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V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem:

Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva
Občin Bled in Bohinj – MIR-1 za leto 2010.
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval vodja medobčinskega
redarstva Boris Sodja.

PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Občine Bled se je seznanil s Poročilom Medobčinskega
inšpektorata in redarstva Občin Bled in Bohinj – MIR-1 za leto 2010.

Župan Občine Bled
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog
prof. geografije
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MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN BLED IN BOHINJ
MIR-1
Št. Zadeve: 229-1/201
POROČILO O DELU MIR-1 ZA LETO 2010
ZA OBČINO BLED

Bled: september 2011

52

UVOD ZA OBČINO BLED
Podlaga za obravnavo letnega poročila je 6. člen Zakona o občinskem redarstvu (ZORed),
ki govori o programu Varnosti. Občinski svet Občine Bled je potrdil in sprejel Občinski
program varnosti (OPV) konec leta 2009. Letno poročilo občinskega redarstva pa je
povzetek omenjenega OPV.
V nadaljevanju 13. člen Sporazuma o medsebojnih razmerjih pri ustanovitvi skupnega MIR-1
pravi, da mora vodja MIR v sodelovanju z vodjem medobčinskega redarstva pripraviti letno
poročilo za preteklo let in ga mora do 28.2. posredovati županoma ustanoviteljic skupnega
MIR-1. S poročilom se mora seznaniti tudi občinski svet ustanoviteljic skupnega organa.
Poročilo obsega dejavnost Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled in Bohinj, v
nadaljevanju MIR-1, po predpisih, ki jih pooblaščajo za nadzor, ti so Zakon o varnosti v
cestnem prometu (v nadaljevanju ZVCP-1), Zakon o občinskem redarstvu (v nadaljevanju
ZORed), Zakon o varstvu javnega reda in miru v nadaljevanju (ZJRM-1) in občinski odloki
kot take. Predstavljene so najbolj občutljive teme in zadeve, ki jih je MIR-1 obravnavalo v letu
2010. Podani so tudi predlogi za leto 2011.
V poročilu niso prikazane vse statistične obdelave zadev, ker bi to razvrednotilo že tako
preobsežno poročilo. Posebno ni poročila po vpisniku ZP-1.

Od 1.10.2009 je začel delovati skupni organ Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled
in Bohinj (MIR-1).
Zaradi nove sestave Občinskega sveta je naslednje poročilo obširnejše, z namenom, da
bodo svetniki dobili boljši vpogled v delo organa. Za leto 2011 bo del tega odpadlo.

USTANOVITEV SKUPNEGA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MIR1
S 1. 10. 2009 je bil ustanovljen skupni organ MIR-1 ter pričel z delovanjem za obe občini
skupaj. Sedež je na Občini Bled, C. svobode 13. Podpisani in sprejeti so bili vsi akti, kot je to
zahteval odlok. Najprej so se na skupni MIR-1 prenesli vsi zaposleni občinski redarji iz Občin
Bled in Bohinj.
Za začasnega v.d. vodjo je bil s strani obeh županov imenovan Boris Sodja, dosedanji vodja
občinskega redarstva na Bledu. Tej v.d. funkciji je na to oporekal župan Občine Bohinj.
Zadeva do konca leta 2009 še ni bila rešena, kar pa je povzročalo precej težav, saj podpisnik
aktov znotraj MIR-1 ni smel biti nekdo od zunaj (direktor, župan itd). V letu 2010 se je zadeva
nekoliko uredila, zato je bilo delovanje v tem smislu lažje.
Objavljen je bil javni natečaj za inšpektorja in vodjo MIR-1. Postopek do konca leta ni bil
zaključen.
Na področju medobčinskega redarstva so se izvedle naslednje naloge:
-

Poenotenje sistema dela v prekrškovnih postopkih, na vhodni in izhodni pošti,
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-

-

-

Poenotenje programov in prehod na enotne letne vzdrževalne pogodbe, tako za
magno kartico, mobitele itd,
Po opravljenem posnetku stanja v Bohinju, priprava ukrepov za saniranje in
izboljšanje stanja na prodočju dela redarjev na terenu in pravilno vodenje
prekrškovnih postopkov,
enotni prekrškovni obrazci, ki jih je okrog 40
pripravili so se skupni načrti dela,
izvedla so se usposabljanja redarjev glede enotnega izvajanja nalog s strani OR,
Usposabljanja na področjih, kjer so redarji to potrebovali. Usposabljanja so bila
znotraj redarstva in pri različnih izvajalcih. Zakon o javnih uslužbencih predvideva,
da bi delodajalec vsakemu zaposneemu zagotovil vsaj pet dni uposabljanj na
področjih, ki jih potrebuje pri svojem delu..
Vspostavitev finančnega poslovanja

Poslali smo prvi zahtevek za refundacijo stroškov v skladu z 26. Členom ZFO

MEDOBČINSKO REDARSTVO ZNOTRAJ MIR-1 ZA OBMOČJE OBČINE BLED:
V letu 2010 je MIR-1 deloval v polnem obsegu. Občina je imela prvič po dolgih letih
zadovoljivo pokrito kadrovsko zasedbo na področju občinskega redarstva. Redno so bili
zaposleni trije redarji za območje Bleda, dva za območje Bohinja. Za čas turistične sezone je
bil v Bohinju še en OR, vodja medobčinskega redarstva MIR-1 in pripravnica za prekrškovne
postopke. Ni pa uspelo zaposliti vodjo MIR-1.
V letu 2010 je bila kadrovska zasedba zadovoljiva, čeprav so se pokazale težave pri letnih
dopustih in daljših bolniških dopustih. Zato bi bilo zelo dobro, če bi bilo znotraj MIR-a
zaposlenih 6 občinskih redarjev. Dodatni šesti OR bi lahko nadomeščal dopuste in bolniške
dopuste. Težave nastopajo v Bohinju, ker sta samo dva OR. Vsaka občina skrbi za svoje
redarje, glede na število zaposlenih.
Kupili smo vso potrebno opremo in posamezne dele uniforme za občinske redarje.
Večjih pritožb na delo občinskih redarjev ni bilo. Pritožbe so se nanašale predvsem na
nepoznavanje pristojnosti in pooblastil OR. Kršitelje je zelo začelo motiti, da jih sedaj lahko
ustavi OR, ko osebno zazna kršitev predpisov iz ZVCP-1 v conah umirjenega prometa in v
območjih za pešce.
Imeli smo dva fizična napada ter več verbalnih napadov na občinske redarje. Vse zadeve
smo prijavili na PP Bled. Vsi kršitelji so bili obravnavani s strani PP Bled v prekrškovnih
postopkih.
Redarji so opravljali nadzorno službo po naseljih Boh. Bela, Ribno, Koritno, Zasip, Kupljenik.
Nadzor so opravljali po razporedu dela in po potrebi (klici občanov). V letu 2010 smo prejeli
na dežurno številko 895 klicev.
Poudarek na zapuščenih in neregistriranih vozilih. Izdani so bili 4 nalogi za odstranitev
(odločbe+zapisnik) vozil. Vsa vozila so bila odstranjena. Pridobili smo ustrezno podjetje za
odvoz zapuščenih vozil. Cena odvoza je 60€. Vozila so bila odpeljana kot stara bremena na
odjemno mesto v Mony Lesce. Razgradnjo plačuje država. Zadeva se zmanjšuje, saj OR
dosledno pokrivajo javne prometne površine tako v centru Bleda kot po ostalih naseljih.
Uredili smo tudi deponijo za vozila, ki jih moramo v skaldu s 244. členom ZVCP-1 hraniti 90
dni. To smo uredili na novem zbirnem centru. Prostora je za štiri vozila. Imamo sklenjeno
pogodbo za odvoz vozil s pajkom.
Najbolj pogoste naloge pri izvajanju občinskega redarstva:
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-

dajanje informacij gostom na terenu;
urejanje in nadzor prometa v skladu s 14. členom ZVCP-1;
varstvo cest in okolja po 113 členu ZVCP-1
nadzor po občinskih odlokih;
nadzor nad izvajalci prometnega režima in turističnega vlakca;
vodenje postopkov po ZP-1;
sodelovanje pri pripravi, izvedbi in pomoči pri večjih prireditev na Bledu vendar samo
v skladu z ZVCP-1, kjer so pristojnosti lokalne skupnosti;
nadzor nad zapuščenimi vozili, vodenje postopkov (ugotavljanje lastnikov in odvozi);
Zakon o varstvu javnega reda in miru,
varovanje občinskega premoženja
skrb za službena vozila (štiri osebna vozila, dva motorja),
skrb za javni WC, parkirni režim, nočno varovanje, tehnično varovaje, parkirne ure,
dela in naloge za občinsko upravo (razvoz pošte, pridobivanje informacij iz terena za
posamezne oddelke);
obveščanje odgovorih v občinski upravi na pomanjkljivosti na terenu na področjih, ki
spadajo v pristojnost občine;
opozarjanje občanov na nepravilnosti in odpravo le teh;

Zadeve na področju mirujočega prometa se izboljšujejo. Vozniki so vedno bolj disciplinirani
in upoštevajo cestna pravila ter uporabljajo parkirišča (ki pa jih seveda za tak turistični kraj ni
na voljo v zadostnem številu), kar se predvsem vidi ob večjih prireditvah in ob lepem
vremenu). V tem letu se je obisk Bleda povečal, kar se odraža tudi pri težavah z
zagotavljanjem zadostnega števila parkirnih mest v letni sezoni. Tudi glede spoštovanja
prometne signalizacije, uporabi mobitela ipd. stanje še vedno ni najboljše. K vsesplošnemu
redu in spoštovanju pravil je pripomogla tudi prisotnost občinskega redarja na terenu v
zadnjih 15 letih.
Obravnava prekrškov iz področja nepravilnega parkiranja
Po ZVCP-1
Izdanih je bilo 4382 obvestil o prekršku in izrečenih je bilo 412 opozoril na mestu prekrška, v
skladu z novim ZP-1, od 4382 obvestil o prekršku je bilo 1284 tujcev. Od tega je bilo do
31.12.2008 poslanih 3522 plačilnih nalogov. S strani kršiteljev je bilo podanih: 65 ZSV in
206 ugovorov. Ugovorov se ni reševalo zaradi kadrovske nezasedenosti delovnega mesta. V
izterjavo je bilo poslanih 496 zadev, 405 je bilo izterjanih.
Zbranih sredstev iz naslova glob je bilo v letu 2010 115.000€ (tekoče globe + radar +
izterjave)
Globe €

Izterjava €

Skupaj €

2007

56.158

18.000

74.158

2008

36.650

16. 310

52.960

2009

66.344

15.753

82.097

2010

72.000

28.000

radar

25.000

radar

115.000

V okviru kadrovskih možnosti smo v jutranjih urah nadzirali promet pri prihodu otrok v šolo.
Delali smo na vseh treh šolah izmenično. Poudarek je bil na prihodu otrok z avtubusi, peš
oz. ko jih pripeljejo starši. To smo izvajali v skladu s smernicami SPV in potrebami
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posameznih šol. Ko so OR opravili usposabljanje na Policijski akademiji, pa so izvajali še
nadzor uporabe varnostnega pasu v varnostnih sedežih in podobno.

Statistika izdanih obvestil o prekršku in priliv denarnih sredstev
Tabela izdanih obvestil o prekršku po mesecih in število redarjev v mesecu za leto 2004.
Za ostala leta število izdanih obvestil in vsota nakazanih in plačanih mandatnih kazni, po
novem globe od 1.1.2005.
leto Jan. febr mare april m junij julij Avg. Sep Okto. nov De skup
znesek
uar
c
aj
t
c.
aj
1996
2337 2.059.095
1987
4767 3.928.565
1988
5002 7.850.429
1999 171 121 173
468 78 833 897 714
324 427
106 12 5239 6.649.235
3
8
2000 104 115 132
383 62 947 106 1827 792 654
376 36 7593 10.512.320
4
3
2
2001 267
8083 17.209.000
2002 458
7464 15.468.400
2003 305
6185 11.384.000
leto

Vpis. Izdan Firme Plača
Ni
obv ih PN
no
lastnka

2007
2008

3468 2266 52
2468 1541 238

1665 169
1228 492

Ustav. Opomi Opozo ZS Ugo
Ni Znesek
postopk
n
rjen
V
v.
izda
a
60
0
151
6
270 1202 70.443€
111
0
171
1
107 929 52.960€

2009

4388 2894 97

2414 552

87

2010

4382 3528

0

575

1

187 859 82.097€

118

412

65

206

115.000€

RADAR:
Sprejet je bil predlog redarstva, da se najame stacionarni radar, kar sedaj omogoča novela
ZVCP-1, upoštevajoč dejstvo, da je hitrost na prvem mestu med vzroki prometnih nezgod ter
pritožbe občanov, na katerih delih v naseljih se divja z vozili.
Občina ima sedaj možnost, da z občinskimi redarji nadzira hitrost in izvaja ustrezne ukrepe.
V rebalansu proračuna je bilo zagotovljenih 5000 eurov.
Samodejno merilno napravo smo imeli v najemu enajst (11) delovnih dni od avgusta do
novembra. Meritve so se opravljale tako na Bledu kot v Bohinju. Za delo z napravo je bilo
usposobljenih pet občinskih redarjev.
Proti koncu leta 2010 sta oba župana prepovedala opravljati meritve hitrosti zaradi pritiska
občanov, čeprav je bil namen opravljanja meritev zgolj zmanjšati povprečne hitrosti znotraj
naseij. Če se hitrost znotraj naselij zmanjša za 1 km/h to pomeni 2-7% manj prometnih
nezgod. V Sloveniji pa je znotraj naselij še vedno previsoka povprečna hitrost, saj znaša 56
km/h, omejitev pa je 50 km/h. Z opravljanjem meritev hitrosti smo zaenkrat prenehali zaradi
zgoraj navedenga razloga. Prejeli smo kar precejšnje število klicev občanov, ki jih zanima,
zakaj meritev hitrosti ne opravljamo več. Povedali so tudi, da so se prav zaradi meritev na
določenih odsekih hitrosti zelo zmanjšale.
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Število meritev in prekrškov:
MERJENA T V

MERJENA OV

BOHINJ
495
6282
BLED
815
19592
BLED-BOHINJ
1310
25874
TV-TOVORNA VOZILA, OV-OSEBNA VOZILA

IZMERJENA
OV
471
839
1310

IZMERJENA
TV
36
24
60

Število dni meritev in število opravljenih meritev:
ŠTEVILO DNI
MERITEV
BOHINJ
BLED
BLED-BOHINJ

11
11
11

ŠTEVILO
MERITEV
HITROSTI
60
117
177

Do 31.12.2010 je bilo zbranih 25.000€ iz naslova plačanih glob.
OSTALI PREDPISI:
1. Opravili smo 27 ogledov previsokih živih mej in vej, ki segajo v ceste. Na opozorilo (ustno
ali pisno) so lastniki le te znižali, v nekaterih primerih pa tega niso storili. Od tu naprej pa
občinski redar nima pristojnosti in bi moral zadevo prevzeti občinski inšpektor za ceste, ki ga
znotraj MIR-1 še ni.
2. Izvajal se je nadzor nad nedovoljenim plakatiranjem. Občina še zmeraj ni izdala soglasja
za postavitev oglasnih tabel po KS, ki so zaprosile za izdajo dovoljenj. Največje število
največ kršitev zaznamo po vaseh, kjer se domačini še zmeraj poslužujejo krajevnih navad pri
plakatiranju. Na urejenih plakatnih mestih, kjer izvajata pogodbeno nameščanje plakatov
Cifra d.o.o in Amicus, do težav ne prihaja. Redarji sproti odstranjujejo nepravilo nameščene
plakate.
3. Nadzor na parkirišči in plačevanje parkirnine je stalna naloga redarjev. Problem so še
vedno seminarji, ki se organizirajo na Bledu. Organizatorji, ki ne poskrbijo za rezervacijo in
plačilo parkirišč za slušatelje, imajo težave. Najbolj pereče območje je na Cankarjevi cesti
(Kompas-Golf Hotel), kjer je število parkirišč, kadar organizirajo kongrese, seminarje in
podobno, občutno premalo, na Cankarjevi cesti pa je včasih mogoč samo enosmerni promet
Občina je v odloku uredila, da organizator lahko najame parkirišča in plača odškodnino za
tisti dan. Klju temu pa opažamo, da se stanje izboljšuje, saj hoteli že v naprej rezervirajo
parkirišča, seveda če so le-ta na razpolago. Vse te zadeve usklajujemo na redarstvu v
sodelovanju tudi s Turizmom Bled.
4. Nadzor nad črnim kampiranjem. Novi ZVJRM-1 je uredil to področje in občina Bled je
konec leta 2009 sprejela OPV, zato so OR lahko nadzirali kršitve. Tudi Združenje kampov
Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije nas je zaprosilo za zagotavljanje reda na tem
področju. Ugotavljajo, da gre vse preveč vozil mimo kampov. Črno kampiranje smo nadzirali
v okviru kardovskih predvsem pa po časovnih zmožnostih. Izvedli smo 88 ukrepov večinoma
zoper tujce. V 12 primerih smo zasegli dokumente za zagotovitev izvršitve po 201. Členu ZP1. Štirje kršitelji tega niso poravnali in so zapustili Slovenijo, dokumente pa pustili pri nas.
Postopek vodimo v skladu z ZP-1. Pri nadzoru nam pomaga tudi Ribiška družina Bled, saj
čuvaji pokličejo, ko opazijo na bivalnike ob Savi, ravno tako pokličejo občani, ko opazijo
bivalnike na njihovih zemljiščih. Veliko kampistov pa OR napotijo tudi direktno v Camp Bled.
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5. Opravljal se je nadzor nad črnimi odlagališči. Z Infrastrukturo Bled d.o.o. in Občino smo
sodelovali pri sanaciji. Sodelovali smo tudi pri vseslovenski akciji očistimo Slovenijo.
Pridobivali smo informacije o lokacijah črnih odlagališč. Vedno težje je odkrivati storilce
prekrškov, saj v odpadkih ne puščajo sporočil oz. naslovov, ostali kršitelji pa so odpadke
pospravili. Kjer smo kršitelje dobili, smo zagotovili, da so odpadke tudi pospravili. Nadzirali
smo sanitarne otoke, kdo in kaj se odlaga v zbirne posode. Zaznali smo nekaj primerov, ko
druge osebe pripeljejo odpadke v kontejnerje na parkiriščih pod Hotelom Krim in pri javnem
WC. Najbolj pereč problem je pri Vezeninah.
JAVNI RED IN MIR:
V okviru pristojnosti smo tekom dneva in v večernih urah skrbeli za varnost občanov in
občinskega premoženja, kot so parki, obala jezera, Riklijev park, Grajsko kopališče itd.
Izvaljali smo tudi nadzor nad okolico osnovne šole, vrtec, športni štadion, zadrževanje
brezdomcev na avtobusni postaji (pri Unionu, v parku). Ker je v večernih urah najbolj
živahno v bližini TPC Bled, Stopoteke do Gorenjske banke, je tam zaznati tudi več kršitev
JRM. Sem spada tudi posedanje in popivanje po pletnah, zadrževanje v grajskem kopališču
in na igralih Riklijevega parka ter v temnih delih športne dvorane.
Vandalizem se pojavlja predvsem na komunalni infrastukturi (klopi, koši, prometna
signalizacija, pavilijon v Riklijevem parku, javna razsvetljava, javni wc)
Nekateri brezdomci imajo bivališče v zaprtih prostorih Vezenin, čez dan pa se zadržujejo
največ na avtobusni postaji Union in pred trgovino Mercator, v poletnem času pa v parku pri
občini Bled.
PRIREDITVE:
Sodelovali smo skoraj pri vseh večjih prireditvah, posebno pri tistih, ki se odvijajo na javnih
cestah. Z organizatorji sodelujemo že pri pripravi varnostnih načrtov ter nato pri sami izvedbi.
Center Bleda je zaradi svoje specifične lege zelo problematičen pri izvedbi prireditev. Okrog
jezera imamo dve državni cesti, ki jih ne smemo zapirati za daljši čas (predvsem Cesta
svobode od križišča z Ljubljansko do Pristave). Na obravnavah je vodja redarstva ščitil in
zagovarjal interese občine in občanov. OR so izvajali naloge, za katere so pristojni po ZVCP1 in občinskih odlokih, nikoli pa niso opravljali nalog za organizatorje. Večji poudarek je
samo na prireditvah, ki jih organizira Občina Bled ali LTO Bled. Največ dela in priprav smo
imeli s svetovnim pokalom v veslanju, saj je bila to tudi generalka za svetovno prvenstvo v
letu 2011. Tu se je videlo, da nam slaba kadrovska zaseba ne omogoča daljšega obdobja
delovanja. Zato bo leta 2011 ob svetovnem prvenstvu to še večja obremenitev za OR. Zelo
odmevna prireditev je tudi Nočna 10K, saj ima že okrog 1200 obiskovalcev, prav tako tudi
Blejski dnevi, Triatlon in Polovični Iron men. Tu se vse dogajanja izvajajo med vikendi, v
ostalih dnevih ni posebnosti.
Pohvaliti je treba zelo dobro sodelovanje že v predhodnih pripravah na prireditve s Turizmom
Bled in s Policijsko postajo Bled. Tudi pri organizaciji večjih državnih zadev, ki se odvijajo na
Bledu, se pripravljavci obrnejo na občinsko redarstvo po nasvete ali pomoč pri določenih
nalogah. Pri vseh teh prireditvah se ponovno pokaže pomankanje parkirnih prostorov. Vse
večje prireditve v centru Bleda se poslužujejo parkirišč na Seliški cesti (najem travnikov). To
za enkrat rešuje problematiko parkiranja. Tudi blejski dnevi so bili v letu 2010 drugače
organizirani. Ker stojničarjev ni bilo veliko, so se sprostila parkirišča pri TVD.
Do težav prihaja le, če prireditelji nočejo upoštevati priporočil LTO ali redarstva, občina pa
nima ustreznega mehanizma, kako to preprečiti. Takrat lahko pride do težav glede
parkiranja.
8. OSTALO: V času turistične sezone se izvaja povečana kontrola okoli jezera, uporaba
jezerske obale, parkiranje, pretočnost prometa. Novi plovni odlok ne prepoveduje uporabe
jezerske obale in ne predpisuje sankcij za kršitelje.
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SODELOVANJE S PP BLED
V sklopu izvajanja OPV Bled so OR opravljali dela in naloge skupaj s policisti PP Bled. Plan
dela sta uskladila komandir PP Bled in vodja občinskega redarstva. Ker je bila to nova oblika
dela, so se pojavljale manjše težave in zapleti, ki pa smo jih skupaj reševali. Pri tem je
pomebmo predvsem to, da so se zadeve začele odvijati v pravo smer in da sta obe strani
pokazali voljo in željo za sodelovanje. Občinski redarji so se predvsem učili postopkov pri
zaznavi prekrškov po JRM, ustavljanje pri nadzoru prometa itd.
S 1.1 2010 so OR lahko začeli uporabljati sistem Tetra (sistem za komuniciranje, ki ga ima v
upravljanju policija). Zato smo v novembru pridobili prve štiri ročne radijske postaje, ki so
zamenjale 15 let stari sistem, ki smo ga imeli do sedaj. Eno postajo smo namestili pri
dežurnemu na PP Bled v soglasju s komandirjem PP Bled. Izdelan je bil protokol o namenu
uporabe ročnih radijskih postaj.
Za občinske redarje je to izrednega pomena, saj lahko sedaj v vsakem trenutku zaprosijo za
hitro pomoč policista, če pri postopku s kršitelji naletijo na težave. Tudi komunikacija in
obveščanje o ostalih dogodkih je hitrejša.
Postaja pa ima tako imenovani “GUMB V SILI“. Ko redar sproži omenjeni gumb, se vsi
pogovori blokirajo, redar pa lahko nemotoma sporoči kaj in kje se je zgodilo. S tem je tudi
zagotovljena večja varnost OR na terenu, kar se že kaže pri izvajanju nadzora po ZJRM-1.
PREKRŠKOVNI POSTOPKI PO ZP-1:
V letu 2010 smo zaposlili pripravnico za prekrškovne postopke, saj se do sedaj prekrškovni
postopki po Zakonu o prekrških niso reševali. Kršitelj ima namreč pravico vložiti ugovor ali
zahtevo za sodno varstvo zoper plačilni nalog, na podlagi katerega nato prekrškovni organ
vodi prekrškovni postopek in izda odločbo o prekršku. Ugovori in zahteve za sodno varstvo
se do sedaj niso reševale, zato je bilo tudi delo občinskih redarjev na terenu neučinkovito.
Pripravnica je prej delala kot sezonski redar med poletno sezono v redarstvu Bohinj in nato
v MIR-1, imela pa je že ustrezno izobrazbo in opravljena vsa usposabljanja. S tem sta se
strinjala oba župana. Počasi se je uvajala v delo, saj ti postopki niso enostavni in imajo lahko
tudi finančne posledice za občino. Uvajal jo je vodja medobčinskega redarstva. Pripravil se je
koncept reševanja teh postopkov. Začeli smo tako, da so se reševale stare zadeve tik pred
zastaranjem, saj občine prekrškovnim zadevam po spremembi Zakona o prekrških v letu
2005 niso posvečale skoraj nikakršne pozornosti. Od leta 2006 pa mora imeti vsako
občinsko redarstvo kot prekrškovni organ zagotovljeno osebo, ki vodi in odloča v
prekrškovnih postopkih, saj so se te pristojnost prenesle iz okrajnih sodišč na občinska
redarstva. Ker se prekrškovne zadeve zadovoljivo niso reševale vse do leta 2010, je bilo
ogromno število nerešenih zadev, tako v Bohinju kot tudi na Bledu.
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Število podanih ZSV in ugovorov od 1.1.2007 do 31.12.2010 IN ŠTEVILO REŠENIH VSE V
LETU 2010.

Bled

Bohinj Bled

Bohinj

Bled

ODLOČBA
REŠENE
O
ZADEVE
PREKRŠKU
Bohinj Bled Bohinj Bled Bohinj

2009

182

32

3

0

23

1

21

0

70

0

2010

148

105

53

Hitrost
skupaj 91

24

172

27

317
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UGOVORI

ZAVRŽENJE
UGOVORA

ZSV

Vir:Prekrškovni postopki MIR-1
Izdanih je bilo 282 odločb in sklepov, plačilnih nalogov za plačilo sodne takse, nekaj zadev
pa je bilo odstopljenih okrajnemu sodšiču, ki je organ 2. stopnje.
DELO VODJE REDARJEV
Naloge vodje redarstva so organizacija, vodenje občinskega redarstva, skrb za
izobraževanje redarjev (z novimi predpisi, načinom dela, programske opreme itd),
razporejanje dela redarjev, dežurnih redarjev v letni pisarni (9 oseb), sodeluje s KS, kjer so
izrazili potrebo, hoteli in drugimi organizacijami na območju občine Bled.
Vodja redarjev sodeluje tudi pri pripravi raznih prireditev, ki so bile na Bledu v letu 2010,
sodeluje na obravnavah na UE, kjer se zagovarjajo stališča občine Bled pri zagotavljanju
javnega reda in miru in varnosti v cestnem prometu in podobno.

Vodja redarstva podaja tudi konkretne pobude za postavljanje, zamenjavo, obnovo prometne
signalizacije. Tu prihaja do nekaterih težav, ker na občini ni konkretno določeno, kdo je za
kaj pristojen. Zadeva se ni uredila zadovoljivo niti v letu 2010. Občina še vedno nima katastra
prometne signalizacije. Prihaja do večjega števila pritiskov občanov na individualno
reševanje prometnih problemov, kar pa ni najbolj ustrezno. Prometa se ne more in ne sme
tako urejati. V letu 2010 smo z Oddelkom za urejanja prostora in GJS ter infrastrukturo ter
PP Bled dorekli konkretne zadeve pri vzpostavitvi območij umirjenega prometa v centru
Bleda itd. Na pobudo vodja redarstva smo začeli poleti skupaj z Oddelkom za urejanja
prostora in GJS ter Infrastrukturo pripravljati dokumentacijo za izgradnjo pločnika od Velike
Zake do Njivic. Temu je svojo podporo dal tudi župan. Po volitvah sta projekt še enkrat
podprla župan in novi podžupan. Vsi postopki so se vodili tako, da bi bilo to urejeno do
začetka svetovnega prevenstva v veslanju 2011. Sredstva bi se zagotovila v prvi fazi iz
presežka parkirnin in glob v letu 2010 in planiranih prihodkih v letu 2011, del pa bi morala
zagotoviti občina. Menimo, da je to območje eno izmed najbolj nevarnih točk v okolici jezera.
Večina sprehajalcev ne more hoditi po mostovžu (mamice z vozički, otroci s tricikli, starejše
osebe z gibalnimi težavami, rolerji itd.) Žal se je projekt po novem letu ustavil. Za rešitev
težav pa smo tudi predlagali ureditev mostu na Mlinem z namenom, da bi razširili pločnik na
njem.
Ena od nalog vodje je tudi skrb za nemoteno delovanje programske opreme in ostale opreme
za delo redarjev (program za idelovanje plačilnih nalogov, qutek, zveze, službena vozila) ter
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skrb za zagotavljanje opreme, obleke in ostalih sredstev, ki jih redarji potrebujejo za delo. V
letu 2010 smo tudi uradno začeli uporabljati nov sistem zvez „Tetra“. Sklenili smo tudi
pogodbo z Ministrstvom za notranje zadeve.
Ena od nalog voje je tudi reševanje lažjih prekrškovnih zadev ter skrb za delovanje sistema
(obrazci, programi) .
V prekrškovnih postopkih je naloga vodje tudi usposabljanje OR za vodenje postopkov do
izdaje plačilnih nalogov.
Vodja redarstva sodeluje tudi v sosvetu za varnost občanov ter v svetu zavetišča za
zapuščene živali.
Vodja redarstva je zadolžen tudi za skrb za pripravo proračuna, polletnega poročila,
zaključnega računa za naslednje postavke. Občinsko redarstvo 1.3.12, 1.3.11. Prometni
režim, nočno varovanje, javni WC, tehnično varovanje občine, šole in vrtci. 1.3.14 postavka
SPV Bled, za nabavo službenih vozil, za parkirni sistem, parkirne ure. Posledično iz
prihodkov glob in parkirnin kot vodja poskrbim za med 320.000 in 350.000€ prihodkov.
Skrbim pa tudi za primerno porabo na strani odhodkov. Omenjena sredstva zadostujeo za
pokritje vseh izdatkov iz omenjenih postavk razen nabava službenih vozil. Lahko bi zraven
dodali še plače občinskih redarjev, pa bi sredstva zadostovala.
Večkrat prihaja do težav, saj pogosto ne moremo koristno uporabiti pobranih sredstev iz
naslova parkirnin. Strokovne službe nimajo pripravljenih konkretnih projektov za izboljšanje
prometne varnosti (izgradnja primernih parkirišč, bodisi dva ali pa deset parkirišč,
rekonstrukcija kakšnega pločnika, kolesarske steze in podobno). V letu 2010 se je to začelo
pripravljati, vendar ne bodo še realizirani (odkup zemljišča za parkirišče pri Infrastrukturi
d.o.o, pločnik Velika Zaka Njivice je izpadel iz proračuna za leto 2010).

Delovanje vodje redarstva na državni ravni. Kot vodja redarstva sodelujem v Združenju
občinskih redarjev Slovenije, kjer opravljam funkcijo predsednika. Sodelujem s pristojnimi
ministrstvi, SLVR, MNZ, Centrom vlade za informatiko, inšpekcijskimi službami itd. S temi
subjekti sodelujemo predvsem pri razvoju občinskega redarstva, pristojnostih za redarje, pri
urejanju pooblastil in podobno. Vse ta znanstva in znanja, ki jih pridobi vodja na teh
sestankih in srečanjih, so zelo koristna za Občino in delovanje redarstva, predvsem sedaj,
ko je začel delovati skupni organ MIR-1.
Vodja redarstva sodeluje tudi pri pripravi načrtov varovanja in prometa za svetovni pokal v
veslanju 2010 in svetovno prvenstvo v veslanju za leto 2011.

Vodenje SPV-ja kot tajnik
Opravljam tajniška dela za skupni SPV Bled in Gorje.Predsednik je Dušan Žnidaršič.
Izvajamo program, ki ga sprejme SPV, tekmovanja ter razne akcije v sodelovanju s policijo.
Nabavili in postavili smo dodatno tablo za umirjanje prometa na Boh. Beli. Izpeljali smo tudi
akcije “ Kaj veš o prometu”,” Zaprimo ceste”, “Ulice otrokom”, “Jumicar” itd.
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SODELOVAJE Z DRUGIMI ORGANI:
Občinsko redarstvo vzorno sodeluje z državnimi organi (UE Radovljica, inšpekcijami in
policijo) do stopnje, kjer lahko oni še posegajo v občinsko pristojnost. Država vedno bolj
postavlja meje pri nadzoru posameznih služb. Občina ima iz leta v leto večje pristojnosti pri
nadzoru, tako s strani inšpekcij kot s strani občinskih redarjev. Vendar pa inšpektorja še
vedno nimamo in imamo težave pri izvršitvah določenih postopkov. Tako še zmeraj nimamo
turističnega inšpektorja. Čeprav je vodja redarstva jeseni opravil izpit za inšpektorja, ni bil
imenovan v naziv inšpektorja (nadzor turistične takse).

Problemi in kadrovske rešitve:
Županu je bil dne 26.10.2010 pod številko 402-1/2010, posredovan predlog razvoja MIR-1 in
kadrovski načrt za leto 2011, glede nadaljnega razvoja MIR-1. Žal do konkretnih pogovorov
oziroma razgovora ni prišlo, razen s strani župana Občine Bohinj, da naj se pripravnico, ki je
opravljala pripravništvo iz področja prekrškovnih zadev, redno zaposli znotraj MIR-1.
Strokovne službe Občine Bled so pripravile vse akte, ki sta jih podpisala oba župana, tako da
je znotraj MIR-1 sedaj zaposlena oseba, ki rešuje zahteve za sodno varstvo in ugovore.
Drugih predlogov iz predlaganega razvoja pa župana nista obravnavala oziroma potrdila. V
predlogu je bilo med drugim, da bi v skupnem MIR-1 moralo biti zaposlenih vsaj šest
občinskih redarjev. Tako bi nekako lahko izpolnjevali vse naloge, ki so nam naložene,
predvsem glede časa dela. Delo se opravlja vse dni v tednu dvoizmensko. Problem so LD in
bolniški dopusti, ko se organizacija dela hitro spremeni in pride do težav. Treba je poudariti,
da nam SLVR povrne 50% plač za zaposlene, za preteklo realizirano leto. To pa pomeni, da
kljub vsemu nismo tako visok strošek, kot se nas pogosto skuša prikazati.
Po drugi strani pa se omejuje nadurno delo, ki ga praviloma OR opravijo v letni sezoni, ko
se obseg dela bistveno poveča, oziroma ob daljši bolniški odsotnosti zaposlenega. Leta 2010
smo imeli v proračunu zagotovljenih 5000€, kar je pomenilo, da je lahko vsak OR opravil
170 nadur, če bi bilo potrebno. V letu 2011 pa imamo teh srestev zagotovljenih samo za
1000 €.
Zato za Občino Bled naloge sedaj opravljajo trije občinski redarji.
Občinska uprava bi morala pregledati obstoječe veljavne odloke, jih uskladiti z novo
zakonodajo in uskladiti globe z euro zneski. Enake težave bo imel inšpektor, ki bo začel
delovati znotraj MIR-1.
IZOBRAŽEVANJE-USPOSABLJANJE:
Glede usposabljanja redarjev za različna dela, ki jih opravljajo, organiziramo redne delovne
sestanke, kjer posvečamo pozornost postopkom, komuniciranju ipd. Prav tako pa morajo
redarji v treh letih po zaključku šolanja na policijski akademiji opraviti obdobno usposabljanje.
PREDLOGI:
Ko so nam dodeljene neka naloge za ureditev določenih zadev, ki jih lahko zakonito
izvajamo, pričakujemo, da jih bomo lahko izvajali. To poudarjam predvsem zato, ker je zelo
težko izvajati neko varnostno politiko, ki se jo hoče dnevno spreminjati. Pri takem delu ne
more biti kakšnih vidnih učinkov. Graditi varnost (tako na področju prometa, javnega reda in
miru, kriminalitete, itd) je dolgotrajen proces. V vseh primerih je potrebno zadeve samo
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nadgrajevati v smislu zmanjšanja ali povečanja nadzora. Poudariti moram, da se strinjam s
tem, da župana dajeta usmeritve, na katera področja naj se usmeri delovanje organa, saj je
to zelo dobrodošlo pri delu MIR-a. Vendar pa mora MIR-1 vedno zagotoviti, da bo to
delovanje zakonito in strokovno. Včasih pride do konfliktov med željami in uresničitvijo, zato
je potrebno razumeti in spoštovati delo občinskih redarjev in inšpektorjev, ki morajo pri svojih
postopkih delovati izključno v okviru zakonitosti in strokovnosti.

Prav tako bi bilo potrebno urediti prostore
ustreznih prostorov za vodjo MIR-1.

za delovanje MIR-1, saj še vedno

nimamo

Treba bi bilo ustrezno kadrovsko zapolniti mankajoča delovna mesta, predsem inšpektorja za
ceste, komunalne in druge zadeve. Novi Zakon o cestah, ki bo začel uporabljati 1.7.2011, bo
prinesel zelo jasne pristojnosti občinskega inšpektorja. Pri kadrovanju je najprej treba
pregledati notranje resurse in te uporabiti ter zaposliti ustrezni kader za njihovo
nadomeščanje, ko bodo opravljali druga dela znotraj MIR-1. Samo na tak način se bo lahko
MIR-1 ustrezno razvijal. Pri iskanju vodje MIR-1 pa bi skušali pridobiti kader iz vrst
inšpektorjev, ki že deljujejo. Na inšpekcijskem področju so še velike rezerve in neznanke pri
delu. Zaposliti bi bilo potrebno šestega občinskega redarja za potrebe Občine Bled in Bohinj,
ki bi lahko delal poleti v Bohinju, kjer sta samo dva redarja, prav tako bi pa bi menjal
občinske redarje v času letnih in bolniških dopustov.
Potrebno je spoštovati sprejet Odlok, sporazum ter anekse, ki so bili podpisani za delovanje
skupnega MIR-1.
V čim večji meri je potrebno izkoristiti trenutno politiko države, ki v skladu z ZFO refundira
stroške delovanja skupnih organov, vedar naj se to odraža v skupnem organu, ne pa samo v
proračunu občine.
INŠPEKCIJSKI NADZOR
Župana Občin Bled in Bohinj sta 15. 7. 2010 znotraj Medobčinskega inšpektorata in
redarstva imenovala osebo, ki bo opravljala inšpekcijsko nadzorstvo nad spoštovanjem
določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) (Uradni list RS, št. 2/04), Zakona o
prijavi prebivališča (ZPPreb-) (Uradni list RS, št. 59/06-uradno prečiščeno besedilo), Odloka
o turistični taksi v Občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 9/04) in Odloka o turistični
taksi v Občini Bled (Uradni list RS, št. 137/04 in 87/09). Inšpektor izvršuje nadzor predvsem
nad pobiranjem turistične takse (ki jo mora zavezanec v imenu občine pobrati in odvesti na
posebni račun občine), oddajanje mesečnih poročil do 25. dneva v mesecu za pretekli mesec
in pravilnemu vodenju knjige gostov in pobrane turistične takse. Občina seznanja inšpektorja
o nepravilnostih pri odvajanju turistične takse oziroma poročil, zato se je v letni sezoni
inšpektor posvetil predvsem nadzoru seznamov pogostih kršiteljev. Opravljenih je bilo 62
nadzorov, od tega je bilo sestavljenih 29 zapisnikov o ogledu. Izrečeni sta bili dve globi in
naloženo kršiteljem, da so odvedli turistično takso tudi za leto 2009. V štirih primerih je bil
opravljen ogled tudi z davčnim inšpektorjem. Davčni inšpektor je enemu subjektu izdal
odločbo o prepovedi opravljanja dejavnosti (delo na črno). Opravil se je tudi nadzor Youth
hostlov. Inšpektorja je predvsem zanimalo, če imajo potrebno dokumentacijo za opravljanje
dejavnosti oddajanja sob, če odvajajo turistično takso kot zahteva zakonodaja. Na Bledu je
samo en objekt, ki ima uradno naziv Youth hostel, in lahko odvaja turistično takso v
polovičnem znesku. Vsi ostali objekti imajo samo naziv «HOSTEL«, kar pa ni prekršek. Pri
enem oddajalcu se je ugotovilo, da je kljub temu nepravilno oddajal turistično takso. Vso
nepravilno oddano TT je nato poravnal.
Pravno podlago za nadzor in delovanje ima občinski inšpektor v Zakonu o inšpekcijskem
nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07-uradno prečiščeno besedilo).
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OSTALO:
Izbira novih izvajalcev:
Občina Bled je leta 2008 sprejela dvoletni proračun. Zato so bili začeti postopki za izbiro
izvajalcev prometnega režima, čiščenje janega WC, nočnega varovanja in tehničnega
varovanja.
Po zaključku razpisov je bil za prometni režim izbrano podjetje Rival VTS d.o.o., ravno tako
za nočno varovanje in za priklop alarmnih sistemov (občina, šola vrtci itd.).
Razpise sta pripravila in izvedla Boris Sodja in Aleksandra Žumer.
Bistvo novih pogodb, ki so bile sklenjene do konca leta 2010, je v tem, da izvajalci delajo
samo konkretne zadeve pri prometnem režimu. Vse ostale stroške (popravila, servisi,
vzdrževanje, nakup ur, nalepke, parkirne karte) pa nosi Občina Bled. Za vse te pogodbe je
skrbnik vodja medobčinskega redarstva MIR-1 in skrbi tudi za pripravo proračuna.
Tudi v letu 2010 so se prihodki iz naslova parkirnin povečali, ob nespremenjeni ceni
parkiranja.

RIVAL VTS d.o.o.
PROMETNI REŽIM
Naloge so se izvaljale tako, kot je bilo določeno v pogodbi. V veliko pomoč sta bila študenta,
ki že dve leti delata med sezono na redarstvu. Denar so sproti odvajali na račun občine Bled.
Njihov center je prejemal klice o težavah na parkirnih urah, ti pa so obvešačalii servis
P.sistem iz Kobarida za nepravilnosti, ki jih niso mogli sami odpraviti.
Parkirantov po parkiriščih ni več, saj je Občina Bled povsod postavila parkirne ure, na
začasnih parkiriščih pa so postavljene stare ure, ki jih je zamenjala z novimi.
Donosnost parkirišč
EVIDENCA ODDANE GOTOVINE IZ PARKIRNIH AVTOMATOV
Cene parkirnin se v letu 2008, 2009 in 2010 ostale nespremenjene. Kljub temu da občina ni
zagotovila nobenih novih parkirišč, je bilo v letu 2008 pobrano več parkirnine. V letu 2009 je
bilo planiranih 145.000€ od pobrane parkirnine. Plan je bil dosežen že sredi avgusta, čeprav
je bila recesija. Konec leta je bilo pobranih 204.370,31€. Leta 2010 je bilo pobrane parkirnine
v višini 220.000€. Potrebno je poudariti tudi to, da so se začeli uporabniki parkirišč zavedati,
da imajo veliko možnosti za prejetje plačinega naloga, če ne bodo poravnali parkirnine, saj
so OR stalno v službi in prisotni na terenu. Temu je treba vseeno pripomniti, da se
kaznovanje za neplačevaje parkirnini ni bistveno povečalo oziroma da se celo vsako leto
zmanjšuje.
Opis parkomata
2000-postavili prve
ure spomladi
2006
2007
2008
2009
2010

SKUPAJ v sit- EUR
20.106,74
71.491€
102.323,91€
171.752,00€.
192.147,41€
219.459,19€
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NOČNO VAROVANJE SINTAL D.O.O.
Nočno fizično varovanje se je prilagajalo potrebam. Nadzor je izvajalo podjetje Sintal d.o.o..
Zaradi dogodkov iz leta 2008, ko je bilo povečano število kršitev na območju TPC,
Stopoteke, parkov, se je pripravil tudi letni načrt nočnega fizičnega varovanja. Okrepilo se je
nočno varovanje, predvsem petek in soboto ponoči. Vodja medobčinskega redarstva MIR-1
je pripravil program varovanja, območja in konkretne naloge. Program je bil obravnavan tudi
na sosvetu za varnost in se je v taki obliki tudi izvajal. Plačnik storitev je bila Občina Bled.
Sredstva so se zagotovila iz naslova parkirnin. Nadzor se je izvajal 6 mesecev. V času letne
sezone je varovanje ponoči potekalo po pripravljenem planu. O izrednih zadevah je bil vodja
obveščen takoj ali pa naslednji dan z pisnim poročilom.
Kakšnih večjih nepravilnosti pri njihovem delu niso zasledili.
Iz poročil o njihovem delu je bilo razvidno, da je najbolj aktivno nočno življenje od TPC, cona
za pešce pod PH, obala do Grajskega kopališča, Riklijev park, park pri občini, pristani za
pletne in v okolici športne dvorane.
UPORABA DODATNIH PARKIRIŠČ
Parkirišče pri Riklijevi Vili in parkirišče TVD Bled
parkirnih težav v centru Bleda.

zelo veliko pripomoreta pri reševanju

Vsa sredstva za vzdrževanje se zagotavljajo iz pobiranja parkirnine.

PARKIRNE URE P SITEM D.O.O.
V letu 2010 smo dokupili eno parkirno uro, ki je postavljena na Cesti Svobode pod Hotelom
Jelovica. Tako imamo sedaj osem novih parkirnih ur in štiri stare. Servis je opravljalo
podjetje P-sistem iz Kobarida, ki prav tako parkine ure tudi dobavlja. Vse ure, ki jih sedaj
menjamo, jih zamenjano z novejšimi in imajo vgrajen solarni način napajanja z elektriko. Vse
ure so tudi opremljene z avtomatskim javljanjem napak v nadzorni center.

JAVNI WC
Javni WC pri Festivalni dvorani je sedaj odprt vse dni v letu. Uredili smo centralno kurjavo.
Podjetje Dom sistemi iz Kranja čisti javni WC. WC se čisti enkrat dnevno zvečer, prav tako je
zagotovljeno dodatno čiščenje po potrebi ter čiščenje v času prireditev.
S prenovo smo uredili pipe in korita v ženskem delu javnega stranišča, v letu 2011 pa
nameravamo urediti še moški del stranišča, kjer bo investicija večja zaradi prenove tal v
enem od delov stranišča.
Sredstva za delovanje, vzdrževanje ter adaptacijo javnega stranišča so zagotovljena iz
parkirnine.
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Občinski svet Občine Bled se je dne
na svoji
redni seji seznanil z letni
poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled in Bohinj.

Vodja medobčinskega redarstva
Boris Sodja
POSLANO:
1x OBČINI BLED
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