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1. UVOD
Medobčinski inšpektorat in redarstvo je organ kot skupna občinska uprava, ki je bil
ustanovljen na osnovi Odloka o ustanovitvi SKUPNE OBČINSKE UPRAVE –
Medobčinskega inšpektorata in redarstva (v nadaljevanju MIR). Deluje na območju štirih
občin soustanoviteljic: Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk in Straža.
1.septembra 2005 je začela skupna občinska uprava delovati na področju občin Dolenjske
Toplice, Mirna Peč in Žužemberk, aprila leta 2011 pa se je skupni občinski upravi pridružila
občina Straža.
Ustanovitev skupne občinske uprave opredeljujeta 49.a člen Zakona o lokalni samoupravi in
Zakon o občinskem redarstvu, ki občinam nalaga ustanovitev redarske službe.
MIR je upravni in prekrškovni organ, ki je samostojen in ima sedež v občini Dolenjske
Toplice. Organ vodi vodja, ki je glede dela odgovoren direktorjem občinskih uprav in
županom občin ustanoviteljic organa.
MIR izvaja naloge inšpekcijskega nadzora in naloge, ki so v pristojnosti redarstva. Izvaja
upravne postopke in prekrškovne postopke.
Računovodsko finančne storitve izvaja računovodstvo sedežne občine – Dolenjske Toplice.
Naloge, pristojnosti in delovne postopke MIR-a določajo naslednji zakoni in predpisi:
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru
- Zakon o prekrških
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o redarstvu
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o cestah
- Odloki občin ustanoviteljic
Letno poročilo o delu MIR-a za leto 2012 je pripravljeno na podlagi 18.člena sporazuma o
medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih, s katerim so podrobno določene pravice
in obveznosti občin ustanoviteljic do organa skupne občinske uprave – MIR.
2. ORGANIZACIJA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA

2.1. Kadri
Organizacijo MIR-a urejajo ustanovni odlok, sporazum med občinami ustanoviteljicami in akt
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v skupni občinski upravi – MIR-u.
V MIR-u opravljata delo 2 zaposlena. Inšpektor, ki je hkrati tudi vodja organa in občinski
redar.
V MIR-u sta bila na začetku in koncu leta 2012 zaposlena 2 javna uslužbenca, v obdobju od
15.2. do 15.10 (obdobje 8-ih mesecev) pa je po odhodu inšpektorice v drugo službo in do
zaposlitve novega inšpektorja in vodje organa, delo opravljala samo občinska redarka.
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Naloge inšpektorja so vodenje inšpekcijskih postopkov, vodenje prekrškovnih postopkov,
vodenje in organizacija MIR-a, vodenje administrativnih in kadrovskih zadev, priprava
vsebinskih in finančnih poročil, koordinacija in sodelovanje med občinami ustanoviteljicami,
nadzor nad izvajanjem občinskih programov varnosti,…
Občinska redarka izvaja nadzor predvsem na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa,
Zakona o cestah in odlokov občin ustanoviteljic ter izvaja naloge po navodilu vodje organa.
2.2. Izobraževanje
Inšpektor se je v letu 2012 udeležil obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv,
usposabljanja za strokovni izpit inšpekcijskega nadzora, strokovnega posveta o uporabi
osebnih podatkov pri izvajanju merjenja hitrosti in koordinacije inšpekcij in redarstev
samoupravnih lokalnih skupnosti za dolenjsko regijo.
Uspešno je opravil usposabljanje za imenovanje v naziv in strokovni izpit za inšpektorja.
Občinska redarka pa se je udeležila srokovnega posveta o uporabi osebnih podatkov pri
izvajanju merjenja hitrosti, strokovnega posveta v organizaciji ZORS-a o novostih, ki sta ju
prinesla spremembi Zakona o cestah in Zakona o pravilih cestnega prometa ter strokovnega
posveta o uporabi osebnih podatkov v arhiviranju in predstavitve nove prekrškovne aplikacije.
2.3. Pogoji za delo
MIR deluje v prostorih sedežne občine – Dolenjske Toplice. Prostori zadoščajo in ustrezajo
potrebam dela.
Tehnično in informacijsko opremo sproti obnavljamo, informacijski sistem ustrezno
nadgrajujemo.
Vozni park zaenkrat zadostuje potrebam za nemoteno opravljanje dela, razpolagamo z
vozilom Clio Storia 1,2 Expression, letnik 2010, po potrebi pa uporabljamo tudi službeno
vozilo sedežne občine.
3. DEJAVNOST INŠPEKTORATA
3.1. Pristojnosti inšpekcijskega in prekrškovnega organa
Inšpektor v inšpekcijskih postopkih po uradni dolžnosti opravlja nadzor nad spoštovanjem
zakonov in predpisov lokalnih skupnosti.
Poudarek inšpekcijskega nadzora je predvsem na:
- občinskih cestah
- kanalizaciji
- oskrbi s pitno vodo
- odvajanju in čiščenju padavinskih in odpadnih voda
- ravnanju s komunalnimi odpadki
- ter drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.
V primeru ugotovljenih kršitev in nepravilnosti inšpektor ukrepa v skladu z zakonskimi
pooblastili.
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MIR je tudi prekrškovni organ in vodi inšpekcijske in prekrškovne postopke.
Zakon o prekrških pooblašča inšpektorja kot pooblaščeno uradno osebo da vodi prekrškovne
postopke, ki se uvedejo zoper storilce ob ugotovljenih kršitvah, ki so v zakonih opredeljeni
kot prekrški in za katere je predpisana globa.
Prekrškovni postopki se uvedejo na podlagi inšpekcijskega postopka s ciljem urediti stanje.
Ko v prekrškovnem postopku pooblaščena uradna oseba nastopi kot prekrškovni organ pa z
odločbo o prekršku ureja stanje za nazaj oz. izreka sankcijo za prekršek, ki je že bil storjen.
3.2. Druge aktivnosti inšpektorata
MIR v okviru možnosti sodeluje pri pripravi oz. spremembi odlokov občin ustanoviteljic,
odgovarja na vprašanja posameznikov, podjetij in drugih ustanov ter medijev, sodeluje z
javnim podjetjem Komunala Novo mesto d.o.o. na različnih področjih, preko medijev in na
druge načine osvešča in opozarja občane, sodeluje z vsemi sorodnimi organi kot so republiške
inšpekcije in policija.
3.3. Pregled rešenih in zaključenih inšpekcijskih postopkov po posameznih občinah v
letu 2012
Občina

DOLENJSKE
TOPLICE
MIRNA PEČ
ŽUŽEMBERK
STRAŽA
Skupaj

Število
rešenih
zadev

Javni
vodovod

Kanalizacijski
priključek

Nadzor
občinskih
cest

Snegolovi

1

8
7
8
6

1

29

1

5
1
6

Odvajanje
padavinskih
voda na
občinske
ceste
2

Ravnanje
s kom.
odpadki
ali odp.
vodami
3

Ostalo

2

1
1

2

1
1

1

1
1
5

2

3

4

4

9

3.4. Pregled nerešenih in odprtih inšpekcijskih postopkov po posameznih občinah v
letu 2012
Občina

DOLENJSKE
TOPLICE
MIRNA PEČ
ŽUŽEMBERK
STRAŽA
Skupaj

Število
nerešenih
zadev

Javni
vodovod

Kanalizacijski
priključek

Nadzor
občinskih
cest

Snegolovi

24

12

1

3

2

Odvajanje
padavinskih
voda na
občinske
ceste
6

24
35
40
123

8

2

9
6

4
2

1

17

12

1

20

26
38
65
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2
7

Ravnanje
s kom.
odpadki
ali odp.
vodami

Ostalo

1

1

4. DEJAVNOST REDARSTVA
4.1. Pristojnosti redarstva
Zakon o občinskem redarstvu v 3. členu določa delovno področje in naloge občinskega
redarstva.
Občinsko redarstvo skrbi za javno varnost in javni red na območju občine in je pristojno:
- Nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih, varovati ceste in okolje v
naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
- skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
- varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
- vzdrževati javni red in mir.
Medobčinsko redarstvo je tudi prekrškovni organ občin ustanoviteljic.
4.2. Druge aktivnosti redarstva
Občinska redarka poleg izvajanja nalog, ki ji jih nalagajo zakoni in občinski predpisi in za
katere je pristojna, v okviru drugih aktivnosti:
- aktivno sodeluje v delovnih skupinah in organih Združenja občinskih redarjev
Slovenije,
- kot zunanji član po potrebi sodeluje v SPV CP občin ustanoviteljic,
- sodeluje pri urejanju prometne signalizacije v občinah ustanoviteljicah,
- sodeluje pri morebitnih spremembah občinskih odlokov ali pripravi novih,
- sodeluje pri zagotavljanju varnosti na šolskih poteh ob začetku šolskega leta in pri
morebitnih večjih šolskih in ostalih prireditvah v občinah ustanoviteljicah,
- evidentira nepravilnosti na terenu na območju občin ustanoviteljic in opozarja
posameznike in pravne osebe nanje.
4.3. Statistični pregled izrečenih ukrepov redarstva v letu 2012
Vrsta oz.
področje
ukrepa/občina
Mirujoči
promet
Hitrost
Ustna
opozorila
Pisna opozorila
Skupaj

DOLENJSKE
TOPLICE

MIRNA PEČ

ŽUŽEMBERK

STRAŽA

Skupaj

163

7

23

21

214

39
71

46

37

33
82

72
236

29
302

7
60

60

4
140

40
562

4.4. Najpogostejše kršitve po vrsti in številu ter v odstotkih:
Kršitev
Ustno opozorilo
Hitrost
Časovno omejeno parkiranje
Pisno opozorilo
Modra cona
Parkirni prostor za invalide
Ostalo

Število
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Odstotek
236
72
45
40
40
21
108

41,99
12,81
8,01
7,12
7,12
3,74
19,22

4.5. Statistični pregled izdanih odločb in ukrepov prekrškovnega organa v letu 2012
Vrsta
ukrepa/občina
Izdana odločba
Obdolžilni
predlog
Uklonilni
zapor
Skupaj

MIRNA PEČ

DOLENJSKE
TOPLICE

ŽUŽEMBERK

STRAŽA

Skupaj

7
2

1
-

-

1
-

9
2

-

-

-

-

-

9

1

-

1

11

4.6. Ugotovitev stanja po posameznih občinah
a. DOLENJSKE TOPLICE
Na področju mirujočega prometa so najpogostejši prekrški na Zdraviliškem in
Sokolskem trgu, ulici Maksa Henigmana in na Pionirski cesti.
Pri vrstah kršitev na mirujočem prometu po številu izstopajo parkiranje na časovno
omejenem območju, območju modrih con, prostorih za invalide in na pločniku ter
prehodu za pešce.
Pri merjenjih hitrosti je bilo največ kršitev zabeleženih v Podturnu in v Gabrju.
b. MIRNA PEČ
Na področju mirujočega prometa so najpogostejši prekrški na Trgu.
Po vrstah kršitev na mirujočem prometu po številu izstopata območje modrih con,
parkiranje na pločniku.
Največ opozoril je bilo izrečenih zaradi kršenja določil Zakona o cestah
(onesnaževanje cest).
Meritve hitrosti se v občini Mirna peč niso izvajale.
c. ŽUŽEMBERK
Na področju mirujočega prometa so najpogostejši prekrški na Grajskem trgu in v
Jurčičevi ulici.
Po vrstah kršitev na mirujočem prometu po številu izstopata parkiranje na prostorih za
invalide in na prehodu za pešce.
Meritve hitrosti se v občini Žužemberk niso izvajale.
d. STRAŽA
Na področju mirujočega prometa so najpogostejši prekrški v ulici Na žago in na
Novomeški cesti.
Po vrstah kršitev na mirujočem prometu po številu izstopajo parkiranje na prostoru,
kjer je to prepovedano v nasprotju z omejitvami, prepovedmi in obveznostmi
izraženimi s prometno signalizacijo, parkiranje na prehodu za pešce in na parkirnih
prostorih za invalide.
Pri merjenjih hitrosti je bilo največ kršitev zabeleženih na Potoku, v Hruševcu in v
ulici na Žago (pri knjižnici).

Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice
telefon: 07 38 45 196, faks: 07 38 45 190
elektronska pošta: inspektorat@dolenjske-toplice.si

5. FINANČNO POROČILO ZA LETO 2012
5.1. Razpredelnica realizacije plačanih glob, odprtih terjatev in višine odpisov na dan
31.12.2012 po občinah ustanoviteljicah
Občina
DOLENJSKE TOPLICE
MIRNA PEČ
ŽUŽEMBERK
STRAŽA
Skupaj

Plačane globe
11.660,00 €
280,00 €
685,00 €
4.455,00 €
17.080,00 €

Odprte terjatve
10.597,21 €
826,92 €
2.911,78 €
6.260,00 €
20.595,91 €

Odpisi
1.200,00 €
280,00 €
1.840,00 €
3.320,00 €

5.2. Prejeta sredstva (prilivi v proračun) iz državnega proračuna za sofinanciranje
delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva v letu 2012
Občina
DOLENJSKE TOPLICE
MIRNA PEČ
ŽUŽEMBERK
STRAŽA
Skupaj

Višina prejetih sredstev
10.363,11 €
11.029,95 €
10.650,59 €
1.187,76 €
33.231,41 €

6. OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI
Lokalna skupnost je z uveljavitvijo Zakona o občinskem redarstvu (ZoRED) postala
soodgovorna za stanje javne varnosti ter javnega reda in miru na svojem območju. Zakon o
lokalni samoupravi v 21. členu določa, da občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev
med drugim opravlja tudi naloge inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva. Občine
Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk in Straža so sprejele Odlok o ustanovitvi skupne
občinske uprave – Medobčinskega inšpektorata in redarstva občine Dolenjske Toplice, občine
Mirna Peč, občine Žužemberk in občine Straža ter v skladu s 1.odstavkom 6.člena ZoRED-a
pripravile in sprejele občinske programe varnosti – OPV. Z občinskimi programi varnosti, so
na podlagi ocene varnostnih razmer, občine podrobneje določile vrsto in obseg nalog
občinskega redarstva in drugih služb, ki lahko pomagajo k dvigu kakovosti življenja in
bivanja občanov ter večji stopnji varnosti v lokalni skupnosti.
V skladu s 3. odstavkom 6.člena ZoRED morajo občinski organi najmanj enkrat letno oceniti
izvajanje občinskega programa varnosti. Ocena izvajanja OPV-ja v letu 2012 temelji na
podlagi letnega poročila Skupne občinske uprave – Medobčinskega inšpektorata in redarstva
občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk in Straža.
Pri opisu občin soustanoviteljic skupne občinske uprave, njihovih organiziranosti in
statističnih podatkov občin ni sprememb, ki bi vplivale na varnostne razmere, potrebe in cilje
občin ter na organiziranost in način dela ustreznih služb.
Ocena varnosti je podana na podlagi letnega poročila MIR-a
Aktivnosti in ukrepi, ki jih je v letu 2012 izvajal MIR, za doseganje cilja zagotavljanja
varnosti na območju vseh štirih občin:
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- upoštevanje pravnih predpisov, ki na nacionalni in lokalni ravni urejajo varnost cestnega
prometa, javnega reda in miru ter naravne in kulturne dediščine,
- upoštevanje programskih usmeritev Ministrstva za promet glede varnosti v cestnem
prometu, Ministrstva za notranje zadeve in Policije glede varnosti v cestnem prometu,
varnosti javnega reda in miru, preprečevanja kriminalnih pojavov ter varovanja ljudi in
premoženja,
- izvajanje vseh sprejetih operativnih ciljev,
- preprečevanje prekrškov, kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj,
- obvladovanje varnostnih tveganj,
- zmanjševanje posledic nastalih zaradi izrednih dogodkov kot so naravne nesreče,
prometne nesreče, onesnaževanje okolja, poškodovanje javnih zgradb ter poškodovanje
objektov s statusom naravne in kulturne dediščine,
- uvajanje standardov kakovosti varovanja ljudi, premoženja, javnega prostora, javnih zgradb,
okolja ter naravne in kulturne dediščine in
- vzpostavitev strokovnega izobraževanja zaposlenega kadra, ki bo omogočalo pridobitev
potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje pristojnosti služb in
pooblastil zaposlenih kot pooblaščenih uradnih oseb.
VARNOST CESTNEGA PROMETA
Občinska redarka MIR-a na območju vseh štirih občin poskuša na področju varnosti cestnega
prometa, predvsem na mirujočem prometu, s pregledovanjem stanja na terenu in s svojimi
ukrepi zagotavljati red in zmanjševati prekrške na cestah v naseljih in na občinskih cestah
izven naselij. V veliki meri, če se le da, poskuša delovati predvsem preventivno in za
določene prekrške izreka ustna in pisna opozorila. Največ kršitev na področju mirujočega
prometa je na območju modrih con, na območjih, kjer je parkiranje časovno omejeno, na
pločnikih, prehodih za pešce in na prostorih za invalide.
V občinah Dolenjske Toplice in Straža obdobno, v letu 2012 dvakrat, izvaja merjenje hitrosti
na najbolj kritičnih mestih in odsekih, kjer je bila zaznana povečana hitrost na odsekih kje je s
splošnim predpisom hitrost omejena na 50 km/h ali s posebnim predpisom na 30 km/h.
Ugotovili smo, da se stanje na tem področju izboljšuje, zaznavamo trend upadanja kršitev
prehitre vožnje v naseljih, čeprav je kršiteljev še vedno toliko, da bo potrebno na določenih
odsekih še izvajati meritve hitrosti.
Največ opozoril pa je bilo v letu 2012 zagotovo izrečenih zaradi onesnaževanja cest,
predvsem v spomladanskem in jesenskem času, ko je na poljedelskih površinah ob cestah
največ opravil.
Ugotavljamo, da z vsemi ukrepi skrbimo za ustrezno varnost v cestnem prometu in s svojimi
ukrepi izboljšujemo stanja na vseh področjih svojih pristojnosti.
VARNOST JAVNEGA REDA IN MIRU
Na tem področju je bila občinska redarka aktivna od sprejetja OPV-ja pa do konca leta 2011.
Njeno sodelovanje je bilo vezano na delovanje policije, zaradi varnostnih razlogov. V letu
2012 na tem področju ni delovala, saj je bilo ocenjeno, da policija ustrezno skrbi za red na
tem področju. V bodoče se bomo s policijo dogovarjali za sodelovanje redarke na področju
zagotavljanja javnega reda in miru ob morebitnih večjih akcijah, prireditvah in shodih.
VARNOST OBČINSKIH JAVNIH POTI IN REKREACIJSKIH POVRŠIN
Javne poti, rekreacijske in druge javne površine, zlasti tiste v odmaknjenih krajih,
predstavljajo določena varnostna tveganja za ljudi, ki so prisotni na takšnih krajih. Takšne
javne poti in rekreacijske površine se nahajajo tudi na območju vseh štirih občin
soustanoviteljic skupne občinske uprave. Na takšnih poteh in površinah so tveganja
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največkrat kriminalne narave. Občinska redarka je izvajala redne kontrole vseh teh površin in
večjih nepravilnosti ni zaznala. Če bi morala ukrepati, bi to storila s strokovno pomočjo
policije ob njihovem prihodu na kraj dogodka.
PRETOČNOST INTERVENCIJSKIH POTI
Občinska redarka je pri rednih pregledih in obhodih kontrolirala tudi pretočnost
intervencijskih poti, kjer so te ustrezno označene, vendar večjih nepravilnosti ni bilo zaznati.
VARNOST ZGRADB IN DRUGIH OBJEKTOV NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
Občinska redarka kot pooblaščena uradna oseba je tudi dolžna skrbeti za preprečevanje
ogroženosti in napadov na takšne objekte in za morebitno zaščito sledov in ustrezno
obveščanje policije ob morebitnem poškodovanju takšnega objekta. Na tem področju v letu
2012 ni bilo zaznanih nepravilnosti.
VARSTVO OKOLJA
Ob vedno večji okoljski osveščenosti so ogrožanje in posegi v okolje čedalje bolj opazni.
Tudi pričakovanja občanov, da se nepravilnosti ugotovijo in z učinkovitim ukrepanjem
pristojnih služb tudi odpravijo, so čedalje večja.
V letu 2012 so se vse občine skupne občinske uprave pridružile vseslovenski čistilni akciji
»Očistimo Slovenijo«.
V posameznih primerih prijav, je kljub temu, da je šlo za zadeve iz pristojnosti inšpekcije za
okolje in prostor, prijave preverjala medobčinska inšpekcija in ustrezno ukrepala v skladu s
pooblastili. Prijavo je v takšnih primerih skupaj s svojimi ugotovitvami posredovala ustrezni
inšpekciji.
Zagotavljali smo tudi občasno fizično prisotnost redarja na tistih mestih in krajih, ki so
varnostno problematični z vidika varstva okolja in na tistih mestih, kjer pogosteje prihaja do
nedopustnega in nezakonitega poseganja v okolje.
Na koncu ugotavljamo, da se stanje na vseh področjih občinskih programov varnosti
izboljšuje, kljub temu da sta obseg dela in velikost oz. površina občin na področju skupne
občinske uprave precej obsežna.
7. ZAKLJUČEK
MIR je v letu 2012 deloval v okrnjeni zasedbi. Inšpektorica, ki je bila prej zaposlena v
skupnem organu, je 15.2.2012 odšla v drugo službo, tako da je bilo delovno mesto inšpektorja
in hkrati vodje organa nezasedeno vse do 15.10.2012, ko je z delom pričel nov inšpektor in
vodja organa. Inšpekcijski nadzor se je tako v letu 2012 izvajal samo dober mesec in pol, saj
je nov inšpektor, preden je lahko začel delati na področju inšpekcijskega nadzora, moral
opraviti še strokovni izpit za inšpektorja (uspešno ga je opravil sredi meseca decembra).
Občinska redarka je tako v tem času, poleg svojega dela, na področju mirujočega prometa,
meritev hitrosti in dela na področju cest v skladu z Zakonom o cestah, opravljala še
preventivno delo na področju inšpekcijskega nadzora. Kršitelje je opozarjala na nepravilnosti,
seznanjala s pravilnimi postopki ravnanja ter z zagroženimi globami.
Ocenjujemo, da je kljub navedenim težavam, izvajanje inšpekcijskega nadzora in delo
redarstva potekalo dobro. Občani vseh štirih občin, razen redkih izjem, nadzor sprejemajo
pozitivno. Kršitelji so v primerih, ko so bili opozorjeni na kršitve oz. napake ali jim je bila
naložena odprava pomanjkljivosti, praviloma v dogovorjenih rokih odpravili nepravilnosti.
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Rešenih in zaključenih inšpekcijskih postopkov je bilo v letu 2012 v vseh štirih občinah 29,
med katerimi izstopata odstopi ustreznim pristojnim inšpekcijskim službam, za zadeve, kjer
občinski inšpektorat nima pristojnosti (zapuščena vozila, odlaganje gradbenih in drugih
odpadkov, kurjenje prepovedanih stvari v naravi,…- Inšpekcija RS za okolje in prostor) in
priključevanje na kanalizacijo. Odprtih in nerešenih zadev na inšpekcijskem področju v letu
2012 ostaja 123, kar je precej. Glede na to, da pričakujemo polega teh v letu 2013 tudi nove
prijave nepravilnosti, bo potrebno na inšpekcijskem področju kar pošteno zavihati rokave.
Na področju redarstva je bilo v letu 2012 izrečenih 562 ukrepov. 276 je bilo ustnih in pisnih
opozoril (skoraj polovica), za ostale prekrške (286) pa so bili izdani plačilni nalogi za plačilo
glob.
Prekrškovni organ je izdal 9 odločb in 2 obdolžilna predloga.
V občinah Dolenjske Toplice in Straža sta bili izvedeni 2 meritvi hitrosti, za 72 kršitev so bili
izdani plačilni nalogi za plačilo globe in izrek stranskih sankcij (39 Dolenjske Toplice, 33
Straža). Potrebno je poudariti, da smo pri merjenjih opazili, da je kršiteljev, ki so domačini,
zelo malo. Večinoma so kršitelji prebivalci drugih občin iz vse Slovenije, kar pomeni, da
domačini v svojem kraju večinoma poznajo omejitve, vedo da se hitrosti občasno kontrolirajo
in se zato omejitev v glavnem držijo.
Največ ukrepov je bilo izrečenih v občini Dolenjske Toplice, sledi Straža, najmanj ukrepov pa
je bilo izrečenih v občinah Mirna Peč in Žužemberk. Glede na to, da se meritve hitrosti
izvajajo samo v Dolenjskih Toplicah in Straži, je to povsem razumljivo, poleg tega so
Dolenjske Toplice turistični kraj, Straža pa izmed vseh štirih občin verjetno najbolj prometno
prehodni kraj.
Vse skupaj se seveda pozna tudi na prihodkovni strani občinskih proračunov, kar je razvidno
tudi iz finančnega poročila. Plačane globe pomenijo dejanske prilive v proračune občin,
odprte terjatve pomenijo zneske, ki so v izterjavi, odpisi pa predstavljajo zneske glob na
plačilnih nalogih, ki so bili v postopkih (ugovori, zahteve za sodno varstvo) pred
prekrškovnim organom odpravljeni in postopki zoper kršitelje ustavljeni.
Podana je tudi ocena izvajanja občinskega programa varnosti za vse štiri občine. V letu 2013
bo potrebno OPV-je v določenih delih nekoliko popraviti in dopolniti, saj je država
občinskemu redarstvu na nekaterih področjih razširila pooblastila.
Tudi v prihodnje bomo, tako kot prejšnje leto, veliko pozornosti namenili predvsem
ozaveščanju ljudi, komunikaciji z njimi in preventivnemu delovanju.
Pooblaščeni uradni osebi MIR-a se bova pri svojem delu trudili, da se bo inšpekcijski in
redarski nadzor zaključil v čim krajšem času, brez nepotrebnega zavlačevanja postopkov,
vendar ne na škodo zakonitosti delovanja.
Vodja medobčinske inšpekcije in redarstva
Marjan Menger
Vročiti:
1. Občinski svet Občine Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice
2. Občinski svet Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna peč
3. Občinski svet Občine Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk
4. Občinski svet Občine Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža
Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice
telefon: 07 38 45 196, faks: 07 38 45 190
elektronska pošta: inspektorat@dolenjske-toplice.si

