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1 UVOD 

Občinski svet Občine Izola je na 12. redni seji, dne 26. 5. 2016 na novo sprejel Občinski 

program varnosti občine Izola (v nadaljevanju OPV), s katerim se v Občini Izola na podlagi 

ocene varnostnih razmer podrobneje določa vrsto in obseg nalog Občinskega redarstva 

Občine Izola (v nadaljevanju: Občinsko redarstvo) ter navedene naloge usklajuje s predpisi, 

programskimi dokumenti Ministrstva za notranje zadeve in Policije na področju javne 

varnosti ter z drugimi potrebami varnosti v Občini Izola. 

OPV Občine Izola je temeljni  strateški dokument, v katerem so opredeljena izhodišča za 

zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja prebivalcev in obiskovalcev Občine Izola. 

Namen OPV Občine Izola je določiti enotne kriterije za zagotavljanje javne varnosti v Občini 

Izola in opredeliti ukrepe, ki zagotavljajo javno varnost na območju občine. 
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2 KADROVSKI SESTAV OBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN 
REDARSTVA 

Z ustanovitvijo Občinskega inšpektorata in redarstva Občine Izola je v sistemizaciji delovnih 

mest predvidenih devet delovnih mest uniformiranih pooblaščenih uradnih oseb. Ocena 

varnostnih razmer z oceno tveganja pogojujeta pokrivanje območja Občine Izola s fizično  

prisotnostjo občinskega redarja v prostoru (posebno v starem mestnem jedru) v izmenah, tako 

ob delavnikih kot ob vikendih. Minimalno število občinskih redarjev za potrebe Občine Izola, 

ki so vezani na analizo varnostnih tveganj v OPV  je osem zasedenih delavnih mest oz. 

številčno več v času poletne turistične sezone. 

V Občinskem inšpektoratu in redarstvu občine Izola ( v nadaljevanju OIR) je bilo v letu 2018 

zaposlenih 12 javnih uslužbencev od tega je bilo devet uniformiranih pooblaščenih uradnih 

oseb občinskega redarstva, in sicer: 

1 x Inšpektor, vodja OIR, 

2 x Inšpektor – poleg inšpekcijskih del opravljata naloge prekrškovnega organa, 

1 x Občinski redar višji svetovalec – Vodja občinskih redarjev – opravlja tudi naloge področja 

zaščite in reševanja, 

1 x Občinski redar svetovalec, 

1 x Občinski redar vodja skupine – od junija, 

6 x Občinski redar – 5 občinskih redarjev do meseca junija. Med 11. 9 in 6. 12. en občinski 

redar odsoten zaradi usposabljanja in izpita za opravljanje del in nalog občinskega redarja. 
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3 POROČILO OBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA O 
IZVAJANJU OPV V LETU 2018 

Občinski redarji v okviru svojih pooblastil so pristojni za:  

 nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih, 

 varovati ceste v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, 

 skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh in rekreacijskih in drugih javnih 

površinah, 

 varovati okolje, 

 varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino ter 

 vzdrževati javni red in mir. 

Naloge občinski redarji izvajajo samostojno v okviru svojih rednih delovnih obveznosti in v 

skladu s planom dela, ki se oblikuje na podlagi ugotovitev na terenu, izpostavljene 

problematike ter usmeritev občinske uprave. 

3.1 Nadzor nad prometom 

V okviru nadzora prometa občinski redarji opravljajo predvsem nadzor nad mirujočim 

prometom, nadzor nad prekoračitvijo dovoljenje hitrosti, nadzor nad prekomerno obremenitev 

občinskih cest, nadzor nad uporabo mobilnega telefona med vožnjo, nadzor nad uporabo 

varnostnega pasu, nadzor vožnje po cesti ali delu ceste, ki je namenjena prometu tiste vrste 

vozil, ki ji pripada njegovo vozilo in nadzor nad uporabo zaščitne čelade. Opravljajo se tudi 

skupne kontrole s policisti Policijske postaje Izola po območjih za pešce, plažah in 

rekreativnih površinah. Občasno se izvajajo tudi nadzori v okviru akcij Agencije RS za 

varnost v cestnem prometu in Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu.  

3.1.1 Mirujoči promet 
Tabela ukrepi v mirujočem prometu 

 2015 2016 2017 2018 

Zaznani prekrški mirujočega prometa 2889 3749 4172 5186 

Število izdanih opozoril 651 732 853 1089 

Število izdanih odredb za odvoz nepravilno 
parkiranih vozil 5 4 2 8 
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Prikaz ukrepov v mirujočem prometu 

 

V letu 2018 je bilo s strani občinskih redarjev ugotovljenih 5.186 prekrškov mirujočega 

prometa od tega je bilo osem takih, ki so ovirali in ogrožali promet zaradi česar je bilo 

potrebno odrediti odvoz vozila. Več kot polovica zaznanih prekrškov je bila v času turistične 

sezone, in sicer od 1. 6. do 30. 9. 2018 je bilo zaznanih 3.002 prekrškov. Za 1089 zaznanih 

prekrškov je bilo izdano opozorilo. Opozorilo je dovoljeno izrekati za prekrške neznatnega 

pomena, ki so bili storjeni v okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega in pri katerih ni nastala 

oziroma ne bo nastala škodljiva posledica ali je ta neznatna. 

Število prekrškov mirujočega prometa pa se je od leta 2015 ko jih je bilo zabeleženih 2.889 

prekrškov povečalo na 5.186 zabeleženih prekrškov, kar je posledica predvsem v letu 2016 

uvedenih več novih parkirnih con in povečanja števila obiskovalcev občine Izola. 

Tabela število prekrškov po lokacijah  

Kraj prekrška 2015 2016 2017 2018 

BAZOVIŠKA ULICA 11 21 42 64 

BELVEDER 125 62 189 158 

CANKARJEV DREV. - PARKIRIŠČE 3 79 7 64 

CANKARJEV DREVORED 87 184 125 262 

DREVORED 1.MAJA 56 52 27 43 

GREGORČIČEVA ULICA 81 68 86 97 

PARKIRIŠČE SPAR 2 7 11 72 

JUŽNA CESTA 79 55 41 60 

KOSOVELOVA ULICA 1 93 99 117 

KRAŠKA ULICA 67 52 114 124 

LADJEDELNICA - PARKIRIŠČE 103 116 93 7 

LEVSTIKOVA ULICA 167 217 396 347 

MOROVA ULICA 27 57 61 28 
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NEIMENOVANA ULICA V SIMONOV ZALIV 106 44 31 113 

NEIMENOVANA ULICA ZA KOŠAKI 22 51 43 89 

PARKIRIŠČE TOMAŽIČEVA ULICA 166 65 58 13 

PARKIRIŠČE VELIKI TRG 14 73 65 9 

PARKIRIŠČE ZA POŠTO 117 220 252 77 

PITTONIJEVA ULICA 27 103 193 223 

PLENČIČEVA ULICA 41 64 70 100 

POLJE 65 107 81 95 

POSTOJNSKA ULICA 64 51 23 47 

SEVERNO NABREŽJE 38 40 118 101 

SONČNO NABREŽJE 61 83 59 78 

TOMAŽIČEVA ULICA 11 114 33 82 

TRG EDBINA KRISTANA             27 35 37 120 

TRG SVETEGA MAVRA 50 96 196 149 

ULICA EMILIA DRIOLIA 20 85 46 13 

ULICA OB STAREM ZIDOVJU 25 22 35 77 

ULICA OKTOBRSKE REVOLUCIJE 107 67 61 135 

ULICA PREKOMORSKIH BRIGAD 66 187 226 330 

ULICA SVOBODE 14 43 43 78 

ULICA SVETEGA PETRA 8 93 90 125 

VELIKI TRG 373 412 467 662 

ZUSTOVIČEVA ULICA 6 7 29 56 

 
Prikaz števila prekrškov po lokacijah 

 
 

V zgornji tabeli in grafu je prikazano število prekrškov po lokacijah storitve prekrška. 

Prikazane so lokacije na katerih je bilo v enem od prikazanih letih zaznanih več kot 50 

prekrškov. V letu 2018 je skladno s spremembami Odloka o ureditvi cestnega prometa v 
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občini Izola podjetje Komunala Izola pričela z izvajanjem nadzora nad plačevanjem 

parkirnine na plačljivih parkiriščih, ki jih ima v upravljanju, zaradi česar v zgornji tabeli in 

grafu niso vključeni prekrški ne plačevanja parkirnine. 

 
 Tabela števila pogostejših prekrškov po vrsti prekrška 

Opis prekrška 2015 2016 2017 2018 

Kratko trajno parkiranje – ne označen čas prihoda oz. po izteku časa 

vozilo ne odpeljano 

178 77 75 176 

Parkiranje izven označenih mest 75 132 120 179 

Pločnik, prehod za pešce, območje za pešce 315 268 290 430 

Del ceste kjer je prost prehod med vozilom in neprekinjeno polno 

črto oz nasprotnim robom vozišča manj kot 3m 

145 119 153 198 

Prometne površine, ki niso namenjene prometu vozil 144 111 140 313 

Invalidsko mesto 134 140 127 248 

Intervencijske poti 297 291 293 374 

Območje umirjenega prometa 102 98 97 86 

V nasprotju s prometno signalizacijo 847 1779 2196 2804 

V križišču 95 101 67 82 

Avtobusna niša 86 98 97 171 

 
Prikaz števila pogostejših prekrškov po vrsti prekrška 

 

Največ je zaznanih prekrškov neupoštevana prometne signalizacije kamor spadajo predvsem 

prekrški parkiranja brez dovolilnice za stanovalce mestnega jedra, parkiranje v letu 2016 na 

novo opredeljenih parkirnih conah, parkiranje na dostavnih mestih in parkiranje na talnih 

označbah. Sledijo prekrški parkiranje na pločniku, intervencijski poti, na prometnih 

površinah, ki niso znamenje prometu vozil, na invalidskem mestu…  Iz tabele in grafa je tudi 

razvidno, da v primerjavi z lanskim letom se je povečalo število prekrškov parkiranja na 

pločniku, prehodu za pešce, območju za pešce, parkiranje na delu ceste kjer je prost prehod 

med vozilom in neprekinjeno polno črto oz. nasprotnim robom vozišča manj kot 3m, 
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parkiranje na prometnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil in parkiranje v nasprotju 

s prometno signalizacijo. 

3.1.2 Meritve dovoljene hitrosti 

Zaradi problematike vožnje s preveliko hitrostjo v bližini osnovnih šol, šolskih poti, igrišč 

vrtcev in ostalih prometno obremenjenih cestah je občina Izola v letu 2015 pričela z 

izvajanjem nadzora hitrosti s stacionarnim merilnikom hitrosti. Najprej je bilo postavljeno 

ohišje z merilnikom hitrosti na lokaciji Prešernova cesta proti Belvederju nato, pa so se 

postavila še dodatna tri ohišja na lokaciji Prešernova cesta pri osnovni šoli Vojke Šmuc in pri 

stadionu ter ohišje na Južni cesti pred osnovno šolo Livade. Po rekonstrukciji dela Prešernove 

ceste se je ohišje pri stadionu odstranilo, saj se je s konstrukcijsko rešitvijo dele ceste na temu 

delu cestišče omejila hitrost. Namen postavitve ohišij in izvajanja meritev hitrosti je trajno 

umirjanje prometa v vhodih v naselje, šolskih poteh, v bližini šolskih ter športnih objektov in 

predvsem z zmanjšanjem hitrosti v naselju zagotoviti varnost vseh udeležencev v cestnem 

prometu. 

Občinsko redarstvo skladno s pooblastili opravlja meritve prekoračitve dovoljene hitrosti s 

samodejnim stacionarnim merilnikom hitrosti. V letu 2018 so se meritve prekoračitve 

dovoljene hitrosti izvajala na lokaciji Prešernova cesta proti Belvederju, in sicer od 1. 1. 2018 

do 31. 10. 2018.  

Tabela št. zaznanih prekrškov po letih 

 
2015 2016 2017 2018 

Zaznani prekrški prekoračitve dovoljene hitrosti 3990 9212 3716 1121 
 

 

 

Prikaz št. zaznanih prekrškov po letih 
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Prikaz trenda deležev vozil s prekrški prekoračitve hitrosti stacionarnega samodejnega merilnika hitrosti  na 

lokaciji Belveder od dne 19. 6. 2015 do dne 28. 8. 2016. 

 
 
 

 

Prikaz trenda deležev vozil s prekrški prekoračitve hitrosti stacionarnega samodejnega merilnika hitrosti  na 

lokaciji Belveder od dne 21. 4. 2017 do dne 31. 12. 2017. 
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Prikaz trenda deležev vozil s prekrški prekoračitve hitrosti stacionarnega samodejnega merilnika hitrosti  na 

lokaciji Belveder od dne 1. 1. 2018 do dne 31. 10. 2018. 

 
 

 

 

Prikaz hitrosti vozil zaznanih s stacionarnim samodejnim merilnikom hitrosti  na lokaciji Belveder od dne 19. 

6.2015 do dne 28. 8. 2016. 
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Prikaz hitrosti vozil zaznanih s stacionarnim samodejnim merilnikom hitrosti  na lokaciji Belveder od dne 21. 4. 

2017 do dne 31. 12. 2017. 

 

 

Prikaz hitrosti vozil zaznanih s stacionarnim samodejnim merilnikom hitrosti  na lokaciji Belveder od dne 1. 1. 

2018 do dne 31. 10. 2018. 

 

V zgornjih grafih je po obdobjih meritev na lokaciji Prešernova cesta proti Belvederju 

prikazan trend vozil v prekršku in prikazana zaznana hitrost vozil. Z namenom umiritve 

hitrosti v naselju so se na tej lokaciji izvajale meritve v obdobju od 19. 6. 2015 do 28. 8. 2016, 

od 21. 4. 2017 do 31. 12. 2017 in od dne 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018. Iz podatkov 

stacionarnega merilnika hitrosti je razvidno, da je trend zaznanih prekrškov v obdobju od 19. 

6. 2015 do 28. 8. 2016 in 21. 4. 2017 do 31. 12. 2017, v upadanju, in sicer v obdobju od 19. 6. 
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2015 do 28. 8. 2016 so se prekrški od začetnih 0,88 odstotkov vseh izmerjenih vozil znižali na 

0,38 odstotkov vseh izmerjenih vozil, v obdobju od 21. 4. 2017 do 31. 12. 2017 pa so se 

prekrški od začetnih 0,23 odstotkov vseh izmerjenih vozil znižala pod 0,10 odstotkov vseh 

izmerjenih vozil. V obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018 pa je trend rahlo v porastu, in sicer 

od začetnih 0,13 odstotkov vseh izmerjenih vozil na končnih 0,20 odstotkov vseh izmerjenih 

vozil. 

Iz prikazov hitrosti vozil je razvidno, da je bila: 

a. v prvem obdobju merjenja povprečna hitrost vozil v prekršku okoli 55 

km/h, povprečna hitrost vseh vozil okoli 44 km/h, maksimalna hitrost vozil 

v prekršku pa je bila 116 km/h, 

b. v drugem obdobju merjena povprečna hitrost vozil v prekršku okoli 53 

km/h, povprečna hitrost vseh vozil okoli 41 km/h, maksimalna hitrost vozil 

v prekršku pa je bila 129 km/h, 

 

c. v tretjem obdobju  merjenja povprečna hitrost vozil v prekršku okoli 53 

km/h, povprečna hitrost vseh vozil okoli 41 km/h, maksimalna hitrost vozil 

v prekršku pa je bila 121 km/h, 

iz zgoraj navedenega sledi, da je vseh obdobjih izvajanja meritev povprečna hitrost vseh vozil 

pod omejitvijo, povprečna hitrost prekrškov pa je nekaj nad omejitvijo, maksimalna izmerjene 

hitrosti pa v večini dneh redno presegajo dovoljeno hitrost za 20 km/h. Najvišja izmerjena 

hitrost pa je bila v drugem obdobju izvajanja meritev, in sicer 129 km/h. 

3.1.3 Ostali nadzori s področja prometa 
 

Tabela ostalih ukrepov s področja prometa 

 2015 2016 2017 2018 

Uporaba varnostnega pasa 0 0 0 9 

Uporaba varnostne čelade 0 0 2 2 

Uporaba mobilnega telefona oz. druge naprave med vožnjo 0 0 0 2 

Vožnja po cesti oz. delu ceste z vozilom za katerega ni namenjena 0 1 0 7 

Vožnja v območju za pešce 0 2 0 5 

Prekomerna obremenitev občinskih cest 0 0 2 14 
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Prikaz ostalih ukrepov s področja prometa 

 
 

Iz zgornje tabele in grafa je razvidno da je bilo v letu 2018 zaznanih naj več prekrškov 

prekomerne obremenitve občinskih cest, in sicer vožnje s tovornimi vozili brez ustreznega 

dovoljenja, sledijo prekrški ne uporabe varnostnega pasu, prekrški vožnje vozi po delu ceste, 

ki jim ni namenjen to so predvsem prekrški vožnje s kolesi po pločniku oz. peš poteh in 

prekrški vožnje po kolesarski poti z mopedi, ki dosežejo hitrost do 50 km/h, sledijo prekrški 

vožnje v območju za pešce in prekrški ne uporabe varnostne čelade in uporabe mobilnih 

telefonov med vožnjo. 

3.2 Varstvo javnega reda in miru 

Zakon o javnem redu in miru opredeljuje javni red in mir kot stanje, v katerem je 

zagotovljeno neovirano izvrševanje pravic in dolžnosti po ustavi in zakonih. Namen zakona je 

zato neposredno uresničevanje pravice ljudi do varnosti in dostojanstva z varovanjem pred 

dejanji, ki posegajo v telesno in duševno celovitost posameznika, ovirajo izvrševanje pravic in 

dolžnosti ljudi, državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev 

javnih pooblastil. Vzdrževanje javnega reda in miru je delovanje skupnosti, ki s predpisi in 

ukrepi državnih in drugih organov zagotavlja, da se prepreči ravnanja in nevarnosti, ki 

ogrožajo varnost ter javni red in mir, kadar ta grozi skupnosti ali posamezniku. Občinski 

redarji imajo pristojnosti, pooblastila in naloge, da se aktivno vključijo v proces 

kontinuiranega zagotavljanja javnega reda in miru na območju občine Izola. 
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V okviru svojih pooblastil občinski redarji opravljajo nadzor predvsem  nad  nedostojnim 

vedenjem na javnem kraju, nedovoljenim vsiljivim beračenju na javnem kraju, uporabe 

nevarnih predmetov, vandalizma, nedovoljenega kampiranja in nedovoljene uporabe živali. 

V letu 2018 se  je z namenom zagotavljanja javnega redu in miru izvajalo več nadzorov, in 

sicer: 

 nadzor zadrževanja oseb na otroških igriščih in rekreativnih površinah po njihovem 

zaprtju. Namen nadzora je preprečevanje dejanj vandalizma na otroških igriščih in 

drugih zbiranj oseb za katere te površine niso namenjene. V okviru nadzora je bilo 

opozorjenih 5 starejših mladoletnikov, ki so se zadrževali na igriščih in rekreativnih 

površinah po njihovem zaprtju. Po odredbi občinskih redarjev so osebe zapustile 

igrišča in rekreativne površine. 

 nadzor nad nedovoljenim vsiljivim beračenjem. Namen nadzora je preprečiti 

nedovoljeno vsiljivo beračenje na javnih površinah. S pojavom nedovoljenega 

vsiljivega beračenja se občinski redarji srečujejo predvsem v spomladanskih in 

poletnih mesecih, ko so se na območju občine Izola pojavili brezdomci iz notranjosti 

države in nekateri berači z držav evropske unije. Občinski redarji so v letu 2018 

ukrepali v 8 primerih v enem primeru pa so postopek prevzeli policisti policijske 

postaje Izola. 

 Nadzor nedostojnega vedenja na javnem kraju. V letu 2018 občinski redarji niso 

obravnavali nobenega primera nedostojnega vedenja na javnem kraju.  

 nadzor nad  nedovoljenim kampiranjem na javnih krajih. V okviru nadzora so občinski 

redarji v poletnih mesecih zaznali 7 primerov nedovoljenega kampiranje območju 

plaže pri svetilniku in 5 primerov nedovoljenega kampiranja na območju plaže pod 

belvederjem. Kršitelji so po odredbi občinskih redarjev prenehali z nedovoljenim 

kampiranjem. 

Za zagotavljanje javnega reda in miru so se občasno izvajali nadzori, ki so se opravljali v 

mešanih patruljah s Policijsko postajo Izola. Občinski redarji so tudi redno obveščali policijo 

v primerih zaznave prekrškov katerih niso pooblaščeni za ukrepanje. 

3.3 Varstvo okolja 
 

Varstvo okolja je zelo široko področje, v katerega je mogoče posegati z bagatelnimi dejanji in 

ravnanji, ki so varnostno manj problematična, lahko pa tudi s hujšimi oblikami takšnih 

ravnanj (množična naklepna poškodovanja, vandalizem, požigi ipd.), največkrat pa se v okolje 

posega zaradi nastalih izrednih dogodkov kot so naravne nesreče (potresi, poplave, požari 

ipd.), prometne nesreče z »ekološkimi posledicami«, onesnaževanje okolja, poškodovanje 

zgradb in drugih objektov naravne in kulturne dediščine ter drugo. 

 

Glede na navedeno občinsko redarstvo Občine Izola na področju varstva okolja zlasti: 
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 s preventivnimi in drugimi ukrepi preprečuje možne oblike poseganja v okolje ter s 

tem prispeva k večji varnosti in kakovosti življenja in dela v Občini Izola, 

 zagotavlja  fizično prisotnost občinskih redarjev na tistih mestih in krajih, ki so 

varnostno problematični z vidika varstva okolja in na tistih mestih, kjer pogosteje 

prihaja do nezakonitega in nedopustnega poseganja v okolje, 

 v okviru svojih pristojnosti stori vse potrebno za zmanjševanje posledic (škod, 

poškodb in izgub) nastalih zaradi naravnih in drugih nesreč ter izrednih dogodkov, 

 sodeluje s policijo oziroma posameznimi policijskimi postajami in drugimi organi 

pristojnimi za varstvo okolja pri akcijah in drugih organiziranih oblikah zagotavljanja 

varstva okolja, kakor tudi sodelovati z navedenimi organi in službami pri rednem 

opravljanju redarskih nalog in 

 opravlja druge naloge na področju varstva okolja, s katerimi se dviguje stopnja 

varnosti na javnih prostorih in območjih Občine Izola. 

 

Z namenom varstva okolja se je v letu 2018 izvajalo več nadzorov, in sicer: 

 

 kontrole odlaganja in ločevanja komunalnih odpadkov. Odpadki so bili pregledani, v 

primerih ko so bili kršitelji ugotovljeni se jih je o ugotovljenih kršitvah seznanilo in 

izreklo ustrezen ukrep, 

 kontrola zapuščenih vozi. Ob ugotovitvi zapuščena ga vozila občinski redar izda na 

vozilo odredbo za odstranitev vozila, v kolikor lastnik vozila v roku treh dni ne 

odstrani, se vozilo prisilno odstrani. Izdanih je bilo več kot 100 odredb, odstranjenih 

pa je bilo 32 vozil, 

 kontrola kurjenja v naselju in naravnem okolju. Ob ugotovitvi kurjenje se nadzira ali je 

kurjenje prijavljeno, dovoljeno, v kolikor se ugotovi nepravilnosti se ukrepa skladno s 

pooblastili,  

 kontrola nad pobiranjem pasjih iztrebkov. Ugotovljena sta bila dva prekrška za katera 

sta izrečeni opozorili, saj je skrbnik psa iztrebke pobral. 

 kontrole odlaganja drugih odpadkov za katero obravnavo le-teh Občinski inšpektorat 

in redarstvo ni pristojen. V petih primerih je bilo ugotovljeno odlaganje gradbenega 

materiala na mesta kjer to ni dovoljeno. Prijava je bila podana na Inšpektorat za okolje 

in prostor. V primerih ko je bilo ugotovljeno odlaganje odpadkov na javnih oz. 

občinskih površinah in kršitelja ni bilo možno ugotoviti se je podjetju Komunala Izola 

odredilo odstranitev odpadkov. 

 

Občinski redarji so v oktobru mesecu ko je poplavilo morje na Velikem trgu sodelovali z 

PGD Izola, in sicer pomagali pri odstranitvi parkiranih vozil ter zaprli dostop do Velikega 

trga do prenehanja poplavljanja morja. 

3.4 Ostali prekrškovni postopki 
 

Tabela prekrškovnih postopkov  

 2015 2016 2017 2018 

Število izdanih plačilnih nalogov 3791 7308 3541 1972 

Število poizvedb pri pravnih osebah 285 1209 1434 584 

Število izdanih odločb o prekršku 188 415 261 257 

Število izdanih ostalih sklepov   36 37 39 5 

Posredovanje KT na Ministrstvo za 

pravosodje 

1095 1759 2046 322 
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Število vloženih zahtev za sodno varstvo in 

ugovorov 

226 501 236 132 

Predlogov za prisilno izterjavo 660 709 1139 613 

 

 

 

 

 

Prikaz  prekrškovnih postopkov 

 

Skladno z Zakonom o prekrških (ZP-1) se za prekrške mirujočega prometa na vozilo pritrdi 

obvestilo o prekršku. V kolikor kršitelj v roku določenim v obvestilu o prekršku plača 

polovični znesek globe se smatra, da je priznal prekršek in je zadeva zaključena brez izdaje 

plačilnega naloga. Ravno tako se v primeru ko so z vozili registriranimi v drugih državah 

članicah evropske unije zaznani prekrški prekoračitve hitrosti, neuporabe varnostnega pasu, 

vožnja skozi rdečo luč, vožnja pod vplivom alkohola, vožnja pod vplivom drog, psihoaktivnih 

zdravil in drugih psihoaktivnih snovi, vožnja brez zaščitne čelade, nedovoljena uporaba 

prepovedanega prometnega pasu in nedovoljena uporaba prenosnih telefonov ali druge 

komunikacijske naprave med vožnjo, skladno z ZP-1, izda obvestilo o prekršku na katerega 

lahko kršitelj plača polovični znesek globe. V kolikor kršitelj v roku določenim v obvestilu o 

prekršku plača polovični znesek globe se smatra, da je priznal prekršek in se plačilni nalog ne 

izda. V letu 2018 je cca. 40 % kršiteljev plačalo na podlagi obvestila o prekršku.  Poizvedbe 

pri pravnih osebah se posreduje pravni osebi ko je prekršek storjen z vozilom v lasti pravne 

osebe. Odločbo o prekršku, prekrškovni organ izda predvsem ko se odloča o predlogu 

zunanjega predlagatelja in pri vloženih ugovorih in zahtevah za sodno varstvo.  Na predlog 

zunanjega predlagatelja, in sicer Komunale Izola za prekrške neplačevanja parkirnine na 

plačljivih parkiriščih, ki so v upravljanju Komunale Izola, je bilo izdanih 133 odločb o 

prekršku. Ostale odločbe o prekršku so bile izdane po ugovorih in zahtev za sodno varstvo na 

izdane plačilne naloge. Ko je prekršek pravnomočen prekrškovni organ posreduje morebitne 

kazenske točke kot stransko sankcijo za storjen prekršek na Ministrstvo za pravosodje. V 

primeru neplačanih in izvršljivih plačilnih nalogov ali odločb se le-te posreduje v izvršitev 

Finančni upravi RS.      
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4 KLJUČNE NALOGE IN AKTIVNOSTI OBČINSKEGA 
REDARSTVA V LETU 2018 

Kot v predhodnih letih so bile tudi v letu 2018 ključne naloge in aktivnosti OIR predvsem na 

področju zagotavljanje varnosti v cestnem prometu, vzdrževanju javnega reda in miru, 

zagotavljanje varnosti občinskih javnih poti in rekreacijskih površin ter varstvo okolja.  

V letu 2018 je bilo zabeleženih 6.346 prekrškov. Od tega je 5.186 zabeleženih prekrškov 

mirujočega prometa in 1.121 prekrškov prekoračitve dovoljenje hitrosti. Na OIR-u se je v letu 

2018 od 1. 1. do 31. 10. opravljal 24 urni nadzor dovoljene hitrosti s stacionarnim 

samodejnim merilnikom hitrosti na lokaciji Belveder. Namen meritev hitrosti je predvsem 

zmanjšanje hitrosti v naselju zagotoviti varnost vseh udeležencev v cestnem prometu. Iz 

opravljenih meritev izhaja da se delež vozil v prekršku zmanjšujejo, in sicer od začetnih 0,88 

odstotka (19. 6. 2015)  na 0,2 odstotka. V letu 2018 je bilo izrečenih 322 kazenskih točk kar je 

za 1724 kazenskih točk manj kot v letu 2017. Iz tega podatka je razviden pozitiven učinek 

opravljanja nadzora merjenja dovoljene hitrosti, saj je razvidno, da je število prekrškov 

prekoračitve dovoljene hitrosti s stransko sankcijo kazenskih točk, to je za prekoračitev 

hitrosti nad 10 km/h nad omejitvijo, v upadanju, kar je posledica nižje hitrosti vozil na 

območju meritev hitrosti.   

Število ostalih zabeleženih prekrškov pa se je v letu 2018 povečalo. Razlog povečanja št. 

prekrškov je predvsem večje število obiskovalcev občine 

V prekrškovnih postopkih je bilo v letu 2018 tudi izdanih 257 odločb o prekršku. Nadaljevalo 

se je tudi s posredovanjem predlogov za prisilno izterjavo za neplačane pravnomočne globe. 

Od septembra 2012 je bilo podanih 9.568 predlogov za uvedbo postopka prisilne izterjave v 

skupnem znesku 800.206€. Zaključenih je bilo 7.807 zadev v skupnem znesku 612.719€. 

Obravnavano je bilo tudi preko 140 prijav, ki so jih občani podali po telefonu ali osebno med 

uradnimi urami. 

Po sklenitvi pogodbe z Ministrstvom za infrastrukturo o čezmejni izmenjavi informacij o 

uporabnikih motornih vozil, ki so storili prometne prekrške v RS, je bilo v letu 2018 

izvedenih 431 postopkov o prekršku zoper lastnikov vozil, ki so z vozili registriranimi v 

drugih državah EU, storili prekršek prekoračitve hitrosti v občini Izola. Največ postopkov 225 

je bilo uvedenih zoper italijanskih lastnikov vozil, sledijo pa hrvaški z 117 prekrškovnimi 

postopki. 

V letu 2018 je bilo obravnavanih več inšpekcijskih zadev v katerih je bilo izdanih več ustnih 

odredb in pozivov za ureditev. Izvajale se je tudi več obširnih kontrol, in sicer: 

 kontrole odlaganja in ločevanja komunalnih odpadkov. Odpadki so bili pregledani, v 

primerih ko so bili kršitelji ugotovljeni se jih je o ugotovljenih kršitvah seznanilo in 

izreklo ustrezen ukrep.  

 kontrola odvajanja turistične takse pri turističnih agencijah in izbranih hotelih ter 

domovih na območju občine Izola, 

 kontrola zadrževanja oseb v otroških igriščih in rekreativnih površinah po njihovem 

zaprtju. Namen kontrole je preprečevanje dejan vandalizma na otroških igriščih in 

drugih zbiranj oseb za katere te površine niso namenjene,  
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 kontrola nedovoljenega kampiranja, izvedenih je bilo več kontrol, kršitelji so se po 

izrečenih ustnih odredbah odstranili, 

 Kontrola voženj enoslednih vozil po površinah za pešce s poudarkom nadzora na 

promenadi na Sončnem nabrežju, obalni cesti in rekreacijski poti Parenzana, 

 kontrole izvedene v okviru akcij Agencije RS za varnost v cestnem prometu in Sveta 

za preventivo in varnost v cestnem prometu, 

 skupne kontrole s PP Izola po območjih za pešce, plažah, rekreativnih površinah in 

podobno, 

 ostale redne kontrole. 

Na področju zaščite in reševanja (ZIR) se je v letu 2018 sprejelo vse potrebne načrte na 

področju zaščite in reševanja ter oceno ogroženosti. Narejena je bila tudi večina 

organizacijskih dokumentov za potrebe civilne zaščite občine Izola. Naredila se je tudi 

projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo garažne hiše PGD 

Korte. Pripravljen je tudi projekt za izvedbo. Organizirana je bila regijska proslava ob dnevu 

civilne zaščite, ki je potekala v občini Izola.  

Problematiko iz področja OIR in ZIR smo obravnavali na internih sestankih, po potrebi pa 

tudi na sestankih z ostalimi uradi. 
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5 PLAN DELA V LETU 2019 

V letu 2019 bo OIR nadaljeval svoje aktivnosti predvsem na področju zagotavljanje varnosti v 

cestnem prometu, vzdrževanju javnega reda in miru, zagotavljanje varnosti občinskih javnih 

poti in rekreacijskih površin ter varstvo okolja. Glavne usmeritve v navedenih področjih so 

kot v prejšnjih letih: 

 nadaljevanje ustaljenih kontrol na področju prometa tako mirujočega kot gibljivega, 

 nadaljevanje nadzora hitrosti s samodejnim merilnikom hitrosti, 

 nadaljevanje varnostnih obhodov otroških igrišč in rekreacijskih površin, 

 represivno ukrepanje v premerih zaznave prekrškov nedostojnega vedenja, 

nedovoljenega beračenja na javnem kraju, uporabe nevarnih predmetov, vandalizma, 

nedovoljenega kampiranja, nedovoljene uporabe živali…, 

 nadaljevanje nadzorov vožnje enoslednih vozil po površinah za pešce s poudarkom 

nadzora na promenadi na Sončnem nabrežju, obalni cesti in rekreacijski poti 

Parenzana, 

 nadaljevanje skupnih nadzorov s Policijsko postajo Izola, 

 sodelovanje v preventivnih akcijah Agencije RS za varnost v cestnem prometu in 

Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu. 

V letu 2019 se bo nadaljevalo s prekrškovnimi postopki  za storjene prekrške zoper lastnikom 

vozil registriranih v EU, ki so storili prekrške za katere zakonodajo dovoljuje pridobitev 

podatkov, na območju občine Izola. 

Nadaljevalo se bo s prekrškovnimi postopki po predlogu zunanjega predlagatelja, saj je v letu 

2018 podjetje Komunala Izola pričela z izvajanjem nadzora nad plačljivimi parkirišči, kar je 

skladno s spremembami Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Izola. Na podlagi 

predloga Komunale Izola se vodijo prekrškovni postopki zaradi neplačane parkirnine na 

javnih parkiriščih. Prekrškovni postopek pa se vodi z odločbo o prekršku. 

Z novo gradbeno zakonodajo, ki je bila sprejeta v letu 2017 in se je pričela uporabljati s 1. 6. 

2018 je pristojnost nadzora nad objekti za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje prešla z 

gradbene inšpekcije na občinski inšpekcijo. Zaradi navedenega se bo občinske inšpektorje 

razbremenilo obravnave ugovorov in zahtev za sodno varstvo na plačilne naloge občinskih 

redarjev, saj se bodo tako lahko posvečali inšpekcijskem nadzoru. 

V letu 2019 bo sodelavka na delovnem mestu Občinski redar svetovalec prevzela v obravnavo 

prekrškovne postopke po ugovorih in zahtevah za sodno varstvo na plačilne naloge občinskih 

redarjev. Občinski redar vodja skupine bo prevzel del pisarniškega poslovanja, uradne ure s 

strankami in del prekrškovnega poslovanja OIR.  

V letu 2019 je na področju ZIR predvidena izgradnja garaže za potrebe PGD Korte, 

dokončanje izdelave načrtov ZIR. Predvideno je tudi izobraževanje članov štaba civilne 

zaščite ter usposabljanje oseb za potrebe enot prve pomoči, ki sodelujejo v civilni zaščiti. 

Ravno tako se bodo nadaljevale tudi preventivne aktivnosti  na vseh področjih OIR in ZIR. 
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6 ZAKLJUČEK 

Občinsko redarstvo je izvajalo aktivnosti z namenom izvajanja ciljev OPV-ja. Vse aktivnosti 

so se izvajale v skladu z usmeritvami občinske uprave Občine Izola in kadrovskimi 

zmožnostmi občinskega redarstva. Občinsko redarstvo tudi dobro sodeluje s Policijsko 

postajo Izola, Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, predstavniki lokalne 

skupnosti in občani, kar je nujno za doseganje skupnega cilja zagotovitve varnosti v cestnem 

prometu, zagotavljanje javnega reda in miru in varstva okolja. 

V letu 2018 opažamo, da s konstantno prisotnostjo na terenu, izvajanjem meritev hitrosti, 

preventivnim delom, izvedbo tehničnih rešitev in nekaterimi represivnimi ukrepi postopoma, 

urejenost in varnost v občini Izola dosega pričakovano raven. Vendar je potrebno opozoriti 

predvsem na povečanje že tako visokega obsega dela na OIR. V tem letu se je povečal tudi 

obseg pisarniškega dela, kar je posledica nadzora nad plačevanje parkirnine s strani podjetja 

Komunala Izola kar je skladno z v letu 2017 sprejetimi spremembami Odloka o ureditvi 

cestnega prometa v občini Izola.  

V drugi polovici leta se je zaposlilo dva občinska redarja, eden je imel že opravljen izpit za 

opravljanje naloge občinskega redarja zaradi česar je lahko takoj pričel za opravljanjem 

pooblastil občinskega redarja. Drugi je pričel z izvajanjem pooblastil občinskega redarja po 

opravljenem usposabljanju in izpitu za opravljanje del in nalog občinskega redarja v mesecu 

decembru. Zaradi zaključitve del dveh občinskih redarjev v letu 2017 je bila zaposlitev dveh 

občinskih redarjev nujno potrebna. 

V letu 2018 sta oba zaposlena inšpektorja opravljala predvsem pisarniško delo, saj sta 

reševala prekrškovne postopke povezane z vložitvijo zahtev za sodno varstvo in ugovorov po 

plačilnih nalogih občinskih redarjev. Zaradi navedenega je trpelo inšpekcijsko delo, saj so se 

opravljala le nujne zadeve.  

Zaradi velikega obsega dela v OIR in zagotovitve normalnega poteka dela bi bilo v letu 2019 

potrebno uvesti naslednjo spremembo, in sicer: 

 zaposliti enega občinskega redarja, za opravljanje terenskega dela, 

 zaposliti enega občinskega inšpektorja, 

 nabava vozila za opravljanje inšpekcijskega nadzora (pogon na 4 kolesa), 

 za nemoteno delo ZIR bi bilo potrebno opremiti pripadnike štaba civilne zaščite ter 

pripadnike enot, ki sodelujejo v načrtih ZIR (taborniki, radioamaterji, ekipe prve 

pomoči). Zaradi navedenega bi bilo potrebno zagotoviti tudi prostor v katerem se bi 

shranjevala potrebna oprema.                    

 

Vodja občinskega inšpektorata in redarstva          

     Črtomir Krnel 


