanov, 

seveda v okviru prilagoditev stanja oziroma potreb nadzora. Tudi v prihodnje bo delo 

zaposlenih usmerjeno k obdelavi bistvenih kršitev, katere predstavljajo večjo nevarnost za 

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

 

Želimo, da se tudi v prihodnje delo organa širi na tista področja delovanja, za katera bodo 

občine soustanoviteljice ocenile, da so v skupnem interesu. 

 


