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I. UVOD 
Spo§tovani! 

Predstavljam varn poroéilo o delu Skupne obéinske uprave obéin Trzin, Komenda, Lukovica, Menge§, Moravée Vodice »Medobéinski in§pektorat in redat-stvo« za leto 2020. V njem so prikazani poflatki o na§em delu v pretekl 
letu ter vsebinska predstavitev in analiza dela infipekgij ske in redarske sluibe na pos 
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MEDOBCCINSKI lN§PEKTORAT IN REDARSTVO 
SKUPNA oB<':1Ns1<A U?RAVA OBCIN 

TRZIN, KOMENDA, LUKOVICA, MENGES, MORAVCE, VODICE 

2. ORGANIZACIJA MEDOBéINSKEGA IN§PEKTORATA IN REDARSTVA 

Medobéinski in§pektorat in redarstvo je ob koncu leta 2020 dopolnil §tirinajst let dclovanja. Ustanovljenje bil konec 
leta 2005 na podlagi Odloka o ustanovitvi Medobéinskcga in§pektorata — organa skupne obéinske uprave (Uradni 
list RS, §t. 120/2005) in sicer kot organ skupne obéinske uprave za izvr§cvanje upravnih nalog na podroéju 
in§pekcijskega nadzorstva in obéinskega redarstva za obmoéja obéin Trzin, Komenda, Lukovica, Menge‘s', Moravée 
in Vodice, delovafi pa je priée] z zaposlitvijo prvih javnih usluzbencev v apn'1u leta 2006. V letu 2009 so obéine 
ustanoviteljice sprejele nov Odlok o ustanovitvi skupne obéinske nprave »Medobi':inski inépektorat in redarstvo« 
(Uradni vestnik Obéine Trzin §t. 10/2009, Uradni vestnik Obéine Lukovica §t. 9/2009, Uradne objave Glasila obéine 
Komenda §t. 10/2009, Uradni vestnik Obéine Mengei §t. 7/2009, Uradni vestnik Obéine Trzin §t. 10/2009, Uradni 
vestnik Obéine Moravée §t. 9/2009 in Uradni veslnik Obéine Trzin §t. 10/2009, Uradno glasilo Obéine Vodice, §t. 
9/2009, v nadaljevanju Odlok o ustanovitvi) ter sklenilc nov Dogovor o medsebojnih pravicah, obveznostih in 
odgovomostih in drugih razmerjih, z dne 24.02.2010, z dopolnitvijo 2 due 24.12.2013, ki podrobneje doloéa §e 
mcdsebojne pravice, obveznosti in odgovomosti obéin ustanoviteljic do in§pektorata, naértovanje in naéin dela, 
naéin poroéanja, naéina fmanciranja, opravljanja administrativnih, strokovnih, pomoinih in drugih nalog. 

Skupna obéinska uprava obéin Trzin, Komcnda, Lukovica, Menge§, Moravée in Vodice »Medobéinski infipektorat 
in redarstvo«, s sedeiem v Trzinu (v nadaljevanju MIR), je zaradi smotrnosti organjzirana kot enovit organ, kfiub 
temu, da njeno delovno podroéje obsega dve smiselno zakljuéeni podroéji, to sta in§pekcijski nadzor ter nadzor 
redarske sluzbe. V letu 2020 so delo v skupni obéinski upravi opravljali vodja organa, in§pektori¢a, dva obéinska 
redatja, en obéinski redar svetovalec, svetovalec za in§pekcijsko redarsko sluibo ter sodelavka za opravljanje 
administrativnih del. Proti koncu leta smo zapolnili §e prazni delovni mesti dodatne in§pektorice in pripravnice za 
vodenje administracije obéinskega redarstva. Postopek mposlitve za zaposlitev zadnjega, desctega delovnega mesta 
po veljavnem kadrovskem naértu, to je obéinskega redalja, je ‘s'e v teku. 

MIR vodi in predstavlja vodja Medobéinskega in§pek1:orata in redarstva, ki organizira, usklajuje in vodi delo 
in§pektorata, skrbi za uéinkovito in smotrno opravljanje nalog, razporeja dela, skrbi’ za delovno disciplino, 
organizira ustrezne oblike sodelovanja med zaposlenimi in z obéinami ustanoviteljicami ter drugimi organizacijami 
ter pripravlja akte, za katexe je MIR pristojen. 

Delo MIR je organizirano glede na teritorialno razprfienost ter doloéila Odredbe o poslovnem éasu in uradnih urah 
ter 0 razporeditvi delovnega éasa v Medobéinskem infipelctoratu — organu skupne obéinske uprave obéin Trzin, 
Komenda, Lukovica, Menge§, Moravée in Vodice, §ifi'a zadeve 020-0001/2009, z dne 22.01.2009 in sprernemba z 
dne 17.05.2011 v prvi polovici leta in Pravilnika o poslovnem éasu in uradnjh urah ter 0 razporeditvi delovnega éasa 
v organu skupne obéinske uprave obéin Trzin, Komenda, Lukovica, Menge§, Moravée in Vodice »Medobéinski 
in§pektorat in redarstvo«, Eifra zadeve 020-0003/2019, z dne 24.06.2019. Uradne me so v ponedeljck in sredo od 
9.00 do 11.00 ure, na sedezu v Trzinu in so namenjene poslovanju s strankami. MIR zagotavlja tudi uradnc ure po 
telefonu vsak poslovnj dan v obsegu poslovnega éasa. Zaradi boIj§ega nadzora ter potencialnih krfiitev MIR, po 
potrebi, organizira delo tudi v popoldanskem éasu. 
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MEDOBCINSKI IN§PEKTORAT IN REDARSTVO sxupm oncmsm UPRAVA osém 
TRZIN, KOMENDA, LUKOVICA, MENGES, MORAVCE, VODICE 

3. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, K1 POJASNJUJEJO 
DELOVNO PODROCJE MEnoB<':1NsKEGA IN§PEKTORATA IN REDARSTVA 

In§pekcijsk‘e~ in redarske sluibe v lokalnih skupnostih opravljajo nadzor nad izvajanjem doloéb sprcjetih odlokov 
posameznih obéin ustanoviteljic ter veljavne materialne zakonodaje in podzakonskih aktov v obsegu prenosa 
pristojnosti, v povezavi s postopkovnimi predpisi. MIR po doloébah Odloka o ustanovitvi opravlja upravne nalogc 
izvajanja in§pekcijskega nadzorstva in obéinskega redarstva ter odloéanja o prekr‘s'kih nad izvajanjem obéinskih 
predpisov in dmgih aktov na podroéjih, lci jih urejajo predpisi obéin ustanoviteljic ter skladno z zakonom. Predpisi 
obéin ustanoviteljic in§pekcijski in redarski nadzor natanéneje usme1jajo predvsem na podroéja oskrbe s pimo vodo, odvajanja in éi‘s’éenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki, odlaganja komunalnih odpadkov, sanacije émih odlagali§c': odpadkov, javne snage in éiééenja javnih povréin, urejanja javnih 
poti, povr§in za pefice in zelenih povr§in, graditvc, upravljanja in vzdrievanja obéinskih cest, urejanja, vzdrzevanje 
in upravljanje plakatnih mest, upravljanja in urejanja javnih parkir-i§<‘E, parkiranja in mirujoéega prometa v naseljih, komunalnih taks, turistiénih taks, zimske sluibe, uporabe zastave in grba obéin, oznaéevanja cest, ulic, naselij in 
zgradb, akzivnosti v zadevah kr§enja republi§kih predpisov in drugih podroéij, ki jih doloéajo ter urejajo obéinski 
predpisi. 

In§pektora1i in redarske sluibc v lokalnih skupnostih izvajajo tudi akfivnosti v zadevah kr§enja driavnih predpisov 
ter opravljajo in§pekcijski in redarski nadmr nad izvajanjem doloéb dr'mvne zakonodaje, kjcr so pristojnosti 
prenesene na lolcalno raven in sicer predvscm po doloébah Zakona o javnem redu in miru (v nadaljevanju ZJRM-1), Gradbenega zakona (v nadaljevanju GZ), Zakona o varstvu okolja (v nadaljevanju ZVO), Zakona o volilni in referendumski kampanji (v nadaljevanju ZVRK), Zakona o spudbujanju razvoja turizma (v nadaljevanju ZSRT) ter 
cestne zakonodaje: Zakona o pravilih cestnega promcta (v nadaljevanju ZPICP), Zakona o oestah (v nadaljevanju 
ZCcs-1), Zakona o voznikih (v nadaljevanju ZVoz) in Zakona o motomih vozi1ih(v nadaljevanju ZMV). 

Obéinsko redarstvo je po sprejetju Zakona o obéinskem redarstvu (v nadaljevanju ZORed) ter Obéinskih programov 
varnosti (v nadaljevanju OPV) posameznih obéin ustanoviteljic dobilo pristojnosti in ualogc s podroéja 
zagotavljanja vamega in neoviranega cestnega prometa v naseljih, vamosti cest in okolja v naseljih in nu obéinskih 
cestah zunaj naselij, vamosti na obéinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih povr§inah, varnosti javnega 
premoienja, naravne in kultume dedi§<‘£ine ter vzdrievanja javnega reda in miru. ZORed je temeljni sistemski in 
organizacijski predpis, ki meja uresniéevanje pristojnosti obéin za ustanovitev in organizacijo ter doloéitev delovnega podroéja in nalog obéinskega redarstva. Naloge obéinskih redmjev niso doloéenc po principu toéno 
doloéenega Etevila nalog, pas“: pa delovno podroéjc in naloge obéinskega redarstva doloéajo zakoni ali na podlagi zakonov izdani obéinski predpisi. 

Sistemski in organizacijski predpis na podroéju in§pekcijskega nadzora jc Zakon o in§pekcijskem nadzoru (v nadaljevanju ZIN), ki, razen doloéb o organizaciji, tako za driavne kot obéinske in§pekcije, ureja splofina naéela 
infipekcijskega nadzora, poloiaj, pravice in dolinosti in§pekto1jev, pooblastila inipektorjev, postopek in§pekcijskega 
nadzora, in§pekcijske ukrepc in druga vpraéanja, povezana z in§pekcijskim nadzorom.
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4. DOLGOROCNI IN LETNI CILJI MEDOBCINSKEGA IN§PEKTORATA IN REDARSTVA 
MIR nima posameznih podnoéij proraéunskc porabe, zato so prikazanj lc skupni cilji sluibe. Osnovni strate§ki cilj 
delovanja MIR je izvajanje uéinkovitega in§pekcijskega in tedarskega nadzora in zagotavljanjepreventivnega 
delovanja z namenom zagotoviti spoétovanje pravnih predpisov in s tem zadovoljstva uporabnikov, zaposlenih in 
§ir§e druibene slcupnosti. ’I‘udi v prihodnje bomo veliko pozomosti namenili ozave§éanju ljudi, komunikaciji z njimi 
in preventivnemu delovanju med njimi. Cilj nadzora je usmcljcn predvsem k prepreéevanju kr§itev in k 
prepreéevanju situacij pri katerih lahko pride do pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki bi lahko imele §kodljive 
posledice za ljudi, premoienje, skupnost. Delo zaposlenih na MIR je usmerjeno k obdelavi bistvenih kr§itev, ki 
prcdstavljajo veéjo nevamost za javni interes in imajo Ekodljive posledice m osebe, premoienje in okolje. 
Poobla§éene uradne osebe sc pri svojem delu trudimo, da se in§pckcijski in redarsld nadzor zakljuéi v éim krajfiem 
éasu, brez nepotrebnega podalj§evanja in zavlaéevanja postopkov, vendar ne na Ekodo zakonitosti delovanja. Pri 
opravljanju neposrednega nadzora oziroma izvr§evanju svojih pooblastil poobla§éene uradne osebe posegajo v 
delovanje pravnih in fiziénih oseb le v obsegu, ki je nujno potreben za zagotovitev uéinkovitosti nadzora. Za 
pravnomoéno zakljuéene premkovne postopke je potrebno takoj pristopiti k vodenju postopkov za prisilno 
iztetjavo glob in strofikov postopka. Sledimo cilju, da se delovanje MIR kaie predvsem v spoétovanju predpisov, 
zlasti na podroéju posegov na ceste, varovanja okolja ter spo§tovanja zakonskih omejitev na podroéju mirujoéega 
prometa. Zmanj§ati ielimo predvsem §tcvilo nepravilno parkiranih vozil, posegov v varovalni pas in cesti§éa 
obéinskih cest brez izdanega soglasja obéinc, doseéi veéje zavedanje za varstvo cesta, prijavljanja nedovoljenega 
odlaganja odpadkov, upo§tevanje navodi] glede oglaéevanja, pmdhodnega zanimanja investitotjev 0 omcjitvah na 
gradbenem podroéju in podobno. Slcupaj z odgovomimi v obéinskih upravah in z izvajalci komunalne javne sluibe 
prcventivno izvajamo kontrole mjrujoéega prometa na delih cesti§é, kjer nepravilno parkirana vozila ovirajo dovoz 
javnim sluibam in intervencijam. Tako obéane opozaljamo na te"mve odvoza komunalnih odpadkov ter izvajanja 
zimskc sluibe. Prav tako in§pekcija in redarstvo podajata pobude za spremembe veljavnih obéinskih odlokov, ki bi 
pripomogle k uéinkovitejfiemu delu na§e sluibe ter splo§nemu izboljéanju stanja v posameznih obéinah 
ustanovitcljicah MIR. 

Konkretni cilji MIR so sistematiéno pokrivanje podroéij in s tem odkrivanje nepravilnosti, izbolj§anje kvalitete dela 
ter 5 pogosto prisotnostjo na terenu in s preventivnim delovanjem zagotoviti éim bolj§e upoétevanje predpisov na 
vseh podroéjih, ki jih pokrivamo, vkljuéitev redarske sluibe v razliéna podroéja nadzora, uéinkovitost organa pri 
odloéanju v upravnih postopkih, uéinkovito vodenje in odloéanje v prekr§kovnem postopku, pomoé obéinam 
ustanoviteljicam pri pripravi novih obéinskih odlokov ter usklajevanju obstojcéih s trenutno veljavno zakonodajo, 
vkljuéevanje obéinskega programs vamosti ter vzposmvitev kvalitetnega in uéinkovitega sodelovanja s sosednjimi 
redarskimi sluébami, policijo, vamostnimi sluibami ter drugimi sluibami, ki se ukvanjajo s podroéjem vamosti v 
obéinah ter zagotovitev veéjega obsega in§pekcijskega nadzora, ki je poireben in aktualen prav v vseh obéinah 
ustanoviteljicah Medobéinskega in§pektorata in redarstva. 

Na podlagi zgoraj navedenih splo§nih in konkretnih ciljev ter v povezavi s sprejetimi obéinskimi programi vamosti 
posameznih obéin ustanoviteljic in v skladu z doloébami ZORed si je MIR zastavila tudi operativne naloge obéinske 
redarske sluibe. Naloge na podroéju zagotavljanja vamega in neoviranega cestnega prometa v naseljih obsegajo 
izvajanjc nadzora nad ustavljcnimi in parkiranimi vozili ter ovirami v naselju, urejanje in nadziranje prometa na 
cestah subjektov samoupravnih lokalnih skupnosti in dxiavnih cestah v nasclju, izvajanje nadzora nad ravnanjem 
udeleiencev cestnega promcta v obmoéju umiljenega prometa in obmoéju za pe§ce, ugotavljanje krfiitev doloéb o 
varstvu cest in okolja v naselju in na obéinskih cestah mnaj naselja ter opravljanje nadzora prometa s samodcjnimi 
merilnimi napravami za nadzor prometa, v katerih se prekrfiki slikovno dokumentirajo. Poleg teh nalog cilj OPV 
obsega tudi naloge na podroéju zagotavljanja vamosti cest in okolja v naseljib in na obéinskih oestah zunaj naselij, 
naloge na podroéju zagotavljanja vamosti na obéinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih povr§inah, 
naloge na podroéju zagotavljanja vamosti javnega premoienja, naravne in kultumc dedi§éine ter naloge na podroéju 
vzdrievanjajavnega reda in miru. 
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MEDOB(',‘lNsKl IN§PEKTORAT IN REDARSTVO 
SKUPNA osémsm UPRAVA OBCIN nzzm, KOMENDA, LUKOVICA, MENGES, MORAVCE, vomcs 

5. POROC‘ILO O OPRAVLJENEM DELU V 2020 
Vsaka inspekcija in redarski nadzor jc pazljiv vpogled v delovanje subjekta, organa ali organizacije, je kritiéno 
pn'me1janje neéesa s tistim, kar je doloéeno kot norma oziroma kot standard ravnanja. Delo inépekcijskih in 
redarskih sluib je usmezjeno predvsem v prevctjanje skladnosti ravnanja fiziénih in pravnih subjektov s predpisi in s tem tudi zagotavljanje, vzdrievanje in izbolj§anje standardov izvajanja dejavnosti. Inspektotji MIR opravljajo 
nadzor spostovanja mkonskih in podzakonskih predpisov preko inspekcijskih pregledov, obéinski redatji pa preko 
redarskih obhodov in prcgledov. V kolikor se na taksnem pregledu ugotovi krsitev s podroéja pristojnosti MIR, poobla§6ena uradna oseba ukrepa v skladu z veljavnimi predpisi in v okviru svojih pristojnosti. Ukrepi, ki jih Iahko 
izreée infipektor, nekatere od njih pa tudi obéinski redar, so lahko upravni (izdaja odloébe o odpravi pomanjkljivosti 
ali omejitev ali prcpoved), prckr§kovni (izrek globe za kaznovanjc prekrska ali drugega z zakonom predpisanega 
ustrezncga ukrepa) tcr izvr§beni (predpisan postopek prisilne izvr§itve izrcéenih upravnih in prekr§kovnih ukrepov). 

5.1. IZVAJANJE IN§PEKCIJSKEGA NADZORA 
Inspekcijski nadzor je v razmerju med oblastjo in inspekcijskimi zavezanci pomemben kazalnik stanja v druibi in 
razvoja pravnopolitiéne sfere, saj omogoéa analizo njegovih regulatomih uéinkov ter tako otipljivo, vsebinsko 
ovrednotcnje materialnih predpisov in nadzorovanih javnih politik. In§pekcijski nadzor pa je tudi veliko veé kot le 
tcmeljna oblika notranjega in zunanjega upravnega nadzora. Z njegovo teoretiéno pravno umestitvijo v razmcgie med oblastjo in in§pekcijskimi zavezanci lahko prepoznavamo dejansko sliko stanja in razvoja doloéene druibe ter 
njegove uéinke na razvoj pravnopolitiéne sfere. Prav to je idcaz njegove mnogokrat pozabljene in zapostavljene 
dodane vrednosti, saj predstavlja svojevrsten mehanizem retrogradne refleksije, ki nam omogoéa analiziranjc 
njegove regulacije in uéinkov ter otipljivo vsebinsko ovrednotcnje materialnih predpisov in nadzorovanih javnih 
polifik. 

5.1.1 Upravni inspekcijski postopki 

Zakon o inspekcijskem nadzoru je tisti, tipiéni »Iex generalis«, ki doloéa skupna pravila za vodenje inspekcijskega 
postopka, med ostalim tudi za njegovo uvedbo. In§pekcijski postopek se vedno vodi le po uradni dolinosti. 
Inspekcijski postopek se uvede bodisi na podlagi lastnih zaznav inspektorja, mogoéc pa ga je po uradni dolinosti 
priéeti tudi na podlagi prijav, sporoéil, pobud, pritoib in drugih vlog, vedno seveda zgolj na podlagi podroéne 
stvame in krajevne pristojnosti. V in§pekcijskem postopku prijavitelj nima poloiaja stranke, ta pripada zgol_i zavezancu, zoper katerega je inspekcijski postopek uveden. Inspektor na prijavo ni vezan. Iz .s-like 1 jc razvidno 
stcvilo prejctih prijav in obvestil o nepravilnostih po posameznih obéinah v letu 2020 In podlagi katerih so bili 
uvedeni inspekcijski postopki. 

Slika 1 vkljuéuje tudi Etevilo prejetih prijav, ki so se nanaéale na na§e nove pristojnosti. Po uveljavitvi in priéetku 
uporabc nove gradbcne zakonodaje s 01.06.2018, to je Gradbenega zakona (Utadni list RS, §t. 61/17, 72/17 — popr. 
in 65/20), je v nadzor in pristojno obravnavo obéinskih inspekcijskih sluib presel tudi nadzor nad gradnjo, za katero po zakonu ni predpisano gradbeno dovoljenje in v delu, ki se nanasa na skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in 
drugimi predpisi obéine.
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Prijave obéine / drug organov v 2020 12 25 45 11 11 10 114 
Prijave obéanov v 2020 12 10 7 9 15 20 73 
SKUPAJ prijave v 2020 24 35 52 20 26 30 187 
Prencscne prijave iz 2019 0 30 7 16 22 13 88 
SKUPAJ 2A 65 59 36 48 43 275 
Obravnavane prijave V 2020 16 53 57 30 40 27 223 
Neobravnavane prijavc 3 12 2 6 8 16 52 

Slika I: Prijave, pritoibe, sporoéila ali druge vloge o zaznanih kr§itval1 predpisov v lctu 2020. 

§tevilo prijetih prijav o mitvah se je letu 2020 znalno povi§alo glcde na prejénje leto (187 prijav v letu 2020, 152 v 
2019, 177 v 2018, 137 v 2017, 96 v 2016, 123 v letu 2015, 75 v letu 2014, 104 v letu 2013, v letu 2012 prcjcli 95 
prijav, v letu 2011 prejeli 124, v letu 2010 98 prijav, 77 prijav v 2009, 96 prijav v 2008, 131 prijav v 2007). 

Kot je razvidno iz slike 2, je MIR v letu 2020 obravnaval 260 zadev na podroéju infipekcijskega nadzora (172 v 
2019, 339 v 2018, 300 zadev v 2017, 141 zadcv v 2016, v 2015 202 zadev, v 2014 204 zadcv, v letu 2013 207 
zadcv, v letu 2012 239 zadcv, v letu 2011 236 zadev, v letu 2010 219 zadcv). Od tega je bilo, na podlagi prijavc, 
pritoibe, spoméila ali druge vloge, samostojne zaznave kr§itve zakona ali drugega predpisa, oziroma po uradni 
dolinosti 189 infipekcijskih zadev zaiietih na novo (102 in§pekcijskih zadev méetih na novo v 2019, 257 
in§pekcijskih zadev zafietih na novo v 2018, 252 in§pekcijskih zadev zaéetih na novo v 2017, 71 infipekcijskih zadev 
zaéetih na novo v 2016, 143 infipekcijskih zadev zaéetih na novo v 2015, 129 v lctu 2014, 137 v letu 2013, 148 v 
letu 2012, v letu 2011 162 zadev, v letu 2010 122 novih in§pekcijskih zadev). Infipektor je v 2020 re§il 84 zadev 
(106 v 2019, 269 v 2018, 218 v letu 2017, 93 v lctu 2016, 132 v letu 2015, 145 v Iefu 2014, 132 v lctu 2013, 169 v 
letu 2012, 145 v 2011). Oh zakljuéku leta je ostalo 176 nereéenih infipekcijskih zadev (66 nere§enih in§pekcijskih 
zadev v letu 2019, 70 nere§cnil1 infipekcijskih zadev v letu 2018, 82 nere§enih inépekcijslcih zadev v letu 2017, 48 
nerc§enii1in§pekcijskih zadev v 2016, 70 nerefienih in§pekcijskih zadev v 2015, 59 nere§enih in§pekcijskih zadcv v 
2014, 75 nere§enih infipekcijskih zadcv v 2013, 70 nere§enih in§pckcijsl<ih zadev v 2012, 91 nerefienih in§pekcijskih 
zadev v 2011, v letu 2010 75 in§pekcijskih zadev, 91 v 2009). To pomeni, da je ob koncu koledarskega leta 2020 
ostalo 67,69 % vsch obravnavanih inipekcijskih zadev v 2020 in je njihovo re§evanje preneseno v leto 2021. 
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.= 9 UPRAVNI POSTOPKI ° " ° ° '4 ° ° ° > W 
Prenene zadeve iz 2019 7 6 22 23 4 9 71 
Nove zadeve v 2020 15 38 48 25 42 21 189 
In§pekcijske zadeve skupa j 22 44 70 48 46 30 260 
Reiene in§pekcijske zadeve 9 9 14 17 23 12 84 
Neréene inipekcijske zadeve 13 35 56 31 23 18 176 

Slika 2: Postopki vodeni v upravnih in§pekcij skih mdevah v letu 2020. 
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Na slild 3 je podano podrobnej§e poroéilo o delu inépektorata v letu 2020 p0 posamcznih podroéjih in§pekcijskcga 
nadzora za vsako obéino posebej, na sIi)'a' 4 pa je prikazana §e primerjava §tevila vodenih in§pekcijskih zadev po 
obéinah.
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Slika 3: Vodene zadcve po posameznih podroéjih in§pekcijskega nadzora po obéinah v letu 2020. 

*Drugo: zadeve s podroéja posegov na kmetijska zem|_ii§iSa, v obmoéja vodotokov in na javno dobro, motenja 
posesti, neurejenih gnoji§é, neuvedeni postopki ter druge zadeve, odstopljene pristojnim drliavnim 
1'n§pekcijam.
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Slika 4: Primenjava zadev s podroéja in§pekcijskega nadzora po posameznih obéinah v letu 2020. 
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Slika 5: §tevilo vodenih in§pekcijskih zadev po posameznih podroéjih nadzora v 2020. 

Kai»:-:-I slikf 3 5 js bile ::a_ive’..‘. zaznanih kr§.itev 1:: vcdenih inépekcijskih zadev v letu 2020 s poriméja 
mvnanja s komunalnimi odpadnimi vodami, in sicer v vseh obéinah skupaj 80 zadev oziroma 30,77% vseh zadev 
(35 zadev oziroma 20,35% vseh zadev v 2019, 71 zadev oziroma 20,94% vseh zadev v 2018, 92 zadev oziroma 
30,67% vseh zadcv v 2017, 17 zadev oziroma 12,06% vseh zadcv v 2016). §tevilo tovrslnih krfiitev je do leta 2018 
raslo, v letu 2019 se je zmanjfialo an pribliino polovico, v lctu 2020 pa zopet moéno poraslo. Podroéje ravnanja s 
komunalnimi odpadnimi vodami po §tevilu vodenih in§pekcijskih zadev v lctu 2020 tako predstavlja najveéji delei, 
t.j. 30,77 % vseh infipekcijskih zadev. Poveéini gre za nespofitovanje obveznosti priklopa na kanalizacijsko omreije. 
Na dmgem mestu so bile tokrat zacleve s podroéja javnih cast in éicer v vseh obéinah 71 obravnavanih zadev 
oziroma 27,31% vseh zadev (60 obravnavanih zadev oziroma 34,88% vseh zadev v 2019, 109 obravnavanih zadev 
oziroma 32,l5% vsch zadev v 2018, 47 obravnavanih zadev oziroma I5,67% vseh zadev v 2017, 51 obravnavanih 
zadev oziroma 36,17% vseh zadev v 2016, 94 obravnavanih zadev oziroma 46,53% vseh zadev v 2015, 114 
obravnavanih zadev oziroma 55,88% vsch zadev v 2014, 97 obravnavanih zadev oziroma 46,86% vseh zadev v 
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2013, 92 obravnavanih zadev oziroma 38,49% vseh zadev v letu 2012, v letu 2011 80 zadev oziroma 21,33% vseh 
_zadcv, v letu 2010 83 zadev oziroma 26,95%, v letu 2009 54 zadev oziroma 17,42%). Z izjemo leta 2017 in 
preteklega leta tc fiitve po deleiu obiéajno prednjaéijo. V postopldh so obravnavane mitve pri posegih na cestah, 
kot so nedovoljeni prckopi, deloviséa, nedovoljene ali neustreznc delne ah‘ popolne zapore javnih obéinskih cest in 
poti, poskodbc prometne signalizacije, onesnazenja in moéenja cestisé, postavljanja raznih ovir in predmetov ob in 
na cestiséa ter gradnje nedovoljenih obj ektov v varovalnem pasu cest. 

Na tretjem mestu so bile obravnavane zadeve s podroéja nadzora nad nelegalnimi in neskladnimi gradnjami (38 
zadev oziroma 14,62% v 2020, 29 zadev oziroma l6,86% v 2019, 18 zadev oziroma 5,31% v 2018, 9 zadev oziroma 
3,00% v 2017, 2 zadevi oziroma 1,42% v 2016, 11 zadev oziroma 5,45% v 2015, 12 zadev oziroma 5,88% v 2014, v 
2013 obravnavanih 13 zadev oziroma 6,28%, v letu 2012 obravnavanih 29 zadev oziroma 12,13% , v Ietu 2011 34 
zadev oziroma 9,07%, v letu 2010 26 zadev oziroma 8,44%, v letu 2009 45 zadev oziroma 14,52%). Po izvedbi 
ugotovitvenega postopka smo v primeru ugotovljenih ncpravilnosti in krsitev prostorskih aktov s podroéja gradenj, 
za katcre gradbeno dovoljenje ni potrebno, postopek uvcdli in vodili sami, v primem ugotovljenih nepravilnosti in 
knsitev veljavne zakonodajc pri gradnjah, za katere jc potrebno gradbeno dovoljenje, pa zadeve odstopili pristojni 
inspekciji za prostor. Enako kot v prejsnjih letih veliko nelegalnih ali nesldadnih gradenj investitolj i postavljajo prav 
v varovalnem pasu obéinskih cest in poti in s tem ovirajo preglednost ali varnost prometa, vendarje v tem primeru v 
pristojnosti obéinskega inspektoxja zgolj izrekanje sankcij v prekrskovnern postopku. 

Primere nelegalnega odlaganja odpadkov, ki se ne uvrséajo med komunalne odpadke, smo v 2020 obmvnavali v 20 
oziroma 7,69% vseh obravnavanih zadev (v 4 oziroma 2,26% vseh obravnavanih zadev v 2019, v 11 oziroma 3,24% 
vseh obravnavanih zadev v 2018, v 12 oziroma 4,00% vseh obravnavanih zadev v 2017, v 3 oziroma 2,12% vseh 
obravnavanih zadev v 2016, v 4 oziroma 1,98% zadev v 2015, v 7 oziroma 3,43% zadev v 2014, v 6 oziroma 2,90% 
zadev v 2013, v 16 oziroma 6,69% zadev v letu 2012, v 12 oziroma 3,20% zadev v letu 2011, v letu 2010 21 zadev 
oziroma 6,82%, v letu 2009 21 zadev oziroma 6,77%). V kolikor zavezanci sami niso sanirali 1u'§itve, smo po 
izvedenem ugotovitvenem postopku zadeve odstopili pristojni inspekciji za okolje in naravo ter inspekciji za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

V 2020 smo obravnavali tudi zadeve s podméja neustreznega odlaganja komunalnih odpadkov (8 v letu 2020 
oziroma 3,08%, 3 v letu 2019 oziroma 1,74%, 25 v lctu 2018 oziroma 7,37%, 15 v letu 2017 oziroma 5,00%, 3 v 
letu 2016 oziroma 2,13%, v letu 2015 10 primerov oziroma 4,95%, v lctu 2014 7 primerov oziroma 3,43%, v letu 
2013 15 primerov oziroma 7,25%, v letu 2012 14 primerov oziroma 5,86%, v letu 2011 20 primerov oziroma 
5,33%, v letu 2010 12 primerov oziroma 3,90%, v letu'2009 8 primerov oziroma 2,58%), veéina zaradi divjega 
odlaganja odpadkov v naravo ali zunaj posod m zbiranje ali neupostevanja urejenega loéenega zbiranja odpadkov. 
Sledili so primeri s podroéja nepravilnega odvajanja meteornih voda, in sicer 5 zadev oziroma 1,92% (7 zadev 
oziroma 4,07% v letu 2019). Nekaj je bilo tucli obravnavanih zadev s podméja nepreglednosti cestisé mradi 
neurejenih in preveé razraslih iivih mej in drugega rastja. Teh jc bilo v letu 2020 3 primeri oziroma 1,15 % (v lctu 
2019 2 primcra oziroma 2,06%, v letu 2018 7 oziroma 2,06%, v letu 2017 23 oziroma 7,67%, v letu 2016 25 
oziroma 17,73%, v letu 2015 32 oziroma 15,84%, v letu 2014 20 oziroma 9,80%, v letu 2013 22 oziroma 10,63%, v 
letu 2012 20 oziroma 8,37%, v letu 2011 21 oziroma 5,60%, v letu 2010 20 oziroma 6,49%, v letu 2009 12 oziroma 
3,87%) vseh obravnavanih zadev. Obravnavani sta bili tudi po eni krsitvi s podroéja volilne lcampanje in pitne vodc. 

Znaten delei, t.j. 33 zadev oziroma 12,69% (28 zadev oziroma 16,28% v letu 2019, 40 zadev oziroma 11,80% v Ietu 
2018, 74 zadev ozimma 24,67”/o v 2017), je pripadel ostalim zadevam s podroéja posegov na kmetijska zemljiséa, v 
obmoéja vodotokov in na javno dobro, motenja posesti, neurejenih gnojisé, neuvedenim postopkom tcr dxugim 
zadcvam, odstopljenim pristojnim driavnim inspekcijam. 

Zadeve, ki so ob koncu leta 2020 ostale neresene, se nanasajo preteino za upravne zadev: s podroéja obéinskih cest 
in odvajanja komunalne odpadne vode. Pri slednjih se pqstopki pretetno nanasajo na odrejanje izvedbe obveznih 
priklopov na javno kanalizacijo. Ker gre za zahtevnejse in poslediéno praviloma dolgotrajnejse postopke, je na 
mestu pojasnilo, da je v tovrstnih zadevah kljub osnovnemu vodilu varovanja javnega interesa nujna sorazmemost 
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pri tchtanju med dejanskim stanjem v razmetju do oscbnih oko]i§<‘§in posameznega in§pekcijskega zavemnca. Pri 
doloéanju rokov z.a izpolnitev izbranih in nalozenih ukrepov je in§pektor namreé dolian upo§tevati ne le teio kr§itve 
in njene posledicc za javni interes, tcmveé kot 22 reéeno tudi okoli§c':ine, od katerih je odvisno v kolik§nem éasu 
lahko infipekcijski zavezanec, ob dolini skrbnosti, nepravilnosti dejansko tudi odpravi. Preostale nere§ene zadeve iz 
leta 2020 so bile veéinoma s podroéja nadzora gradbenih zadev (prenos pristojnosti), odpadkov in mcteomih 
odpadnih voda. 

Izvajanjc in§pekcijskega nadzora v praksi pomeni predvsem namem in izvedbo uéinkovitega zagotavljanja 
zakonitosti delovanja slehemcga posameznika in torej predstavlja §c”:it za varovanje javncga interesa, kot bistvene 
sestavine pravne driave. V primeru ugotovljenih in dokazanih kr§itev obéinskih odlokov, zakonskih in 
podzakonskih predpisov in§pektor vodi tako upravni kot prekr§kovni postopek. Po namenu in éasovnici delovanja se 
prekrékovni in upravni ukrep in‘§pektorja razlikujeta, éeprav oba v svojem bistvu zdruiujeta tako namen specifiéne 
kot splo§ne preventive. Upravni ukrep po smislu predstavlja dejanje s ciljem priéakovane odprave ugotovljene 
pomanjkljivosti ali nepravilnosti v javnem interesu, predvsem v smislu za§<':ite in varovanja zdravja in iivljenja, ki 
bo §ele izvr§eno, torej deluje v prihodnost. Izrek prekr§kovnega ukrepa pa je pravzaprav sankcija m is storjeno 
neustrezno oziroma protipravno dejanje ali ravnanje oziroma opustitev slednjega, s ciljem kaznovanja, pri éemer 
izrek globe poslediéno ne poskrbi za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in vzpostavitev pravno zapovedanega 
stanja, torej sankcija deluje za nazaj. Zato mora temelj delovanja in§pekcije primamo biti in ostati nalaganje, torej, 
odrejanje upravnih ukrepov in nikakor ne zgolj in same prekrfikovni pregon. 

Po ZIN ima inépektor na voljo dve vrsti upravnega ukrepa: kr§itelja lahko na ugotovljene nepravilnosti sarno ustno 
opozori (v nadaljevanju: opozorilo ZIN), ali pa mu izda ustxezno upravno odloébo. In§pektor lahko izreée opozorilo 
ZIN le takrat, kadar oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo zadosten ukrep. Ugotov1_iene nepravilnosti, 
izreéeno opozorilo in rok, do katerega je potrebno nepravilnosti oclpravifi, zapi§e in§pektor v mpisnik o 
in§pekcijskem pregledu. V kolikor kr§itelj v roku nepravilnosti ne odpravi, mora in§pektor z odloébo izreéi ukrep v 
skladu z ustreznim predpisom. Ce zavezanec tudi v roku, ki ga z odloébo doloéi in§pek1:or, ne odpravi ugotovljenih 
nepravilnosti in pomanjkljivosti, in§pektor nadaljuje postopek prisilne izvr§be. 

Posamezna dejanja v in§pekcijskih upravnih postopkih iz leta 2020 so podrobneje razélenjena in prikamna na 
sliki 6, razmenje dela na in§pekcijsko prekr§kovnem podroéju pa prikazuje slilra 7. 
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Obéina 
Tnin 

Obéina 

Komenda 

Obéina 
Lukovica 

Menge§ Obéina 
Moravée 

SKUPAJ 
69.‘ hi 9N III B ~l Id 0:)5 PRISTOJNOST DRUGIH IN§PEKCIJ \ I ZUP 

dopis 
UZ 
UZ postopck ne bo uveden 
UZ uvedba postopka 
UZ vpogled v e-evidence 
odstop prijavc 

COO!-‘I-'OIJ 

PREGLEDNOST CEST\ I ZUP an an 

dopis 
UZ postopek ne bo uveden 
UZ uvedba postopka 
UZ vLogled v e-evidence 
zapisnik ms|i§anje/opozorilo ZIN 

zapisnik prgglgd 
PITNA VODA \ I ZUP 
dopis 
UZ 
UZ uvedba postopka 

OOOGOOOOOOGLBGOO‘-“-‘U! 

o»->-Nooooooeas»--coma; 

v-oos--oo--ooon-m¢mo..-._-go 

'°°\o 

SKUPAJ 

ODPADNE VODE \ I ZUP (II 120 .2-' 217 
dopis U! A 
obvestilo o uvedbi postopka AO \l 52 
sklep ustavitev postopka 135ZUP N N UZ 

—I O‘ o—I I0 UZ postopek ne bo uveden DJ 

UZ uvedba postopka [0 O0 

UZ vpogled v e-evidence I0 \I 

zapisnik 
zapisnik pregl_ed/zasli§anje/ustavitev 28ZIN 
odstop priiavc 
zapisnik msli§anje 

oooooooooooeoooev-v--otofi,‘-— 

KOMUNALNI ODPADKI \ I ZUP 

eooo-uoooasaoua~poooeooococeu.._-._.._..;,.N:_g 

0bi:'ina 

dopis 
odloéba 

sklcp ustavitev postopka l35ZUP 
UZ 
UZ postopek ne bo uveden 
UZ uvedba postopka 
UZ vpogied v e-evidence 
zapisnik 
zapisnik pregled 

ooooo--ootou»-oo»--~onou.N"‘ 

N--r~.>mo.r=.o~n'5; 

Nwv-Moro»-o~;ooo~—~ 

J-.t~.>os~o.I.~.t»o»—-._.'a> 

oonn--oooouuo--.-~1,_"3'5“o



36 Id OK I-1W In! NI IE1 OBCENSKIE CESTJE \ II ZUP 20 
dopis 

Ix) U3 

obvestilo o uvcdbi postopka 
odloéba 

gtoooofl 

UZ 
UZ postopek ne bo uveden 
UZ uvedba postopka 
UZ vpogled v e-evidence 
zapisnik 
odstop prij ave 
zapisnikgegled 
predloiitev ptitoibe iupanu 
sklep dovolitev izvr§be 
poziv izjava ZIN 

poziv dopolnitev 
METTEORNE VODE \ I ZUP 
UZ 
UZ vp/c>g1_ed v e-evidence 

I-‘I-"‘U)OQOOIQOO|-‘Ol~J\DOOI9 

zapisnik prcgled 

III as 

9\oooeoooo>—-o:.~.a~a\a«wo»-ot~a'¢,' 

GRADNJA \ I ZUP 
dopis 

UZ postopek ne bo uveden 
UZ uvedba postopka 
UZ vpogged v e-evidence 
zapisnik 
odstop prijave 

zapisnik preglg 
poziv izjava ZIN 
DRUGO ZAKONODAJA \ I ZU]? 
dopis 
UZ 
UZ postopek ne bo uveden 
UZ uvedba postopka 

UZ vpogled v e-evidence 

«so»-oonuaoooa->-uaoor-ucxoooeowoouaoou-v-owooo 

DRUGO 0BéINSKI ODLOKI \. ! Z-UP 
dopis 
UZ 
UZ uvedba postopka 
UZ vpogled v e-evidence 
zapisnik pregled 
poziv izjava ZIN 
zapisnik zasli§anje/ustavitev 28ZIN 

5 6 
O 0 
O I 

6 12 
0 O 
2 3 
1 5 
4 6 
O 0 
0 1 

0 0 
0 0 
2 2 
0 0 
0 11 

0 1 

0 0 
0 0 
7 2 
5 0 

UZ 0 1 

0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
1 I 

0 0 
0 0 
6 7 
1 0 
4 5 
0 0 
0 l 

0 1 

12 @ 
1 0 
1 0 
3 0 
2 0 
2 0 
1 0 
2 0 

ooooooocoootowmoooo--mo:~.>oe\oo.n.a..—-...._....up.-N.:..pu 

ooooooo::ooooo—n-oto.—-o.-..-.—.\og.; 

oooooooeao-—-n-Noe.N»---o~no.z>.p.*“‘ 

ooooooo 

N»-mum----33--w»-goo 

Slika 6: Dcjanja v upravnih in§pekcijskih zadevah po posameznih obéinah v 2020. 
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5.1.2 Prekl-Ekovni in§pekcijski postopld 

Slika 7 prikazuje skupno §tevilo prekr§kovnih inépekcijskih zadev, ki so bile obravnavane v letu 2020. 0d teh, je nere§enih oziroma neodértanih ob koncu leta ostalo 21 zadev (17 oh koncu leta 2019, 18 ob koncu leta 2018). 

“ 3 0 H 
.: E .9 e A 5 .1: 0 .9 O .9 o E IN§PEKClJSKO PREKRSKOVNI POSTOPKI ° ° "‘ ° -‘ ° 5 ° 5 ° > '0 

Prenesenc zadevc iz 2019 1 0 7 6 0 4 18 Nov: zadeve v 2020 0 2 0 2 0 0 4 
Prekrfikovne zadeve skupa j 1 2 7 8 0 4 22 Re§ene prekrs"kovne zadeve 0 0 0 l 0 0 1 Nere§ene prekr§kovne zadeve 1 2 7 7 0 4 21 

Slika 7: Postopki vodeni v prekr§kovnih infipekcijskih zadevah v letu 2020. 

Namen in§pekcijskcga nadzora je iskanje in opozaxjanje na odldone izven in 0d postavljcnjh okvirjev veljavne zakonodaje, na vseh podroéjih dela in iivljcnja driavljanov, enako intcnzivno ne glede na to, ali je in§pekcijski zavezanec pravna oseba ali posameznik. 

Ce govorimo o uéinkovitosti in§pekcijskega nadzaora, nikakor ne smemo spregledati izida uéinkovitega delovanja, torej uspe§nost1' in§pekcijskega nadzora. Ta predstavlja razmerje med naértovanimi in doseienimi cilji. Plastiéno dejansko pomeni izkaz ne le obsega ukrepov za doseiene odprave ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti, temveé tudi dolgoroéno odvrnitev inépekcijskih zavezanccv od krfiitev doloéil materialne zakonodaje v prihodnosti. 

V tern razmelju se jasno nakazuje zakonsko razpoloiljiva uporaba prekrékovno kaznovalnega mehanizma ukrepov. Ureditev stanja prvenstveno torej doseiemo na podlagi ozave§éenih ravnanj, ée temu ni tako, pa s korekcijo ravnanj infipekcijskih mvezancev in z umestitvijo »groinje« s potencialnim represivnim ukrepom ob ponovitvi neustreznega ravnanja v podzavcst zavezancev. Vse navedeno pa mora biti nujno uporabljeno s poudarkom na sorazmernosti in sekundamosti. 

§e pred samo izvedbo oziroma izvajanjem nadzora pa jc treba poskrbeti za dorcéenost in sistemsko enotno izrazno skladnost doloéb vseh materialnih predpisov, ki opredeljujejo nadzor, torej ne zgolj doloéiti organ, ki je pristojen za nadzor, temveé opredeliti tudi tip postopka, pooblastila, ukrcpe in podrcjeno rabo predpisov, saj je slednje primarnega pomena za jasnost razme1ja med pravicamj in obvcznostmj zavezanoev v odnosu do pooblasti] in ukrepov inépekcijskega organa, kar poslediéno vpliva tudi na uéinkovitost in§pekcijskega nadzora kot takega, v vseh razpoloiljivih oblikah. Vsekakor pa je treba poudariti tudi, da je odgovomost za spo§tovanje predpisov primamo na strani samih in§pekcijskih zavezancev, nadzor pa nosi éele seklmdamo odgovomost za razmere na doloéenem podméju vsakdanjika. 

Posamezna dejanja v in§pekcijskih prelcrfikovnih postopkih iz [eta 2020 so podrobneje razélenjena in prikazana na slild 8, loéeno po podroéjih nadzora in obéinah.
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DEJANJA v IN§1>EKc1JsKo PREKRSKOVNIH :3 E :3 E ‘S 3 ‘.8 5 IS a ‘a '§ § POSTOPKIH cm-«oz? o..1oEo2o> m 
SKUPAJ ll 0 8 0 0 21 11 
ODPADNE VODE \I Z1’ 0 0 0 1 0 0 1 
U2 odértano 0 0 0 1 0 0 1 

OBCINSKE CESTE \ I ZP 0 6 0 7 0 0 I3 
obvestilo o uvedbi postopka 0 1 0 2 0 0 3 

odloéba opomin brez obrazloiitvc 0 1 0 0 0 0 1 

UZ 0 2 0 3 0 0 5 
zapisnik 0 1 0 0 0 0 1 

odloéba globa brez obrazloiitve 0 O 0 2 0 0 2 
odloéba opomin z obrazloiitvijo 0 1 O 0 0 0 1 

DRUGO ZAKONODAJA \ I ZP 0 0 0 0 0 0 2 
dopis 0 0 0 0 0 0 2 

DRUGO OBCTINSKI ODLOKI \ I ZP 0 5 0 0 0 0 5 
poziv izjava SSZP 0 5 0 0 0 0 5 

Slika 8: Dcj anja v in§pekcij sko prekr§kovnih zadevah po posamcznih obéinah v 2020.
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5.2. IZVAJANJE REDARSKEGA NADZORA P0 PROGRAMJH OPV 
5.2.1 Varen in neovlran cestni promet v naseljih 

Izvajanja nadzora nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami v naelju 

Redarska sluzba posebno pozornost med svojimi nalogami namenja mirujoéemu prometu ter ukrepanju zoper 
voznike, ki parkirajo svoja vozila na mestih, kjer ogroiajo promet drugih udeleiencev v cesmem prometu. To 
osnovno nalogo so naéeloma izvajali dnevno v vseh obéinah, na najbolj izpostavljenih toékah veékrat dnevno, 
predvsem v tenninih, kjer na posameznih Iokacijah prihaja do poveéanega fitevila kréitev cestno promctnih 
predpisov. Preventivne kontrole mirujoéega prometa smo izvajali predvsem na delih cesti§6, kjer so nepravilno 
parkirana vozila ovirala dovoz javnim sluibam in intcrvencijam ter poostrili nadzor na lokacijah, kjer so se kréitve 
ponavljale in posegale v mobilnost ostalih udeleienccv v prometu. Podrobnejfia opredelitev vrste zaznanih kr§itev v 2020 je razvidna iz slike 9. 

an as as c as M as 0 a 3 H .5 "5 .5 -° .5 Si: .5 ’° .5 -- < KRSITVE MIRUJOEZEGA ;§ -5 § 2' g E g 5 § E g ">3 g PROMETA 3 :1 § 5 5 5 U, 

prekoraéitev éasovne omejitve I30 0 0 80 22 31 263 
na ploéniku, prehodu za pe§ce 34 18 1 30 3 O 86 
na bankini 2 0 0 1 0 0 3 
v kriii§éu 0 1 0 0 1 
na intervencijski poti 0 0 O 32 0 0 32 
neupofitevanje odredbe o 
odstranitvi zapu§éenega ali 0 0 0 1 0 0 1 nepravilno parlciranega vozila 
nepravilno parkiranje/neskladjc 
s talnimi oznaébami 1 I 0 O 15 0 0 26 
nepmvilno parlciranje/prepoved 
s prometno signalizacijo 8 0 0 4 5 0 17 
nepravilno parkiranje/na 
vozi§éu kjer loéilne érte niso 5 0 0 0 1 0 6 vrisanc 
nepravilno parkiranje/na mestu 
Z8 invalide 11 0 0 O O 0 ll 

tclefon 23 5 15 2 19 64 
vamostni pas 5 1 6 16 2 30 
SKUPAJ 229 23 2 185 49 52 540 

Slika 9: Podrobnej§a opredelitev kr§itev s podroéja mirujoéega prometa v letu 2020. 

V Trzinu je najveé nepravilno parkiranih vozil na obmoéju Obrtno industrijske cone Trzin (v nadaljcvanju OIC 
Trzin) tcr na Ljubljanski cesti. V Mengfiu se kréitve pojavljajo na p'arkin'§<‘;u ob Slovenski cesti, na Levéevi ulici, 
Slamnikarski ulici, Zavrtih, Janfievi ulici, Glavnem trgu, Lipaxjevi cesti in na Zoranini ulici, na §o1ski ulici, na 
parkiriééu prod Vrtcem Gobica. V Komendi so vozila nepravilno parldrana v IOC Komenda, kjer se v glavnem 
ukvaxjamo s nepravilnim parkiranjem vozil na hodnikih za pe§cc her s parkiranjem tovomih vozil. Vozniki pn' 
parkiranju kr§ijo pravila tudi na Kranjski in Zajéevi cesti ter v Mlakah in to predvscm posamezniki, ki imajo teiave 
z zagotavljanjem zadostncga §tevila parkimih mest pred svojimi stanovanjskimi objekti. V Lukovici je §tevilo 
lcr§itev s prcdmctnega upadlo. V Moravéah se problem parkiranja pojavlja predvsem v okolici osnovne §ole in na 
obmoéjih ornejenega parkiranja. V Vodicah je bi] polreben poostren nadzor mirujoéega prometa predvsem v okolici
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osnovnc §ole in vncev, ter na obmoéju avtobusnih postajalisc‘. in ploénikov na Kamniski cesti, nekaj krsitev je 
evidentiranih tudi v zvezi s parkiranjem na parkiriséu Kopitmj evcga trga kjer je uvedeno kmtkotrajno parkiranje. 

lzvajanja nadzora nad ravnanjem udeleiencev cestnega prometa v obmoéju umirjenega prometa in obmoéju 
za peice 

Obmoéja umixjenega prometa ima s prometno signalizacijo doloéena le obéina Trzin in sicer na obeh dostopih do 
Eolske zgradbe po Mengcski in Ljubljanski cesti. Redne kontrole smo izvajali v urah prihoda in odhoda otrok iz sole 
v okviru rednega dnevnega nadzora, poostrene kontrole pa v scptembru ob méetku solskega leta. V istih tenninih 
smo kontrole izvajali tudi okrog sol in vrtcev v vseh ostalih obéinah. 

Ugotavljanja krsitev doloéb o varstvu cest in okolja v naselju in na obéinskih cestah zunaj naselja 

Nadzor obéinskih redaxjev nad krsitvami doloéb 5. élena ZCes-1, se prepleta z inspekcijskim nadzorom, ki po 
dosedanjih izkusnjah, v vseh obéinah predstavlja najveéji delei vseh vodenih zadev MIR. Krsitve in vodenje 
postopkov s tega podroéja so podrobneje opisane ie v poglavju 5.1. 

Z namenom varstva obéinskih cest redarska sluiba izvaja nadzor upostevanja omejitev najveéjih dovoljenih osnih 
obremenitev ter najveéje dovoljene skupne mase in najveéje dovoljene mase vozil na javnih oestah, predpisanih s 
splosnim predpisom oziroma s prometno signalizacijo za posameznc vrstc ali skupine vozil. Opravljanja naloge smo 
priéeli v letu 2015. Ob pridobivanju izkusenj, sodelovanju z obéinskimi upravami in s pomoéjo ponudnika storitev 
se je nabor lokacij nadzora z leti siril. To nam omogoéa, da med meritvami izvedemo veé premikov med lokacijami, 
kar pomeni, da vozniki teije sledijo lokacijam nadzora in se sankcioniranju krsitev na ta naéin izognejo. V letu 2020 
mo opravili 52 ur tovrstnega nadzora in zabeleiili 7 krsitev. Prevetili smo tudi nekaj izrednih prevozov in mbeleiili 
1 krsitev. Obencm smo nadaljevali tudi z nadzorom nad krsitvami predpisov s podroéja lokalnega prometa. S tega 
podroéja je bilo evidentitanih 31 krsitev, kar je v primetjavi s preteklim letom bistvcno manj. Prcdvsem so bile 
krsitve lokalnega prometa zaznane v obéini Manges, ki je tudi stratesko umeséena v tranzitno stiéi§ée veé razliénih 
prometnih povezav, nekaj krsitev pa tudi v obéini Lukovica. Statistiéne podatke nadzora obéinskega redarstva s 
podroéja varstva cest ptikazuje slika 10. 

a a “ ma 9 2 
KR§ITVE s PODROCJA ;g E L‘ E g E go E E E VARSTVACEST 3 ; 3 g 3 A; gg 3% 3g; m M A 
nadzor nad dovol_i enimi osnimi 
obremitvami in najveéjimi 3 1 2 1 0 0 7 
dovoljenimi masarni vozil 

izredni prevozi 0 0 0 0 0 1 1 

lokalni promet 0 0 12 16 0 3 31 
neupostevanje prepovedi 
izraiene s prometno 0 0 1 0 0 0 1 

ggnalizacijo 
SKUPAJ 3 I 15 17 0 4 40 

Slika I0: Podrobnejsa opredelitev krsitev s podroéja varstva cest v letu 2020. 

Opravljania nadzora prometa s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometu, v katerih se pl'ekl'§ki 
slikovno dokumentirajo 

Redarska sluiba M1Rje tudi v 2020 v vseh obéinah ustanoviteljicah izvajala nadzor prometa s samodejno merilno 
napravo vgmjeno v vozilo. Glavni namen meritev hitrosti je poveéati varnost udelelencev v prometu, saj manjse 
hitrosti pomenijo tudi manj nesreé z najhujsimi posledicami. Ta cilj se med drugim doscga tudi z izvajanjem 
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nadzora hitrosti na mestih, kjer vozniki dosegajo visokc hitrosti, ki bistvcno presegajo dovoljene, na mcstih, kjer kot posledica previsokih hitrosti prihaja do pogostih nesreé, v bliiini §ol, vrtcev in Eolskih poti, kjer je ogroienost pescev splosno veéja ter na krzjih, kjer se na podlagi pobud obéanov zaznavajo visje hitrosti vozil. Omenjena mesta redarska sluiba doloéa skupaj s obéinskimi upravami ter sveti za preventivo in varnost v cestnern prometu in sicer tako na podlagi dolgoletnih izkusenj policije in obéine, kot obéanov. Redarstva so pooblaséena za izvajanje meritcv na vseh obéinskih cestah v in izvcn naselja in vseh driavnih cestah v naselju. Uéinek mcritev je najveéji takrat, ko izvajamo nadzor hitrosti kontinuirano, zato na§a redarska sluiba opravlja meritve v povpreéju 3-4 krat meseéno. Le na takscn naéin se lahko doseze ieleni vpliv na ravnanje voznikov v prometu na danih mestih. §tevilo zaznanih fiitev glede na Etevilo mimoidoéih vozil v éasu izvajanja meritev hitrosti v 2020, je prikazano na sliki 11. 

Redarska sluiba uporablja merilnik hitrosti, ki vsak prekrsek tudi slikovno evidentira. Nameséen je v osebno vozilo zadaj in omogoéa meritve hitrosti v obe smeri voinje. Merilnik odlikujejo zelo kakovostne barvne fotografije ter visoka natanénost in zanesljivost delovanja. Kljub temu se pri izrekanju kaznj uporablja korekcijski faktor in siccr 5 
km/hdo100km/h,6km/hdol20km/h,71un/hdo1401cm/h,8km/hod141 km/hdol60km/h,9km/l1od16l km/h do 180 knvh, 10km/h od 181 km/h do 200 km/h,l1km/h od 201 km/h do 220 km/h,12km/h od221km/h do 240 km/h, 13 km/h 0d 241 km/h do 260 km/h in 14 km/h za hitrosti nad 260 km/h, ki se od izmenjene hitrosti odbije, tako da krsitelj nikoli ni oskodovan. Obenem so vse posnetc fotografije opremljene s podatki izmexjene hitrosti, kmja in éasa meritve ter so zaséitene z posebnim lcljuéem, ki onemogoéa kakrsno koli predelavo podatkov ali poseg v posnetke. Pregledovanje in dostopanje do taksnih posnetkov je momo zgolj pooblaséenim osebam s posebno programsko opremo, s éimer je zagotovljena tako najveéja mozna vamost posnetkov, kot prepreéitev morcbitnjh 
zlorab. 

Nadzor nad prekoraéitvami dovoljenih hitrosti so obéine ustanovitcljice priéele izvajati tudi s stacionarnim radmjem in sicer v letu 2018 v obéini Vodice, v letu 2020 E: v obéini Komenda tcr v letu 2020 §e v obéini obéina Trzin. Ker je bi] tovrstni nadzor za udeleience cestncga prometa po imenovanih obéinah nekaj novcga in ker so bili stacionami 
radarji umeséeni na najbolj problcmatiéne Iokacije, je bilo stevilo zabeletenih premkov zelo visoko. K temu je prispevalo tudi dejstvo, da se tovrstni nadzor izvaja 24 ur na dan, podnevi, ponoéi, ob dela prosfih dneh, v vseh vremenskih okoliséinah, karje z uporabo mobilnega radalja nemogoée doseéi. 

V 16111 2020 je bilo zaradi zabeleienih prekrskov s stacionamim radarjem na obmoéju imenovanih obéin izdanih 5648 plaéilnih nalogov, kar je precej manj kot leto poprej (7427 v letu 2019). To pomenj, da se predvidenj cilji 
izpolnjujejo, saj s stalno prisotnostjo stacionamih radaxjev stevilo prekoraéitev dovoljenih hitrosti upada. 

Nabor postavljenih ohisij se po imenovanih obéinah veéa, hkrati pa sc izkazuje tudi interes preostalih obéin 
ustanoviteljic, da bi se posluiile tovrstnega nadzora in s tem dodalno pripomogle k izbolj§anju vamosti udeleiencev cestnega prometa.
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Obéina Obéinn Obéina Ohéina Obeina 
- 

Obtina 
Irzin Komenda Lukovica Mengeé Mmwée Vwce

~ ~ 
I Stevilo 
izmmjenih 
vozil-mobilni 
mdat 

5: §te\‘ilo 
pI'ekr§ccv- 
mobiani radar 

Slika I1: Prikaz razmerja med §tevilom mimoidoéih vol in Etevilom prekoraéitev dovoljcne hitrosti, evidcntiranih 
z mobilnim radarjem. 

Zakon za prekoraéitev hi1rosti v naselju do vkljuéno 5 km/h predpisuje kazen 40 evrov, za prckoraéitev mad 5 do 
vkljuéno 10 km/h predpisuje kazen 40 evrov, za prekoraéitev veé kot 10 do vkljuéno 20 km/h predpisuje kazen 250 
evrov in 3 kazenske toéke, za prekoraéitev veé kot 20 do vkljuéno 30 km/h 500 evrov in 5 kazenskih toék, za 
prekoraéitev hitrosti za veé kot 30 km/h do vkljuéno 50 km/h 1.000 evrov in 9 kazenskih toék, za najhuj§e 
prekoraéitve nad 50 km/h pa zakon poleg 1.200 evrov globe predpisujc tudi 18 kazenskih toék. V obmoéjih za 
pefice, v obmoéjih umiljenega prometa ali v obmoéjih omejene hitrosti so predvidene kazni veliko viije. S 1.200 evri 
globe, 18 kazenskimi toékarni in poslediénim izrekom prenehanja veljavnosti vozuifikcga dovoljja, se kamuje 
voznik, ki v takem obmoéju prekoraéi predpisano hitrosti za veé kot 30 km/h. Statistiko kr§itev za leto 2020 
prikazujeta sliki 12 in 13, poslediéno uvedene prelnikovne postopkc pa slika 14. 

Obéina 
Trzin Komenda Lukovica Manges Mcravce Vodice 

Obéiua Gbéina 

I pekoraéitev do 
vkljuéno 5 Icmih 

Igrekonéitev nad 5 do 
\1<l_iudno 10 km!!! 

Ii prekozraéitev Ind 10 do 
vkljueno 20 kmih 

Igrekonéltevnad 20 do 
vkljuéno 30 Iunlh 

Igrekoraéitev nad 30 do 
vkljuéno Sokmlh 

- prekoméitev veé kot so 
lmlh 

Slika I2: Prikaz §tevila mitev za razliéne prekoraéitve dovoljene hitrosti po posameznih obéinah v letu 2020. 
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Sh‘/ca 13: Prikaz Etevila kr§itev u razliéne prekoraéitve dovoljene hitmsti po posamemih obéinah v letu 2020. 

Irtekrflri s pockoéja 
‘ “'“‘ metjenja hitmsli 

Inedlog za uvedbo 
postoph 

. .- itobdoliilui predlogi 

~ ~~~ ~~ ~ ' 

Obéina Obéina 
' 

Obéina 
' 

Obfin: 
Ttzin Kunenda Lukovica Manges Moravée Vodioe 

Slika 14: Prikaz razmelja med izdanimi plaéilnimi nalogi za prekoraéitev hitrosti, vloienih obdoliilnih predlogov 
sodi§¢‘£u in prediogov za uvedbo postopka dmgemu p1-ekr§kovnemu organu. 

Ker je za vamost ccstnega promcta ter za urejanjc in sankcioniranje mitev s podroéja mirujoéega prometa in 
prekoraéitev hitrosti v prvi vrsti odloéujoéa in nepogrwe§ljiva ustrezna prometna signalizacija, smo ob ugotovljenih 
pomanjkljivostih ali nesldadnostih s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. 1. RS, §t. 
99/2015, 46/17, 59/18 in 63/19), tudi v 2010, pristojnim upravljavcem obéinskih cest posredovali svoje predloge za spremembe in izbolj§ave. Teiili smo k cilju, da se vzpostavi pogoje za izvajanjc meritev hitrosti vozil na éim veé 
moinih lokacijah, predvsem pa tam, kjer so kr§itve najhuj§e. Razkoraki med povpreénimi hitrostmi vseh izmeajenih 
vozil in povpreénimi hitrostmi prehitrih vozil na posameznih lokacijah, zaznanih s mobilnim radaxjen, so za 
posamezne obéine prikazani na sli/rah ad 15 do 20.
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Slika 15: Razmexje med povpreénimi hilmstmi vseh izmexjenih vozil in povpreénimi hilrostmi prehitrih vozil na 
posameznih lokacijah v Obéini Trzin. 

lpovpu-can hitmst 
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Slilca 16: Razmexje med povprreénimi hilmstmi vseh izmeijenih vozil in povpreénimi hitmstmi prehih-ih vozil na 
posameznih lokacijah v Obéini Komenda. 
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Slika 17: Razmcrje med povpreénimi hilrostmi vseh izmeljenih vozil in povpreénimi hitrostmi prehitrih vozil na 
posameznih lokacijah v Obéini Lukovica. 
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Slika I9: Razmezje med povpreéninfi hitmslmi vseh izmexjenih vozil in povpreénimi hitroslmi prehilrih vozil na 
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Slika 20: Razmerje med povpreénimi hitmslmi vseh izmeljenih vozil in povpreénimi hitrostmi prehilrih vozil na 
posameznih lokacijah v Obéini Moravée.
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Kakor statistiéni podatki kaiejo, so bile povpreéne hitrosti vseh izmeljenih vozil tudi v 2020 veéinoma pod 
prcdpisano omejitvijo hitrosti, medtem, ko so se povpreéne hitrosti prekoraéitev na posameznih lokacijah gibale 
med 10 in 15 km/h nad omejitvami. Na lokacijah, kjer so hitrosti dosegale najvi§je prekoraéitve ali pa je bilo 
umitjanje prometa pomembno zaradi lastnosti Iokacije, npr. bliiina §ol, vrtcev, Eolske poti, smo meritve izvajali 
pogosteje. 

5.2.2 Varnost cest v naseljih in na obéinskih cestah zuna j naselij 

Poleg rednih nalog, ki so se prilagajale trenutnim posebnostim prometa, je bila pomembna naloga obéinskih redaajev 
tudi delovanje v éasu izrednih dogodkov, ki lahko moéno zaznamujejo trenulno prometno dinamiko ali ureditcv. 
Tak§ni dogodki so predvsem zaéetck novega §olskega leta ter neupo§tevanje voznikov spremenjenih prometnih 
razmerah in sprcmenjenih prometnih signalizacij (npr. v primerih obvozov v éasu del na cestah). V teh ali podobnih 
primcrih j e vloga redarstva predvsem pri vzpostavljanju pogojev za nemoten in varen potek promcta ter vzdrievanju 
stanja, ki jc zagotavljalo vamost za vse udeleience v prometu. 

V vseh obéinah nemoten potek prometa in vamost udcleiencev sezonsko ogro'n tpdi kmetijska mehanizacija. 
Zaradi voinje, ki odstopa od dinamike ostalih udeleiencev v prometu in zaradi nanosa umazanije, prihaja do 
poveéane ogroienosti ccstnega prometa. 

Agencija za vamost v cestnem prometu vsakoletno, na obmoéju celotnc driave, organizira akcije za veéanja varnosti 
na cestah in v prometu. V 2020 je med 14.01.2020 in 26.01.2020 potekala AKCIJA 0 UPORABI MOBILNIH 
TELEFONOV MED VOZNJO, med 02.03.2020 in 15.03.2020 AKCIJA VARNOSTNI PAS, med 13.04.2020 in 
26.04.2020, med 01.06.2020 in 24.06.2020, med 10.08.2020 in 16.08.2020 AKCIJA I-lI'I'ROST, v prvih Eolskih 
dneh med 24.08.2020 in 06.09.2020 AKCIJA PRVI SOLSKI DNEVI. Namen akcij je predvsem preventivne narave. 

5.2.3 Varnost na obéinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih povn-Einah 

Javne povr§ine predstavljqio skupne dobrine, Id so namenjene naj§ir§emu krogu uporabnikov. Zaradi svoje 
namembnosti predstavljajo specifiéno obliko lastnine, vzdrievanja in financiranja. Zaradi svoje vloge pa so te 
dobrinc pogosto taréa neodgovomih posameznikov, ki s svojim neodgovornim ravnanjem namemo ali zamdi 
malomarnosti povzroéajo §kodo na njih. Med najbolj ogroienc objekte spadajo igrala na igri§éih, promemi znaki in 
druga signalizacija terrazni obvestilni panoji in druga urbana oprema, ki sluii bivanju v nekem okolju. 

V obéini Trzin je izpostavljeno predvsem §portno igri§ée in okolica osnovne §olc, v obéini Lukovica okolica 
Gradi§kega jezera ter okolica §portnih igri§é in okolici osnovne side in njenih podruinic, v obéini Menge§ okolica 
OS Menge§, rnrl1'§kih veiic pri pokopali§:‘Su Menge§, rekreacijskega centra Harmonija in §porlnega parka, v obéini 
Vodice Eportne povr§ine pri O§ Vodice in pri podruiniéni §oli v Utiku ter na otro§kem igrifiéu v Polju. 

Na teh mestih je vet’: primerov vandaiizma in povzroéarxja hrupa. Obenem se zgodijo tudi kr§itve predpisov, ki 
urejajo pravila vodenja psov najavnih povr§inah. 
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5.2.4 Varovanje okolja 

Redarska sluiba, v okviru MIR, sodeluje z okoljsko in§pekcijo, z ciljem izmenjave informacij za uéinkovit nadzor na tem podroéju. Obéinski redarji posebno skrb namenjajo spo§tovanju predpisov, ki se nana§ajo na ohranjanje 
narave in razvrcdnotenja okolja. V primeru ugotovitve teh kr§itev podajo ustrezne infonnacijc in predloge 
pristojnim in§pekcijskim in prekr§kovnim organom. 

Problematika odlaganja odpadkov v naravno okolje oziroma gozdove ter izvajanja drugih nedovoljenih in Ekodljivih 
poscgov v naravno okolje, se je po itevilo obravnavanih nepravilnosti, glede na prej§nja leta, znjialo. Statistika 
obravnavanja nelegalnega oziroma nepravilnega odlaganja odpadkov v letu 2020 jc podrobneje prikazana v 
poglavju 5.1. 

5.2.5 Varnost javnega premoienja, naravne in kultume dedi§¢‘:'ine 

Naloga redaxjev pri delu jc tudi varovanje zgradb in objektov, ki imajo status naravne ali kultume dedi§c':ine ter 
varovanje javnega premoiaenja. 

Na obmoéju obéine Vodice med tovrstnc objekte sodijo zlasti osnovna §ola v Vodicah in podruiniéna §ola Utik, 
vrtci Vodice, Utik in Skaruéna, obéinska zgradba v centru Vodic, krajevni urad UE Ljubljana, po§ta, kultumi dom, veénamcnska doma kmjanov v Utiku in Skaruéni. Med pomembnej§e zgradbe oz. objclcte komunalne infrastrukture 
sodijo Cistilna naprava Vodice (z zbimim ccnirom za odpadke), vodno érpali§ée v Kuhaljevem bor§tu, vodohrami v 
Repnjah, Bukovici in §inkovem Turnu, vodno razdelilni ja§ek v Lokaajih in hidrofoma postaja v §inkovem Tumu, v 
Trzinu Eportni park, okolica osnovne §ole ter sredi§ée pred Ccmmm Ivana Hribalja, v Lukovici objekti in okolica 
obeh osnovnih §oI, Osnovna §ola Janka Kersnika na Brdu pri Lukovici in Osnovna §o1a v Blagovici, okolica vrtcev v 
Prevojah in Kra§nji ter objekt obéinske uprave na Starem trgu. K kultumi dedi§c':ini v obéini Lukovica spadajo Oerkev Sv. Mohoxja in Fortunata v Zideh, Cerkcv Sv. Neie na Goléaju, Marijinega znamenja v Lukovici, Notarjeva 
vila na Maldenovcu, Cerkev Sv. Vida v §entvidu, Mahletov kozolec in Kmeéki dvorec v Imovici, Cerkev Sv. Luke v Spodnjih Prapreéah, Ccrkev Sv. Marjete v Gradi§s‘§u pri Lukovici ter Grad na Brdu s parkom in drevoredom. V 
Moravéah k pomembnim objektom spada Osnovna §oIa Jurija Vege v Moravéah, Podruiniéna §ola v Vrhpolju, 
Zdravstveni dom, Kultumi dom, objelct obéinske upravc, okolica pokopaliééa ter Grad Tuétanj. V Meng§u 
pomembnej§i objelcti osnovna §ola, vrtci na §olski in Zoranini ulici, Grad Jable, lckama in zdravstveni dom, Siportni 
park z drevoredom pri §oli in v Topolah, pokopaliiée ter obéinska stavba, v Komendi okolica obeh osnovnih §ol, 
stavba obéinske uprave, pokopali§éa, cerkev Sv. Petra ter spomenika v Zejah in centru kraja. 

Obseg obhodov navedenih objektov se je prilagajal trenutni oceni potreb v obéini in sc je vkljuéil kontrole 
navedenjh lokacij v rednc kontrolne obhode redaljcv. 

5.2.6 Naloge obéinskih redarjev ob naravnih in drugih nesreéah 

Z Navodilom posamemih obéin za ukrepanja obéinskega redarstva ob naravnih in drugih nesreéah se jc opredelilo 
izvajanje dejavnosti obéinsldh redaxjcv v primeru veéjega nemja, moénega deija, toée ali poplav, pouesov, poiarov, 
nesreé z nevamimi snovmi, izpustov zemeljskega plina iz omrezia plinovoda, letalskih nesreé in pojavov kubnih 
bolezni pri iivalih in ljudeh. Navodilo so obéine izdelale na podlagi ocene ogroienosti pred naravnimi in drugimi 
nesreéami in so priloga Obéinskemu naénu za§éite in refievanja, izdelanem v skladu z doloébami Uredbe o vsebini 
in izdelavi naértov zaééite in re§evanja (Ur. l. RS, §t. 24/2012, 78/2016 in 26/19). S priéetkom uporabe tega navodila mora vodja Medobéinskega in§pcktorata in redarstva takoj in do prcklica zagotoviti stalno prisotnost obéinskih 
redarjev na ogroienem obmoéju. Obéinski redarji se takoj javijo iupanu, oz. fitabom civilne za§éite obéin. 

Leto 2020 je na vseh podroéjih zaznamoval izbruh epidemije virusa Covid 19. V skladu z zmofinostmi se je 
obéinsko redarstvo vkljuéilo tudi akcije s tcga naslova.
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53. PREKRSKOVNI POSTOPKJI 

Prekr§ek je dejanje, ki pomeni kr§itev zakona, uredbe vlade ali odloka samoupravne lokalne skupnosti, ki je kot tako 
doloéeno kot prekr§ek in je zanj predpisana sankcija za premek. Glede na doloéila ZP-1 in Odloka 0 ustanovitvi jc 
MIR prek1§kovni organ, vse pooblafiéene uradne osebe MIR pa poobla§écne uradne osebe prekr§kovnega organa ter 
obencm tudi prekr§kovni organ obéin ustanoviteljic. 

Pooblafiéene uradne osebe, to so in§pektorji, redarji in druge poobiaiéene uradne osebe, ki imajo uspe§no opravljen 
preizkus znanja za vodenje in odloéanje v prekr§kovnem postopku in hkrati izpolnjujejo §e druge zakonsko doloéene 
pogoje, odloéajo o prekr§kih po hitrem postopku, razcn v primerih, ée je z dejanjem nastala telesna §koda, ée je za 
prekr§ck poleg globe predpisana stranskn sankcija, ée prekrfikovni organ ali predlagatelj postopka gledc na naravo 
krfiitve oceni, da so podani pogoji za izrek stranske sankcije, ée je potrebno odloéiti o premoienjsko pravnem 
zahtevku, proti mladoletnim storilcem prekr§kov in v drugih primerih, ko je z ZP-1 tako doloéeno. Pooblaflfena 
uradna oseba po tuadni dolinosti brez odla§anja, hitro in enostavno ugotovi tista dcjstva in zbere tiste dokaze, ki so 
potrebni za odloéitev o prekrfiku. Ce ugotovi kréitev obéinskega odloka obéine ustanoviteljice MIR, zakonskega ali 
podzakonskega predpisa, storilcu izreée globo v znesku, v katercm je predpisana. Globa se izreka z odloébo o 
prekréku ali plaéilnim nalogom. Za prekr§ke neznatnega pomena in v primerih, ko pooblaééena uradna oseba occni, 
da je glede na pomen dejanja to zadosten uknep, lahko namesto izreka globe izzreée same opozorilo (v nadaljevanju: 
opozorilo ZP—l). Opozorila ZP-l se izrekajo ustno s predoéenjem stoxjenega prekr§ka kr§itelju. Namesto globe lahko 
poobla-.§éena uradna oseba kr§itelju izreée tudi le opomin, vendar 1e, 6e je prekr§ek stoxjcn v tak§nih olaj§evalnih 
okoIi§éinah, ki ga delajo posebno lahkega. Opomin sme poobla§éena uradna oseba izreéi tudi kr§itelju, ki je storil 
pt-ek1§ek s tcm, da ni izpolnil predpisane obveosti ali pa je s prekr§kom povzroéil §kodo, vendar je pred izdajo 
odloébe o preluiku izpolnil predpisano obveznost oziroma popravil ali povrnil povzroéeno Ekodo. Razmcrje med 
§tevilom zaznanih kr§itcv v 2020 ter na podlagi teh izreéenih opozoril oziroma predpisanih sankcij prikazujeta sliki 
21 in 23. 
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Slika 21: Pregled izdanih obvestil o prekr§ku, izreéenih opozoril ter izreéenih sankcij v 2020 s podroéja 
mirujoéega prometa. 
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Poleg pravne osebc po ZP-1 odgovznja za stotjeni prekr§ek tudi odgovoma oseba in sicer m tisti prekréek, ki ga stori 
pri opravljanju poslov, za katere jc pn' njej pooblafiéena. Odgovornost odgovome osebe ne preneha s prekinitvijo 
delovnega razmezja pri pravni osebi, niti s prenehanjem poslovanja pravne osebe. Enako kot za pravno osebo velja 
tudi za samostojnega podjemika posameznika. 

Posamezen kr§ite1j lahko z enim ali vet‘: dejanji stori veé prekr§kov (t.i. stek prekrfikov). Vse tako stoxjene prekrs"ke 
mora pooblaééena uradna oseba, seveda samo v primeru, ko takfinega prekréka ni is prej obravnaval sam ali drug 
in§pektor ali redar, obravnavati skupaj in fiitelju izreéi tako enotno sankcijo, kot jo predpisujeta ZP-1 in tisti 
obéinski odlok oziroma zakon, katerega kr§itev je bila ugotovljena. 

V letu 2020 so obéinski redazji skupno zaéeli 4756 postopkov o prekr§ku (15971 v letu 2019, 7167 v lctu 2018, 4267 v lctu 2017, 3221 v letu 2016, 3831 v letu 2015, 3098 v Ietu 2014, 2525 v lctu 2013, 2440 v letu 2012, 2263 v 
letu 2011, 2565 v letu 2010, 2125 v letu 2009, 931 v [em 2008), ki so bili vsi uvedeni po uradni dolinosti. Izdanih je 
bilo 7034 plaéilnih nalogov (11535 v letu 2019, 5795 v letu 2018, 3778 v letu 2017, 3215 v 2016, 3446 v 2015, 
2561 v 2014, 2511 v 2013, 2316 v 2012, 2084 v 2011, 2196 v 2010, 1397 v letu 2009, 700 v letu 2008). Poleg tega 
je bilo na terenu izreéenih 128 opozoril (74 v letu 2019, 113 v {em 2018, 64 v 2017, 15 v 2016, 73 v 2015). 

Kriitelj, ki mu je bila izreéena globa s plaéilnim nalogom, lahko v roku 8 dni po pravnomoénosti plaéilnega naloga 
ter ob pogoju, da se ne vloii mhteve za sodno varstvo, plaéa le polovico izreéenc globe. Kr§ite1j, ki zamudi 
zakonsko doloéen rok, mora globo plaéati v celoti. V predpisanem éasu so, kot je razvidno iz slik 2.2 in 27, lcréitelji 
poravnali 6447 tezjatev iz naslova iztefienih glob po izdanih plaéilnih nalogih ali odloébah prostovoljno (10500 v 
letu 2019, 5397 v 2018, 3304 v 2017, 2728 v 2016, 3012 v 2015, 2331 v 2014, 2107 v 2013, 1770 v 2012, 1693 v 
2011, 1614 v [eta 2010, 865 v letu 2009, 394 v letu 2009), kar pomeni 91,65% vseh poravnanih terjatev (91,03 v 
letu 2019, 90,l9% v 2018, 94,00% v 2017, 90,36% v 2016, 85,71% v 2015, 87,76% v 2014, 82,21% v 2013, 
75,71% v 2012, 78,93% v 2011, 73,50% v 2010). Ce upo§tevamo §e prostovoljno plaéane globe po izdanih 
obvestilih za kr§itve s podroéja mirujoéega pxometa je delei prostovoljno plaéanih obvcznosti §e veéji in sicer 
92,50%. Delei se je v prej§njih dveh letih zniial glede na leto poprej, éemur je botrovala uvedba novega aspekta 
nadzora, to je nadzora hjtrosti vozil na novih lokacijah s stacionamim radatjcm. V zadnjem letu se je trend ponovno 
obmil navzgor. Ostale neplaéane giobe po izvr§1jivih plaéilnih nalogih smo, po Dogovorih 0 sodelovanju v 
postopkih davéne izvrfibe, sklenjenih med obéinami ustanoviteljicami ter FURS-om, po§iljaIi v prisilno izterjavo. 
Podrobnej§i statistiéni podatki prekrékovnih postopkov so razvidni iz prikaza na slikah 23, 25, 26 in 28. 
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Slika 22: Razmexje med vroéenimi plaéilnimi nalogi in prostovoljno plaéanimi texjatvami. 
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P1u+;KkSKovN1 POSTOPKI , 5, -§ 6, g Q ,3 « ,§ 5 0 2 OBCINSKEGA .5 , .E ‘’ .5 o .E 90 .E 6 .E .2 
REDARSTVA ‘SE 35 B‘; 135 375 3'8 0 I-« O &__Q_a___Q_§__g.§ o > m_ 
Prekr§ki - hitrost 745 690 1 89 1 88 l 16 1665 3593 
Prekrfiki - ostalo 232 25 17 204 50 57 585 
Obvestila o prekr§ku 203 18 2 165 3 1 31 450 
Opozorila - ostalo 55 17 5 29 7 15 128 
Poizvcdbe ZPICP, ZP-1 206 638 71 1 16 24 363 1418 
Poizvedbe MNZ, MRVL 769 1939 184 208 1 1 5 1610 4825 
Poizvedbe, FURS,CRP 20 127 15 23 8 25 21 8 
Izdani PN hit1'ost- Inobilni 187 121 211 253 121 268 I161 
Izdani PN hitrost - stacionami 539 3734 O 0 0 1375 5648 
Izdani P'N mirujoéi promet 63 11 1 17 3 3 98 
Izdani PN ostalo 28 6 14 34 19 26 127 
Vroéeni PN skupaj 750 4029 223 282 138 1624 7046 
Zapisnjki 2 2 12 17 0 4 37 

u§c‘Sena vozila 3 0 3 1 0 0 7 Zap 
Posredovanje KT na MP 283 23 96 1 16 90 50 288 3223 

Slika 23: Statistiéni podatki o prekr§kovnih postopkih v 2020. 

UPRAVNI POSTOPKI 5 ,_ -§ “ Q E ,_ .§ 8 3 . 2 OBCWSKEGA :5 -3 ;§ § ;§ 3 £3 = 6 2 :5 -‘-’ ‘E “‘ 
REDARSTVA 3 ; 3 g_ a: = -9: E0 -n 2° 3 E '3. E 
Zapisnik 14 12 21 10 18 17 8 100 
Uradni zaznamek 2 0 2 2 0 0 I 7 
Odredba 1 0 0 0 0 0 16 17 
Dopis 29 7 10 0 6 45 85 182 
Poroéilo 0 0 0 0 0 22 22 
Skupaj izdani akti 46 19 33 12 24 

’ 

62 132 328 

Redarske zadeve - prenesene O 0 0 0 0 0 12 12 
Redarske zadcvc - novc 8 5 8 6 6 5 54 92 
Redarske zadeve skupaj 8 5 8 6 6 5 66 104 
Reiene redarske zadeve 8 5 6 6 6 5 64 100 
Nere§ene redarske zadeve O 0 2 0 0 0 2 4 

Slika 24: Statistiéni podatki o upravnih postopkih s podroéja obéinskega redarstva v 2020 

30 

3220..



321/!’ 

31 

-S 3 ,0 

.9 E .: e a '§ .n 0 A: 9 .9 9 Q DEJANJA PREKRSKOVNEGA ORGANA ° "' ° '5‘ ° -‘ ° 5 ° 5 ° > ‘" 

SKUPN0 156 773 137 164 41 161 1432 
HITROST VOZIL \ P0 148 763 77 64 38 143 1233 

dopis 0 4 » 0 0 O 1 5 
dopis 29 133 I8 12 3 28 223 
odbdolzilni predgg 3 0 0 0 0 O 3 
odloéba brez obrazloiitve 22 179 11 7 6 27 252 
odloéba po ZSV ustavitev brez obrazlozitve 3 7 2 1 O 3 16 
odloéba po ZSV ustavitev z obrazloiitvijo I 0 0 O 0 0 1 
odprema sodbe ugoditev ZSV in odprava odloébe P0 1 4 0 1 1 3 10 
odprema sodbgxgoditev ZSV in spremcmba odloébe PO 2 6 3 1 1 4 17 
odprema sodbc zavrnitev ZSV 2 13 4 2 3 3 27 
PN lastnik (pr.os./s.p.) 0 I 0 0 0 1 2 
PN voznik 16 139 5 0 4 15 179 

_posredovanje predloga DSK sodi§éu 2 1 1 0 0 O 4 
poziv izjava 55ZP 3 20 I 1 l 0 26 
poziv na dopolnitev pravnggziredstva 9 75 3 5 1 7 100 
poziv posredovzmje podatkov SZPICP 0 1 0 0 00 1 
predloiitev ZSV sodi§éu 16 27 7 6 6 9 71 
sklcp o stro§kih postopka 1 7 l 3 0 2 14 
sklep po ZSV zavliba 0 15 2 1 0 0 18 
UZ odértano 36 117 19 21 12 40 245 
UZ ustavitev 51ZP 0 I 0 l O 0 2 
U2 vpogled v c-evidence 2 13 0 2 0 0 17 
LOKALNI PROMET \ P0 0 0 57 94 0 15 166 
dopis 0 O O I 0 0 1 

odprema sodbc ugoditev ZSV in odprava odloébe PO 0 0 0 0 0 l 1 
odprema sodbtflggiitev ZSV in sprememba odloébe P0 00 0 1 0 2 3 
odprcma sodbe zavrnitcv ZSV 0 0 0 00 0 1 l 

poziv izjava SSZP 0 0 32 58 0 3 93 
poziv na dopohaitev pravlcaggsredstva 0 0 0 0 0 1 1 

/predloiitev ZSV sodi§6u 0 0 3 0 0 0 3 
sklep po ZSV zavriba 0 0 1 0 0 0 1 
UZ odértano 0 0 3 4 0 5 12 
Uzioiled v e—evidence 0 0 18 30 0 2 50 
MlIRUJO(‘.‘l PROMET \ P0 6 S 3 5 3 1 23 
dopis 3 1 3 2 0 0 9 
odloéba brez obrazloiitve 2 0 0 0 0 0 2 
odloéba po ugovoru ustavitev brez obrazloiitve 1 0 0 0 0 0 I 
odprema sodbe zavrnitev ZSV 0 0 0 0 l 0 l 
PN1astnjk 0 0 0 1 0 O 1 
poziv izjava 552? o 0 0 1’ 

1 0 2 
poziv na dopolnitev pravncga sredstva 0 0 0 1 0 0 1 
predloiitev ZSV sodi§éu 0 1 0 0 1 O 2 
UZ odértano 0 3 0 0 0 1 4



TEZA VOZIL \ P0 2 5 0 1 0 2 10 
odprcma sodbe ugoditev ZSV in odprava odloébe PO 0 0 0 1 0 0 I 
odprema sodbe u_goditev ZSV in sprememba odloébe PO 1 O 0 O 0 1 2 
poziv na dopolnitcv pravncga sredstva 0 3 0 0 0 0 3 
sklep o stro§kih postopka 0 2 0 0 0 0 2 
UZ odértano 1 0 0 0 0 1 2 

Slika 25: Statistiéni podatki o postopkih prekr§kovnega organa po izdanih aktih obéinskega redarstva v 2020. 

U 3 0 2. 2% 3% a’§.l§’% as 3
E PREKR§KOVNIORGAN °‘‘ °*‘2 °"°2 °5 °> V’ 

Preneseni nerefieni uggvori 3 0 0 I 0 0 4 
Novi ugovori 1 0 0 0 0 0 1 

Rcfiengggvori 4 0 0 0 0 0 4 
Nereieni ugovori 0 0 O 1 0 0 1 

Prenesene nereéene ZSV 20 215 19 16 10 22 302 
Now, ZSV 46 115 12 13 3 31 220 
Refine ZSV 17 175 20 I5 9 26 262 
Nengem ZSV 49 155 11 14 4 27 260 

Slika 26: Statistiéni podatki o odloébenih postopkih s podroéja obéinskega redarstva v 2020.

R -u 3 '’ 

PRILIVI IN TERJATVE g ,5 SE 3? E '5 ;§ E .3 § =2- 

IZPREKR§KOVNIHIN .9 :3 3 9 2*; 3% .=§ 28 9 E UPRAVNIH POSTOPKOV ° "‘ ° 3‘ ° '4 ° ° ° > ‘0 
Plaéane globe po obvcstilu 130 15 1 114 19 25 304 
Plaiiane globe prostovoljno 628 3.764 163 249 139 1.504 6447 
Plaéila prostovoljna skupaj 758 3.779 164 363 15 8 1.529 6751 

Zahtevki za izteljavo FURS 85 719 36 42 17 177 1076 
Knjiienja FURS 55 359 52 52 1 1 115 644 
Plaéane globe z izterjavo 55 359 52 52 11 115 644 

Znesek prejetib plaéil v G 64.606,88 304.560,4l 21.651,84 22.539,72 l8.020,00 73.709,23 483.436,24 
Znesek odprtih terjatev v € 49.558,68 82.699,39 43.160,01 30.493 ,68 6.062,75 33.7 89,69 245 .764,20 

Slika 27: Smtistiéni podatki o finanénih posledicah prekrsikovnih postopkov v 2020. 
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Slika 28: Delei pritoib na izreéene prekrfikovne ukrepe. 

Zopcr izreéeni ukrep lahko kr§ite1j, ki mu jc bil ukrep izreéen, vloii ugovor ali mhtevo za sodno varstvo. Obstajata 
namreé dva naéina nadaljevanja prekr§kovnih postopkov po izdanih plaéilnih nalogih (v nadaljevanju PN). Po 
izdanem PN na podlagi 57. 13 Elena ZP-1 (v nadaljevanju posebni PN), ki so izdajajo m kr§itve predpisov o 
parkiranju in ustavljanju vozil v cestnem prometu, ima krfiitelj moinost vloiitve ugovora, ki ga re§uje poobIa§éena 
uradna oseba prekrékovnega orgam. Po ugovoru poobla§éena oseba odloéi z odloébo. Po izdaji odloébe ima kr§ite1j 
moinost vioziti §c zahtevo m sodno varstvo, ki pa jo ne re§uje veé prekr§kovni organ, razen ée ugotnvi, da jc 
zahteva utemeljena in postopek ustavi, pas‘: pa sodi§ée. Kot prikazuje slika 28 v letu 2020 na SOU zoper plaéilni 
nalog za fiitve s podméja mirujoéega prometa vloiil ugovor 1 zavezanec oziroma 1,02% (7 zavezancev v 2019 
oziroma 6,25%, 7 zavezancev v 2018 oziroma 4,05%, 4 zavezanci v 2017 oziroma 3,81%, 3 zavezanci oziroma 
l,2%» v 2016, 3 zavezanci oziroma 0,6% v 2015, v letu 2014 4 zavezanci oziroma 0,7%, v letu 2013 30 oziroma 
5,6%, v letu 2012 19 oziroma 5,7%, 61 oziroma 4,6% v 2011, 99 oziroma 4,9% v letu 2010, 134 oziroma 9,6% v 
letu 2009, 86 oziroma 9,2% v letu 2008) kr§iteljev s podroéja mirujoécga prometa. Delei vloienih ugovorov na 
izdane plaéilne naloge je v 2020 manj§i, vendar pa je bilo tudi §tevilo izdanih obvestil o prekr§kih manj v letu 2020 
(450) kot v letu 2019 (784). Upofitevajoé slednje je bi! delei pritoib zopet tovrstne postopke zgolj 0,22%. Ugovor ni 
dovoljen, ée ga jc vloiila oseba, ki je nima pravice vloiiti, ali ée po zakonu ni dovoljen. Ncdovoljen je tudi v 
primeru, da se kr§itelj odloéi poravnati poloviéno globo po prejemu obvestila o prekr§ku in pred pravnomoénostjo. 
Nedovoljen ali prepozen ugovor poobla§<':ena uradna oseba s sklepom zavrie. V letu 2020 nismo zavrgli nobenega 
ugovora (0 v 2019,2 v 2018, 0 v 2017, 0 v 2016, 1 v 2015, 1 v 2014, 5 v 2013, 4 v 2012, 21 v 2011, 31 v 2010). 
Poobla§<‘§ena uradna oseba mora po prejemu ugovora ugotoviti (lahko tudi 2 dopolnjcnim dokaznim postopkom), ali 
lahko navedbe v njem kakorkoli vplivajo na prvotno izreéen ukrep. Cc ugotovi, da je zahteva utemeljena, lahko 
svojo prvotno odloéitev (zoper katero je bil ugovor vloien) odpravi in ustavi postopek zoper kr§iteIja, ali pa se 
odloéi 21: nov ukrep, ki je v skladu z novim dejanskim stanjem, upo§tevajoé nova dejstva. V lctu 2020 je 
poohIa§éena uradna oseba na podlagi vloienega ugovora ustavila prekrfikovni postopek zoper 1 kr§iteIja (zoper 3 v 
2019, zopcr 1 kr§ite1ja 2018, zoper 2 kr§itelja v 2017, zoper 2 kr§itelja v 2016, zoper 0 krfiiteljev v 2015, zopcr 2 
krfiitelja v 2014, zoper 14 miteljev v 2013, zopct 2 V 2012, zoper 24 v 2011, zoper 115 kr§iteljev v 2010). 

P0 izdanem PN na podlagi 57. élena ZP-1 (v nadaljevanju navadni PN), ki se izdaja za vse prekr§ke, razen 23 tiste, 
za katere sc izdaja posebni PN, to je mod drugim tudi za prekr§ke prekorafiitve dovoljene hitmst ter prckr§kovne 
postopke, ki jih vodi in§pektor, ima kr§itelj mofiaost takoj podati zahtevo za sodno varstvo. Te, razcn v primcru, da 
je utemeljena, ne re§uje prekrs"kovni organ sam, pat‘: pa jo posreduje v re§cvanje pristojnemu okrajnemu sodi§¢‘:u.

33



Po priéetku izvajanja nadzora hitrosti vozil v drugi polovici lcta 2011 se je §tevi1o in delei izdanih navadnih PN na 
raéun posebnih moéno poveéal, poslcdiéno se je, kot to prikazujeta sliki 23 in 26, poveéevalo §tevilo zahtev za 
sodno varstvo, v letih 2017 in 2018 pa zopct upadlo (156 v 2018, 191 v 2017, 244 v 2016, 198 v 2015, 213 v 2014, 
224 v 2013, 253 v 2012, 82 v 2011, 6 v 2010, 12 v 2009). V letu 2019 in 2020 seje, zaradi dodatnega nadzora nad 
prekoraéitvami dovoljenih hilrosti s stacionamim merilnikom hitrosti, §tevilo kr§itev in §tevilo izdanih navadnih 
plaéilnjh nalogov, napram zadnjim letom, §e poveéaio, poslediéno se je v 2019 in 2020 zopet moéno poveéalo tudi 
§teviIo vloienih zahtev za sodno varstvo (6936 izdanih PN v 2020, 220 vloienih ZSV v 2020, 11423 izdanih PN v 
2019, 308 vloienih ZSV v 2019). §tevilo vloienih zahtev za sodno varstvo sc jc, po porastu v letu 2016, v 2017 in 
2018 tako v Etevilu kot deleiu mi'mlo (2,78% v 2018, 4,98% v 2017, 8,48% v 2016, 6,13% v 2015, 8,98% iz 2014). V 2019 se je kljub moénemu absolutnemu zvi§anju zaradi ekstremnega povi§anja evidcntiranih kr§itev zaradi 
nadzora s stacionamimi radatji, relativno Ee dodatno znihlo in sioer na 2,70%. V [eta 2020 pa je bil delei vloienih 
ZSV zoper vi§ji 3,17 %. §tevilo vloienih zahtev za sodno varstvo glede na §tevi|o izdanih plaéilnih nalogov po letih 
je razvidno iz slike 29. 
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Slika 29: Stevilo vloicnih zahtev za sodno varstvo glede na Etevilo izdanih plaéilnih nalogov po letih. 
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5.4. sPLosNE NALOGE 

Po doloébah Odloka o ustanovitvi tcr Dogovora o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovomosfih in drugih 
razmcrjih, z dne 24.02.2010, MIR opravlja tudi vse naloge v zvezi z zagotavljanjcm pogojev za izvajanje 
inipekcijskega in redarskega nadzora ter vse tekoée upravne in druge naloge za svoje potrebe. 

V okviru splosno administrativnih del MIR izvaja knjizenje posameznih dokumentov, arhjviranje, pripravo oddajne 
knjige, knjizenje povratnic, kontrolo in kopiranje raéunov, poslovanje s sirankami v éasu uradnih ur ter izven éasa 
uradnih ur, sprejemanjc telefonsldh prijav in obvestil, posiljanje vabil, urejanje spisne dokumentacije, urejanjc 
dostopov do razliénih driavnih baz podatkov, kot so na primer Prostrano omrezje driavnih organov (v nadaljevanju 
HKOM), Matiéni register vozil in listin (v nadaljevanju MRVL), Centralni register prebivalstva (v nadaljevanju 
CRP), Zemljiska knjiga (v nadaljevanju ZK), vodenje evidenc prisotnosti zaposlenih usluzbencev, vodenje evidenc 
koriséenja dni letnega dopusta, vodcnje evidenc opravljenega dela po posameznih obéinah ter vodenje drugih 
zahtevanih evidenc, urejanje in dopolnjevanje programa glavne pisame in programa za vodenjc evidcnc 
prekrskovnih postopkov v sodelovanju z skrbnikoma programov ter podobno. 

Administracija redarstva vkljuéuje vnos zaznanih in evidentiranih prekr§kov, prirejanje fotografij k prelcrskom, 
pridobivanje podatkov glede lokacij prekr§kov ali krsitev, lastni§tev in namembnosti zemlji§6 v postoplcih iz 
programov Piso, poizvedbe in pridobivanjc podatkov iz evidenc upravnih enot za potrebe vodenja postopkov glede 
zapuséenih, izrabljcnih vozil tcr vozil odjavljenih iz prometa, podatke o izdanih preizkusnih tablicah, prenasanje 
oziroma izmcnjave podatkov iz MRVL, poizvedbe o vozniku pravnim osebarn, poizvedbe v registru ZK, poizvedbe 
o odgovorni oscbi pravne osebe na FURS in Ajpes, poizvedbe v CRP glede naslova stalnih in zaéasnih prebivaliié 
obéanov, poizvedbe in dopisi na Center 2:: socialno delo (v nadaljevanju CSD) glede vodenja postopkov o prefiku 
zoper mladoleme osebe, vnos podatkov po odgovorih na opisane poizvedbe, knjizenje prilivov po obvestilih Uprave 
RS zajavna plaéila (v nadaljevanju UJP) o plaéilih glob, S1I0§k0V prekrskovnega organa, stro§kov sodiséa, knjizenje 
prilivov, lcnjizenje prilivov izterjanih glob preko FURS-a, razéiséevanje plaéil v aplikaciji »Prekr§kovni organ«, 
izterjava ncplaéanih obvcznosti preko FURS-a, preklici izteijav zaradi poravnanih obveznosti po poslanih zahtevkih 
za izterjavo, priprava vzorénih dokumentov za delo z dlanénikom, prenos potrebnih podatkov iz aplikacije 
»Prekr§kovni organ« na mobilno enoto, vodenje in evidenca opravljenega dela po posameznih obéinah ter urejanje 
in dopolnjevanje programa »Prekr§kovni organ » v sodelovanju s skrbnikom programa. 

Z namenom rcdne zaposlitve obéinskih redarjev in inspektorja smo v 2020 vodili potrebne postopke za zaposlovanje 
ter usposabljanje novega kadra. 

V MIR so v 2020 potekale §e naslednje projeklne naloge: vzpostavitev izmenjave podatkov z registrom odgovornih 
osebah pravnih oseb z Ajpesom ter dopolnitev programa »Prekr§kovni organ » v sodelovanju s skrbnikom programa 
za vzpostavitev izmcnjave podatkov z registrom odgovomih osebah Ajpcs za samostojne podjetnike posameznikc 
tcr za vzpostavitev pogojev za po§iljanje izhodne po§te v tiskanje in odpremo k pogodbenemu partnetju, 
vzpostavitcv oddaljenih povaav za delo zaposlenih na domu v éasu razglafiene epidemije tcr vodenje reorganizacija 
dela in organa v zvezi s vzpostavitvijo nadzora hjtrosti vozil s stacionarnjm rada1jem in vzpostavitev sistema 
elektronskcga podpisovanj a dokumentacije. 

Poleg nastetega smo opravljali dela v zvezi s tehniénimi pregledi, servisi, éiséenjem in registracijo sluibenih vozil, 
nabavo potrebnih potrosnih pisarniskih in dmgih materialov, pripravo meseénih in letnih poroéil, ZUP ter drugih 
poroéil, iskanjem ponudnikov storitev za menjenja hitrosti tcr se udelczevali na sodnih obravnavah po zahtevah 
sodisé. Vodja sluzbe je pooblafiéena tudi za samostojno vodenje kadrovskega poslovanja za zaposlenc v MIR, z 
vodenjem postopkov ter izdajo vseh potrebnih aktov s podroéja pravic in dolznosti izhajajoéih iz delovnega 
razmetja.
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V letu 2020 smo skupno vodili 255 zadev s podroéja sploinih nalog (154 v 2019, 163 v 2018, 210 zaclev v 2017, 
270 zadev v 2016, 192 zadev v 2015, 129 zadcv v 2014, 71 zadev v 2013, 88 zadev v 2012), ki so zajemale tako 
predloge upravljavcem obéinskih cast a urejanje mirujoéega prometa in manjkajoée ali pomanjkljive prometne 
signalizacije, finanéno poslovanje MIR, javna naroéila, kadrovske postopke in podobno zgoraj opisano. Podroben 
prikaz s tega podnoéja delaje razvidcn na slikah 30 in 3]. 

3 an 

.§..a§.a'§.a’*.a’§.a.s ..2
3 2's2§’s:>se:so’s'§a§ 

s1>Lo§N11>osTorKI ° "" ° “ ° '4 ° 2 ° 5 ° > V’ '0 

Splo§ne zadeve - prenesene 1 3 1 1 2 1 133 142 
Splo§ne zadeve - nove 1 0 0 0 2 1 109 113 
Splofine zadeve - skupaj 2 3 1 1 4 2 242 255 
Splo§ne zadeve - reiene 2 3 1 1 4 2 228 241 
Splo§ne zadeve - nerefiene 0 0 0 0 0 0 I4 14 

Slika 30: Sp1o§ne zadeve v [em 2020. 

“ 0 .a,.2§.a'§.§’2.2.a 3 3 2'u’2E’s-:25:'s's’se%§ 
DEJANJAvsPLo§N1H ZADEVAH ° F‘ ° 3 ° '4 ° 5 ° 5 ° > "3 ”’ 

SKUPAJ 0 0 0 0 0 0 922 922 
dopis 0 0 0 0 0 0 571 571 
evidcnca 0 0 0 0 0 0 55 55 
napotnica 0 0 0 0 0 0 6 6 
obvestilo 0 0 0 0 0 0 12 12 
°°°11jeva1nilist o o o o o o 4 4 
odloéba 0 0 0 0 0 0 1 1 
odloéitev o oddaji JN 0 0 0 0 0 0 6 6 
odredba 0 0 0 0 O 0 15 15 
pisni dogovor 0 0 0 0 0 0 4 4 
P°g0dba 0 0 0 0 0 0 2 2 
poroéilo 0 0 0 0 0 0 16 16 
P0tl’di10 0 0 0 0 0 0 12 12 
povabilo k oddaji ponudbe 0 0 0 0 0 0 2 2 
poziv za dopolnitev vloge 0 0 0 0 0 0 36 35 
prijavnica 0 0 0 0 0 0 1 l 
sklep o 0 o o o 0 64 64 
vabilo 0 0 0 0 0 0 15 15 
vloga o 0 0 0 o 0 s 8 
zahteva 23 zaéetek postopka EJN 0 0 0 0 0 0 2 2 
zakljuéniraéun 0 0 0 0 0 0 1 I 
zapisnik 0 0 0 0 0 0 21 21 
mcrila in mctode o o 0 0 0 o 5 5 
objava 0 0 0 0 0 0 1 1 
pooblastilo 0 0 0 0 0 0 1 1 
soglasje 0 0 0 0 0 0 1 1 
ugotovitev izpolnj evanj a pogojev 0 0 0 0 0 0 7 7 
uradni zaznamek 0 0 0 0 0 0 52 52 

Slika 31: Dcjanja v splo§nih zadevah v letu 2020. 
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Tako je, kot jc iz slike 32 razvidno, delo MIR usmezjcno v bolj organizacijske naloge po §tevilu zadev v 2020 
predstavljalo 41,20% vseh zadcv oziroma 255 od skupno 619 zadev (33,70% vseh zadcv v 2019, 26,99% vseh zadev 
v 2018, 37,57% vseh zadcv v 2017, 61,22% vseh zadcv v 2016, 48,73% vseh zadev v 2015, 38,74% vseh zadev v 
2014, 25,54% vseh zadev v 2013, 26,9l% vseh zadcv v 2012, v letu 2011 139 oziroma 37,07% vseh zadev, v letu 
2010 89 zadev oziroma 28,90%), kar kaze na ponovno zviéanje tega deleia. Rezultat je potrebno pripisati velikemu 
poviianju iitevila sploinih zadev V 2020. 

I Infipekcijdne zadcve skupaj 
I Rednrslae zadew skupaj 
I Sploéne zadeve slmpaj 

Slika 32: Razmetje med Etevilom vodenih infipekcijskih in ostalih splofinih mdev v 2020. 
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MEDOBCINSKI IN§PEKTORAT IN REDARSTVO 
SKUPNA OBCINSKA UPRAVA OBCIN 

TRZIN, KOMENDA, LUKOVICA, MENGE§, MORAVCE, VODICE 

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V LETU 2020 
6.1. OCENA USPEHA GLEDE NA INDIKATORJE TER OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU 

ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEzENIMI CILJI IZ POROéILA 
PRETEKLEGA LETA 

V prcteklem letu smo ob upo§tevanju razmelja med obsegom dela in §tevi1om zaposlenih uspe§no refievali zaértane 
projekte oz. naloge in nadaljevali z 2: priéetimi postopki iz leta 2019. Uresniéitev programa dela po posameznih 
podroéjih nadzoraje natanéno opisana v 5. toéki tega poroéila. V programu dela nismo zajeli finanénih kazalcev, saj 
jc za podroéje nadzora, to teiko predvidevati. 

Nat-anc':nej§a predstavitev rcalizacije odhodkov finanénega naérta MIR za leto 2020 je predstavljena v Zakljuénem 
raéunu finanénega naérta skupne obéinskc uprave obéin Trzin, Komenda, Lukovica, Menge§, Moravée in Vodice 
»Medob<":inski in§pektorat in redarstvo« za [etc 2020 v sklopu zakljuénega raéuna proraéuna sedeine Obéine Trzin. 

Na podroéju redarskcga nadzora smo stremeli k sistematiénemu nadzoru predvsem na lokacijah, kjer se kr§itve 
ponavljajo. Pri nadzoru nad kr's'itvami s podroéja mirujoéega prometa je bilo v letu 2020 zabelezeno nizje Etevilo 
kr§itev. Pri izvajanju nadzora nad prekoraéitvami dovoljenih hitrosti s stacionamim radaxjem se jc v 2020 Obéini 
Vodice in Obéini Komenda pridruiila §e Obéina Trzin. Pri tej novi nalogi sledimo cilju, da potrebnc akte za vodenje 
postopka o premku izdamo fie naslednji dan oziroma najkasneje v cnem tednu po opravljenih meritvah. Le na tak 
naéin izvajanje te naloge zagotavlja osnovno poslanstvo, to je ozave§éanje voznikov ter zuizevanje hitrosti vozil. Pri 
izvajanju nalog nadzora hitrosti vozil z mobilnim radmjem smo v 2020 uspeli opravili 19 mcritev od 35 planiranih. 
Kakor je razvidno iz statistiénih podatkov, prikazanih na slilcah 23 in 24, se je §tcvilo zamanih kriitev glede na 
prcj§nje leto §e nadalje obéutno znizalo. P0 19 meritvah hitrosti vozil je bilo izdanih 1161 plaéilnih nalogov (3766 v 
32 meritvah v 2019, 4332 v 32 meritvah v 2018, 3673 v 28 meritvah v 2017, 2877 v 23 mcritvah v 2016, 3229 v 32 
meritvah v 2015), kar pomeni 61,11 zaznanih kr§itev na meritev (117,69 zaznanih kr§itev na meritev v 2019, 135,38 
zaznanih kriitev na meritev v 2018, 131,18 zaznanih kr§itev na meritev v 2017, 125,09 zaznanih k1§itev na melitcv 
v 2016, 100,91 kr§itev na meritev v 2015). K navcdenemu je prispeval predvsem sistematiéni nadzor in hitro 
vodenje postopkov v prej§njih lctih. Uéinek slednjega se je v 2020 pokazal tudi v Etevilu prejetih zahtev za sodno 
varstvo zoper izdane plaéilnc naloge izdane na podlagi izvajanja nadzora nad prekoraéitvami dovoljenih hitrosti s 
mobilnim radarjem. V ietu 2015 smo po izdanih 3229 plaéilnih nalogih prejeli 198 zahtev za sodno varstvo, v 2016 
p0 2877 izdanih plaéilnih nalogih 244 zahtev za sodno varstvo, v 2017 smo p0 3673 izdanih plaéilnih nalogih prejeli 
183 zahtev za sodno varstvo, is v letu 2018 smo p0 4332 izdanih plaéilnih nalogih s tega podroéja prqjeli le §e 142 
zahtev za sodno varstvo in v 2019 same §e 92 zahtev za sodno varstvo po izdanih 3766 plaéilnih nalogih, kar oéitno 
kaie na dejstvo, da ima hitro in uéinkovilso vodenje postopkov pozitivne uéinke. V 2020 smo p0 1161 izdanih 
plaéilnih nalogih s tega podméja nadzora prejeli 1e §e 42 zahtev za sodno varstvo. Nadaljevali smo tudi z izvajanjem 
nadzora leis tovomih vozil. Od planiranih 20 nadzurov smo jih opravili 13. Skladno z zmoinoslmi, smo se 
vkljuéevali tudi v akcijc, ki jib organizira Agencija za varnost cestncga prometa. 

Na podroéju in§pekcijskcga nadzora se je §tevilo obravnavanih zadcv po porastu v 2017 in 2018 ter zmanj§anju v 
2019 v letu 2020 zopct moéno poveéalo (260 zadev v 2020, 172 zadev v 2019, 339 zadev v 2018, 300 zadev v 2017, 
141 zadev v 2016, v 2015 202 zadcv, v 2014 204 zadev, v letu 2013 207 zadev, v Ietu 2012 239 zadev, v letu 2011 
236 zadev, v letu 2010 219 zadev), pri éemer po 52 prijavah infipekcijski postopki §e niso bili uvedeni. Ob zakljuéku 
leta jc v re§evanju §e 175 oziroma 67,30% vseh obravnavanih in§pekcijskih zadcv v tekoéem letu (66 nere§enih 
in§pekcijskih zadev v letu 2019 oz. 38,37%, 70 nere§enih in§pekcijskih zadev v letu v 2018 oz. 20,65%, 82 
nereéenih in§pekcijskih zadev v letu 2017 oz. 27,33%, 48 nere§enih in§pekcijskih zadev v 2016 oz. 34,04%, 70 
nerefienih in§pekcijsk1'h zadev v 2015 oz. 34,65%, 59 nere§enih in§pekcijskih zadev v 2014 02. 28,92%, 75 nereéenih 
in§pekcijskfl1 zadev v 2013 oz. 36,23%, 70 nere§enih infipekcijskih zadev v 2012 oz. 29,29%, 91 nere§enih 
in§pekcijskih zadev v 2011 oz. 38,56%, V [cm 2010 75 in§pekcijsldh zadev oz. 34,25%). 
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Koliéina skupaj opravljenega dela ter porast §tevila vodenih postopkov v zadnjih letih je razvidna tudi iz vi§ine 
prilivov z naslova izreéenih glob. V 2020 je skupni priliv za vse obéine zna§al kar 483.436,24 evrov (610.584,80 
evrov v 2019, 370.583,0l evrov v 2018, 288.863,21 evrov v 2017, 280.925,76 evrov v 2016, 259.45 1,78 G v 2015, 
233.571,33 G v 2014, 206.234,8l E v 2013, 180.072 G v 2012, l23.900,42 € v 2011, 85.860,5 G v 2010, 25.375,13 G 
v 2009, 11.206,15 E v 2008, 10.196,46 (-2 v 2007, 751,12 G v 2006). 

Zadovoljcvanje vamostnih potreb obéine temelji tako na delu policije kot na sodclovanju medobéinskega redarstva 
in infipekcije, ki izvajata naloge po pooblastilu in v skladu z mo'mostmi ulcrepanja na podlagi veljavne zakonodaje. V manj§i meri se vamostne potrcbe zadovoljujejo preko drugih sluib (vamostne sluibe, driavne in§pekcije). Za 
obéanc, ki prebivajo na tern obmoéju jc pomembno mvarovanje iivljenjskega in bivalnega okolja, ki zagotavlja 
kvalitctno iivljenje v obéini, ki pa je povezano s skrbjo za javno infrastrukturo (iavne zgradbe, javne ccste in potj, 
rekreacijske in drugs j avne povr§ine) ter zagotavljanjem javnega reda in miru. 

Naloga nadzora, ki pa je pogosto spregledana, je tudi preventivno delovanje in ukrepanjc, svetovanje in sodelovanje 
z vsemi vpletenimi. Del nalog je bil tudi v lctu 2020 namcnjen vsebinam, ki niso tipiéno in§pekcijske ali tipiéno 
redarske, so pa nujne in §ir§e koristne. Vsebinsko sodelovanje z izvajalci gospodarskih javnih sluib npr. pri 
obravnavi problematik odvajanja komunalno odpadne in padavinske vode, generirajo nadaljevalne aktivnosti v 
novem obdobju nc zgolj z namcnom odprave ncpravilnosti in pomanjkljivosti temveé tudi z namenom doseganja 
kontinuirane, predvsem pa rednc in sprotne obravnave izkazanih teiav posameznega uporabnika §e v fazah prod 
potrebnim izrekanjem, po navadi neielenih in§pekcijskih ukrcpov. 

Poglobljena obravnava vsebine posameznih problcmatik, slednje pa vse preteino iz podroéja potrebnih ali ielenih, 
bodisi varovalnih bodisi ureditvenih ukrepov, na in ob obéinskih in driavnih cestah skozi naselje, jc v lefih 
dclovanja MIR olcrcpila sodelovanje z upravljavci cest tako na lokalni kot drzavni ravni. Z upravljavci obéinskih 
cest so bile dogovoxjenc potrebne korekcijc in dopolnitve prometne signalizacije na kriiifiéih in ob rekonstrukcijah 
na nevarnih odsekih cest, urejeni primerih razrasta vegctacije in gozdnega telesa v cestni svet, uspeéno so bile re§ene 
na driavne in§titucije posrodovanc posamezne pobude obéanov. Dobro sodelovanje z upravljavci cest in ostalimi 
deleiniki bo v nadaljnjem obdobju potrebno §e nadgraditi in tako doseéi §e hitrejk izvedbo dogovonjenih aktivnosti 
in ukrcpov za dokonéne ureditve cestnoprometne signalizacije na obéutljivih toékah. Potrebo jc opozoriti tudi na 
nujnost prednostncga urejanja zemljfikoknjiinega stanja kategoriziranih cest, ki §e vedno potekajo po parcelah v 
zasebni lasti. 

Glede na enaka pooblastila MIR v vseh obéinah ustanoviteljicah skupne obéinskc uprave, so tudi dcla in naloge po 
vseh obéinah sliéna, so pa po posamiénih obéinah doloéene problcmatikc bolj ali manj izrazite. Med Ietom so so 
pojavljale tudi izrcdne problcmatike z razliénih podroéij, katerim smo na trenutke namenjali veé éasa in pozomosti. 
Poudarki in posebnosti nadzora po posameznih obéinah so bili konkretneje opisani is v 5. toéld tega poroéila.
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6.2. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNII-I ALI NEPRI(:‘AKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 
P11‘ izvajanju programa dela nismo naleteli na nedopustne ali nepriéakovane posledice. Izziv nam predstavlja le 
narafiéajoéa koliéina dcla, kot posledica nadzora hitrosti vozi] s stacionarnim radaljem ter poveéane koliéine vodenih 
prekr§kovnih postopkov v zadnjih letih (v Ietu 2020 so obéinski redarji skupno zaéeli 4628 postopkov o prekr§ku, 
15971 v lctu 2019, 7167 v letu 2018, 4267 v Ietu 2017, 3221 v Ietu 2016, 3831 v Ietu 2015, 3098 v lctu 2014, 2525 v 
Ietu 2013, 2440 v Ietu 2012, 2263 v Ietu 2011, 2565 v Ietu 2010, 2125 v Ietu 2009, 931 v letu 2008). Glede na 
ekstremni porast ‘étevila postopkov v 2019 je kljub trudu, da smo postopke peljali tekoée, po prvi fazi izdaje 
plaéilnih nalogov, konec leta 2019 ostala velika koliéina nere§enih zahtev za sodno varstvo (302), nevnescnih 
podatkov o voznildh po posredovanju podatkov lastnikov pravnih oseb (466) in v postopkih, v katerih se je §e 
éakalo na odgovor pravnih oseb (247). Ostala je tudi velika koliéina spisne dokumentacije, ki jo je bilo v 2020 
potrebno pripraviti za arhiviranje (3694). Prav tako je bilo nujno urcditi in zakljuéiti postopke v bazi prekr§kovnih 
postopkov obéinskega redaxstva, saj to vpliva na pogoje in pravoéasnost izterjav in posredovanja kazenskih toék. V 
kolikor slednje ne pofiiljamo redno, smo redarstva opozoljena s strani ministrstva za pravosodje, saj ima Eas 
posredovanja vpliv na zmoinost odvzcma voznifikih dovoljenj. 

Gledc na navedcno ter dejstvo, da le hitra izpeljava postopkov pomeni doprinos k preventivi nadaljnjim mitvam in 
s tem izbolj§anju varnosti, je bilo potrebno veliko inovativnosti pri organizaciji dela, da smo uspeli opravljati tudi nadzot na terenu in izvajati dmge nalog, za katere smo po zakonu poobIa§éeni. 

6.3. OCENA GOSPODARNOSTI IN IKEINKOVITOSTI POSDOVANJA IN UKREPI ZA lZBOLJ§ANJE UCINKOVITOSTI TER KVALITETE POSLOVANJA 
MIR je ravnal v skladu 2 naértovanim planom dela Medobéinskega inépektorata in redamtva, v skladu z driavnimi 
in obéinskimi predpisi. Odhodki so bili vsi naértovani glede na potrebe in znotraj predvidenih sredstev. Nenamensko 
porabljenih sredstev ni bilo. Finanéni naért jc vsakoletno poujen s strani predstojnikov vseh obéin ustanoviteljic in 
je pripravljen v skladu s potrcbami in delokrogom MIR. 

Pxiloinost izbolj§anja delovanja M'1R vidimo predvsem v optimizaciji administrativnega poslovanja, ki zaradi 
narave dela in§pekcijskih in prekr§kovnih organov predstavlja znaten delei dela. S tem namenom smo v 2020 
nanedili kar nckaj korakov naprej. 

Po spremembi zakonodajc v mesecn marcu, ki je tak§no moinost uzakonila, smo izpeljali uvedbo uporabo 
elektronskega podpisa in faksimile podpisa uradnih oseb. Za ta namen je bila potrcbna dopolnitev programske opreme za upravne in prekrfikovne postopke, ki tako moinost podpirata, ker smo trcnutno prvo in edino obéinsko 
redarstvo, ki tako moinost uporabljamo. Zaradi narave dela obéinskih redarjev je bilo potrebno vgraditi tudi 
varovalne mehanizme, ki prepreéujejo izdajo aktov s faksimilo podpisa brez predhodncga elektronskega podpisa 
aktov. Za implementacijo opisanega je bilo potrebno zamenjati obstojeéo, staro _raé1ma_1ni§lco oprcmo, kar jc v éasu 
epidemijc predstavljalo dodami izziv. 

Zaradi koliéine izdanih aktov v zadnjih lctih smo izpeljali tudi uvedbo tiskanja aktov preko zunanjega uporabnika. 
Tudi za ta namen je bila potrebna dopolnitev programskc opreme za prekr§kovne postopke. Tudi tukaj smo prvo 
obéinsko redasstvo, ki tako moinost, skupaj z uporabo elekironskega podpisa in faksimile podpisa, uporabljamo. 

Glede na prej opisani novelaciji je bilo pottebno pripraviti nove vzonéne dokumente obéinskega redarstva. 

Zaradi uvedbe stacionamih radznjcv in poslcdiéno velike razlike v stro§kih po§tnih storitev je bilo potrebno najti 
naéin za obraéunavanje dejanskih sIro§kov vroéanja po obéinah. Ker je postal sistem loéenih oddajnih knjig 
nepreglcden (9 oddajnih knjig), je bila potrebna dopolnitev programske opreme za prekr§kovne postopke ter 
ureditev dogovorov s Po§to Slovenijc za oddajo po§iljk preko EPPS. 
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V 2020 smo uredili tudi dostop do elektronske baze podatkov Ajpes o odgovomih osebah pravnih oseb in 
samostojnih podjetnikov posamcznikov za postopck mnoiiénega, skupinskega, avtomatiziranega vpogleda in 
prenosa podatkov, kar je bistveno skraj§alo postopke. Zaradi tehniénih zahtev upravljavcaje bilo potrebno pridobiti 
novo servcrsko kvalificirano digitalno potrdili ter poslediéno prilagoditi dostope vseh zaposlenih. 

Po ureditvi dostopov se je izkazalo, da so nam preko elektronskih baz podatkov dostopni samo podatki do 
odgovomih oscb pravnih oseb, nc pa tudi do samostojnih podjetnikov posamcznikov. Redarstva so se za te 
zavezance posluievala podatkov dostopnih na Fursu, internctu, telefonsko in podobno, kar je bilo éasovno zelo 
potratno. Ker navedene re§itve za na§o koliéino vodenih postopkov niso ustrezne (pri nas je cca 20% zavezancev, ki 
so samostojni podjetniki posamezniki), smo v povezavi z vzdrievalcem baze podatkov na ministrstvu ter 
vzdrievaloem programske opreme na§li re§itev in sedaj so podatki v avtomatiziranih postopkih dostopni vsem 
rcdarstvom tudi za te zavezance, kar je bistveno olaj§alo in skraj§alo postopkc. 

Koncc [eta 2020 jc v ena izmed obéin pri§lo do zamenjave TRR, kcr je povzroéilo teiave pri knjiienju poravnanih 
obveznosti z iztexjavo in je bilo do dopolnitve programske opreme za prekr§kovnc postopke prilive potrebno knjiiiti 
roéno. 

Lepo 2020 nam je zaéinila tudi epidemija, zaradi katere je bilo potrebno vso organimcijo in delovanje preccj 
spremeniti. V zelo kratkem éasu je bilo potrebno urediti pogoje za delo na domu, kar je pri na§em delu, ki je vezano 
na §tevilnc dostope do baz podatkov, bolj zapletcno. Uéinkovit potek dela je pri dislociranih usluibencih izziv tudi 
zaradi kratkih procesnih rokov in potrebne povezanosti dela v razliénih fazah postopkov. 

6.4. NOTRANJI FINANCNI NADZOR 

Notranji finanéni nadzor se vr§i v okviru sedeine obéine preko zunanjih revizijskih sluib. S potekom realizacije 
prihodkov in odhodkov se obéinski svet secleine Obéine Ttzin seznarni tudi pri sprejemanju rebalansov proraéuna 
med lctom. Izdelan je tudi zakljuéni raéun skupne obéinske uprave. 

6.5. POJASNILA NA PODROCIIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEZENI 

Ob koncu lcta 2020 je ostala veéja koliéina nereienih zadev s podroéja inipekcijskega nadzora. Delno jc to 
posledica prenosa pristojnosti z driavne gradbene mpekcije na obéinske in§pckcije nad gradbenimi posegi, za 
katere ni potrebno gradbeno dovoljcnje, delno posledica dolgoletne kadrovske podhranjenosti, nato pa §e polletne 
nezasedenosti delovnega mesta infipektorja v letu 2019 tcr delno izrednjh razmer v éasu razgla§ene epidemije, ki so 
so odrazili v drugaénih pogojih dela. Priéakujemo, da se bo s pridobitvijo polnih pooblastil novo-zaposlene 
in§pektorice, situacija v 2021 priéela normalizirati. 

Bpidemiolo§ke razmere v 2020, ki so, kot ie omenjeno, narekovalc spremenjen naéin dela in imcle za posledico 
nekaj dodatnih bo1ni§kih odsotnosti in odsomosti zaradi vi§je sile, na drugi strani pa §e drugs nenadejane in 
do]gotrajnej§e bolnifike odsotnosti (npr. pofikodba pri opravljanju delovnih nalog), slcupno v vi§ini 23,46% 
delovnega éasa, so vplivale tudi na delo obéinskega rcdarstva. Ce temu pri§tejemo §e odsotnosti mradi varstva 
otrok, je bil izpad §e veéji. Glede na navedeno, je bilo v éasu prisotnosti zaposlenjh potrcbno narediti predvsem 
postopke, pri katerih smo vczani na zakonsko predpisane rokc. Iz tega razloga ni bilo moino na kratki rok 
popolnoma enakomemo izvajati nalog z vseh podroéjih, enako tudi ne preventivnih naértovanih nalog po sprcjetcm 
naértu dela. Iz tega razloga je bilo od planiranih 32 mcritcv z mobilnim radmjem izvedenih 19 nadzorov in od 
planiranih 20 nadzorov teie vozil 1e 13. 

Glede na navedeno ter ie pojasnjeno v toéki 6.2., v povezavi s koliéino dela ii: nalog izhajajoéih iz postopkov 
nadzora hitrosti vozil s stacionarnim radaxjem zaéetih Ee v letu 2019 in dejstvu, da je zaéete postopke potrebno 
nadaljevati v zakonsko predpisanih rokih, odstopanj nastalih v 2019, deleéa nadzora tudi v 2020 ni bilo mogoée 
popolnoma izravnati. Deleie opravljenega dela po obéinah ustanoviteljicah prikazujeta sliki 33 in 34.
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ea ’3 an ’8 at .55 55 E5 .5» .25 5.3 EB 25 2: 29 so 3% E o E o > OPRAVLJENO DELO (v %) ° 5" ° 9‘ ° -‘ ° 
MIR 1. IROMESECJE l4,56% 25,93% 14,os°/.. 15,27% 16,08% 14,o7% MIR 11. TROMESBCJE 1s,43% 17,s3% 16,9l% 16,69% 14,96% 1s,12% MIR 1. POLLETJE 15,oo% 21,9o% 15,500/. 1s,9s% 1s,52% 16,l0% MIR III. TROMESECJE I6,35% 21,74% 1s,27% 15,47% 15,31% l5,86% MIR IV. TROMESECJE 1s,9e% 2o,2o% l6,08% 15,5o% 15,46% 1s,so% MIRILPOLJLETJE 1-1,61% 2o,9s% lS,67% 1s,4s% 1s,39% 1s,s3% MIRLETNO 1s,s5% 21,42% 1s,s9% 1s,73% 1s,4s% 15,96% 

Slilca 33: Podatki 0 deleiu izvedenega clela po obéinah ustanoviteljicah po tromese 
v pretekIe1n letu 2020. 

I Obcinu 'n'n'n 
Otiina Komeath 

fi Obéina Lukxwica 
I Obfinu Mange 
I Ohdna Mu-xvi: 
: Obéinn Vodoe 

Slika 34: Razmerje dela za posamezne obéine ustanovitcljice v 2020. 

6.6. OCENA Uémxov POSLOVANJA 
Dclovanje MIR se kaie predvsem v spo§tovanju predpisov, 
spofitovanja zakonskih omejitev 

éjih, po polletjih ter skupaj letno 

zlasti na podroéju posegov na ceste, varovanja okolja ter 
na podméju mirujoéega prometa. Tako je mogoée opaziti zmanj§ano §tevil nepravilno parkiranih vozil, posegov v vanovalni pas in cestiééa obéinskih cest brez izdanega soglasja obéine, veéjega zavedanja za varstvo oesta, prijavljanja nedovoljenega odlaganja odpadkov, upo§tevanje navodil glede 

ogla§evanja, predhodnega zanimanja investitorjev o omejitvah na gradbenem podméju 
na zzzzjhcij ogroiezaih cestnib -.."-dsclcih so 3: hit:-:-sti :22: 73h delih o'c- 

sprcjemanju in spreminjanju zakonodaje, smo izbolj§evaIi uéinke poslovanja na strateikem nivoju. 
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MEDOBCINSKI lN§PEKTORAT IN REDARSTVO 
SKUPNA OBCINSKA UPRAVA OBCIN 

TRZIN, KOMENDA, LUKOVICA, MENGES, MORAVCE, vomca 

7. ZAKLJUCEK 

Ocenjujcmo, da jc izvajanje dela organa, gledc na zgoraj opisane dejavnike, potekalo dobro ter da je bil, glede na 
pn'kazane indikatoxje, doseien cilj delovanja MIR, to je izvajanje nadzora in zagotavljanje preventivnega delovanja 
z namcnom zagotoviti spo§tovanje pravnih predpisov in s tem dvigovanjem vamosti. 

Tudi v bodoée bomo veliko pozomosti namenili zgodnjemu odrivanju teiav in kréitev ter s tem preventivnemu 
delovanju, komunikaciji z obéani, obéinskimi upravami, njihovimi svcti za prevcntivo in vamost v cestncm prometu 
ter seveda obéani, ki tciavc na terenu najprej zaznajo. Trudili se homo, da delo na§e sluibe éim bolj pribliiamo 
priéakovanjem in potrebam obéanov ter jim pokaiemo, da je namen delovanja na§e sluibe predvsem preventivno 
delovanje. Trudili se bomo, da se bo inépekcijski in rcdarski nadzor zakljuéil uéinkovito in v éim krajfiem éasu. V ta namen homo §e naprej stremeli k optimizaciji delovnih proccsov pri izvajanju nalog skupne obéinske uprave. 

Priprava podatkov za in§pekcijske postopkc: 
Barbara Pezdirc, in§pektor 

Priprava podatkov za postopke obéinskega nedarstva: 
Franci Beribak, obéinski redar svetovalec 

Priprava podaxkov za prekrfikovne postopke: 
Kristjan Kozina, svetovalec za in§pekcijsko - redarsko sluibo 

,
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Vodja Medobéiyiskega in§pektorata in redalrstva 
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o Zakljuéni raéun skupne obéinske uprave obéin Trzin, Komenda, Luléovica, Menge§, Moravée in Vodice 
»Medobéinski in§pektorat in redarstvo«, §t. zadeve 410-0002/2021 

Vroéiti (priporoéeno s povratnico): 
I Obéina Trzin, Menge§ka 22, 1236 Trzin 

Obéina Komenda, Zajéeva cesta 23, 1218 Komenda 
Obéina Lukovica, Stari trg 1, I225 Lukovica 
Obéina Menge§, Slovenska cesta 30, 1234 Menge§ 
Obéina Moravéc, Vegova ulica 9, 1251 Moravée 
Obéina Vodice, Kopitaljev trg 1, 1217 Vodice 
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410-0002/2021 
l 9 .03 .2021 

§ifra zadeve: 
Datum: 

Obéina Trzin, Mengefika 22, 1236 Trzin 
Obéina Komenda, Zajéeva cesta 23, I218 Komenda 
Obéina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica 
Obéina Mcnge§, Slovenska cesta 30, 1234 Menge§ 
Obéina Moravée, Trg svohode 4, I251 Moravée 
Obéina Vodicc, Kopitaljev trg 1, 1217 Vodice 

ZAKLJUCNI RACUN 

sxurmez o3é1NsKE UPRAVE oB<':1N 

rnzm, KOMENDA, LUKOVICA, MENGE§, MORAVCE IN VODICE 
»MEnonémsK1 IN§PEKTORA'l‘ IN REDARSTVO« 

ZA LETO 2020 

(pripravila obéina ustanovitcljica, katere neposredni uporabnik proraéuna je skupna obéinslca uprava) 

TRZIN, MAREC 2021 
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1. MAKROEKONOMSKA lZHODI§fIA, NA OSNOVI KATERIH JE BIL PRIPRAVLJEN 
PRORACUN IN SPREMEMBE MAKROEKONOMSKIH GIBANJ MED LETOM 

Obéina Trzin je sprejela predlog proraéuna in tako poslediéno tudi predlog finanénega naérta m skupno obéinsko 
upravo obéin Trzin, Komenda, Lukovica, Mcnge§, Moravée in Vodice »Medobéinski in§pelctorat in redarstvo«, s 
sedeiem v Trzinu (v nadaljevanju MIR) za Ieto 2020 na 9. redni seji Obéinskega sveta Obéine Trzin, dne 
27.11.2019. Pripravljena sta bila na podlagi izhodi§<‘5 za pripravo profiunov obéin za leto 2020 in 2021 tcrjesenske 
napovedi globalnih makrockonomsldh olcvitjev razvoja Slovenije in potxjena s strani vseh obéin ustanoviteljic MIR. 
Na 15. redni seji, due 11.] 1.2020 je Obéinski svet Obéine Trzin sprejel predlog rebalansa proraéuna obéine Trzin m 
leto 2020, kjer so bile upo§tevane in potljene sprcmembe plana dela MIR. 

2. POSLOVANJE MEDOBélNSKEGA IN§PEKTORATA IN REDARSTVA 

Sredstva za sofmanciranje dclovanja MIR obéine zagotavljajo na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah, 
obvostih, odgovomostih in drugih razmexjih, z dne 24.02.2010 in dopolnitve z dne 24.24.2014. Obéine so na 
podlagi pripravljencga plana planirale znesek za delovanje in§pektorata v letu 2020 v skupni viiini 
439.112,22 (1, od éesar se je Obéina Trzin zavezala zagotoviti 73.l85,37 evrov in 76.902,09 evrov ostale obéine 
(razlika je strofiek vodenja financ in najemnina za poslovne prostore). Obéina Txzin je, zaradi naéina prikaza 
stro§kov najema prostorov MIR na naslovu Mengeéka 9 v Trzinu, ki so v lasti Obéine Trzin, ter stro§kov finanéno 
knjigovodskih del, ki j ih za potrebc MIR vodi sedeina Obéina Trzin, imela niije izdatke iz tega naslova. 

V proraéunu Obéine Trzin so bila sredstva za delovanje MIR predvidena v okviru postavk proraéunskega porabnika 
0006-Medobéinski infipektorat in v okviru stmfikov obéinske uprave Obéine Trzin, ki skrbi za flnanéno 
lcnjigovodska opravila za MIR in delno tudi kadrovska. 

Poraba finanénih sredstev je bila naérbovana v sklopu proraéunskega uporabnika 0006-Medobéinski inépektorat, na 
podroéju proraéunske porabe 06-Lokalna samouprava, v okviru glavnega programa-Dejavnost obéinske uprave, 
podprograma 06039001 -Administracija obéinske uprave, na PP 0046, PP 0219 in PP 0220, v skupncm zncsku 
439.112,22€ ter z rebalansorn v enakem obsegu 439.112,22 €. Slcupno je bila na teh postavkah realizacija 
282.038,94 €, z indeksom 64,23 %. 

Poraba sredstev na PP 0046-Plaée delavcev in's'pektorata-v veljavnem proraéunu je bila predvidcna v vi§ini 
285.142,22 €, realizirana v vi§ini 194.930,85 € 2 indeksom 68,36 %. Natan<':nej§i razpored porabe po kontih bo 
razviden iz posebnega dela zakljuénega raéuna. 

Sredstva s postavke 0046 so bila preteino porabljena za plaée in prispevke povezane s plaéami (regres za letni 
dopust, povraéilo stro§kov prehrane, prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in drugo). 

Za materialne in druge stro§ke poslc-vanja M{Rje bi1o v veljavnem proraéunu na PP 0219 predvidenih 121.870,00 €, 
porabljenih pa 57.5l5,90 € indeks 47,19 %. Natanénej§i razpored porabe po kontih bo razviden iz posebnega dela 
zakljuénega raéuna Obéine Trzin. 

S postavke 0219 so bila sredstva porabljena predvsem za plin, clektriko, vodo in druge komunalne storitve, za 
telekomunikacijske storitve, za vzdrievanje in uporabo programske opreme (premkovni portal, IUS info, program 
Glavna pisama), za <‘.i§éenje prostorov, pisarni§ki material, <':i§éenje uniform, notarske storitve, vzdrievanje in 
registmcije sluibenih vozil, gorivo za vozila, najemnine in zakupnine ter ostale tekoée stro§ke povezane z 
delovanjem MIR.

’ 

Sredstva za nakup opreme in inventarja za in§pektorat na PP 0220 so bila realizirana v znesku 29.592,19 €, 2 
indcksom 92,19 %. Realizacija PP je bila za nakup in obdobno zamenjavo unifonne, za nakup manjkajoée



raéuna]ni§ke in programske opreme, nakup opreme za tiskanje in razmnoievanje, raz§iritev streinika tcr nakup in oznaéitev novega avta za potxebe redarske sluzbe. 

Skupaj s finanéno sluibo Obéine Trzin, je bil uspe§no izpeljan postopek zahteve za dotacijo driavc, za stro§ke poslovanja MIR kot organa skupne obéinske uprave za izvr§evanje upravnih nalog na podroéju infipekcijskega 
nadzorstva in obéinskega redarstva m obmoéja obéin Trzin, Komenda, Lukovica, Menge§, Moravée in Vodice. Tako so, v skladu z 26. 5!. Zakona o financiranju obéin (Zakon o financiranju obéin (Uradni list RS, §t. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 —— ZUUJFO, 71/17 in 21/18 — popr.), obéine Trzin, Komenda, Lukovica, Menge§, Moravée in Vodice od driave prejele dotacijo v vi§ini l7.353,l2 €, ki je bila nakazana dne 30.11.2020. 
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3. PRORACUNSKI UPORABNIK 0006 MEDOBCINSKI IN§PEK'FORAT IN REDARSTVO 
JE HKRATI TUDI PREDLAGATELJ FINANéNEGA NACRTA 

Poroéilo o doseienih ciljih in rezultatih na nivoju podroéja proraéunske porabe in glavnega programa 

BILANCA ODHODKOV 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis podroéja proraéunske porabe 
Podroéje porabe zajema sredstva za delovanje obéinske upravc na podroéju lokalne samouprave in 
koordinacije vladne in lokalne ravni in financiranje nalog otjih delov obéin, kolikor so ustanovljeni ter 
obveznosti obéine v zvezi z delovanjem zvez obéin ipd. 

Dokumenti dolgoroénega razvojnega naértovanja 
Dolgoroéni cilj lokalne samouprave jc kvalitetno izvajanjc nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Obéini Trzin 
in uresniéevanje Strategije razvoja obéinc Txzin ter drugih programslcih dokumentov obéine. 

0603 Dejavnost obéinske uprave 
Opis glavnega programs 
Podprogram vkljuéuje sredstva za delovanje obéinske up:-ave. 

Dolgoroéni cilji glavnega programa 
Dolgoroéni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje obéinske uprave v okviru nalog, ki izhajajo iz zakona, 
obéinskega statuta in razvojnih dolcumentov obéine. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoroénih ciljev 
Glavni izvedbeni cilj v proraéunskem letu so izvajanje naértovanih aktivnosti v okviru dolgoroénih ciljcv. 

06039001 Administracija obéinske uprave 
Opis podprogramn 
Podprogram vscbuje sredstva za administracijo obéinskc uprave (plaée nposlenih v obéinski upravi, 
sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plaéami, materialni stro§ki, sredstva za izobraievanje 
zaposlem'h,..) 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakonskc in druge pravne podlage za izvaj anje podprograma so naslednje: 

0 Zakon o lokalni samoupravi in obéinski statut. 
0 Zakon o javnih usluibencih 
0 Zakon o sistemu plaé v javnem sektonju 
0 Zakon o javnih financah 

Dolgoroéni cilji podprograma 
Dolgoroéni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje obéinskc uprave. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoroénih ciljev podprograma 
Ocena uspeha se bo pokazala z uéinkovitim delovanj em obéinske uprave in zadovolj stvu obéanov. 

Letni cilji podprograma 
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje obéinske uprave. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oeeno gospodamosti in uéinkovitosti 
Obéinska uprava mora dclati, hitro, uéinkovito in racionalno, ter oceniti kako izbolj§ati iivljenjski standard 
obéanov in obéank.



PP 0046 Plaée delavcev Medobéinskcga infipektorata in redarstva 
V finanénem naértu MIR so bila zagotovljena sredstva za izplaéilo zakonsko doloéenih plat”: in drugih 
izdatkov zaposlenim (plaée, prispcvki, prevoz, prehrana, izobraievanje). Sredstva so bila planirana v vifiini 
285.l42,22 E realizirana pa so bila v vi§ini 194.93-0,85 € z indcksom 68,36 %. 

Ocena uspehapri doseganju zaa‘avljeru'h cigiev 
Sredstva v finanénem naértu so bila planirana v skladu z veljavno zakonodajo na podroéju plaé in drugih 
izdatkov za zaposlene. Sldadno z napisanim so sredstva planirana na tej postavki namenjena za plaéo, 
regres, stno§ke prehrane in prevon, prispevek za zavarovanje, po§kodbe pri delu, zaposlovanje, strokovno 
izobraievanje, zdravni§ke preglede zaposlenih, del pa tudi za pomoé do zaposlitve pripravnika v obliki 
§tudentskega dela. 

Navezava na projekte NR1’
I 

0 is Sprejeti proraéunz " - 

PLA/Re_b§lgns_2OZ0



PP 0219 Materialni in drugi stroski Medobéinskega inspektorata in redarstva 
V skladu s finanénim planom so sredstva na tej PP namenjena za zagotavljanje vseh zunanjih storitev in 
potrosnega materiala ter fiksnih slroskov poslovanja MIR. Sredstva so bfla porabljena predvsem za plin, 
elektriko, vodo in drugs komunalne storitve, za telekomunikacijske storitve, za vzdrievanje in uporabo 
programske opreme (prekrskovni portal, IUS Info, program glavna pisama), za éifiéenje prostorov, 
pisarniski material, éiséenje uniform, tekoée vzdrievanje in registracije sluibenih vozil, gorivo za vozila in 
drugo. Sredstva so bila planiraua tudi za najem in izvedbo meritev hitrosti vozil s mobilnim radatjem in 
tehtanjc vozil, ki jo je podpisalo vseh §est obéin, kar pomeni, da smo predmetne slroske delili na vse obéine 
podpisnicc pogodbe. Sredstva na PP so bila tako planirana v vi§ini 121.870,00 G in bila realizirana v visini 
57.515,90 € z indeksom 47,19 %. 

Ocena uspeha pri doseganju zasmvljenih ciljev 
Zagotovlj eno j e bilo nemoteno delovanje MIR. 

Navava na projekte NRP
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PP 0220 Oprema in inventar za potrebe Medobéinskega in§pektorata in redarstva V skladu s finanénim planom so bila srcdstva na tej PP namenjcna za nakup opremc in inventatja MIR. Sredstva na PP so bila porabljena za opremo in inventar za potrebe Medobéinskega inspcktorata. 
V letu 2020 smo kupili sluibeno vozilo Citroen Berlingo ter ga oznaéili z LED svetiobnimi bloki ter grafiéno opremo-redarstvo. 

Obéinskim redazjem jc potrebno zagotoviti opremo ter nadomestiti porabljcno oziroma izrabljene dcle osebne opremo. Srcdstva so bila porabljena za nakup nove opreme za novozaposlenega redatja, ter obnovitev izrabljenih delov za obstoj eéega. 

Za zagotavljanje splo§nih pogojev dela smo v lctu 2020 posodobili izrabljeno raéunalnisko opremo, in sicer: raziiritev streznika in nakup diska, nakup optiénega éitalca in tiskalnika za poirebe sprejemne pisame, nakup 5 raéunalnikov in pripadajoée programske opreme, 3 monitoljev ter prenosnika s priklopno postajo. 

Sredstva so bila planirana v vi§in 32.100,00 €, realizacija je bila v vi§ini 29.592,19 E z indeksom 92,19 %. 
Ocena ugpelmpri doseganju zastavljenih ciljev 
Za zagotavljanje pogojev za delo in§pekton;ia so bila planirana sredstva za nakup opreme v skladu z zakonodajo. 

Navezava na projekte NRP
/ 
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4. 1>ono(':1Lo o REALIZACIJ1 FINANCNEGA NACRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA - Msnonémsxl IN§PEK'I‘0RAT IN REDARSTVO 
4.1. Obrazloiitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine 

BILANCA ODHODKOV 
400 — plaée in drugi izdatki zaposlenim 

Na podskupini 400 so bile naértovane pravice proraéunske porabe za plaéilo zakonskih in drugih izdatkov nposlenim. Zajemajo plaéila plaé na podlagi sklenjenih delovnih razmerij, izplaéilo dodatkov za poveéan obseg del, izmensko delo, prchrano in pnevoz. 
Poraba sredstev je bila namenska za pokrivanje plaé in nadomestil plaée delavcem MIR. Realiziranaje bila v vi§ini 159.607,5 1 €. 

401 — prispevki delodajalcev za socialno vamost 
Sredstva so bila porabljena v vi§ini 26.lll,06 € in sicer za plaéilo zakonskih prispevkov, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb o delovnem razmelju. 

402 — izdatki za blago in storitev v okviru PP0046 
Sredstva so bila porabljena v vi§im' 9.369,08 € in sicer za izdatke za izobrafnvanje zaposlenih, zdravstvene preglede zaposlcnih, §tudentsko delo in stro§kc prevoza v driavi. 

402 — izdatki za blago in storitve 
Na podskupini 402 so bile naértovane pravice proraéunske porabe za zagotavljanje fiksnih in drugih s1ro§kov, ki so polrebnj Ia delovanje uprave. Sredstva so bila porabljena m stro§ke po§tnin, elekirikc, telefona, vzdrievanja programske opreme, pisami§ki material. Na kontu 402 je knjiiena tudi sluibena uniforma (kto. 402100-uniforme in sluirbena obleka v znesku I.815,36 €). Konto je bil realiziran v znesku 57.515,90 (-3 na PP0219 in 3.779,56 € na PP0220. 

420 - nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Sredstva na postavld so bila kori§éena za nakup sluibenega vozila za potrebe redarske sluibe ter strojne raéunalni§ke opreme in opreme za razmnoievanje in tiskanje. 
Realizacijaje bila v vi‘s'ini 25.8l2,63 €. 

4.2. Obrazloiitev veéjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finanénim na‘c'rtom 
Nekaj odstopanj se je izkazalo na PP 0046 in PP 0219. 

PP 0046 Plaée delavcev Medobéinskega inipektorata in redarstva ostajajo v veéjcm delu nerealizirane zaradi enega nezasedenega delovncga mesta in dalj§ih bolnifikih odsotnosti zaposlenih. 

PP 0219 Materialni in drugi stro‘s'ki Medobéinskega infipektorata in redarstva so nerealizirani v delu kjer smo planirali po§tne storitve in storitve najemnin, zakupnin in liccnénin. Niija realizacija je odraz razglasitve epidemije Covid-19, saj nekatere naloge niso bile opravljenc v planiranem obse . 

4.3. Obrazloiitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. élenom ZJF 

Medobéinski inépektorat in redarstvo nima prcnosa neporabljenih sredstev v prihodnje leto. 

4.4. Obrazloiitev plaéil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. Elenom ZJF 
Medobéinski in§pektorat in redarstvo je v letu 2020 poravnal vse obveznosti iz preteklih let.



4.5. Obrazloiitev vkljuéitve novih obveznosti v finanéni naért neposrednega uporabnika v sldadu z 41. élenom ZJF 

V letu 2020 ni priélo do vkljuéitve novih obveznosti v finanéni naért na osnovi doloéil 41. «Elena ZJF. 
4.6. Obrazloiitev vi§ine izdanih in unovéenill poro‘s’tev ter izterjanih regresnih zahtevkov 

iz naslova porofitev iz pristojnosti neposrednega uporabnika 
Medobéinski in§pektomt in redarstvo nima izdanih in unovéenih porofitev, niti ni imel regresnih zahtevkov za unovéena poro§tva iz preteklih let. 

Maxjana IROJANSEK 
Raéunovodja Obéine Trzin 
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Priloge: 
— Bilanca odhodkov na podroéju proraéunske porabe 006 (podatek Finanéne sluibe Obéine Trzin) — Proraéunska kartica za Medobéinski in§pektorat in redarstvo (podatek Finanéne sluibe Obéine Trzin) 

Poslati (po el. po§ti): 
— Medobéinski in§pektorat in redarstvo, Menge§ka cesta 9, 1236 Ttzin (na el. naslov: inspektorat@uzin.si) 
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