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O B Č I N A 

SLOVENSKA  BISTRICA 

 

 

 

 

ZADEVA: POROČILO O DELU MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN    

REDARSTVA OBČIN SLOVENSKA BISTRICA, POLJČANE IN 

MAKOLE NA OBMOČJU OBČINE SLOVENSKA BISTRICA V LETU 

2014  
 

 

1. UVOD 

 

 

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. 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja za občine ustanoviteljice upravne naloge 

inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov občin 

ustanoviteljic, skladno z zakonom ter naloge občinskega redarstva. Medobčinski inšpektorat 

in redarstvo je prekrškovni organ. Vodi inšpekcijske in prekrškovne postopke v občinah 

ustanoviteljicah.  Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa, kot organ 

tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. Pristojen je za 

odločanje na 1. stopnji v upravnih, v strokovnih in drugih zadevah, za katere je organiziran, v 

skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi. Na drugi stopnji pa odloča župan tiste občine, v 

katere krajevno pristojnost posamezna zadeva spada.  

 

 

1.1 FINANČNA SREDSTVA 

 

V  letu 2014 so bila za delovanje skupne občinske uprave načrtovana sredstva v višini 

210.000,00 €.  Izdatki na tej postavki  pa so znašali 191.122,00 €, kar znaša 91, 01 % glede na 

načrtovana sredstva. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Ob%C4%8Dina_Makole_grb.gif
mailto:obcina@slov-bistrica.si
http://www.slovenska-bistrica.si/


 

 

 

Sredstva so bila namenjena pokrivanju tekočih stroškov delovanja skupne občinske uprave in 

ostalih stroškov kot so pisarniški material, stroški izobraževanj in usposabljanj, uniforme in 

službene obleke.  

Prav tako se pričakuje, da bodo stroški skupnega organa, na podlagi 26. člena Zakona o 

financiranju občin (Uradni list RS, št.: 123/2006 in 57/2008) sofinancirani iz državnih 

sredstev. 

 

 

1.2 ZAPOSLENI, USPOSABLJANJE IN OPREMA 

 

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. V sedežni občini zaposleni v skupni občinski 

upravi  uporabljamo prostore na Trgu Svobode 5 v Slovenski Bistrici.  

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 udeležila obdobnega usposabljanja, kot določa Zakon o občinskem 

redarstvu.  

Nadomestili pa smo tudi izrabljene dele službene uniforme redarjev. Delno smo posodobili 

računalniško opremo, s čimer bomo nadaljevali tudi v tem letu.  

 

 

2. DELO INŠPEKCIJE 

 

2.1 NADZOR NAD IZVAJANJEM KOMUNALNIH DEJAVNOSTI 

 

Izvajali smo nadzor nad tako imenovanimi komunalnimi področji, glede na določila Odloka o 

ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Slovenska Bistrica (Ur. list RS, št. 79/09), Odloka 

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

Slovenska Bistrica (Ur. list RS, št. 73/08), Odloka o oskrbi z vodo na območju Občine 

Slovenska Bistrica (Ur. list RS, št. 73/08), Odloka o plakatiranju na območju Občine 

Slovenska Bistrica (Ur. list RS, št. 41/97, 72/99, 73/03, 4/08), Odloka o pokopališkem redu na 

območju Občine Slovenska Bistrica (Ur. list SRS, št 36/88),  kot so: 

 

 ravnanje s komunalnimi odpadki  

 odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih vod  

 oskrba s pitno vodo 

 postavitev naprav za plakatiranje  

 

 

Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki so bile aktivnosti inšpekcije usmerjene na 

področje ravnanja s komunalnimi odpadki, saj se z odpadki srečujemo dnevno, skoraj na 

vsakem koraku. Odpadek je vsaka snov ali predmet, ki ga zavržemo, nameravamo ali moramo 

zavreči. Ko ugotovimo, da snov ali predmet nimata več uporabne vrednosti za nas, še ne 

pomeni, da snov ali predmet nimata uporabne vrednosti za nekoga drugega. Ker je odpadkov 

iz leta v leto več,  le ti predstavljajo resen okoljevarstveni, gospodarski in finančni problem. Z 

nepravilnim ravnanjem odpadkov (z zmanjševanjem in z zbiranjem ter ločevanjem na izvoru, 

sežiganjem in nekontroliranim odlaganjem v naravno okolje) povzročamo prekomerne 

emisije v okolje, kot so emisije toplogrednih plinov in izcednih vod. Če odpadke 

negospodarno odlagamo in z njimi nepravilno ravnamo, spreminjamo naš življenjski prostor v 

eno samo veliko odlagališče odpadkov. 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 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 2014 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 Slov. Bistrica (Ur. list RS, št. 73/08) in Uredbe o emisiji 

snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. list RS, št. 

98/07). 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. Glede na predlog izvajalca javne službe odvajanja in 

čiščenja odpadnih vod je bilo prav tako pregledanih nekaj naprav za čiščenje odpadnih vod na 

območju brez javne kanalizacije, zaradi preverbe skladnosti gradnje teh naprav s projektnimi 

pogoji soglasodajalca. 

Na območju oskrbe s pitno vodo se je izvajal inšpekcijski nadzor glede na določila Odloka o 

oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica (Ur. list RS, št. 73/08) v zvezi z 

nelegalnimi  priključitvami subjektov na vodovodno omrežje brez ali v nasprotju z izdanim 

soglasjem izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo oziroma s postavitvijo objektov na 

vodovodnih vodih.  

Odlok o plakatiranju na območju Občine Slovenska Bistrica (Ur. list RS, št. 41/97, 72/99, 

73/03, 4/08) določa pridobivanje pravice uporabe lokacije za postavitev objektov in naprav za 

plakatiranje na javnih površinah. V ta namen se je v letu 2014 izvajal nadzor nad postavitvijo 

objektov in naprav za plakatiranje (premični panoji). 

 

Opravljeni inšpekcijski nadzor na področju komunalnih dejavnosti 

 

Neustrezno odlaganje komunalnih odpadkov v zbiralnicah 3 

Neustrezno odlaganje komunalnih odpadkov v naravnem okolju 8 

Vključenost v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki 19 

Sežiganje odpadkov 5 

Rekonstrukcija kanalizacijskih priključkov za ločeno zbiranje in odvajanje 

komunalnih odpadnih in padavinskih vod                                                                                                

44 

Preverba skladnosti naprav za čiščenje in odvajanje komunalnih odpadnih in 

padavinskih vod pri gradbenih objektih s projektnimi pogoji soglasodajalca                                      

1 

Neustrezno priključevanje subjektov na vodovodno omrežje 5 

Postavitev objektov za plakatiranje na javnih površinah brez soglasja 1 

 

Ocena učinkovitosti izrečenih ukrepov in stanje na področju  ravnanja 

s komunalnimi odpadki  

 

Pri inšpekcijskih ogledih so ugotovljene naslednje nepravilnosti: 

 

Okrog zbiralnic za ločene frakcije se pogosto odlagajo odpadki, vendar bistveno manj kot v 

prejšnjih letih. Pri tem je bilo ugotovljeno, da povzročitelji odpadkov na podeželju skrbno 

sortirajo sekundarne frakcije in ne odlagajo preostankov odpadkov okrog zabojnikov za 



 

 

 

ločene frakcije. Popolnoma drugačno stanje glede sortiranja in odlaganja sekundarnih frakcij 

je na zbiralnicah v mestu Slovenska Bistrica. Na mestih, kjer je izvajalec v prejšnjem letu 

odstranil ali prestavil zbiralnice za ločene frakcije, so se razmere bistveno izboljšale. Največ 

neustreznega odlaganja odpadkov smo zasledili na zbiralnicah v stanovanjskem delu  naselja  

Slovenska Bistrica. Se je pa stanje v primerjavi z letom poprej precej izboljšalo. Problem je 

poleg ekološke zavesti potrebno pripisati dejstvu, da je za pravilno odlaganje v takem 

zabojniku praviloma odgovorno 60-80 stanovalcev, ki bivajo v stanovanjskem bloku.  

V sodelovanju z izvajalcem javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki t.j. Komunalo 

Slovenska Bistrica  d.o.o., Ul. Pohorskega bataljona 12, 2310 Slov. Bistrica so bili opravljeni 

inšpekcijski ogledi pri subjektih, ki se kljub opozorilu izvajalca niso vključili v sistem 

ravnanja s komunalnimi odpadki. Ugotovljeno je, da se zaradi ekonomske krize pojavlja iz 

leta v leto več posameznikov, ki se niso pripravljeni vključiti v organiziran sistem ravnanja s 

komunalnimi odpadki in v inšpekcijskih ter prekrškovnih postopkih uporabljajo vsa 

razpoložljiva pravna sredstva, da postopke zavlačujejo.  

Kljub pisnim opozorilom v javnih občilih je ugotovljeno, da občani še vedno nadaljujejo s 

kurjenjem odpadkov predvsem embalaže.  

Na območju, kjer je zagotovljeno odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih vod na 

javno kanalizacijo (čistilno napravo) je inšpekcija ukrepala pri uporabnikih poslovnih 

objektov, lokalov in stanovanjskih objektov, ki kljub pisnemu opozorilu izvajalca javne 

službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod niso zagotovili rekonstrukcijo 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). Pogosto se srečujemo s primeri lastnikov zemljišč, ki 

sosedom ne dovolijo izvedbo rekonstrukcije kanalizacijskega priključka na zasebnem 

zemljišču.  

Pri odvajanju komunalnih odpadnih vod izven naselja Slovenske Bistrice (na področjih, kjer 

ni zgrajena javna kanalizacija) se povečuje število pritožb v zvezi z emisijo odpadnih vod na 

zasebnih zemljiščih. V preteklosti so se brez kakršnekoli tehnične dokumentacije gradili 

kanalizacijski vodi v obstoječe obcestne jarke. Iztoki iz kanalizacijskih vodov pa so 

največkrat speljani na nižje ležeča zasebna zemljišča. Lastniki oškodovanih zemljišč 

zahtevajo, da se navedene nepravilnosti odpravijo. Pri tem pa zaostreni medsebojni lastniški 

odnosi prijaviteljev in lastnikov zemljišč, po katerih naj bi se uredilo odvodnjavanje 

komunalnih odpadnih vod povzročajo nerešljive probleme. 

V prihodnosti pričakujemo povečanje problematike odvajanja komunalnih odpadnih vod na 

območjih, kjer javna kanalizacija ne bo zgrajena in sicer, ko bodo potekli prehodni roki, ki 

predpisujejo emisijo snovi iz malih komunalnih čistilnih naprav. Na teh območjih bo potrebno 

obstoječe greznice ukiniti in zagotoviti  čiščenje odpadnih komunalnih vod v mali čistilni 

napravi ali greznici brez odtoka (leto 2015 oziroma 2017). V ta namen ponovno apeliramo, da 

se aktivnosti krajevnih skupnosti, strokovnih služb občinske uprave in krajanov usmerijo v 

možnosti izgradnje skupnih rastlinskih čistilnih naprav ali pa malih komunalnih čistilnih 

naprav, ki bodo omogočale čiščenje odpadnih komunalnih vod za več gospodinjstev. 

V tem letu je izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo na inšpekcijo podal nekaj prijav o 

nelegalnem priključevanju objektov na vodovodno omrežje. Pri inšpekcijskem nadzoru je bilo 

ugotovljeno, da socialno šibki ljudje odstranijo varovalo pred vodomerom in spremenijo smer 

vodomera. Nekaj je bilo ugotovljenih tudi vodovodnih priključkov, ki so bili urejeni v 

nasprotju s soglasjem izvajalca ali pa priključeni na vodovodno omrežje brez soglasja.  

 

 

 

 



 

 

 

2.2 NADZOR NAD OBČINSKIMI CESTAMI 

 

Prioritetno se je izvajal nadzor rednega vzdrževanja in varstva nad kategoriziranimi 

občinskimi cestami in posegi v cestnem svetu ter varovalnem pasu občinskih cest glede na 

določila Odloka o občinskih cestah v Občini Slovenska Bistrica (Ur. list RS, št. 6/99, 4/08), 

Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slov. Bistrica (Ur. list RS, št. 8/99), 

Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih 

cest (Ur. list RS, št. 62/98), Odloka o zimski službi v Občini Slovenska Bistrica (Ur. list SRS, 

št. 31/86), Zakona o pravilih cestnega prometa (Ur. list RS, št. 109/10, 57/2012 in 111/2013) 

in določb Zakona o cestah (Ur. list RS, št. 109/10 in 48/2012), ki se neposredno uporabljajo 

za občinske ceste. 

 

      2.2.1 Opravljeni inšpekcijski nadzor na področju občinskih cest 

     

 

Redna vzdrževalna in obnovitvena dela na občinskih cestah 14 

Postavitev ovir v cestnem svetu in varovalnem pasu občinskih cest 10 

Poškodbe na javni prometni infrastrukturi 11 

Neustrezno vzdrževanje rastja ob občinskih cestah 10 

Zapore na občinskih cestah 3 

Dovozni priključki na občinske ceste 1 

Neurejeno odvodnjavanje 4 

 

Ocena učinkovitosti izrečenih ukrepov in stanje na občinskih cestah 

       

Pri inšpekcijskih ogledih so ugotovljene naslednje nepravilnosti: 

 

V letu 2014 je bilo višinsko območje Občine Slovenska Bistrica kar nekaj časa prekrito s 

snežno odejo. 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 v precej povečanem 

obsegu kot leta nazaj, 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.  

Prav tako je bilo v letu 2014  ugotovljenih več poškodb cestnega telesa zaradi spravila in 

vlake lesa, ki se največkrat izvaja v zimskem času ali zgodnjem spomladanskem času, ko je 

teren še nestabilen oziroma razmočen, kar še dodatno poslabša stabilnost in varnost vozišč, 

bankin ter odvodnih jarkov. Povečana sečnja je tudi, zaradi posledic žleda, ki je povzročil 



 

 

 

ogromno škode v gozdovih.  Izvajalci sečnje ali odvoza lesa si pred pričetkom del pridobijo 

soglasje upravljavca občinskih cest. Težave nastanejo, ker si lastniki ob cestah na gozdnih 

zemljiščih ne uredijo deponij za odlaganje lesa. Prevoz in sečnja lesa se izvaja s prekomerno 

obremenjenimi vozili. Poškodbe na že poškodovanih voziščih tudi ni preprosto dokazati, 

razen v primeru izrazitih poškodb, kot so odlomni robovi in izrivi vozišč, kolesnic na voziščih 

in bankinah in uničenih odvodnih jarkih. Pri že obstoječih mrežastih razpokah vozišč in 

posedkih pa je dokazljivost dodatnih poškodb, ki nastanejo zaradi dodatnih prometnih 

obremenitev izrazito otežena, saj ne obstajajo fotografije o stanju vozišč pred posegom. 

Zraven tega pa se po navedenih cestnih odsekih vsakodnevno izvaja še prevoz z ostalimi 

tovornimi vozili in delovnimi stroji, ki s svojo maso na že poškodovanih voziščih prav tako 

pripomorejo k utrujanju voziščne konstrukcije.  

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 

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 izvajajo na cestnem svetu in cestnem telesu 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 so pa v lasti zasebnikov. V praksi se pojavlja vedno več primerov, da lastniki 

zemljišč, po katerih poteka trasa obstoječe kategorizirane poti, ne dovolijo, da se na njih 

zagotovijo vzdrževalna, kaj šele obnovitvena dela. Z najrazličnejšimi ovirami (traktorji, 

avtomobili) preprečujejo vzdrževalcu dela na cesti. Za nemoten in varen promet na občinskih 

cestah torej prometno varnost pa je zakonsko odgovorna lokalna skupnost. Zaradi navedenega 

se ponovno podaja predlog po zemljiškoknjižni ureditvi stanja na področju kategoriziranih 

občinskih cest. 

 

 

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. 

V letu 2014 je bilo v Občini Slovenska Bistrica na področju redarstva 1164 zaznanih 

prekrškov. Od tega je bilo 780 izrečenih opozoril,   292  obvestil o prekrških in 92 izdanih 

plačilnih nalogov. Večina teh prekrškov se nanaša na kršitev cestnoprometnih predpisov.  Na 

plačilne naloge izdane v letu 2014 sta bila podana 2 ugovora.   

 



 

 

 

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, 

Trg svobode in območje industrijske cone . Na teh lokacijah je zabeleženih skoraj polovico 

vseh prekrškov.  

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

Slovenska Bistrica izdali 20 odredb na zapuščena vozila, ki so bila v predpisanem roku 

odstranjena s strani lastnikov. 

Zaradi onesnaženja cestišča so redarji trem 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. 

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

manj prometnih ulicah industrijske cone. V Slovenski Bistrici namreč ni urejenega parkirišča 

za tovorna vozila. Tako smo voznikom svetovali uporabo parkirišča v Račah. 

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

tem je potrebno opozoriti na slabo vidne talne oznake na nekaterih parkiriščih. O čemer smo 

obvestili vzdrževalca. 

 
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.  Redarji so izvajali nadzor na področjih vzdrževanja čistoče in urejenosti javnih 

površin, ravnanja s komunalnimi odpadki, nameščanja plakatov in  ravnanja vodnikov 

domačih živali. 

Redarji se pri svojem delu pogosto srečujejo s posamezniki, ki na javnih površinah 

odmetavajo cigaretne ogorke, plastenke in ostale odpadke. Na kraju samem se jim je izreklo 

več ustnih opozoril, tako da so odvržene odpadke sami odstranili.  

Pri plakatiranju opažamo, da  posamezniki in podjetja velikokrat potrebna soglasja pridobijo  

šele ko se jih pozove ali obvesti. Tako smo obravnavali pet kršitev Odloka o plakatiranju na 

območju Občine Slovenska Bistrica. 

Obravnavali smo pet kršitev določil, ki se nanašajo na neurejena zemljišča v bivalnem okolju. 

Lastniki zemljišč so v večini odredbe upoštevali in v določenem roku nepravilnosti odpravili.  

Zaznani sta bili  kršitvi Odloka o javnem redu in miru v Občini Slovenska Bistrica, ki se 

nanašata na kurjenje v  bivalnem okolju. Kršitelji je bil izdan plačilni nalog. 

Naveden odlok prepoveduje uporabo kosilnic ob nedeljah in praznikih, ki so dela prosti dnevi, 

zaradi česar je bil kršitelju izdan plačilni nalog. 

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

ravnanju vodnikom domačih živali, saj  ni dovoljeno puščati iztrebkov domačih živali na 

javnih površinah. Ob zaznavi kršitve so bile devetnajstim posameznikom  izrečene odredbe, 

da poskrbijo za iztrebke.  

 

4. OSTALE AKTIVNOSTI 

 

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

v  letu 2014 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, tukajšnjo policijsko postajo in varnostno službo Varnost 

d.d.. 

S Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu smo sodelovali pri izvajanju aktivnosti 

»varne šolske poti« ter tekmovanju osnovnošolcev »kaj veš o prometu?«. Aktivno pa smo 

sodelovali tudi pri tednu mobilnosti. 

Sodelovali smo pri aktivnostih Javne agencije Republike Slovenije pri akciji »Ustavi se vlak 

se ne more«. 

 

5.  ZAKLJUČEK 

 

Pomemben del našega vsakdana je aktivno sodelovanje  s  strokovnimi službami občinske 

uprave občine, Policijsko postajo Slovenska Bistrica, republiškimi inšpektorati, 

zainteresiranimi krajevnim skupnostmi, Varnostnim sosvetom Občine Slovenska Bistrica, 

Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in občani. Občani so se na inšpekcijo 

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

2014 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, odgovore, nasvete, usmeritve. Občani zahtevajo hitro in 

učinkovito ukrepanje. Mnogokrat pa so te zahteve nerealne, saj veliko ljudi ne pozna 

pristojnosti Medobčinske inšpekcije in ostalih državnih inšpektoratov. Kršitve, za katere 

Medobčinska inšpekcija ni pristojna (gradnja in obnova objektov in naprav, reja živali, 

vprašanja s področja lastninskih pravic, vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju, 

odlaganje zemljine, gradbenih odpadkov in salonitnih plošč v naravnem okolju, hrup v 

naravnem okolju, emisije iz avtopralnic in malih kurilnih naprav, odlaganje gnojevke na 

kmetijska zemljišča…) smo skladno z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku 

odstopili v pristojno reševanje Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje, 

Inšpektoratu za infrastrukturo, promet, energetiko in prostor in Veterinarskemu inšpektoratu.  

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 uporabnikov, zaposlenih in širše družbene skupnosti. Tudi v 

prihodnje bomo veliko pozornosti namenili osveščanju ljudi, komunikaciji z njimi in 

preventivnemu delovanju.  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 za ljudi, premoženje, skupnost, ali pa tudi samo 

povzročile nejevoljo občanov.  

 

S spoštovanjem! 

         

 

Pripravil mag. Robert Vrečko s sodelavci 


