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ZADEVA: Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in  redarstva z oceno izvajanja 

občinskega programa varnosti Občine Slovenska Bistrica v letu 2017 
 

 

I.        PREDLAGATELJ 
             

      Župan dr. Ivan ŽAGAR. 

 

II.       DELOVNO TELO,  PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO 
      

     Varnostni sosvet. 

 

III.      VRSTA POSTOPKA 
             

     Enofazni. 

 

III. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM:   

        

 49.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in   

       51/10),  

 3. odst. 6. čl. Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17),  

 Statut občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS št. 55/10).  

 

IV.  NAMEN, CILJI SPREJEMA 
 

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu morajo občinski 

organi oceniti izvajanje občinskega programa varnosti.  

Občinski program varnosti vsebuje temeljna izhodišča za izvajanje operativnih nalog 

redarjev na terenu. Podlaga za izvajanje nalog je ocena varnostnih razmer in varnostne 

potrebe, ki obstajajo na tem  območju. Program obsega en strateški in pet operativnih 
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ciljev s predlogi aktivnosti in ukrepov naravnanih, da se ti cilji dosežejo. Temeljni cilj je 

vsekakor dvig kakovosti življenja in dela občanov ter dvig stopnje varnosti javnega 

prostora. Operativni cilji pa so naravnani po področjih: varnost cestnega prometa, varstvo 

javnega reda in miru, varnost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin, varnost 

zgradb in drugih objektov naravne in kulturne dediščine in varstvo okolja.  

Ugotovitve iz letnega poročila Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska 

Bistrica, Poljčane in Makole za preteklo koledarsko leto,  ki med drugim zajema poročilo 

o delu na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora ter vsebinsko predstavitev z 

analizo dela inšpekcijske in redarske službe na posameznih področjih dela, predstavljajo 

podlago za načrtovanje in izvajanje nalog, organom občinske uprave pa izhodišča za 

pripravo ustreznih podlag (občinskih predpisov, programov, usmeritev, naročil in 

podobno) za izboljšanje oz. odpravo pomanjkljivosti. 

 

 

V. FINANČNE POSLEDICE 

 

Sprejetje za občino ne predstavlja dodatnih finančnih obveznosti oz. ne spreminja že 

obstoječih finančnih obveznosti, ki jih imajo občine ustanoviteljice v razmerju do skupne 

občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, 

Poljčane in Makole. 

 

 

VI. PREDLOG SKLEPA 
 

     Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter   

     sprejme naslednji 

 

 

S K L E P 

 

Občinski  svet  Občine  Slovenska Bistrica se seznani s Poročilom o delu medobčinskega 

inšpektorata in redarstva ter sprejme oceno izvajanja občinskega programa varnosti 

Občine Slovenska Bistrica za leto 2017. 

 

 

 S spoštovanjem. 

 

                Pripravil: 

    mag. Robert VREČKO 

 

 

 

 

Dr. Ivan ŽAGAR 

župan 

Občine Slovenska Bistrica 

   Priloga: 

- Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in  redarstva z oceno izvajanja 

občinskega programa varnosti Občine Slovenska Bistrica v letu 2017 
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O B Č I N A 

SLOVENSKA  BISTRICA 

 

 

 

 

POROČILO O DELU MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA 

IN REDARSTVA Z OCENO IZVAJANJA OBČINSKEGA 

PROGRAMA VARNOSTI OBČINE SLOVENSKA BISTRICA V 

LETU 2017 

 
 

 

1. SPLOŠNO 
 

 

Inšpekcijske in redarske službe v lokalnih skupnostih opravljajo nadzor nad izvajanjem 

sprejetih odlokov občin ustanoviteljic, veljavne zakonodaje in podzakonskih predpisov v 

obsegu prenosa pristojnosti, v povezavi s postopkovnimi predpisi. Občine Slovenska Bistrica, 

Poljčane in Makole so z Odlokom o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva 

občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole, ustanovile skupno občinsko upravo za 

opravljanje nalog občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva. 

Namen vzpostavitve Medobčinskega inšpektorata in redarstva je tudi določiti enotne kriterije 

za zagotavljanje javne varnosti in opredeliti ukrepe, ki zagotavljajo javno varnost na območju 

občin ustanoviteljic ter načrtno zagotavljati kvaliteto javnega prostora v občini. Cilji 

delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva izhajajo iz občinskega programa varnosti. 

Določila  Zakona o občinskem redarstvu opredeljujejo občinski svet, kot občinski organ, ki na 

predlog župana sprejme občinski program varnosti, s katerim na podlagi ocene varnostnih 

razmer v občini podrobneje določi vrsto in obseg nalog občinskega redarstva. Po sprejemu  

programa varnosti pa je potrebno oceniti njegovo izvajanje.  Osnovni cilj OPV je zagotoviti 

zadovoljivo stanje javne varnosti oz. javnega reda in miru. Cilji programov so strateški in 

operativni. Prvi cilji opredeljujejo dvig kakovosti življenja in dela občanov ter dvig stopnje 

varnosti javnega prostora v  občini. Operativni cilji pa opredeljujejo varnost cestnega 

prometa, varstvo javnega reda in miru, varnost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin, 

varnost zgradb in drugih objektov naravne in kulturne dediščine ter varstvo okolja.  

mailto:obcina@slov-bistrica.si
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1.1 ZAPOSLENI, USPOSABLJANJE IN OPREMA 

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo je upravni in prekrškovni organ, ki ima sedež v Občini 

Slovenska Bistrica. V sedežni občini zaposleni v skupni občinski upravi  uporabljamo 

prostore v dvoriščni stavbi na Kolodvorski ulici 10 v Slovenski Bistrici. Organ pa ima v 

uporabi tudi pisarno v prostorih Občine Poljčane. 

V skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest organa skupne občinske uprave so v  

poročevalskem obdobju zaposleni trije redarji,  dve inšpektorici in inšpektor, ki je hkrati 

vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva. Organ vodi vodja skupne uprave, ki 

odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine 

ustanoviteljice, županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti 

pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.  

Z namenom strokovnega in zakonitega izvajanja nalog smo se zaposleni samoizobraževali in 

se udeležili organiziranih seminarjev s področne zakonodaje, ki jo uporabljamo pri svojem 

delu. Redarja sta se, kot določa Zakon o občinskem redarstvu, udeležila obdobnega 

usposabljanja na Policijski akademiji. Nadomestili  smo tudi izrabljene dele službene 

uniforme redarjev. V skladu s  finančnimi sredstvi in spremembo predpisov smo posodobili 

računalniško opremo. S posodabljanjem opreme bomo nadaljevali tudi v tem letu.  

 

1.2 FINANČNA SREDSTVA 

 

Za potrebe delovanja skupne občinske uprave so bila v letu  2017 načrtovana finančna 

sredstva v višini 266.500,00 €. Izdatki na tej postavki so znašali 228.606,00 €, kar predstavlja 

85,78 % načrtovanih sredstev. Z racionalno rabo  so bili  stroški delovanja skupne občinske 

uprave, nižji kot so bili načrtovani.  Sredstva so bila namenjena pokrivanju tekočih stroškov 

delovanja skupne občinske uprave in ostalih stroškov kot so pisarniški material, stroški 

izobraževanj in opreme. Prav tako se pričakuje, da bodo stroški skupnega organa, na podlagi 

26. člena Zakona o financiranju občin  sofinancirani iz državnih sredstev. 

Občina Slovenska Bistrica je tako, za leto 2016, za financiranje opravljanja nalog  skupne 

občinske uprave pridobila 69.510,50 € sofinancerskih sredstev.  

 

2. DELO INŠPEKCIJE 
 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo za občine ustanoviteljice opravlja upravne naloge 

inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov občin ustanoviteljic in pozitivne zakonodaje 

Republike Slovenije.  Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravlja inšpektor kot uradna 

oseba s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen 

inšpekcijski nadzor. Na podlagi Zakona o prekrških inšpektorji kot pooblaščene uradne osebe 

vodijo prekrškovne postopke, ki se uvedejo zoper storilce ob ugotovitvah kršitev, ki so v 

predpisih oziroma zakonih opredeljeni kot prekrški. Prekrškovni postopki se uvedejo na 

podlagi inšpekcijskega postopka, ali pa na podlagi pisnega predloga oškodovanca, državnega 

tožilca ali državnega organa, nosilca javnih pooblastil ali samoupravne lokalne skupnosti. 

 

2.1 NADZOR NAD IZVAJANJEM KOMUNALNIH DEJAVNOSTI 

 

Odpadkov je iz leta v leto več, tako le ti predstavljajo resen okoljevarstveni, gospodarski in 

finančni problem. Zaradi navedenega, je bil inšpekcijski nadzor v tem letu na področju 

ravnanja s komunalnimi odpadki usmerjen, k neustreznemu odlaganju odpadkov v zbiralnicah 

za ločeno zbiranje sekundarnih frakcij in nekontroliranemu odlaganju odpadkov v naravnem 
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okolju, sežiganju komunalnih odpadkov v naravnem okolju in  vključevanju fizičnih in 

pravnih subjektov v organiziran sistem ravnanja s komunalnimi odpadki skladno z določbami 

Zakona o varstvu okolja, Uredbe o ravnanju z odpadki in Odloka o ravnanju s komunalnimi 

odpadki v Občini Slovenska Bistrica.  Prav tako se je v letu 2017 izvajal nadzor nad 

zbiranjem in odvajanjem komunalnih odpadnih in padavinskih vod glede na določbe Odloka o 

odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Slovenska 

Bistrica in Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih 

naprav. Aktivnosti inšpekcije so bile usmerjene na območja, kjer so se na novo zgradili, ali 

obnovili kanalizacijski vodi, ki omogočajo priključitev na javno kanalizacijo in sicer 

priključitvi obstoječih objektov gospodinjstev, pravnih oseb, samostojnih podjetnikov 

posameznikov na javno kanalizacijo. Odlok namreč določa obveznost priključitve obstoječih 

objektov na javno kanalizacijo po izgradnji javne kanalizacije po pogojih soglasja izvajalca 

javne službe za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih vod.  Na območju 

oskrbe s pitno vodo se je izvajal inšpekcijski nadzor glede na določila Odloka o oskrbi z vodo 

na območju Občine Slovenska Bistrica v zvezi z nelegalnimi  priključitvami subjektov na 

vodovodno omrežje brez, ali v nasprotju z izdanim soglasjem izvajalca javne službe oskrbe s 

pitno vodo. Odlok o plakatiranju na območju Občine Slovenska Bistrica določa pridobivanje 

pravice uporabe lokacije za postavitev objektov in naprav za plakatiranje na javnih površinah. 

V ta namen se je izvajal nadzor nad postavitvijo objektov in naprav za plakatiranje.  

 

2.1.1  Opravljeni inšpekcijski nadzor na področju komunalnih dejavnosti 

 

 2016 2017 

Neustrezno odlaganje komunalnih odpadkov v zbiralnicah 7 5 

Neustrezno odlaganje komunalnih odpadkov v naravnem okolju 5 2 

Vključenost v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki 1 2 

Sežiganje odpadkov 1 2 

Rekonstrukcija kanalizacijskih priključkov za ločeno zbiranje in 

odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih vod                                                                                                

142 103 

Neustrezno priključevanje subjektov na vodovodno omrežje 1 1 

 

2.1.2 Ocena učinkovitosti izrečenih ukrepov in stanje na področju  

ravnanja s komunalnimi odpadki  

 

Pri inšpekcijskih ogledih s področja komunalnih dejavnosti opažamo, da so pri  zbiralnicah za 

ločene frakcije pogosto odloženi odpadki, vendar bistveno manj, kot v prejšnjih letih. Največ 

neustreznega odlaganja odpadkov smo zasledili na zbiralnicah v stanovanjskem delu  naselja  

Slovenska Bistrica. Z odlaganjem različnih odpadkov se srečujem ob glavni cesti v Veleniku. 

Ugotovili smo nepravilnosti pri odlaganju odpadkov v naravno okolje predvsem ob železniški 

progi izven naselja Črešnjevec. V sodelovanju z izvajalcem javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki t.j. Komunalo Slovenska Bistrica  d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 

12, 2310 Slovenska Bistrica so bili opravljeni inšpekcijski ogledi pri subjektih, ki se kljub 

opozorilu izvajalca, niso vključili v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki. Na področju  

oskrbe z vodo so bile ugotovljene nepravilnosti pri vodovodnih priključkih, ki so bili urejeni v 

nasprotju s soglasjem izvajalca, ali pa priključeni na vodovodno omrežje brez ustreznega 

soglasja. Na območju, kjer je zagotovljeno odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih 

vod na javno kanalizacijo in čistilno napravo je inšpekcija ukrepala pri uporabnikih poslovnih 

objektov, lokalov in stanovanjskih objektov, ki kljub pisnemu opozorilu izvajalca javne 
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službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod niso zagotovili rekonstrukcije kanalizacijskega 

priključka z ločenim zbiranjem in odvajanjem ter priključitvijo komunalnih odpadnih in 

padavinskih vod na javno kanalizacijo oziroma  niso opustili začasnih objektov za obdelavo 

komunalnih odpadnih vod (greznic). Gre predvsem za območje Pragerskega, Spodnje 

Polskave in Zgornje Polskave. Posamezniki pogosto želijo za daljši rok za priključitev, saj  

priključitev  predstavlja finančni zalogaj.  Pogosto se  pri tem srečujemo s primeri lastnikov 

zemljišč, ki sosedom ne dovolijo izvedbo rekonstrukcije kanalizacijskega priključka.  

 

2.2 NADZOR NAD OBČINSKIMI CESTAMI 

 

Nadzor nad vzdrževanjem in varstvom javnih cest je eno najpomembnejših področij 

inšpekcijskega nadzora Medobčinskega inšpektorata. Izhajajoč iz predpostavke, da morajo 

biti ceste vzdrževane tako, da omogočajo varen promet ter, da se ohranjajo, ali izboljšujejo 

njihove prometno tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi 

vplivi cestnega prometa ter, da se ohranja urejen videz cest je bilo delovanje inšpekcije 

usmerjeno na reševanje in odpravljanje različnih pomanjkljivosti na cestah tekom leta. 

Pri tem so se upoštevala določila Odloka o občinskih cestah v Občini Slovenska Bistrica, 

Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica, Pravilnika o rednem 

vzdrževanju javnih cest in določb Zakona o cestah, ki se uporabljajo za občinske ceste. 

2.2.1 Opravljeni inšpekcijski nadzor na področju občinskih cest 

     

 2016 2017 

Redna vzdrževalna in obnovitvena dela na občinskih cestah 8 12 

Postavitev ovir v cestnem svetu in varovalnem pasu občinskih cest 6 13 

Poškodbe na javni prometni infrastrukturi 2 3 

Neustrezno vzdrževanje rastja ob občinskih cestah 12 7 

Dovozni priključki na občinske ceste 1 1 

2.2.2 Ocena učinkovitosti izrečenih ukrepov in stanje na občinskih cestah 

       

Zagotovitev stalne prevoznosti občinskih cest je bistvenega pomena pri zagotavljanju 

nemotenega življenja in dela ljudi, zato je bilo potrebno v zimskem času v najboljšem 

možnem obsegu to tudi zagotoviti. Zaradi temperaturnih sprememb, povečanega prometa in 

vplivov posipnih materialov v zimskem času na vozišča so se pojavile zmrzlinske poškodbe 

cestišč. Poškodbe so se odražale v vseh elementih cest, najpogosteje kot udarne jame, 

posedanje vozišča, povečanje mrežnih poškodb vozišča, poškodovana prometna signalizacija 

in druge poškodbe, ki predstavljajo potencialno nevarnost za udeležence v prometu. Zaradi 

navedenega je inšpekcija posebno pozornost posvečala nadzoru nad zagotavljanjem rednega 

vzdrževanja občinskih cest. Redna vzdrževalna dela na kategoriziranih lokalnih cestah, zlasti 

pa na javnih poteh, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti  se, zaradi pomanjkanja finančnih 

sredstev opravljajo pomanjkljivo in nepravočasno z odstopanjem od standardov in 

normativov, ki urejajo redno vzdrževanje. To ima za posledico nevzdrževane bankine, slabo 

stanje vozišč z najrazličnejšimi poškodbami, zaraščene brežine, neurejeno odvodnjavanje, 

pomanjkanje prometne signalizacije in opreme, zmrzlinske poškodbe, neurejeni priključki, 

slaba preglednost v križiščih in na priključkih. Vse to so nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki 

ovirajo promet in ogrožajo prometno varnost na občinskih cestah. Predlagamo, da se razmisli 

o podelitvi koncesije  za opravljanje gospodarske javne službe za vzdrževanje javnih poti.  Na 

območju križišč in notranjih staneh cestnih krivin ob občinskih cestah je bila posebna 

pozornost usmerjena zoper lastnike nepremičnin, ki z rastjem zmanjšujejo pregledni trikotnik 
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oz. pregledno bermo z namenom, da se zagotovi neovirana preglednost na in ob občinskih 

cestah.  Z namenom, da se omeji uporaba cestnega sveta in da je cesta usposobljena za varen 

in neoviran promet, je inšpekcija posvečala posebno pozornost varstva cest s tem, da je 

ukrepala pri kršiteljih, ki v cestnem svetu, ali v varovalnem pasu občinskih cest gradijo, ali 

postavljajo ovire v nasprotju, ali brez soglasja pristojne službe občinske uprave, ki nimajo 

ustrezno urejenih dovoznih priključkov na cesto, ki na cestnem svetu in cestnem telesu 

izvajajo dela, ki niso v zvezi z rekonstrukcijo, obnavljanjem in rednim vzdrževanjem. V ta 

sklop spada tudi nadzor nad postavitvijo objektov in naprav za oglaševanje na javnih 

prometnih površinah.  

V Občini Slovenska Bistrica je podobno kot povsod v Sloveniji ogromno cest, ki jih je občina 

kategorizirala, zemljišča pa so v lasti zasebnikov. Tako je potrebno na področju izvajanja 

inšpekcijskega nadzora občinskih javnih cest in poti opozoriti na nekaj sodb oz. odločb 

Višjega sodišča RS: VSL sodba PRp 856/2013, Vrhovnega sodišča RS: sodba IV Ips 4/2014 

in Upravnega sodišča RS: UPRS III U 40/2013, ki se nanašajo na ne zmožnost ukrepanja 

inšpekcije na kategoriziranih javnih cestah in poteh, ki so v zasebni lasti. Iz ustavno sodne 

prakse namreč izhaja, da mora občina, če so zemljišča, po katerih naj bi potekala javna cesta v 

zasebni lasti, takšna zemljišča, pred kategorizacijo pridobiti s pravnim poslom oziroma v 

postopku razlastitve. Predlagamo pa tudi ureditev kategorizacije cest. Na Pragerskem je še 

nekategorizirana Murnova ulica.  Težavo predstavlja tudi neurejen status Ptujske ceste na 

Pragerskem, ki ni kategorizirana kot državna in ne kot občinska cesta.  

 
 

3. DELO REDARSTVA 
 

Zakon o občinskem redarstvu (ZORed) je organizacijski predpis, ki ureja pogoje za izvajanje 

redarskih pooblastil, same pristojnosti pa določajo področni zakoni, ki jih ZORed ne navaja, 

saj dopušča možnost, da bodo redarji dobili pristojnosti še za druga področja. Tako so redarji 

pozornost namenjali varnemu in neoviranemu cestnemu prometu v naseljih, varnosti cest in 

okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, varnosti na javnih poteh, rekreacijskih 

površinah in parkih, varnosti javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine ter 

vzdrževanju javnega reda in miru. Velik poudarek pri delu je bil na preventivnem delovanju  

v obliki opozarjanja in poučevanja. Preventivna oblika dela je prijaznejša in dostikrat 

učinkovitejša kot represivno nalaganje materialih obveznosti kršiteljem. Tako pri redarski, kot 

tudi pri inšpekcijski službi, je potrebno najti pravo ravnovesje med preventivno in represivno 

obliko dela. 

Iz tabele so razvidni ukrepi redarjev; 

     

 2016 2017 

Število ugotovljenih prekrškov 1126 1399 

Opozorila  739 972 

Izdana obvestila o prekršku 331 421 

Izdani plačilni nalogi 85 75 

 

 
3.1 NADZOR IN UREJANJE CESTNEGA PROMETA TER VAROVANJE 

CEST 

 

Glede na problematiko so redarji večino svojega dela opravili s področja mirujočega prometa. 

Največ kršitev s področja mirujočega prometa je bilo zaznanih v mestu Slovenska Bistrica. 

Pri tem izstopajo; dovozna pot pri Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica, Ljubljanska ulica, 
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Trg Svobode in območje industrijske cone. Na teh lokacijah je zabeleženih skoraj polovico 

vseh prekrškov. Prav tako opažamo, da lastniki stanovanjskih hiš pogosto parkirajo na javni 

cesti, namesto na lastnem dvorišču. Še vedno vozniki ne upoštevajo prometne signalizacije in 

vozila parkirajo na parkirnih  prostorih namenjenim invalidom. Vozilo na teh parkirnih mestih 

mora biti označeno s parkirno karto za invalidne osebe, ki jo izda Upravna enota. Med 

pristojnosti redarske službe sodi tudi nadzor ti. modrih con v mestu Slovenska Bistrica.  Pri 

čemer je bilo ugotovljenih 48 kršitev določil odloka. Pri tem je potrebno opozoriti na slabo 

vidne talne oznake na nekaterih parkiriščih. O čemer smo obvestili vzdrževalca.  Redarji so 

pri svojem delu zaznali tudi zapuščena vozila, tako so na območju Občine Slovenska Bistrica 

izdali  19   odredb na zapuščena vozila, ki so bila v predpisanem roku odstranjena s strani 

lastnikov. 

Pri delu se pogosto srečamo s težavo kam usmeriti tovorna vozila, ki ustavljajo in parkirajo v 

manj prometnih ulicah industrijske cone. Na tem območju je bili ugotovljenih 67 kršitev. V 

Slovenski Bistrici namreč ni urejenega parkirišča za tovorna vozila. Tako smo voznikom 

svetovali uporabo parkirišč na avtocestnih počivališčih. Zaradi onesnaženja cestišča, so 

redarji sedmim kršiteljem na kraju odredili, da ga počistijo oziroma  spravijo v prvotno stanje. 

Navedeno so upoštevali. V skladu z veljavnimi predpisi so jim bila izrečena opozorila. V 

skladu s pooblastili bodo občinski redarji  tudi v prihodnje izvajali nadzor  v bližini šol in 

vrtcev ter na območjih, kjer je velika gostota pešcev in kolesarjev, prav tako pa tudi tam, kjer 

to želijo in pričakujejo prebivalci. V kolikor bo izražena želja se bo na teh lokacijah izvajal 

tudi nadzor hitrosti. Sama prisotnost redarskega avtomobila in uniformiranih redarjev pri 

šolah v veliki meri vpliva na umirjanje prometa in s tem posledično na večjo varnost 

udeležencev v cestnem prometu. 

 
3.2 NADZOR NAD UREJENOSTJO OKOLJA IN VARSTVO JAVNEGA REDA 

IN MIRU 

 

Med nalogami medobčinskega inšpektorata in redarstva je tudi skrb za čisto, urejeno in varno 

okolje. Ob rednem delu na tem področju so redarji skupaj s policijo sodelovali v več 

poostrenih nadzorih, ki so se izvajali v večernem in nočnem času tako med tednom kot tudi 

ob koncu tedna. V področje varstva javnega reda uvrščamo tudi nadzore, katerih cilj je zaščita 

javne infrastrukture kot so parkovne klopi, otroška igrala, itd. ter varstvo naravne in kulturne 

dediščine. V ta namen se izvajajo obhodi objektov namenjenih kulturi in predstavitvi 

zgodovine ter zgodovinskih dogodkov in dejstev.  Redarji so izvajali nadzor na področjih 

vzdrževanja čistoče in urejenosti javnih površin, ravnanja s komunalnimi odpadki, 

nameščanja plakatov in  ravnanja vodnikov domačih živali. Občinski redarji imajo 

pristojnosti, pooblastila in naloge, da se aktivno vključijo v proces kontinuiranega 

zagotavljanja javnega reda in miru na območju Občine Slovenska Bistrica. Občinski redarji 

posebno skrb namenjajo  spoštovanju predpisov, ki se nanašajo na ohranjanje narave in 

razvrednotenje okolja.  Na kraju samem so izrekli  opozorilo petim kršiteljem, ki so odvržene 

odpadke odstranili. Obravnavali smo  deset kršitev določil, ki se nanašajo na neurejena 

zemljišča v bivalnem okolju. Lastniki zemljišč so v večini odredbe upoštevali in v določenem 

roku nepravilnosti odpravili. Zaznanih je bilo šest kršitev Odloka o javnem redu in miru v 

Občini Slovenska Bistrica, ki se nanašata na kurjenje v  bivalnem okolju. V Občini Slovenska 

Bistrica mladostniki,  za kraj druženja oziroma zadrževanja, izbirajo okolico osnovne šole s 

parkom ter dvorišče Srednje šole Slovenska Bistrica. Navedeno pa pomeni večje tveganje za  

vandalizem, kar redarji preprečujejo  s prisotnostjo na varnostno obremenjenih področjih.  

Predvsem v bivalnem delu mesta Slovenska Bistrica je bila posebna pozornost namenjena 

ravnanju vodnikom domačih živali, saj  ni dovoljeno puščati psov brez nadzora ter puščati 

njihovih iztrebkov  na javnih površinah. Ob zaznavi kršitve je bilo šestintridesetim kršiteljem  

odrejeno, da nepravilnosti odpravijo.  
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4. OSTALE AKTIVNOSTI 
 

V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole smo 

v  letu 2017 pri izvajanju zadanih nalog uspešno sodelovali s Policijsko postajo Slovenska 

Bistrica. Sodelovali smo pri projektu Varovana soseska Slovenska Bistrica, pri katerem 

sodelujemo z Varnostnim sosvetom, Policijsko postajo v Slovenski Bistrici in varnostno 

službo Aktiva varovanje d.d.. Ob večjih prireditvah sodelujemo pri urejanju prometa. 

Tradicionalno so občinski redarji izvajali naloge s tega področja dela v času ob Dnevu 

spomina na mrtve, ko je bistveno povečan promet v okolici pokopališč in je pogosto tudi 

spremenjen prometni režim. S Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu smo 

sodelovali pri izvajanju aktivnosti »varne šolske poti« ter tekmovanju osnovnošolcev »kaj veš 

o prometu?«. Sodelovali smo pri aktivnostih Javne agencije Republike Slovenije. Aktivno pa 

smo sodelovali tudi pri tednu mobilnosti.  

 

 

5.  ZAKLJUČEK 
 

Pomemben del našega vsakdana je aktivno sodelovanje  s  strokovnimi službami občinske 

uprave občine, Policijsko postajo Slovenska Bistrica, varnostno službo, republiškimi 

inšpektorati, zainteresiranimi krajevnim skupnostmi, Varnostnim sosvetom Občine Slovenska 

Bistrica, Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in občani. Dnevno smo se 

odzivali na sugestije občanov o zaznanih nepravilnostih in kršitvah predpisov ter tako izvajali 

varovanje cest, okolja, naravne in kulturne dediščine. Občani so se na inšpekcijo 

Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole v letu 

2017 obračali z najrazličnejšimi problemi, predvsem po telefonu in osebno, kakor tudi s 

pisnimi prijavami. Vedno smo jim prisluhnili in skušali njihov problem rešiti. Trudili smo se 

podati vsaj osnovne informacije. Kršitve, za katere Medobčinska inšpekcija ni pristojna, smo 

skladno z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku odstopili v reševanje pristojnim 

inšpekcijskim službam. Država  občinski inšpektorat in redarstvo pooblaščajo za nadzor 

vedno večjega števila predpisov, kar pa je v praksi težko izvajati ob hkratnem neusklajenem 

povečevanju obsega kadrovskih resursov. Tudi v prihodnje se bomo trudili, da bo inšpekcijski 

in redarski nadzor učinkovit. V enaki meri kot do sedaj bomo delovali preventivno, z 

namenom zagotoviti spoštovanje pravnih predpisov in s tem zadovoljstva  prebivalcev lokalne 

skupnosti. Pozornost bomo namenili osveščanju ljudi, komunikaciji z njimi in preventivnemu 

delovanju. Trudili se bomo, da delo naše službe čim bolj približamo pričakovanjem in 

potrebam občanov ter jim pokažemo, da je namen delovanja naše službe predvsem 

preventiva. Cilj inšpekcijskega in redarskega nadzora bo usmerjen predvsem k preprečevanju 

kršitev in  situacij, pri katerih lahko pride do pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki bi lahko 

imele škodljive posledice ali pa povzročile nejevoljo občanov.  

 

S spoštovanjem! 

 

         

Pripravil  mag. Robert Vrečko s sodelavci 
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