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II.5) 
 

 

V skladu s 30 členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 
32/12 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14), vam v prilogi pošiljam v 
obravnavo  
 
 

LETNA POROČILA O DELU ZA LETO 2014: 

A) MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN 
JESENICE, GORJE, KRANJSKA GORA IN ŽIROVNICA 

B) SKUPNA NOTRANJE REVIZIJSKA SLUŽBA OBČIN 
JESENICE, BOHINJ, GORJE, KRANJSKA GORA IN 

ŽIROVNICA 

C) OSNOVNA ŠOLA GORJE 

D) KNJIŽNICA ANTONA TOMAŽA LINHARTA 

E) OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE 

F) GORENJSKE LEKARNE 

G) POLICIJSKA POSTAJA BLED 
 
 
Kot predstavniki javnih zavodov in služb bodo na seji sodelovali: 
A. Gregor Jarkovič, občinski inšpektor 
B. Simona Krese, vodja službe 
C. Milan Rejc, ravnatelj Osnovne šole Gorje 
D. Božena Kolman Finžgar, direktorica Knjižnice Antona Tomaža Linharta 
E. Jože Veternik, direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske 
F. Romana Rakovec, direktorica Gorenjskih lekarn 
G. Robert Mencin, komandir Policijske postaje Bled 
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PREDLOGI SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gorja in Žirovnica za leto 2014. 
2. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o delu Skupne notranje revizijske 
službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gorja in Žirovnica za leto 2014. 
3. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o delu Javnega zavoda Osnovna šola 
Gorje za leto 2014. 
4. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o delu Knjižnice Antona Tomaža 
Linharta Radovljica za leto 2014. 
5. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o delu Osnovnega zdravstva 
Gorenjske za leto 2014. 
6. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o delu Gorenjskih lekarn za leto 2014. 
7. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o delu Policijske postaje Bled za leto 
2014.  

 
 
 
Peter Torkar 
Župan Občine Gorje 
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A) MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN 
JESENICE, GORJE, KRANJSKA GORA IN ŽIROVNICA 

 
V letu 2014 je Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR) v sodelovanju z občinsko upravo 
določal naloge na koordinacijskih sestankih predstavnikov občinske uprave in vodje MIR. Ukrepi 
in aktivnosti inšpektorata in redarstva so temeljili na takojšnjih odzivih na prijave ter obvestila o 
domnevnih nepravilnostih. 
 

A. INŠPEKCIJSKI NADZOR 
Za območje občine Gorje je bilo prejetih in evidentiranih 26 (30-2013) prijav, opravljeno je bilo 
26 (21) inšpekcijskih ogledov, izdani sta bili dve (6) inšpekcijski odločbi. V postopkih je bilo za 
ugotovljene kršitve izrečeno devet opozoril.  
 

Ukrepi v inšpekcijskih nadzorih so bili največkrat opravljeni zaradi nedovoljenih posegov v 
občinske ceste. Inšpektorat se je takoj odzival na prijave, zbiral obvestila in opravljal oglede ter 
šele na podlagi teh opravljenih dejanj ugotavljal pristojnost in možnost ukrepanja v posamezni 
zadevi. Veliko kršiteljev je odpravilo nepravilnosti že v času zbiranja obvestil, na podlagi 
seznanitve z veljavnimi predpisi ali opozorila, zato je bilo urejanje stanja na podlagi odločbe 
občinskega inšpektorja določeno le dvakrat. 
 
Delo na območju občine Gorje predstavlja okoli 10% (11%) vseh prijav in 8% (7%) izvedenih 
ukrepov inšpektorata v skupni občinski upravi. Dogovorjeni delež znaša 8,5%. 
 
Inšpektorat se je v preteklem letu aktivno vključil v urejanje stanja z vodnimi zajetji na območju 
Radovne. 
 

B. REDARSTVO 
Redarji so opravili na območju Gorij 326 (327) delovnih ur na terenu, kar je predstavljalo 8,5% 
vsega delovnega časa (dogovorjeni delež 8,5%). Naloge so bile povezane z nadzorom 
mirujočega prometa, nudenjem pomoči pri urejanju prometa na območju osnovne šole, vrtca in 
Vintgarja, urejanje prometa ter izvajanje nalog varovanja javnega reda in miru na prireditvah, 
sodelovanje pri varovanju otrok na poti v šolo in nadzorom ceste pod Višelnico, nadzor hitrosti z 
radarskimi merilniki ter spoštovanje reda na območjih naravne in kulturne dediščine: Vintgar, 
Pokljuška Luknja, Pokljuka, Radovna in Mežaklja.  
 
Redarji so ugotovili največ kršitev povezanih z vožnjo s hitrostjo, večjo od dovoljene in 
nedovoljenim parkiranje. Statistični podatki o meritvah hitrosti in opravljenih nadzorih ceste pod 
Višelnico so bili občinski upravi sporočeni takoj sproti oz. po opravljenih aktivnostih. 
 
Redarstvo je v času pričakovanih večjih obiskov območja Vintgarja, Radovne in Pokljuke 
povečalo prisotnost na teh območjih ter v primerih zaznav nepravilnosti ali znakov kaznivih 
dejanj sodelovalo s policijo in nadzorniki TNP. 
 
MIR se je aktivno vključil tudi v sodelovanje pri izvedbi prireditve svetovnega pokala v biatlonu 
na Pokljuki, kjer je bil organizatorju nudena pomoč pri urejanju prometa. Aktivnost je bila 
povezana s povezovanjem in koordinacijo aktivnosti z MIR Bled in policijsko postajo Bled. 
 

C. PREKRŠKOVNI ORGAN 
V letu 2014 je bilo izdano 18 (43) obvestil o prekršku in plačilnih nalogov, dve (1) odločbi in 
izrečeno je bilo še 45 (37) opozoril. 
 
V postopkih o prekrških je bilo skupno za 940 € plačanih glob in 100 € sodnih taks 
prekrškovnega organa, terjatve v izterjavi DURS in CURS ob koncu leta 2014 pa znašajo 990 € 
(za 5 glob). 
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S spoštovanjem! 
 
 
 
 
 

Boštjan OMERZEL 
VODJA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 

 
 
 
VROČITI: 
1. naslovniku 
 


