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1 SPLOSNO

Obdine Rogaska Slatina, Rogatec, Poddetrtek, Smarje pri Jelsah in Kozje so z Odlokom o
ustanovitvi Medobdinskega inSpektorata in redarstva ob6ln Roga5ka Slatina, Rogatec, Podaetrtek,
Smarje pri Jel5ah in Kozje (Ur. list RS, St. 87t2015) ustanovile skupno obdinsko up,avo za
opravljanje nalog obdinske uprave na podrodju obdinske inSpekcije in obeinskega redarstva. Od
14. novembra 2019 ima skupna obcinska uprava na podlagi Odloka o spremembah Odloka o
ustanovitvi organa skupne obdinske uprave Medobainskega inspektorata in redarstva obdin
Roga5ka Slatina, Rogatec, Poddetrtek. Smarje pri JelSah in Kozje (Ur. list RS, St. 65/20'19)
pristojnost opravljati naloge 5e na podrodju varstva okolja, urejanje prostora in urejanje prometa.
Sedez skupne obdinske uprave je na lzletniski ulici 2, Rogaska Slatina.

Obdina Rogaska Slatina se razprostira na obmodju 71,5 km2 in vkljuduje 41 naselij, v katerih iivi
okoli 11.200 prebivalcev. Na obmodju obdine je okoli 213 km obdinskih cest.
Obmodja obeine Rogatec je za okoli40 km2 in je ena od manjsih obdin v Sloveniji. lma devet naselij,
v katerih Zivi skupno okoli 3.100 prebivalcev. Na obmodju obdine je okoli 93 km ob6inskih cest.
Obmodje obdine Podeetrtek se razprostira na okoli 61 km2. V 26 naseljih Zivi okoli 3.500
prebivalcev. Na obmodju obdine je okoli 168 km obdinskih cest.
Obmo6je obdine Smarje pri Jelsah se razprostira na povrsini 107,7 km2, kjer se nahaja 77 naselij.
Skupno na obmoeju obdine Zivi okoli 10.400 prebivalcev. Na obmodju ob6ine .je okoli 339 km
obdinskih cest.
Obmodje obdine Kozje se razprostira na povrsini okoli 90 km2, kier se nahaja 23 naselij. Skupno
na obmodju obdine Zivi okoli 3.200 prebivalcev. Na obmodju ob6ine je okoli 173 km obdinskih cest.

Medobdinski inspektorat in redarstvo na obmocju obdin opravlja upravne naloge inspekciiskega
nadzora nad izvajanjem obdinskih predpisov in drugih aktov obein ustanoviteljic, skladno z
zakonom, naloge obdinskega redarstva, skladno z zakonom in s sprejetim Skupnim obdinskim
programom varnosti. Skupna obdinska uprava je prekrskovni organ, prav tako pa vodi inspekcijske
in prekr5kovne postopke. Pri odlodanju v upravnih zadevah iz obainske pristojnosti nastopa kot
organ liste ob6ine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost zadeva spada. V skladu s svojimi
pooblastili in pristojnostmije pristojen za odlo6anje na prvi stopnji v upravnih, v strokovnih in drugih
zadevah, za katere je organiziran. Na drugi stopnji o upravnih zadevah odloeajo Zupani obain
ustanoviteljic.

V skladu z aktom o sistemizacui delovnih mest organa skupne obdinske uprave sta v poroianem
obdobju bila zaposlena dva redarja in dva inspektor.ia, eden od inSpektorjev je bil vodja
medobeinskega inSpektorata in redarstva.

2 FINANENO MATERIALNE ZADEVE

V letu 2019 so bila v prora6unu Obdine Roga5ka Slatina (sede2na obeina) predvidena sredstva za
izdatke v visini 113.460 EUR, dejanski izdatki pa so bili v visini 112.876 EUR. Na podlagi odloka o
ustanovitvi Medobdinskega inSpektorata in redarstva obdin Rogaska slatina, Rogatec, poddetrteK

J

Skupna obdinska uprava medobiinskega in5pektorata in redarstva je imela poslovni das le v
dopoldanskem dasu med delavniki, inSpektorji in redarji pa so ob6anom bili dosegljivi preko
elektronskih naslovov in telefonskih Stevilk, ki so bile javno objavljene na spletnih straneh obdin
ustanoviteljic. Na vseh petih ob6inah so bile organizirane tudi uradne ure za obdane. Na Ob6ini
Roga3ka Slatina in Obdini Smarje pri Jel5ah so te bile vsak ponedeljek, sredo in petek, na Ob6ini
Rogatec ob torkih, na Obaini Podaetrtek in Kozje pa ob detrtkih. Zaradi obse2nosti in bolj6e
dosegljivosti obdanom je bil eden inspektor pretezni del delovnega dasa razporejen na obmodje
obdine Smarje pri Jel5ah, kjerje tudi imel na razpolago pogoje za pisarni5ko poslovanje.
Glede na potrebe je redarska sluzba naloge opravljala tudi v popoldanskem 6asu, ter tudi ob
sobotah, nedeljah in praznikih (Sportne prireditve, prireditve na cesti, zakljudek Solskega leta ipd.).



Smarje pri JelSah in Kozje se vsi stroski delovanja sofinancirajo s strani vseh petih obdin v
procentualnem razmerju; 32132112112112. Ob6ine soustanoviteljice so za financiranje delovanje
skupne obeinske uprave v letu 2019 prispevale:

- Ob6ina Rogaska Slatina 37.067 evrov,
- Obdina Smarje pri Jelsah 35.675 eurov (razlika do 37.067 evrov pladana v letu 2020),
- Obeina Rogatec, Obdina Poddetrtek in obdina Kozje pa vsaka po 13.378 eurov.

Sredstva so b'la namenjena pokrivanju tekodih stro5kov delovanja skupne obdinske uprave (pla6e
in prispevki od plad) ter materialnih stroskov, kot so pisamiski material, strojna in programska
radunalniSka oprema, stroski izobrazevanj in usposabljanj, eisdenju uniforme, stroskom dveh
sluibenih vozil ipd. Del materialnih stroskov skupnega organa, navedenih v prvem odstavku, bo
obdinam na podlagi 26. dlena Zakona o financiranju obdin povrnjenih iz sredstev dr2avnega
prora6una.

Medob6inski organ je v letu 20'19 uporabljal dve sluibeni vozili: eno civilno vozilo (Renault Megane)
in eno vozilo redarstva (Skoda Rapid). Za komunikacijo je organ uporabljal Stiri sluibene mobilne
aparate, ki so sluzili tudi kot strojna oprema z namesdeno aplikacijo za zajem prekrskov na terenu.
Pri delu je nu.ino potrebna radunalniska oprema in razne racunalniske aplikaclie, s katerimi
upravljajo razna podjetja, oz. drzavni organi kot upravljavci evidenc (razna ministrstva). Te
aplikacije uporabljata tako inSpektorja, kot redarja (prekrikovni program, centralni register
prebivalstva, geografski informacUski sistem, e-izvrsbe, UJP-net, evidenco registriranih motomih
vozil, evidenca osebnih listin ipd.).
Organ v skladu z dogovorom je brezpladno uporabl.jal pisarniSke prostore obdin, doloden pisarniSki
material, stacionamo telefonijo ipd.

> nadzor cestnega prometa v naseljih,
! varovanje cest in okolja v naseljih in na obdinskih cestah zunaj naselij,
> skrbeti za varnost na obainskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih povrsinah,
! varovatijavno premo2enje, naravno in kulturno dedisdine,
> vzddevali javni red in mir.

Zakon o obdinskem redarstvu (ZORed) .ie organizacijski predpis, ki ureja pogoje za izv4arye
redarskih pooblastil, same pristojnosti pa dolotajo podrodni zakoni, ki jih ZORed ne navaja, saj
dopusca moznost, da bodo redarji dobili pristojnosti Se za druga podrodja. Redarska sluzba svoje
naloge opravlja tudi na podlagi sprejetega skupnega Obdinskega programa varnosti, ki je bil
objavljen v Uradnem listu. ZORed dolo6a pooblastila za izvajanje nalog, kijih imajo obainski redarji,
ta pa so:

) opozorilo,
> ustna odredba,
) ugotavljanje istovetnosti,
) vamostni pregled osebe,
> zaseg predmetov,
> zadr2anje storilca prekrika in kaznivega dejanja,
) uporaba fizi6ne sile, sredstev za vklepanje in vezanje in plinskega razpr5ilca

Zakon o prekrskih, ki je prav tako organazacijski predpis, dolo6a, da o prekrskih odlocajo
prekrSkovni organi, katerih del so tudi pooblaSdene uradne osebe obdinskih redarstev, s 6imer je
redarjem dano pooblastilo, da odlodajo o prekrskih v postopku z izdajo plaeilnega naloga. V kolikor
redar izpolnjuje zakonske pogoje lahko odlo6a in izdaja ludi odloebe o prekr5ku (stopnja izobrazbe,
strokovni izpit).
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3 MEDOBEINSKOREDARSTVO

Na obmodju vseh petih obdin sta medobcinska redarja opravljala naloge skladno s svojimi
pristojnostmi:



Na podlagi pooblastil in pristojnosti iz zgoraj omenjenih predpisov sta medobdinska redarja
delovala in izvalala nadzor predvsem na naslednjih podro6jih:

> nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili na javnih prometnih, zelenih in drugih
povrSinah,

D ugotavljanje istovetnosti storilcev prekr5kov;
> izrek globe za prekrske;
> izdajanje plaailnih nalogov in obvestil o prekrskih krsiteljem;
! posredovanje ugovorov prekrskovnemu organu, katere so krsitelji podali v roku na izdan

pla6ilni nalog v postopkih o prekrsku in o katerih je nadalje prekrskovni organ odlodal v
hitrem postopku z odlodbo o prekrSku;

> podajanje predlogov za izterjavo glob pristojnem organu za izterjavo (FURS);
> opozarjanje na laije krsitve predpisov ter v sodelovanju s sluzbami s komunalnega

podrodja zagotavljanje primemega stanja javnih povrsin;
> sodelovanje s Svetom za preventive in vzgojo v cestnem prometu pri preventivnih akcijah

na podrodiu mirujodega prometa, predvsem osvesdanja l.iudi, da v primeru napa6nega
parkiranja nemalokrat ogro2ajo druge udele2ence v cestnem prometu (pe5ce, kolesarje,
invalide ipd.);

> v sodelovanju s policUo izvalanle preventivnih akcU za zagotavljanje vedjega reda na
podrodju mirujodega prometa in uspesno sodelovanje na terenu pri skupnih akcUah;

) sodelovanje pri pripravi predpisov s podro6ja cestnega prometa in cest;
> sodelovanje s slu2bami in institucijami, ki se ukvarjajo s problematiko prometa s predlogi

za kval itetnej5o re5evanje m irujodega prometa ;

)> sodelovanje z redarskimi slu2bami na obmodju RS pri re5evanju konkretnih problemov s
podrooja delovanja sluzbe in

i udeleZevanje izobtaieuani in seminarjev, ki so organizirani s strani Zdruienja obdinskih
redarjev Slovenije In drugih subjektov.

Pri opravljanju navedenih nalog sta redarja izrekala globe in opozorila ter druge ukrepe v skladu z
Zakonom o preknikih.

Redarja prisilnih sredstev nista uporabila. Ob6ani so zoper delo redarstva podali eno pritoZbo.

4 MEDOBEINSKIINSPEKTORAT

lnspekcijsko nadzorstvo se v skladu z Zakonom o inspekcijskem nadzoru in podrodnimi predpisi
izvaja v obliki:

F rednih in izrednih pregledov,
> kontrolnih inSpekcijski pregledov v primerih naloZene odprave nepravilnosli,
> koordiniranih akcij z ostalimi in5pektorati in policijo,
> pogoste prisotnosti na terenu in preventivnega delovanja s sprotnim opozarjanjem na

predpisane obveznosti.

Nadzor se je ianajal na podlagi pobud upravljavcev, pobud rzdr2evalcev, prijav obdanov in lastne
zaznave po uradni dolZnosti. Pri svojem delu sta in3pektorja sodelovala predvsem:

> z upravljavci cest (obdine, DRSC, fizidne osebe);
> s Policijo;
! s Sveti za preventivo in vamost v cestnem prometu;
> z dZavnimi inspekcUskimi slu2bami;
! z Direkcijo RS za ceste;
! z Direkcijo za vode RS;
> z zainteresiranimi vaskimi skupnostmi in krajevnimi skupnostmi;
D z vzdievalci javnih cest;
> z javnim komunalnim podjetjem OKP Rogaska Slatina ter
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> z lokalnimi mediji

V okviru preventivnega delovanja sta medobcinska inSpektorja pisno odgovarjala na vprasanja in
svetovala obeanom, ki so se s svojimi vprasanji osebno, po telefonu ali pisno obrnili na obdinsko
inspekcijo. Veeina vpraSanj se je nanasala na dovoljenja za posege v prostor ob obdinskih
cestah (iive meje, podporni zidovi ter druge ovire preglednosti cest in kriiiSd), vprasanja v
zvezi z motenjem posesti in odstranjevanju nezakonito odloienih odpadkov, kurjenjem v
strnjenih naseljih, vzdrievanjem kmetijskih povriin, stanjem zapuS6enih obiektov, idr..
Vodja inspektorata in redarstva se je redno udeleZeval Regijske koordinacije inspektorjev Savinske
regije, katere 6lani so vsi vodje diavnih inspektoratov, predstavnik vodstva Policuske uprave Celje
ter vodje vsej obdinskih inspektoratov v celjski regiji. Namen teh koordinacij je seznaniti se s tekoeo
problematiko in najti skupne resitve problemov na terenu v skladu z veljavno zakonodajo.

5 ODLOEANJE PREKRSKOVNEGAORGANAV HITREM POSTOPKU O
PREKRSKU

Medob6inski inspektorat in redarstvo .ie na podlagi Zakona o prekrskih institut pri odlodanju o
prekrSkih v hitrem postopku (prekrSkovni organ). lzdaja odlodbe o prekriku v tistih primerih, ko ni
zakonskih pogojev za izdajo pladilnih nalogov. Prav tako obravnava ugovore in zahteve za sodno
varstvo zoper izdane akte, kijih v skladu z zakonom spreminja, odpravlia ali posreduje v nadaljnje
postopke okrajnemu sodiS6u (oddelek za prekrske). Prekrskovni organ torej po ugovoru na pladilni
nalog nadaljuje postopek o prekrsku z izdajo odlodbe, po podani zahtevi za sodno varstvo pa le to
preuei in pladilni nalog odpravi in postopek ustavi, ga odpravi in poda predlog drugemu pristojnemu
prekrSkovnemu organu, nadomesti z novo odlodbo ali pa izrede opomin. V kolikor prekrSkovni
organ pladilnega naloga ali odlodbe po podani zahtevi za sodno varstvo ne nadomesti ali odpravi
jo odstopi v nadal.injo odloditev pristojnemu sodisdu.

Skupno je organ v letu 2019 obravnaval 339 (764)l prekrskov, kar znaSa 56 o/o manj, kot v
preteklem letu. Kniitelji so podali 0 (11) zahtev za sodno varswo in 1 (9) ugovor na pladilni
nalog s podroija mirujodega prometa. lzredenih je bilo 184 (341) opozoril, kar je 46 o/o manj
kot v preteklem letu. Prav tako je prekr5kovni organ izdal 20 (33) odloib o prekr3kih, kar je
za 10 o/o mani kot v preteklem letu. Na FURS je bilo podanih I (35) predlogov za izvrsbe, kar
zna5a 75 % manj od preteklega leta. Razlog v upadu je v ved mesednem kadrovskem
primanjkljaju v redarski sluibi (odpoved pogodbe o zaposlitvi, nove zaposlitve, obvezna
usposabljanja).

6 NADZOR NAD OBEINSKIMI CESTAMI IN VARNOST CESTNEGA PROMETA

I Podatki v oklepaju pomenijo Stevilo v preteklem letu (2018)
o

Nadzor rednega vzdr2evanja nad kategoriziranimi in nekategoriziranimi obainskimi cestami in
posegi v cestnem svetu ter varovalnem pasu obdinskih cest se izvaja glede na dolodila Zakona o
cestah, Odloka o obdinskih cestah v obdinah ustanoviteljicah, Odloka o kategorizaciji obdinskih
cest v obdinah ustanoviteljicah, Pravilnika o rednem vzdrZevanju javnih cest, Pravilnika o zaporah
na cestah, Pravilnika o projektiranju cest, Pravilnika o priklju6kih na javne ceste in drugih veljavnih
predpisih.

V zvezi s tem smo sodelovali s pogodbenimi rzdr2evalci obdinskih cest (na obmodju obdin, kjer
imajo obiine sklenjene pogodbe z vzdievalci), krajevnimi skupnostmi in ob6inskimi upravami. Pri

tem smo upostevali dejstva, da smo pri izvajanju aktivnosti glede vzdrzevanja cest, prometne

signalizaci.je in ostalih cestnih objektov upoitevali samo kategorizacijo in gostoto prometa ter
ob6inske naerte rednega vzdievanla, ki temelji tudi na razpoloiljivih proradunskih sredstvih.
Vsekakor smo v vseh primerih, ko je Slo za nujne ukrepe, ki so bili bistveni za varnost prometa,

izvedli aktivnosti v naikraiSem moznem easu.
Kot pomanikliivo 5e vedno ooazamo delovanie oreoledniskih sluzb poqodbenih izvaialcev

obEinskih cesi. V skloou redneoa vzdrZevania. oz. preoledniske slu2be bi se lahko ved oostorilo na



Pozornost smo namenili tudi obremenjevanju obdinskih cest s teikimi tovomimi vozili, kjer pa bi se
lahko v bodoee stanje Se izboljsalo s preventivnimi in tudi z represivnimi ukrepi (tehtanje vozil in
uvedba prekrskovnih postopkov).

Stanje obdinskih cest je na obmocjih obdin nadeloma dobro, obstajajo pa dolo6eni odseki in deli
cest, na katerih bi bilo potrebno v bodode izboljsati infrastrukturo (mostovi, zaseitne, oz. odbojne
ogra,e), prometno signalizacijo ter urediti brezine v smislu boljse preglednosti (predvsem gozdni
predeli) Prav tako bi bilo ootrebno v bodoa€ ved p osti s strani uoravliavcev cest nameniti
crscen u li m vilno odvodn avan cest. Ta ukre bi

lah no Sih vremenskih ekstremov. Zelo
pomembno vlogo imajo tudi obcestne bankine, ki morajo biti ustrezno vzdrzevane. Glede
preglednosti vsekakor velike ovire predstavljajo npr. Zive meje in druge ovire, ki so postavljene v
preglednih trikotnikih v kriziSdih in preglednih bermah v krivinah cest. Ukrepi za odpravo slednjih
nepravilnosti se odrejajo postopoma, pri tem pa se uposteva prednostni vrstni red, kije odvisen od
lokacije, gostote prometa, kategorizacije ceste, konfiguracije ceste in s tem povezano
preglednostjo.

Pri zaporah na obeinskih cestah opazamo dolodene pomanjkljivosti, ki lahko vplivajo na varnost
prometa predvsem na cestah, ki so glede na gostoto prometa bolj obremenjene. Poudariti je
potrebno, da morajo biti dela in ovire na obdinskih cestah popolnoma enako zavarovana kot na
driavnih cestah, saj predpisi veljajo enako za vse javne ceste.

Na podroaju redarske slu2be smo redno izvajali naloge, za katere je na podlagi predpisov
pooblasaeno redarstvo. Preventivno smo sodelovali tudi pri raznih akcijah, ki jih je organizirala
AgencUa za varnost prometa, Svet za preventivo in vzgojo v ceslnem prometu obdin in Policija.
Tako smo najvec pozornosti namenili miruiodemu prometu (nepravilno parkiranje), prevozu
tovornih vozil za prcvozin spravilo lesa ter stanje in wdr2evanje kolesarskih povezav. Na obmocju
Stirih obdin smo izvajali tudi merjenje hitrosti vozil z radarjem, ki smo ga najemali za vsak primer
posebej. Redarstva so namre6 zavezana tudi k temu izvajanju nalog, prav tako pa so lokalne
skupnosti in posledidno redarstva dolzna skrbeti za prometno varnost. Zaradi tega bomo v bodode
izvajali tovrstne naloge 5e naprej glede na varnostno oceno stanja in 2elj obdanov po umirjanju
hitrosti na doloaenih odsekih cest.

Redarska slu2ba je svoje naloge preteino usmerjala v nepravilno parkirana vozila, katera so ovirala
cestni promet. Nadzor se je izvajal tudi v obmodjih kratkotrajnega parkiranja (modre cone) v Smarju
pri Jelsah in Rogaski Slatini. S preventivnim delovanjem, opozarjanjem in izrekanjem glob se je
stanje dokaj izboljsalo.
lzvajal se je tudi nadzor nad kolesarskimi povezavami, katere so nekoliko slabse vzdrievane, saj
se po njih vozijo vozniki s kmeti.jsko mehanizacijo na svoje kmetijske povriine. Zaradi ne
vzdrZevanih kolesarskih povr5in smo od \rzdr2evalcev cest zahtevali ukrepanje.

7 NADZOR NAD STANJEM JAVNEGA REDA !N MIRU TER JAVNIH
PRIREDITEV

Na podrodju stanja javnega reda in mira ter javnih prireditev nismo zaznali krsitev. Redno smo
sodelovali pri prijavljenih vedjih prireditvah (pustovanja, kolesarske dirke, teki ipd.), kjer smo
pozornost namenili zagotavl.ianju pretodnosti prometa in morebitnim posameznim krsitvam. Na
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Dodroeiu vzdZevania orometne sionalizaciie (disdenie. namestitve. obradanie znakov. temelienie).
prav tako oa na oodrodiu maniSih sanacii po5kodb (krpanie udarnih iam. bankin. di56enie iaSkov.
prooustov iod.).
Na obmo6ju obdine Rogatec ne deluje sistem rednega vzdZevanja obdinskih cest, zato je mogoce
zaznavati vea situacij, ki po\rzrocajo dodatne nastale poskodbe in neurejena stanja (udame jame,
odvodnjavanje meteornih vod, ustreznost odprtih jarkov, vegetacija ipd.). Za pravilno in udinkovito
vzdrLevanje cest je poleg finanenih sredstev potrebno zagotavljati tudi ustrezno usposobl.jen kader
in ustrezno strojno mehanizacijo.



obmodjih obain nismo zaznali gostinskih ali drugih obratov, ki bi negativno izstopali v smislu krsitev
s podrodij, za katere je nas organ stvarno pristojen.

Glede na dejstvo, da sta predvsem obdini Rogaska Slatina in Podcetrtek nadpovpredno turistieno
obiskani s strani tujcev ter, da tri obdine z obmodja nasega delovanja mejijo na R HNaSko, imamo
na tem podrodju razmeroma zelo malo zaznanih krsitev s strani tujcev.

8 NADZOR NAD IZVAJANJEM KOMUNALNIH DEJAVNOSTI

Organ je skupno obravnaval 108 (v preteklem letu 88) evidentiranih inSpekcijskih zadev z
vseh podroiij dela, kar znaia 19 % ve6.

8.I OCENA UCINKOVITOSTI IZREEENIH UKREPOV IN STANJE NA PODROCJU

KOMUNALNIH DEJAVNOSTI

Pri izvajanju nalog obdinske inipekcije je bilo ugotovljeno, da je pokritost odvoza komunalnih
odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih, zelo dobra. V posameznih primerih so delavci OKP d.o.o.
imeli nekaj tezav glede dostopnosti z vozili zatadi konfiguracije terena in neobrezane vegetacrje.
Zaradi dolodenih primerov nedostopnosti s komunalnimi vozili smo aktivno sodelovali s podjetjem
OKP d.o.o. in ob6anom odrqali ukrepe za zagotovitev prevoznosti (obrezovanje vej dreves ipd).

Stevilo divjih odlagali5d ne nara$da. Obstajajo posamezni primeri, ko gre za odlaganje gradbenih
in kosovnih odpadkov v naravno okolje v manjsih kolidinah. Odkrivanje povzroditeljev in
dokazovanje je zelo oteieno. Ob pojavu novega odlagalisea je potrebno hitro ukrepanie, saj se
lahko v zelo kratkem dasu kolidina odlozenih odpadkov poveda.
Se vedno je dokaj velik problem lodevanje komunalnih odpadkov na izvoru predvsem v
stanovanjskih blokih in vedstanovanjskih stavbah. Ta teh lokacijah so zabojniki skupni, odklenjeni
in vdasih glede na kolidino odpadkov tudi premajhni. V zabojnike uporabniki odlagajo nepravilno
lodene odpadke, prav tako pa se dogajajo primeri, ko krsitelji odpadke pripeljejo od drugod. Poleo
teoa ie oroblem tudi v nedore6eni praksi uoorabnikov in uoravliavcev stavb. V dveh primerih smo
predlagali izbolj5anje stanja tudi obeini (prestavitev zbirnih mest).

Omeniti je potrebno, da smo v vedini obravnavanih primerih nepravilno lodenih odpadkov krsitelje
izsledili in zoper njih uvedli tudi postopke o prekrsku. V primerih, ko povzroditelj ni bil izsleden smo
odpadke odstranili v sodelovaniu z obdinskimi upravami (avni delavci) ali pa to naloZili lastnikom
zemljisda. Ocenjujemo, da na tem podrodju naloge potekajo odlidno, k 6emer pripomore pravilen
aktiven pristop in ustrezno sodelovanje z ostalimi sluzbami.

SlabSe udinkoviti smo na o n vtnn ihovih okolic SA smo
pristoini na podlaq i Odloka o ureianiu in varstvu okolia v obdini mane pri Jel5ah (Ur. list RS. 5t.
1 1/95), ki pa pravno ni usklaien z Zakonom o prekrskih in Zakonom o ureianiu Drostora. Podoben
predpis sicer ima Obiina Pod6etrtek (Odlok o urejanju.iavnih povrsin ter o zunanjem izgledu naselij
v Obdini Poddetrtek (Ur. list RS, St. 15/1998)), ki je prav tako ni usklajen z Zakonom o prekrSkih in
Zakonom o urejanju prostora. Tako smo prisiljeni na izvedbo alternativnih ukrepov, ki pa vedno
niso udinkoviti. Glede omenjene problematike medobdinski inspektorat sicer ima pristoinost na
podlagi odlokov o ravnanju s komunalnimi odpadki v posamezni obilni, vendar se pri odrejanju
ukrepov zaplete predvsem pri kosovnih odpadkih, za katere lastniki kdijo, da so Se uporabni in niso
odpadek.
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V letu 2019 smo izvaiali nadzor na podroejih komunalnih dejavnosti, glede na dolodila odlokov
obain ustanovitel.iic. Tako smo izvajali nadzore glede vzdraevanja eistode in urejenosti javnih
povrsin, vzdrZevanje zasebnih povr5in ob objektih, ravnanje s komunalnimi odpadki, ravnanje z
vsemi odpadnimi vodami, oskrbo s pitno vodo, namesdanje plakatov na plakatna mesta, trzni red,
)arna odlagalisda( idr.



Obdinam smo podali predloge in opozorila, da je potrebno 6im prej sprejeti odloke o urejanju
podobe naselU in krajine (v skladu z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2)).

V letu 2019 smo na podlagi OKP d.o.o. obravnavali ved primerov t.i. >dvoinih vodovodnih
prikljudkov(, kjer so ob6ani imeli objekte prikljudene na istem javnega vodovoda, prav tako pa je
na sistem lastne oskrbe z vodo. Sistema sta bila povezana, kar ie fizieno za oporednost in
posledidno zdravje ljudi. Z inSpekcijskimi ukrepi smo zagotavljali lodevanje sistemov. Menimo, da
je ukrepanje na tem podroeju bilo dobro.

lzredeni inspekcijski ukrepi in ukrepi redarstva so bili skoraj v vseh primerih realizirani in so jih
zavezanci upostevali. Vsi inSpekcijski ukrepi, ki se nanasajo na odpravo nepravilnosti so bili
izredeni strokovno, zakonito in udinkovito. Zato ocenjujemo, da so bili vsi izredeni ukrepi
nadpovpredno dobro ueinkoviti.

Pri obravnavanih primerih organa so med drugimi bile najveekrat ugotovljene naslednje
nepravilnosti:

redna vzdrzevalna dela na kategoriziranih lokalnih cestah, zlasti pa na javnih poteh, se
opravljajo glede na v ta namen ruzpolorlliva finandna sredstva obdin;

v obdinah ustanoviteljicah je ved cest, ki jih je obdina kategorizirala brez prenosa lastnistva in
so v lasti fizianih oseb. V praksi se pojavlja vedno vet primerov, da lastniki zemlji56, po katerih
poteka trasa obstojede kategorizirane poti, in druge osebe, ki si neupravideno jemljejo
lastninsko pravico, nasprotujejo prometu in \rzdrzevalnih del. Prav tako lastniki zemljisd v
varovalnem pasu ceste postavljajo razne ovire, misled, da imajo to pravico, brez, da bi od
obeine kot upravljavca ceste dobili soglas.je;

voZnja s kmetijsko mehanizacijo po obdinskih cestnih in kolesarskih povezavah, kar povzroda
onesnazenje cesle in tudi vleka hlodovine predvsem po gramoziranih obcinskih cestah.
Tovrstne krsitelje je vdasih te2ko izslediti, v primerih, ko pa smo jih izsledili pa smo zoper njih
ustrezno ukrepali;

kmetje si pogosto jemljejo pravico orati svo.ie kmetijske povrsine neposredno do cestisca
obdinskih cest, kar pa glede na dolodila Zakona o cestah in obdinskih odlokov o cestah ni
dovoljeno. v teh primerih smo krsiteljem odreiali ustrezne ukrepe za odpravo nepravilnosti in
za zagotovitev stanja v prihodnosti;

obcani 5e vedno ne spostujejo obveznosti in nujnosti lo6evanja odpadkov in moznosti predaje
kosovnih odpadkov v zbirnih centrih. zaradi tega smo na razlidnih lokacijah, kjer smo v
preteklosti ze zaznali tovrstne krsitve, vedkrat opravili poostrene nadzore, pri kiterih smo
nadzirali loeevanje odpadkov v individualnih zabojnikih in vrecah ter v skupnih zabojnikih. z
omenjenimi nadzori bomo nadaljevali tudi v prihodnje;

nepravilno odvajanje odpadnih vod (padavinske in komunalne);

krsitve.se pojavljajo tudi na podroeju oskrbe s pitno vodo, saj veliko obdanov koristijo vodo iz
naravnih vlrov preko zasebnih vodovodov, bodisi legalno na podlagi izdanih dovoljenj takratne
Agencije RS za okolje (20 letna dovotjenja), bodtsi brez potrebnih dovoljeni (lasina'oskrba s
pitno vodo na obmodjih, kjer se je mogo6e priklju6iti na javni vodovod, kljub vo'dnemu dovoljenju
ni dovoljena);

I

9 OCENA UEINKOVITOSTI ]ZREEENIH UKREPOV

obaani imajo v obmodju preglednih berm in v preglednih trikotnikih krizisd postavljene razne
ovire (2ive meje, ograje, kmetijske kulture), ki zmanjSujejo potrebno preglednost pri voznji skozi
ovinek ali pri voZnji skozi kri2isda ter priklju6kih. V zvezi tega smo izvedli ved ukrepov za
zagotovitev zakonitega stanja:



turistidna taksa je s predpisi dolocena obveznost subjektov, pri katerih prenoeujejo turisti, da
zaradunano turisti6no takso odvedejo obeinam. V bodode bomo v sodelovanju z obdinami z
omenjenimi nadzori tudi nadaljevali, tudi zaradi na novo uzakonjene promocijske takse, ki ,ih
morajo obdine odvaiati drZavi.

dolodene krsitve so bile ugotovljene in obravnavane tudi na podrodju plakatiranja. V vseh
primerih smo izsledili krsitelje in odredili ukrepe za zagotovitev pravnega stanja;

pogosto obravnavamo primere nepravilno odloZenih gradbenih odpadkov in drugih posegov v
okolje. O taksnih primerih smo obvesdeni od ob6anov, oz. jih zaznamo sami pri rednem delu.
Pri tem ukrepamo s pristojnostmi Gradbenega zakona. V kolikor gre za obseznejsi primer ali
za nesodelovanje zavezancev o tem obvesiamo pristojne driavne inSpekcijske sluZbe.

Na delo zaposlenih je bila podana ena pritoiba.

9.2 Ukrepi na podlagi Zakona o obEinskem redarstvu in Zakona o in5pekcijskem

nadzoru

V letu 2019 je bilo obravnavanih 108 (88) upravnih zadev 25 drugih zadev, ko ukrepi niso bili
uradno odrejeni. To so zadeve, ko so redarji ali inspektorji odrejali razne ukrepe (ustne ali pisne),
kot npr. odredbe za odstranitev zapuSdenih vozil, ureditev prometne signalizaciie, ureditvene
odlo6be, porodila idr.

1O IZOBRAZEVANJA IN IZPOPOLNJEVANJA

Zaposleni JU v MIR-u so se udelezili skupno 6 raznih izobraievanj na podroaju prekrSkovnih
zadev, inSpekcijskih zadev in uporabe programske opreme.

11 DELOVANJE MEDOBEINSKEGA INSPEKTORATA IN REDARSWA PO
POSAMEZNIH OBEINAH'

l'1.1 Obiina Rogaska Slatina

V letu 2019 je bilo na obmodju Obdine Roga5ka Slatina na podlagi Zakona o prekr$kih skupaj
zaznanih 195 (355) prekrskov. Od tega je bilo izreaenih 112 (182) opozoril, v ostalih primerih pa

izdani pladilni nalogi, oz. odloebe o prekrsku ali pa so krsitelji globo placali na podlagi izdanih

obvestil o nepravilnem parkiranju. V skladu z dolodili Zakona o prekrskih so bile izdane 3 (17)

odlodbe o prekrsku. Na FURS smo podali 5 (fO) predlogov za izvrSbo neplaeanih glob ali sodnih

taks. Krsitel.ii zahtev za sodno varstvo niso podali (3), prav tako ne Ugovorov na plaeilne naloge S

podrodja mirujocega prometa (7). Razlog upada ie naveden v petem poglav.iu.

S podroeja Zakona o cestah smo obravnavali 8 prekrskov, s podrodja Zakona o pravilih cestnega
prometa 178 prekr3kov, s podrodja zakona o varstvu javnega reda in miru en prekrsek, s podrocja

ravnanja s komunalnimi odpadki pa 8 prekrgkov.

'?Podatki v oklepaju pomenijo Stevilo v preteklem letu (2018)
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S.1 Pritoibe na delo



Na obmodju Obdine Rogaska Slatina sta inspektorja izvajala postopke o prekrskih z vseh podroaij
dela, najvea pa s podrodja varovanja cest, komunalnih odpadkov, odpadnih voda.

Na obmodju obdine RogaSka Slatina je skupni ob6inski organ na podrodju upravnih zadev skupaj
obravnaval 62 (61) zadev, od tega 44 (34) inspekcijskih, pri katerih je bit opravtjen inspekcijski
pregled, na podlagi katerih so bili odrejeni ukrepi v obliki opozorit ali izdanih odloeb.
sodelovali smo pri preventivnih aktivnostih v organizaciji sPV Rogaska slatina in Agencije za
varnost prometa RS na razliene leme (uporaba varnoslnih pasov, varna udelezba pescev, varno
prehajanje 2elezniSkih prehodov, vamost motoristov), prav tako smo pri raznih zadevah sodelovali
tudi s policisti PP Roga5ka Slatina. Ob pridetku Solskega leta smo sodelovali pri aktivnostih varne
Solske poti in varne udeleZbe udencev v prometu. Prav tako smo izvajali nadzor nad spoStovanjem
prednosti voznikov do pe$cev. Nadzor hitrosti vozil z radarlem zaradi kadrovskih omejitev nismo
izvajali.

Medobcinski inspektorat in redarstvo sta sodelovala z organizatorji prireditev, z namenom
zagotavljanja varnosti udelezencev prireditev.

Prisilna sredstva niso bila uporabljena, prav tako zoper zaposlene ni bila podana nobena prito2ba.

V spomladanskem dasu je organ medobainskega in5pektorata in redarstva v sodelovanju z obdino
RogaSka Slatina ter lokalnimi drustvi operativno sodeloval pri akciji 6i56enja okolja.

Glede spo5tovanja dolo6il lo6evanja komunalnih odpadkov smo nadzore izvajali predvsem v okolici
javnih ustanov in stanovanjskih blokov. Pri tem smo sodelovali z javnim podjetjem za komunalne
storitve OKP iz RogaSka Slatine. Nadzirali smo spostovanje dolodil Zakona o cestah, oz. odlokov
o obdinskih cestah glede izdanih soglasij s strani obdinske uprave. Obdasno smo izvajali tudi
nadzore spostovanja izdanih soglasi.l obdinske uprave, ki so se navezovale na cestno infrastrukturo
(posegi na cesti).

Na podrodju prometne varnosti v povezavi s cestno infrastrukturo smo obravnavali primere, ko smo
zoper kr6itelje uvedli postopke o prekr5kih in ukrepe za izboljSanja stanja. V omenjenih primerih je
5lo za poseganje v varovalnih pasovih ob6inskih cest, ki so vplivala na prometno varnost ter za
poseganje v preglednih bermah in preglednih trikotnikih kri2i56. Se vedno krsitelji na teh todkah ob
cestah postavljajo og.aje, podporne zidove, sadijo Zive meje ali poljidine, ki skozi leto zrastejo do
te mere, da zmanjSujejo preglednost.
Redarstvo je na tem podrodju bilo pozorno na krsltve onesnazenosti cest zaradi vo2nje s kmetijsko
mehanizacuo in nepravilno nalozenih razsipnih tovorov (zemlja, pesek), ki pada na vozisde. prav
tako je redarstvo bilo pozorno na stanje kolesarskih povezav ravno zaradi souporabe kmetovalcev.
Ugotovljene so bile manjse krsitve, pri katerih so bile nepravilnosti sproti odpravljene s strani
lastnikov zemljis6 ali v sodelovanju z obcinsko upravo ali pogodbenim vzdaevalcem cest.

Na podrodju ravnanja z odpadnimi vodami na obmodju Obdine Rogaska Slatina smo obravnavali
primere, ko lastniki razne odpadne vode spuscajo ali na javno cesto (meteorne vode) ali pa
komunalne vode spuS6ajo na zasebna zemljisea. V slednjih primerih gre po veaini za civilno pravne
zadeve.

Obravnavali smo tudi primere s podrodja Gradbenega zakona, ko so zavezanci postavili enostavne
objekte brez ustreznih dovoljenj, o' so postavili druge zahtevnejse objekte, za katere bi potrebovali
gradbeno dovoljenje. O tem smo obvescali pristojni drZavni inSpektorat.

I 1.2 Obiina Rogatec :i

v letu 2019 je.bilo na obmo6ju,obdine Rogatec skupaj zaznanih 9 (34) prekrskov. od tega je biroizredenih 9 (28) opozoril. ptadilnih natogov nismo izdaii. v sklaou z'ooloeiti zarona o jre'tdxin p
bila izdana 1 (8) odrodba o prekrsku. Na FURS predrogov za izvrsbo nepradane grobe ni;;o ;ooari(2).
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S podroeja Zakona o pravilih cestnega prometa smo obravnavali 7 prekrSkov, s podrocja ravnanja
s komunalnimi odpadki pa 2 prekrska.

Na obmoaju obdine Rogatec je bilo na podrodju upravnih zadev skupno obravnavanih 9 zadev. Od
teh je bilo 6 (12) inspekcuskih zadev, v katerih je so bile ugotovljene nepravilnosti in so bili odrejeni
ukrepi v obliki opozorila ali izdane odlodbe.

Vseskozi se je izvajal nadzor nad ravnanjem s komunalnimi odpadki, predvsem v okolici javnih
ob.iektov. Pri tem smo sodelovali z OKP javnim komunalnim podjegem d.o.o. in zaposlenimi v
ob6inski upravi.
S podrodja ravnanja s komunalnimi odpadki smo obravnavali en prekrSek, prav tako s podrodja
plakatiranja. Ob.asno smo izvajali tudi nadzore spostovanja izdanih soglasii obdinske uprave, ki
so se navezovale na cestno infrastrukturo (posegi na cesti).

Redarska slu2ba je ivlajala nadzorc v trgu Rogatca, kjer se obdasno pojavljajo krsitve nepravilno
parkiranih vozil, prav tako pa se je izvajal nadzor nad parkiranimi tovornimi vozili pred ZelezniSkim
postajalisdem v Rogatcu. Obravnavanih je bilo 7 prekrskov s podrodja Zakona o pravilih cestnega
prometa.

Medobdinski in5pektorat in redarstvo je sodelovalo z organizatorji prireditev, z namenom
zagotavljanja varnosti udelezencev prireditev.

Sodelovali smo pri preventivnih aktivnostih SPV Rogatec in Agencije za vamost prometa na
razli6ne teme (uporaba varnostnih pasov, varna udelezba pescev, vamost motoristov), prav tako
smo pri raznih zadevah sodelovali tudi s policisti PP Rogaska Slatina. Ob pridetku Solskega leta
smo sodelovali pri aktivnostih varne Solske poti in varne udelezbe udencev v prometu.
Meritev hitrosti in tehtanje tovomih vozil nismo izvajali.

Prisilna sredstva niso bila uporabljena, prav tako zoper zaposlene ni bila podana nobena pritoiba.

1'l.3 Obdina Podietrtek

V letu 2019 je bilo na obmo6ju Ob6ine Poddetrtek skupaj zaznanih 12 ('12) prekr5kov. V 6 (4)
primerih so bili kr5itelji opozorjeni. lzdali smo 4 (9) odloibe o prekr5ku. Na FURS predlogov za
iaerjavo nismo podali ('l). Kr5itelji zahtev za sodno varswo in ugovorov na pladilne naloge niso
podali.
S podrodja Zakona o cestah smo obravnavali en prekrSek, s podro6ja zakona o pravilih cestnega
prometa 6 prekr5kov, s podro6ja ravnanja s komunalnimi odpadki pa 5 prekrSkov.

Na obmoiju Obdine Poddetrtek se je vseskozi izvajal nadzor nad komunalnimi odpadki, predvsem

v okolici javnih ustanov. Redarstvo je izvajalo stalne nadzore nad mirujoaim prometom, predvsem
pred javnimi ustanovami (zdravstveni dom, osnovna Sola) in tudi na mestih, ki so rezervirana za
parkiranie invalidov. Prav tako je bilo redarstvo pozorno na morebitne nepravilnosti glede prometne

signalizacije in vzdievanja obdinskih cest.
obdasno smo izvajali tudi nadzore spostovanja izdanih soglasij obdinske uprave, ki so se

navezovale na cestno infrastrukturo (posegi na cesti).

Na obmodju obdine Poddetrtek so se izvajali postopki z vseh podroEij dela, najved pa s podrodja

varovanja;eSt in kolesarskih povezav, komunalnih odpadkov. Obravnavali smo primere s podrodja

Gradbenega zakona (postavitev enostavnih objektov brez ustreznih dovoljenj, oz. postavitev drugih

zahtevnej{ih objektov, za katere bi potrebovali gradbeno dovoljenje, nevame gradnie). O tem smo

sodelovaii s pristojnim drzavnim inspektoratom. lzdali smo tudi odlocbo o odshanitvi nelegalnega

enostavnega oblLkta, na katero je zavezanec podal prito2bo in je bila odstopljena

drugostopenjskemu organu (Zupanu).
S piUrolp iavnanla i komunalnimi odpadki smo obravnavali 5 (7) preknikov..Pri tem ie 5lo

najpogosiele ,a odlo2"n" kosovne odpadke na zbirnih mestih, ki so kazili podobo kraja ter za

mesaie romun"lne odpadke, med katerimi so bili tudi bioloski odpadki, oz. 5e uporabna n.n^.a,



Tako smo na podrodju upravnih zadev obravnavali skupno '19 ('18) zadev, od tega je bilo 17
inspekcUskih, pri katerih so bile ugotovljene nepravilnosti in so bili odrejeni ukrepi v obliki opozorila
ali izdane odloebe.
V Stirlh primerih smo sodelovali z drugimi organi (policija, inSpekcijske sluibe ipd.).

Vseskozi smo sodelovali tudi z obdinsko upravo, kateri smo sprotno podajali razne pobude in
predloge (npr. urejanje okolice, prometna signalizacija ipd.).

Na obmo6ju obdine smo sodelovali pri preventivnih aktivnostih Agencije za varnost prometa na
razliene teme (uporaba varnostnih pasov, varna udelezba peScev, vamost motoristov), prav tako
smo pri raznih zadevah sodelovali tudi s policisti PP Smarje pri Jelsah. Ob pridetku Solskega leta
smo sodelovali pri aktivnostih vame Solske poti in varne udeleibe udencev v prometu.
Tehtanje tovomih vozil nismo izvajali. Redarstvo nadzora hitrosti vozil z radarlem zaradi kadrovskih
primanjkljajev nismo izva.iali.

11.4 Obiina Smarje pri Jel5ah

V letu 2019 je bilo na obmodju Obdine Smarje pri JelSah skupaj obravnavanih 1 1 9 (341 ) prekr5kov
(ukrepanje na podlagi Zakona o prekr5kih). Od tega je bilo izredenih 53 (121) opozoril, v ostalih
primerih pa izdani plaeilni nalogi, oz. odlodbe o prekrsku ali pa so krsitelji globo pladali na podlagi
izdanih obvestil o nepravilnem parkiranju. V skladu z dolodili Zakona o prekrSkih je bilo izdanih 10
(5) odlo6b o prekrSku. Na FURS smo podali 4 (15) predlogov za izvrSbo nepladanih glob ali sodnih
taks. Kr5itelji zahtev za sodno varstvo niso podali (6), so pa podali en (2) ugovor na pladilni nalog
s podrodja mirujodega prometa. Na pristojno sodisde zoper krsitelje obdol2ilnih predlogov nismo
podali (4).
S podrodja Zakona o cestah smo obravnavali tri prekrske, s podro6ja Zakona o pravilih cestnega
prometa 107 prekrskov, s podrodja ravnanja s komunalnimi odpadki pa 9 prekrskov.

Vseskozi se je izvajal nadzor nad ravnanji s komunalnimi odpadki, predvsem v okolici javnih
ustanov in spalnih naselij. Ved primerov je bilo zaznanih, ko so krSitelji odpadke odlo2ili pred zaprt
zbirni center.
Na obmo6ju Obdine Smarje pri Jelsah so se izvajali postopki z vseh podro6ij dela, najve6 pa s
podroija mirujodega cestnega prometa ter ostalih kr5itev Zakona o pravilih cestnega prometa,
varovanja cest (preglednost, posegi v varovalnih pasovih, vzdrZevanje prometne signalizacije),
komunalnih odpadkov in odpadnih voda. Obdasno smo izvajali tudi nadzore spostovanja izdanih
soglasij obeinske uprave, ki so se navezovale na cestno infrastrukturo (posegi na cesti).

Na obmodju obdine Smarje pri Jel5ah je skupni obcinski organ na podro6ju upravnih zadev skupaj
obravnaval 35 (43) zadev, od tega 30 (24) inspekcijskih, pri katerih je bit opravljen inspekcijski
pregled. Na podlagi teh so bili pri ugotovljenih krsitvah odrejeni ukrepi v obliki opozoril ali izdanih
odlodb. Sodelovali smo tudi z drugimi organi (poticija, inSpekcijske sluibe ipd.).
Obravnavali smo primere s podro6ja Gradbenega zakona (postavitev enostavnih objektov brez
ustreznih dovoljenj, oz. postavitev drugih zahtevnejsih objektov, za katere bi potrebovali gradbeno
dovoljenje, nevame gradnje). O tem smo sodelovali s pristojnim driavnim inSpeftoratom. lzdali
smo dve odlodbi za ureditev objektov, na katere so zavezanci podali pritozbe in so bile odstopljene
drugostopenjskemu organu (2upanu).

sodelovali smo pri preventivnih aktivnostih v organizaciji spV Smarje pri Jelsah in Agencije za
vamost prometa RS na razlidne teme (uporaba varnostnih pasov, varna udelezba pesJev, varno
prehajanje 2elezni6kih prehodov, varnost motoristov), prav tako smo pri raznih zadevah sodelovali
tudi s policisti PP Smarje pri Jel3ah. Ob pridetku Solskega leta smo sodelovali pri aktivnostih varne
Solske poti in varne udeleibe udencev v prometu. Prav tako smo izvajali nadzor nad spoStovanjem
prednosti voznikov do pescev.
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Prisilna sredstva niso bila uporabljena, prav tako zoper zaposlene ni bila podana nobena pritoZba.



Tehtanje tovornih vozil nadzor hitrosti vozil z radarjem zaradi kadrovskega primanjkljaja nismo
ianEali.

Medobeinski inspektorat in redarswo sta sodelovala z organizatorji p-rireditev, z namenom
zagotavljanja vainosti udele2encev prireditev. Na Barbarinem sejmu v Smarju pri Jelsah smo
izvedli poostren inSpekcijski nadzor nad spostovaniem dolodil Odloka o komunalnih taksah.

Prisilna sredstva niso bila uporabljena, zoper zaposlene ie bila podana ena prito2ba.

V letu 2019 je bilo na obmodju Obdine Kozje na podlagi dolodil Zakona o prekr5kih skupaj
obravnavanih 4 (22) prekr5kov. lzrekli smo 4 (6) opozoril. V skladu z dolodili Zakona o prekr5kih je
bilo izdanih 2 odloabi o prekriku. Na FURS predlogov za izvrsbo neplaeanih glob ali sodnih taks
nismo podali (1). KrSitelji zahtev za sodno varstvo niso podali (2), prav tako ne ugovorov na pladilne
naloge s podrodja mirujodega prometa.
S podroaja Zakona o cestah smo obravnavali 3 prekrske, s podroeja Zakona o pravilih cestnega
prometa en prekr5ek.
Vseskozi se.je izvajal nadzor nad ravnanji s komunalnimi odpadki, predvsem v okolici naselja
Koz.le, Podsreda in Lesidno (odmetavanje, seiiganje).
Na obmo6ju Obiine Kozje so se izvajali postopki z vseh podro6ij dela, najved pa s podro6ja

upostevanja pravil cestnega prometa, varovanja cest (preglednost, vzdrzevanje) in s podrodja
komunalnih odpadkov.
S podrodja Gradbenega zakona (postavitev enostavnih objektov brez ustreznih dovoljenj, oz.
postavitev drugih zahtevne.j5ih objektov, za kalere bi potrebovali gradbeno dovoUenje, nevame
gradnie) zadev nismo obravnavali.

Na obmodju obdine Kozie je skupni obcinski organ na podrodju upravnih zadev skupaj obravnaval
'12 (231zadev, od tega 7 inspekcijskih. Na podlagi teh so bili pri ugotovljenih krsitvah odrejeni ukrepi
v obliki opozoril ali izdanih odlo6b. Obdinskim strokovnim slu2bam smo sprotno podajali predloge
za spremembo prometne signalizacue. Redno smo sodelovali z drugimi organi (policija,
inSpekcijske sluZbe ipd.).
Sodelovali smo pri aktivnostih v organizaciji SPV Kozje in Agencije za vamost prometa RS na
razli6ne teme (uporaba varnostnih pasov, varna udeleiba peScev), prav tako smo pri raznih
zadevah sodelovali tudi s policisti PP Smarje pri Jel5ah. Ob pri6etku Solskega leta smo izvajali
aktivnosti varne Solske poti in varne udelezbe udencev v promelu. Prav tako smo izvajali nadzor
nad spostovanjem prednosti voznikov do pescev.

Tehtanja tovomih vozil nadzor hitrosti vozil z radaqem zaradi kadrovskega primanjkliaja nismo
izrtal1ali.
Prisilna sredstva niso bila uporabljena, prav tako zoper zaposlene ni bila podana nob€na pritozba.
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Delovanje medobainskega inSpektorata in redarstva temelji k udinkovitem resevanju nepravilnosti,
ki jih povzrodijo pravne osebe in posamezniki. Pri tem se odrejajo ukrepi za odpravo nepravilnosti,
s katerimi je ogrozen javni interes (preventivno in represivno delovanje). Seveda je potrebno
zadostiti tudi obveznostim po uvedbi postopkov o prekrskih. Da so ukrepi inspektorjev in redarjev
zakoniti morajo obdine imeti ustrezne predpise, ki jasno dolodajo pravice in obveznosti, sal 5e
vedno velja, da >Ni kazni brez zakona( (Nulla poena sine lege). V zvezi tega bo zaradi
udinkovitejsega stanja in nadzora potrebno s skupnim angaziranjem nasega organa in obdin
spremeniti nekatere (sicer veljavne) ob6inske predpise, na kar smo opozarjali Ze v preteklosti.

Eden najpomembnej5ih zadev je sprejetje ustreznega predpisa s podroeja urejanja okolja, s
katerim bomo udinkovitejsi pri nadziranju in zagotavljanju distega, lepega in zdravega okolja.

Skupni medobdinski organ je namenjen zagotavljanju vamosti in spostovan,a predpisov v lokalni
skupnosti in s tem tudi zagotavljanja varnosti obcanov - na vseh podrodjih, za katere je skupni
organ pristojen.
Zaznali je ve6jo osve3denost ljudi, ki smo jo dosegli s konstantnim pojavljanjem na terenu in s
sistematidnim nadzorom po posameznih podrodjih. Pomembna dejavnost je tudi svetovanje
obdanom.

Ocenjujemo, da .ie leto 2019 bilo na obmodjih vseh obdin za obdane varno, saj huj5ih kr5itev
javnega reda in miru nismo obravnavali, prav tako pa smo kljub kadrovskim tezavam uspeli
vzpostavljati takSna stanja, ki na obdane niso negativno vplivali.

V bodode Zelimo nadaljevati z aktivnostmi, ki bodo 5e izboljSale stanje na podrodju vamosti
ob6inskih cest (preglednosti cest, posegi na cestah, vzdrzevanie cest in prometne signalizacije),
pravilnega ravnanja s komunalnimi odpadki in odpadnimi vodami, spoStovanja pravil cestnega
prometa (umiritev hitrost, obmo6ja kratkotrainega parkiranja, parkiranje na mestih za invalide, na
plodnikih, v kri2i5dih in kolesarskih stezah), poseganja v prostor (nelegalni objekti), turistienih
nastanitev (takse) ter urejanje okolice objektov in okolja na splosno.

Zelo pomembno je nadaljevati z dobrim medsebojnim sodelovanjem inspektorata in redarstva s
posameznimi ob6inskimi upravami, obdani in ostali sluZbami. Konec leta 2019 1e v veljavo stopil
tudi Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne obdinske uprave Medobdinskega
inspektorata in redarswa obain Rogaska Slatina. Rogatec, Poddetrtek. Smarje pri JelSah in Kozje,
ki poleg ob6inske inspekci.le in obdinskega redarstua skupni obainski upravi dodatno daje
pristojnosti opravljanja nalog varstva okolja, urejanja prostora in urejanje prometa.

Marko RAZBORSEK
vodja inspektorata in redarstva
inspektor I
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