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POROČILO O DELU MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN 

JESENICE, GORJE, KRANJSKA GORA IN ŽIROVNICA ZA LETO 2018 
  
     

Gradivo za  4. sejo Občinskega sveta, dne 10.04.2019 
 

  
ZAKONSKA PODLAGA: Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št 94/2007 – uradno 

prečiščeno besedilo, 27/2008 – Odl. US, 76/2008, 79/2009, 
51/2010, 84/2010 – Odl. US in 40/2012-ZUJF)  
Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in 
Žirovnica (Ur. l. RS, št. 41/2008 in 13/2010);  
Dogovor o medsebojnih razmerjih pri ustanovitvi 
medobčinskega inšpektorata in redarstva kot organa 
skupne občinske uprave z dne 16.4.2008;  
Statut Občine Kranjska Gora (Uradni list št. 31/2017), 
 

 
Predlog za obravnavo :/ 

 
 
 

 
I. UVOD IN OBRAZLOŽITEV 
 
 
 Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica je na 
podlagi 13. člena Dogovora o medsebojnih razmerjih pri ustanovitvi medobčinskega inšpektorata 
in redarstva, kot organa skupne občinske uprave z dne 16.4.2008, dolžan občinam 
ustanoviteljicam poročati o svojem delu. V ta namen  je bilo tudi letos pripravljeno letno poročilo, 
o opravljenem delu v Občini Kranjska Gora.   
 
Poročilo o delu za leto 2018 obsega poročila o delu inšpektorata, redarstva in prekrškovnega 
organa.  
 
 
 
 
II. PREDLOG SKLEPA: 
 
Predlagamo, da Občinski svet Občine Kranjska Gora po predstavitvi in obravnavi 
gradiva sprejme  naslednji: 
 
 



 

   

S K L E P 
 
Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o delu Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2018. 
 
Pripravil: 
Boštjan Pristavec 
 
                                                                                                                 ŽUPAN 
                                                                                                            Janez Hrovat 
Številka: 032-8/2019-9 
Datum: 25.03.2019 
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ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA 
 
 
 
ZADEVA:POROČILO O DELU MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA 

OBČIN JESENICE, GORJE, KRANJSKA GORA IN ŽIROVNICA ZA LETO 
2018 – PREGLED IN OBRAZLOŽITEV UKREPOV NA OBMOČJU OBČINE 
KRANJSKA GORA 

Zveza: Poročilo o delu, številka 060-5/2019-1 (O701) in zaključni račun finančnega načrta, 
 številka 410-40/2017-24 (O701) 
 
 
V letu 2017 je Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR) v sodelovanju z občinsko upravo 
določal naloge na koordinacijskih sestankih predstavnikov občinske uprave in vodje MIR. Ukrepi 
in aktivnosti inšpektorata in redarstva so temeljili na takojšnjih odzivih na prijave ter obvestila o 
domnevnih nepravilnostih. 
 
 
A. INŠPEKCIJSKI NADZOR 
 
Za območje občine Kranjska Gora je bilo prejetih in evidentiranih 81 (59-2017) prijav, opravljeno 
je bilo 66 (59) inšpekcijskih ogledov in izdani dve (3) inšpekcijski odločbi. V postopkih so bile 
izdane štiri (9) prekrškovne odločbe, izrečenih 39 (45) opozoril, izdana dva poziva za odpravo 
nepravilnosti in danih šest (3) odstopi zadev pristojnim inšpektoratom. V ostalih primerih niso 
obstajali razlogi za uvedbo postopkov. Ob koncu leta 2018 je bilo še v delu: ena zadeva iz leta 
2012, dve zadevi iz leta 2013, ena iz leta 2014, tri iz leta 2015, tri iz leta 2016, dve iz leta 2017 in 
16 iz tekočega leta. Inšpektorja sta za obravnavo zadev izključno na območju Občine Kranjska 
Gora porabila 603 (479) delovnih ur, kar predstavlja 26,8% (23%) vsega opravljenega dela. 
 
Inšpekcijskih nadzori so bili največkrat opravljeni zaradi nadzora pravilnosti evidentiranja in 
plačevanja turistične takse (24), nedovoljenega odlaganja odpadkov in materiala (20), ne 
priklopov na kanalizacijsko omrežje (13), zaradi nedovoljenih gradenj in posegov v prostor (11) 
ter posegov v občinske ceste in javne površine (7).  
 
Delo na območju občine Kranjska Gora predstavlja 35% (24%) vseh zadev in 34% (25%) 
izvedenih ukrepov inšpektorata v skupni občinski upravi. Dogovorjeni delež znaša 22%.  
 
 
B. REDARSTVO 
 
Redarji so opravili na območju občine Kranjska Gora 1187 (744) delovnih ur na terenu, kar je 
predstavljalo 22,43% (dogovorjeni delež 22%) vsega delovnega časa. Naloge so bile povezane 



z nadzorom mirujočega prometa, urejanje prometa ter izvajanje nalog varovanja reda ob 
prireditvah, nadzora nad pravilnostjo odlaganja odpadkov, sodelovanje pri varovanju otrok na 
poti v šolo in nadzor vožnje po kolesarski poti, nadzor hitrosti z radarskimi merilniki ter 
spoštovanje pravil o dopustnosti kampiranja in prenočevanja. 
 
Spoštovanje prepovedi kampiranja (tudi parkiranja bivalnikov) in prenočevanja se je nadziralo v 
času prireditev Vitranc in Planica ter v mesecu juliju in avgustu (100).  
 
MIR se je aktivno vključil tudi v sodelovanje pri izvedbi prireditev Vitranc in Planica. V teh 
primerih je sodeloval z organizatorji, zlasti na področjih prometne ureditve v okolici prireditvenih 
prostorov. V času prireditev se je preverjala snažnost v okolici prireditvenega prostora in 
opravljal nadzor glede oviranja dostopnosti javnih in zasebnih površin, ki bi bila lahko motena z 
nepravilnim parkiranjem ali drugim ravnanjem obiskovalcev prireditev. Prisotnost redarjev ob 
strokovni pomoči inšpektorjev je bila namenjena preprečevanju poškodovanja javne 
infrastrukture in urbane opreme.  
 
Redarji so zabeležili največ kršitev povezanih z neupoštevanjem pravil o največji dovoljeni 
hitrosti, in sicer 633 (270). 
 
Statistični podatki o meritvah hitrosti in načinu poteka prometa so bili občinski upravi sporočeni 
takoj po opravljenih meritvah. Postavitve opozorilno-informativne prometne signalizacije o 
hitrosti vožnje v naseljih kažejo pozitivne vplive na hitrost vožnje, na stanje pa je vplivala tudi 
vzpostavitev gradbišč in izvedba rekonstrukcij na državni cesti. Ob zadnjih meritvah je delež 
prehitrih voznikov znašal 3,31% (na celotnem območju MIR 1,78%).  
 
Ukrepi na redarstva na območju Kranjske Gore so predstavljali več kot 43% vseh ukrepov 
občinskega redarstva. 
 
 
C. PREKRŠKOVNI ORGAN 
 
V letu 2018 je bilo ugotovljenih 1753 (1430-2017, 868-2016) kršitev, izdano 1039 (794, 524) 
obvestil o prekršku in plačilnih nalogov, 82 (26, 25) odločb in evidentiranih 632 (610, 319) 
opozoril. 
 
V postopkih o prekrških je bilo skupno za 112.307,68€ (37.160,27€) plačanih glob, 500€ 
(1.061,71€) upravnih kazni in 180€ (310€) sodnih taks prekrškovnega organa. Skupne terjatve 
(od začetka delovanja MIR) v izterjavi FURS ob koncu leta 2018 znašajo 20.001,16€ 
(24.782,10€).  
 
 
S spoštovanjem! 
 
 
 

Boštjan OMERZEL 
VODJA SKUPNE UPRAVE 

 
 
 
VROČITI: 
1. naslovniku 
 


