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                Občina Hrastnik 
               Pot Vitka Pavliča 5 

                1430 HRASTNIK 

  

 

              Nadzorni odbor 
Telefon: 03 56 54 350 

Fax: 03 56 54 369 

 
 
 

     

 

Na osnovi določil 43. člena Statuta občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 28/17), določil 

Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Hrastnik (UVZ št. 20/19) ter Terminskega 

programa dela Nadzornega odbora Občine Hrastnik v letu 2019, je bil na 7. seji Nadzornega 

odbora Občine Hrastnik, 26. 06. 2020 sprejet sklep o izvedbi nadzora Občine Hrastnik (konto 

redarstvo).  

POROČILO 
O OPRAVLJENEM NADZORU 

 
Na osnovi Sklepa št. 41. sprejetega na 7. redni seji Nadzornega odbora Občine Hrastnik, z 

dne 26.06.2020 sta Bojan Klenovšek in Emil Šabanovič opravila  

Pregled učinkovitosti izvajanja redarske službe v Občini Hrastnik 

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Hrastnik 

1. Nadzorni odbor v sestavi: 
- mag. Polona Pergar Guzaj, predsednica 
- Bojan Klenovšek, podpredsednik  
- Emil Šabanovič, član 
- Jurij Kolar, član 
- Marjan Racki, član 
- Rosita Potočnik, članica 
- Borut Vladimir Pušnik, član 

 
2. Poročevalca: 

- Bojan Klenovšek 
- Emil Šabanovič 

 
3. Izvedenec: 

NO ni imenoval izvedenca za nadzor. 
 

4. Ime nadzorovanih subjektov : 
- Občina Hrastnik, Oddelek za proračun in finance 
- Redarstvo Zasavje 

 
5. Pravne podlage: 

-  Zakon o javnih financah, 
-  Zakon o gospodarskih javnih službah, 
-  Zakon o lokalni samoupravi, 
-  Statut Občine Hrastnik, 
-  Zakon o javnih uslužbencih, 
-  Zakon o inšpekcijskem nadzoru, 
-  Zakon o občinskem redarstvu, 
-  Zakon o varstvu javnega redu in miru, 
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-  Zakon o pravilih cestnega prometa, 
-  Zakon o voznikih in 
-  Zakon o cestah. 

 
UVOD 
 
Dne 30.09.2020 sva prejela vso zahtevano dokumentacijo v elektronski obliki. 

 
Prejeta dokumentacija: 

 Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva (MIR) Zasavje v občini Hrastnik 
za leto 2019 

 Medobčinski inšpektorat in redardstvo Zasavje: Poročilo o realizaciji finančnega načrta 
neposrednega uporabnika Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje  

 
Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:  

 Zahtevek za sredstva po 26.členu ZFO-1 za skupno občinsko upravo 
 MIR Plan 2020: Finančni plan za leto 2020 
 Aneks št. 4 k Dogovoru o medsebojnih razmerjih.  

 
Osnovni podatki o zavodu : 
 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje je organ, ki je pričel z delovanjem 1. julija 2009 
in izvaja naloge s področja inšpekcijskega nadzora in redarstva v treh občinah – Hrastnik, 
Trbovlje in Zagorje ob Savi. Osnovna naloga Medobčinskega inšpektorata in redarstva je 
izvajanje nadzora nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, ter skrb 
za javno varnost in javni red na območju občin ustanoviteljic. Gre za naloge, ki jih lahko občine 
ustanoviteljice opravljajo samostojno, vendar je izvajanje določenih nalog neločljivo povezano 
z ukrepi, ki lahko pomenijo poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine, kar pomeni, da 
je treba zagotoviti tako organizacijo služb in usposobljenost izvajalcev nalog oziroma 
pooblaščenih oseb, da bo zagotovljeno zakonito in sorazmerno delo pooblaščenih uradnih 
oseb Medobčinskega inšpektorata in redarstva. 
 
Najpogostejši je nadzor na spoštovanju občinskih odlokov ki določajo:  

- nadzor nad občinskimi cestami,  

- nadzor nad zbiranjem in ravnanjem s komunalnimi odpadki,  

- nadzor nad odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih in padavinskih voda,  

- nadzor nad spoštovanjem odlokov o oglaševanju,  

- nadzor nad predpisi, ki urejajo zunanji videz mest, vzdrževanje zelenih površin, 
objektov in naprav ter okolice zgradb,  

- nadzor nad drugimi občinskimi predpisi.  
 
V področje dela Medobčinskega redarstva in inšpektorata seveda spada tudi nadzor nad 
mirujočim prometom skladno z določbami Zakona o pravilih cestnega prometa, kjer redarji, kot 
pooblaščene osebe prekrškovnega organa, pri opravljanju nalog izrekajo globe in opozorila, 
ter izvajajo pooblastila in ukrepe, ki so preneseni nanje s tem in drugimi zakoni, ter seveda 
ukrepe določene z občinskimi predpisi. 

 

Financiranje Medobčinskega inšpektorata za redarstvo v Zasavju : 

V letu 2019 so občine ustanoviteljice za financiranje delovanja skupne občinske uprave (MIR) 
namenile 177.295,67 EUR od tega je občina Hrastnik v skladu z obveznosti za skupno 
občinsko upravo prispevala 27.576,36 EUR, oziroma 21,97% vseh stroškov dela petih 
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zaposlenih redarske službe1, kolikor znaša delež prebivalcev Občine Hrastnik med vsemi 
prebivalci vseh treh občin. 

Občine ustanoviteljice sofinancirajo delovanje organa skupne občinske uprave, poleg tega pa 
so upravičene tudi do dodatnih sredstev iz državnega proračuna in sicer v višini 50% 
realiziranih tekočih odhodkov za delovanje skupne uprave v preteklem letu.  

V letu 2020 je za delovanje MIR-a namenjenih 163.350 EUR kar je 10% manj kot v letu 2019. 

 

UGOTOVITVENI DEL: 

 V poročilu za leto 2019 je razviden znaten porast kršitev v občini Hrastnik in sicer za 52,3% 
v primerjavi z letom 2018. V Trbovljah je zaznati 28,8 % upad kršitev v letu 2019 glede na 
leto 2018 in v Zagorju 22,8% vpad kršitev v letu 2019 glede na leto 2018.  

 Kršitve glede na število prebivalcev po občinah v letu 2019: 

• v letu 2019 je bilo število prebivalcev v Hrastniku 9.154 in je bilo izdanih 101 ukrepov 
od teh 86 ukrepov zoper mirujoči promet; 

• v letu 2019 je bilo število prebivalcev v Trbovljah 16.018 in je bilo izdanih 921 ukrepov, 
od teh 902 ukrepov zoper mirujoči promet; 

• v letu 2019 je bilo število prebivalcev Zagorje je 16.434 in je bilo izdanih je 89 ukrepov 
od teh 70 ukrepov zoper mirujoči promet. 
 

Občine Št prebivalcev Kršitve v letu 2019 

št. kršitev 
na 1000 
prebivalcev 

Odstopanje od 
povprečja 

Hrastnik  9.154 101 11 42,0% 

Zagorje  16.434 70 4 16,2% 

Trbovlje 16.018 921 57 219,1% 

Zasavje 41.606 1.092 26 100,0% 

 

 

 
1 Podatki v tabeli so zajeti iz Poročila MIR-a za leto 2019 
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 V poročilu za leto 2019 je navedena zakonodaja za delo Medobčinski inšpektorata in 
redarstvo Zasavja, ki je brez datumov sprejema in veljavnosti skratka brez polnih 
naslovov. 

 Program dela in finančni načrt za leto 2020 je izdelan, vendar manjkajo terminski plani 
aktivnosti po posameznih občinah v sodelovanju z ostalimi gospodarskimi družbami, ki so 
povezane z delom MIR-a. 

 V občini Trbovlje je zaznati mnogo večjo aktivnost redarske službe kot v občinah Hrastnik 
in Zagorju. 

 Za delovanje MIR v letu 2020-a je namenjenih 8% manj sredstev kot v letu 2019. 
 Iz poročila za leto 2019 ni razvidno: 

• kdo na Občini Hrastnik je zadolžen za ta konto in vsebinsko spremlja dogajanje v 
redarstvu, 

• kako poteka sodelovanje Občine Hrastnik pri načrtovanju in spremljanju aktivnosti 
redarstva, 

• na kakšen način se evidentira opravljeno delo redarjev po Občinah  

• občani so nas opozorili na več mesečno parkirane zapuščene (neregistrirane) 
avtomobile na parkirišču Komunalno stanovanjskega podjetja (KSP). 
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PRIPOROČILA IN PREDLOGI: 

1. V planih navesti uporabljene predpise in zakone s polnimi naslovi, ki so pravna podlaga 
za izdelavo planov. 

2. Aktivnosti MIR-a je potrebno enakomerno razdeliti na vse ustanoviteljice (v občini 
Trbovlje aktivnosti znatno odstopajo od aktivnosti v Hrastniku in Zagorju) ali 
vsaj uskladiti po občinah v razmerjem iz aneksa št. 4 o financiranju MIR-a. 

3. Izpad sredstev za delovanje MIRA na letni ravni 8% je potrebno nadomestiti z lastnimi 
prihodki. 

4. Letni plan MIR-a se dopolni v delu, vezanim na kontrole odlaganja komunalnih 
odpadkov z vsebino iz katere bo razvidno sodelovanje med vsemi deležniki, ki skrbijo 
za odvoz, predelavo in odlaganja komunalnih odpadkov, s ciljem zmanjšanja mešanih 
komunalnih odpadkov na občana; 

5. Pojasnilo kako je občinska uprava zadolžena za vsebinsko dogajanje v MIR-u in na 
kakšen način se evidentira delo redarjev po občinah (možno je beleženje porabljenih 
ur po posameznih aktivnostih, opredeljenih v pogodbi) 

6. Kako bo redarstvo ukrepalo v primeru zapuščenih avtomobilov na parkirišču KSP in 
Občina Hrastnik za njihovo odstranitev. Se priporočamo za sprotno povratno 
informacijo. 

7. Dodatne aktualne objave in intervju v Hrastovem listu in spletni strani Občine Hrastnik 
in družbenih medijih za povečanje komunikacije v smeri informiranja prebivalcev ter 
apeliranja za njihovo širšo zavzetost pri sortiranju in odlaganju odpadkov ter skrbi za 
naše skupno okolje.  
 

Pregled je bil v elektronski obliki in s telefonsko komunikacijo zaključen dne 16. 12. 2020. 
Sestanki na sedežu občine in redarstva zaradi epidemiološke situacije v fazi izvedbe nadzora 
niso bili izvedeni. 
 
POJASNILA: 

V četrtek 7. 01. 2021 ob 13h je na pobudo predsednice NO Hrastnik (preko ZOOM platforme) 
potekal sestanek v zvezi z delom MIR-a v občini Hrastnik. 

Na sestanku so bili prisotni: predsednica NO Hrastnik mag. Polona Pergar Guzaj, člana NO 
Hrastnik Emil Šabanovič in Bojan Klenovšek ter predstavnica občine, zadolžena za 
spremljavo dela MIR-a v občini Hrastnik, Andreja Pavlič Udovč in direktor MIR-
a Sebastjan Zmrzljak. 

V uvodu je predstavnica Andreja Pavlič Udovč predstavila pričakovanja občine Hrastnik v 
zvezi z aktivnostmi in delom MIR-a. Po krajšem uvodu je direktor MIR-a je zelo natančno in 
nazorno predstavil delo MIR-a v Hrastniku in v širšem zasavskem okolju. Na vprašanje zakaj 
se število izdanih ukrepov v zvezi z mirujočim prometom razlikuje po število izdanih ukrepov 
po posameznih občinah je odgovoril, da število izdanih ukrepov ni odvisno samo od število 
prebivalcev v posameznih občinah ampak je odvisno tudi od urejenosti infrastrukture in od 
pretočnosti prometa. 

Na vprašanje kako je redarstvo ukrepalo v primeru (več let) zapuščenih avtomobilov na 
parkirišču KSP je odgovoril, da je MIR v skladu z pristojnostmi pravočasno ukrepalo in 
obveščala lastnike zapuščenih avtomobilov in o ukrepih in izdanih odločbah tudi poročala 
pristojnim na občini Hrastnik, ki je zadolženo da na osnovi izdanih ukrepov MIR-a organizira 
odstranitev zapuščenih avtomobilov. Sledilo je vprašanje predstavnici občine, zakaj so še 
vedno zapuščeni avtomobili na parkirišču KSP, je s odgovorila, da občina Hrastnik nima 
sklenjenega dogovora s koncesionarjem za odvoz zapuščenih avtomobilov. 
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Predsednica NO Hrastnik je direktorja MIR-a prosila, da izdela kronološki pregled aktivnosti v 

zvezi z odstranjevanjem zapuščenih avtomobilov na parkirišču KSP in predstavnico občine 

Hrastnik, kako se je občina Hrastnik odzvala na prejete odločbe s strani MIR-a v zvezi z 

odstranjevanjem zapuščenih avtomobilov. 

V ponedeljek 11. januarja 2021 je NO Hrastnik prejel sporočilo s strani pristojnih služb 

občine Hrastnik z naslednjo vsebino:  

»Odvoz zapuščenih vozil iz javnih površin, bo z ustanovitvijo javnega podjetja Komunala 

Hrastnik potekal v okviru izvajanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih 

cest, na podlagi pogodbe, ki jo bosta sklenili občina in komunala. Izvajalec bo tako poskrbel 

(sam ali s podizvajalcem) za odvoz in hrambo zapuščenega vozila, naročnik (Občina Hrastnik) 

pa bo plačnik storitve.« 

Pripombe na predlog poročila o opravljenem nadzoru nadzorni odbr ni prejel. 

 

ČLANI NO:       

1. Bojan Klenovšek, podpredsednik 

odbora   

2. Emil Šabanovič, član 

3. Jurij Kolar, član 

4. Marjan Racki, član 

5. Rosita Potočnik, članica 

6. Borut Vladimir Pušnik, član 

  

VROČITI: 

1. nadzorovanemu organu 

2. županu občine Hrastnik 

3. Občinskemu svetu Občine Hrastnik 

 

PREDSEDNICA NO: 

mag. Polona Pergar Guzaj 

 
 

 

 

 

 


