
onima pontnrRrrr
Tr{ka cesta 59
3254 Podietrtek

Stevilka: 032-O0O 5 I 2022 -g
Datum: 02.06.2022

OBdINSKEMU SYETU
oBiINE PODdETRTEK

ZADEYA: GRADIVO K 7. TOdKI DNEYNEGA REDA 23. REDNE SEJE
oBdINSKEGA SVETA OBEINE PODEETRTEK

NASLOV: Poro6ilo Medobiinskega in5pektorata in redarstva ob6in Roga5ka Slatina,
Rogatec, Podietrtek, Smarje pri Jel5ah in Kozje zaleto202l

Medobdinski in5pektorat in redarstvo obdin RogaSka

Slatina, Rogatec, Poddetrtek, Smarje pri Jel5ah in Kozje
GRADIVO PRIPRAVIL:

GRADIVO PREDLAGA: Peter Misja,Lrpan

POROEEVALEC: Marko RazborSek, vodja in5pektorata in redarstva

Peter Misja, l. r.
ZupeN

Priloga:
porodilo o delu Medobdinskega in5pektorata in redarstva obdin Roga5ka Slatina,

Rogatec, Poddetrtek, Smarje pri Jel5ah in Kozje zaleto 2021

tt\
aa



ff + $$$6
MEDoee rNSKr ITSpEKToRAT tN REDARsrvo

obiin Roga5ka Slatina, Rogatec, Poddetrtek, Smarje pri JelSah in Kozje
lzlctniSka ulica 2, 3250 RogaSka Statina

T: (03)818-17-41. 818-17-34 F:C3 81-81-724
E : rnspektorat@roqaska-slati na. si

POROEILO

SKUPNE OBEINSKE UPRAVE MEDOgTTilSKEGA
v

INSPEKTORATA II{ REDARSWA

osern RoGA5KA sLATTNA, RoGATEc,
vtv

PODCETRTET(, SMAR E pRI JELSAH IN KOZ,E

ZA LETO 2O2L

$ev. oorumena : olo{093 I zo22-l

V Rogaiki Slatini, 24. februarja 2022



KAZAI_O

1 Sp1OsNO............ "..................?

2 FINANCNO MATERIALNE ZADEVE ..... .,.,3

3 MEDogerNrsxo REDARSTVo... .......... ,............... ... 4
4 MEooe0rNsxl rwSpeKroRAT ..............,...5

s voDENJE posropKov o pnrxnSKtH "...... . .. ..........6

6 NADzoR NAD oeEINISxIMI CESTAMI, VARNoST CESTNEGA PROMETA IN UREJANJE
PROIVIETA

7 STANJE JAVNEGA REDA IN ilIIRU TER JAVNIH PRIREDITEV-... ... ..

8 VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA........,.

8.1 ocENA uOrr.rxovtrosr rzREerNrH uKREpov tN STANJE Ne pooRoe;u
VARSTVA OKOLJA IN UREJANJA PROSTORA.. .......

9 OCENA UCINKOVITOSTI UKREPANJA

10 pRrro2ee NA DELo

11 IZOBRAZEVANJA IN IZPOPOLf{JEVANJA....... .

12 DELovANJE sou po posAMEzNrH oeerNnH

12.1 Ob6ina RogaSka Slatina

12.2 Obcina Rogatec

12.3 Ob6inaPodcetrtek.

12.4 Obeina Smarje pri Je|Sah.........

12.5 Obdina Kozje......-..

13 ZAKLJUEEK

I
o

o

.10

.11

.12

.12

.12

.12

.14
15

16

17

18

2

1 SPLOSNO



Na obmoijih obcin Roga5ka Slatina, Rogatec, Podtetrtek, Smarje pri JelSah in Kozje (v
nadaljevanju SOU) so navedene obcine z Odlokom o ustanovitvi Medobcinskega inSpektorata in
redarstua obcin RogaSka Slatina, Rogatec, Podcetrtek. Smarje pri Jeliah in Kozje (Ur. list RS, it.
8712A15, 65/2019) ustanovile skupno obcinsko upravo. katere sede2 je na tzJetniiki utici 2,
RogaSka Slatina. Svoje dejavnosti SOU izjava tudi po dislociranih tockah na sedezih obdin
ustanoviteljic.

SOU izvaja opravljanje nalog ob0inske uprave na podrocju
- obiinske inSpekcije.
- obiinskega redarsfua,
- varstva okolja,
- urejanje prostora in
- urejanje prcmeta.

SOU na obmoiju obcin opravlja upravne naloge in5pekcijskega nadzora nad izvajanjem obcinskih
predpisov in dolodenih zakonov ter podzakonskih aktov imaterialni predpisi) na podlagiZakona o
in5pekcijskem nadzoru (v nadaljevanju ZIN).
Naloge obdinskega redarsfua se opravljajo na podlagiZakona o obdinskem redarstvu in posredno
s sprejetim Skupnim ob6inskim programom vamosti.
Naloge varstva okolja, urejanje prostora in urejanje prometa se opravljajo na podlagi Zakona o
ohranjanju narave, Zakona o urejanju proslora in Zakona o cestah ter na podlagi dolodenih
obeinskih predpisov s tega podroeja.
Poleg ZIN sta temeljna postopkovna zakona tudi Zakon o prekrSkih ( v nadaljevanju ZP-1) in Zakon
o splo5nem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP). ee inSpefrcrli pri opravljanju svojega deta
ugotovijo odstopanja od predpisov, neskladla, nepravilnosti in pomanjkljivosti, je njihova naloga
tudidaianje pobud in oblikovanje predlogov za spremembe alidopolnfue predpisov.

SOU je prekrikovni organ, ki na podlagi ZP-1 ob kr5itvi materialnih predpisov vodi in odloda v
prekr5kovnih postopkih.
Pri odlo6anju v upravnih zadevah iz obeinske pristojnosti nastopa kot organ tiste obcine
ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost zadeva spada. V skladu s svojimi pooblastili in
pristojnostnije v upravnih postopkih pristojen za odloianje na prvi stopnji. Na drugi stopnji o
upravnih zadevah odlo6ajo Zupani obdin ustanoviteljic, oz. pristojna ministrsfua, de tako doloda
zakon.

V skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest organa skupne obdinske uprave sta v poroeanem
obdobju bila zaposlena dva redarja in dva in5pektoria, eden od inipektorjev je bil vodja
medobdinskega in5pektorata in redarstua. Skupna ob6inska uprava ima tudi javno objavljen
Katalog informacij javnega znadaja.

SOU je svoje naloge opravljala po razporedu dela med delavniki, obiasno tudi med prazniki in
vikendi. ln5pektorji in redarji so obeanom bili dosegljivi preko elektronske po5te in telefona.
Kontaktni podatki so bili javno objavljeni na spletnih straneh obein ustanoviteljic. Na vseh petih
obdinah so bile organizirane tudi uradne ure za obdane, tazen v 6asu omejitev v zvezi razglaSene
epidemije Koronavirusa (SARS-CoV-2). Na Ob6iniRoga5ka Slatina in ObdiniSmarje priJelsah so
te bile vsak ponedeljek, sredo in petek, na Ob0ini Rogatec ob torkih, na Obdini Podeetrtek in Kozje
pa ob detrtkih. Glede na potrebe je redarska sluZba natoge opravljala tudi v popoldanskem casu.
tertudi ob sobotah, nedeljah in praznikih (Sportne prireditue, prireditve na cesti, zakljudek Solskega
leta ipd.).

2 FINANENO MATERIALNE ZADEVE

SOU se za svoje delovanje zagotavljajo finandna sredstva v proraCunu Obdine RogaSka Slatina
(sedezna obCiila). Taks sq bila v letu ZOZ1 v proraounu OD$ne ROgaSKa Slailna predvidena

sredstva za izdatke v vi5ini predvidenih 127.400 evrov. Zaradi razgla3ene epidemije nalezljive

bolezni COVID-19 so se na ta raeun pove6ali izdatkiza zakonsko doloeene dodatke k osnovnim
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pla6am. Glede tega je bilo na ravni driave sprejetih ved pravnih aktov. Zaradi nepredvidenih in
dodatno nastalih stroskov je dZava obdinam povrnila doloaene dele teh namenskih stroSkov. Tako
je veljavni proradun vseboval 141.283 evrcv Od predvidenih sredstev se je porabilo 139.966 evrov
kar znasa 99.1 %

Na podlagi Odloka o ustanovitvi Medobainskega inspektorata in redarstva ob6in Rogaska Slatina,
Rogatec, Poddetrtek, Smarie pri Jelsah in Kozje se vsi stroski delovanja sofinancirajo s strani vseh
petih obdin v procentualnem razmerju 32132112112112, kar je predstavljalo:

- za Obeini Rogaska Slatina in Smarje pri Jelsah 44.789 evrov,
- za Ob6ine Rogatec, Poddeflek in Kozje pa 16.796 eurov.

Sredstva so bila namenjena in porabljena za plaae in prispevke od plaa, za poravnavo rednih
stroSkov ter za polog novega sluZb€nega eleKridnega vozila. V lelu 2021 je bilo za plaee in
prispevke od plad predvidenih 127.400 evrov. Zaradi razglaSene epidemije nalezljive bolezni
COVID-19 so se na ta raaun poveeali izdatki za zakonsko dolodene dodatke k osnovnim pladam.
Glede tega ,e bilo na ravni drzave sprejetih ve6 pravnih aktov. Zaradi nepredvidenih In dodatno
nastalih stroskov )e dda\ra obcinam povrnila dolodene dele teh namenskih stoikov. Tako je
veljavni prora6un vseboval 141,283 ewov. V letu 2021je bilo porabljenih 139.966 evrov, karznasa
99,1 o/o.

Sredstva, namenjena za nemobno sprotno delovanje SOU, so bila porabljena za redno
wdraevarye strojne in programske opreme, prevozne stroske, stroske servisiranja, popravila in
zavarovanja slu2benih vozil, najem mobilnega radarja in sluZbenega vozila, gorivo ipd" Za te
namene je bilo predvidenih 25.840 evrov, porabljenih pa je bilo 24.916 evrov, kar predstavtja
praKidno 93,7 o/0.

Del materialnih stroskov skupnega organa bo obainam na podlagi 26. 6lena Zakona o financiranju
ob6in povmjenih iz sredstev dr2avnega prora6una.

SOU je v letu 2021 uporabljala dve sluZbeni vozili: eno civilno vozilo (Renault Megane) in eno vozilo
redarstua (Skoda Rapid). Za komunikacijo je organ uporabljal Stiri sluzbene mobilne aparate, ki so
sluZli tudi kot strojna oprema z name5deno aplikacijo za zajem prek$kov na terenu. Pri delu je
nujno potebna radunalniska oprema in razne radunalniske aplikacije, s katerimi upravljajo razna
podjetja, oz. drzavni organi kot upravljavci evidenc (razna minisNva). Te aplikacije uporabljata
lako inSpeKorja, kot redarja (preknikovni program, centralni register prebivalstva, geografski
informacijski sistem, e.izvlsbe, UJP-net, evidenco registriranih motomih vozil, evidenca osebnih
listin ipd.).
SOU je v skladu z dogovorom brezpla6no uporabliala pisami5ke prostore obain, dobeen pisarniski
material, stacionamo telefoni.jo ipd.

3 MEDOBCINSKO REDARSWO

Na obmodju vseh petih obein sta medobdinska redarja opravljala naloge skladno s svojimi
pristojnostrni:

> nadzor cestnega prometa v naseljih in na obEinskih cestah tzven naseli.l,
i varovanje cest in okolja v naseljih in na obdinskih cestah zunaj naselij,> varnost na obcinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih povrsinah,
i varovanje javnega premo2en.ia, naravne in kultume dediscine,> vzdrzevanje javnega reda in miru, oz. splosne varnosti.

zakon o obeinskem redarstvu (zoRed) je temeljni predpis, ki ureja pogoje za izvganle redarskih
pooblastil. .same oristoinosti pa dolodajo Dodrodni zakoni, ki jin 2oReo 

-ne 
navaia. sai doousda

moznost, da bodo redarji dobili pristojnosti se za druga poorciela. neoirsri ituzla'Jvtie 
"iaroge

opravlja tudi na podlagi sprejetega skupnega obdinskega programa vamosti, ki .ie bil oLjavljen v
Urad.em listu. ZoRcd doro6a poobrootira za izvajonjo narog, tijih imajo ob6inski i.a"rir, t, p. 
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r ustna odredba.

, varnostni pregled osebe.
, zaseg predmetov,

Zakon o prekrSkih. ki je prav tako organizacijski predpis, doloca. da o prekrSkih odlo0ajo
prekr5kovni organi, katerih del so tudi poobla5eene uradne osebe obcinskih redarstev, s cimer je
redarjem dano pooblastilo, da odlo6ajo o prekr5kih v postopku zizdaio plaeilnega naloga. V kolikor
redar izpolnjuje zakonske pogoje lahko odloiainizdalatudi odlodbe o prekr5ku (stopnja izobrazbe,
strokovni izpit).

Na podlagi pooblastil in pristojnosti iz zgoraj omenjenih predpisov sta medobcinska redarja
delovala inizvalala nadzor predvsem na naslednjih podrocjih:

povnBinah,

pladilni nalog v postopkih o prekrSku in o katerih je nadalje prekrSkovni organ odlocal v
hitrem postopku z odlodbo o prekr5ku;

podroeja zagotavljanje primernega stanja javnih povniin;

na podrodju mirujofuga prometa, predvsem osve5Eanja ljudi, da v primeru napadnega
parkiranja nemalokrat ogroZajo druge udeleZene v cestnem prometu (peSce, kolesarje,
invalide ipd.);

za kvalitetnej5o reSevanje mirujoeega prometa;

podro6ja delovanja slu2i:e in

redarjev Slovenije in drugih subjektov.

Pri opravljanju navedenih nalog sta redarja izrekala globe in opozorila ter druge ukrepe v skladu z
Zakonom o prekr5kih.

Redarja prisilnih sredstev nista uporabila. Obdanizoper delo redarsfua niso podali pritoZb.

4 MEDOBEINSKIINSPEKTORAT

ln5pekcijsko nadzorstvo se v skladu z Zakonom o in5pekc'rjskem nadzoru in podroinirni predpisi

ianala v obliki:

predpisane obveznosti.
c

reda na
akcijah;

ki se s problematiko prometa s predlogi



Nadzor se je izvajal na podlagi pobud upravljavcev, pobud vzdrZevalcev, prijav obdanov in lastne
zaznave po uradni dolinosti. Pri svojem delu sta inSpeldortra sodelovala predvsem.

r s Policijo;

V okviru preventivnega delovanja sta medob6inska in5pektorja pisno odgovarlala na vpra5anja in
svetovala obdanom, ki so se s svojimi vpra5anji osebno, po telefonu ali ptisno obmili na obeinsko
in$pekcijo. Veiina vpra5anj se je nandala na dovolienja za posege v prostor ob ob6inskih
cestah {iive meje, podporni zidovi ter druge ovire preglednmti sest in kriiiSd}, vpraSania v
anezi z motenjem pcesti in odstranievanju nezahonito odloienih odpadkov, zapu5Genih
vozil, kurienjem in seZiganjem, vzdrZevaniem kmetiis*ih povrEin, staniem zapuicenih
oblektov, idr..
Regijske koordinacij in5pektorjev Savinske regije, katere 6lani so vsi vodle drZavnih in5pektoratov,
predstavnik vodstva Policijske uprave Celje ter vodje nsel obeinskih inSpektoratov v celjski regiji
zaradi eptdemfe niso trika sklicane.

5 VODEIIIJE POSTOPKOV O PREKRSKIH

MedobGinski in5pektorat in redarstvo je na podlagi 7Jltarte o prekr5kih insttrtut pri odloEanju o
prekrSkih v hitrem postopku (prekrikovniorgan). lzdap odoebe o prekr5ku v tistih primerih, ko ni
zakonskih pogolev za zdajo pladilnih nalogov. Prav tako obrannava ugovore in zahteve za sodno
varstvo zoper izdane akte, kijih v skladu z zakonom sprerninia, odpravlia ali posreduje v nadaljnje
postopke okrajnemu sodiSdu (oddelek za prekrSke). Preknikovni organ torej po ugovoru na plaeilni
nalog nadaljuje postopek o prekr5kuz'tzdap odlodbe, po podanizahteyiza sodno varstuo pa Ie to
preuEi in plaCilni nalog odpravi in postopek ustavi, ga odpravi in poda prdlog drugemu pristoiremu
prekrskovnemu organu, nadomesti z novo odbebo ali pa izreee oponrin. V kolikor prekr5kovni
organ pladilnega naloga ali odloi:be po podanizahtwiza sodno varstvo ne nadomesti ali odpravi
jo odstopiv nadaljnjo odloiitev pristojnemu sodiStu.

SOU je y letu 2O21 obavnavala 1.229 (1.954f prelrrSlov, kar je za 37,10 % mani kot v
preteklem letu. Kriitelji so podali 9 (34) zahtev za sodno varstvo in 6 {9} ugoyorov na pladilni
nalog s podrotja mirujoiega prometa. lzreeenih je bilo 2S5 (40S) opozoril, ltar predstavlia
23,19 % vseh obravnavanih prekr^3kov. Prekrilovni organ lz:dal2l {47) odloib o prekr3kih,
kar je za 55,3 Yo mani kot v preteklem letu. Vse odloibe so bile z bnrieno globo, Na pristoino
sodiSie smo podalt I (3) predloge za uvedbo postopkov o prekr5ku, saj hitri prekr5kovni
postopek zatadi stranske sankciie ni bil dovolien. Na FURS smo podali 47 {7i|predlogov za
izvr5b€, kar je 37,3 Y" manj kot preteklo leto.

Nekatere podrobnostizadnjih let so razvidne iz tabele 1 in preglednic 1 do 4. Razlogiza upad v
letu 2021 v primerjaviz letom 2020 so v ukrepih zaradi epidemije in posledidno okmjenem delu in
manj5em zaznavanju prekrSkov.

cr19 zutu
PleITSIi 1v)o 1%4 340 i7u
Zahteve za s44o rrantvo [S:V) 9 34 0 11
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1 Podat(i v oklepaju pomenrjo Stevilo v pretektem tetu {2020)
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I
Prcglednica 4: Zahteve za sodno varsfuo

6 NADZOR NAD OBEINSKIiII CESTAMI, VARNOST CESTNEGA PROMETA IN
UREJANJE PROiTETA

Nadzor rednega rrzdrievanja nad kategoriziranimi in nekategoriziranimi oHinskimi cestami in
posegi v cestnem svetu ter varovalnem pasu obeinskih cest se ialaja glede na doloiila Zakona o
cestah, Odloka o obiinskih cestah v obeinah ustanoviElji{:ah, Odloka o kategorizaciji obiinskih
cest v obeinah ustanoviteliicah, Pravilnika o rednem rrzdrievanju javaih cest, Pravilnika o zaporah
na cestah, Pravilnika o projeHiraniu cest, Pravilnika o priklju6kih na javne ceste in drugih veljavnih
predpisih"

V xezi s tem srno sodelovali s pogodbenimi vzdrtevalci obiinskih cest (na obrnoeju obein, kjer
imajo obiine sklenjere pogodbe zvzdrievalci), kraievnimiskupnostrniin obdinskimi upravami. Pri
tem smo upoitevali dejsfua, da smo pri ianajanju aktivnodi ghde vzdrlananja cest, prornetne
signalizacije in ostalih cestnih objektov upoStevali samo kategorizacijo in gostoto prometa ter
obiinske nairte rednega vzdrZevania, ki tremelji tudi na rzpoloiljMh proraeunskih sredsMh.
Vsekakor smo v vseh primerih, ko je 5lo za nujne ukrepe, ki so bili bis*veniza vamost prometa,
iruedli aHivnostiv najkrajSem mo2nem easu.
Kot oomanikliivo 5e vedno opaiamo delovanie preoledni5kih sluZb pooodbenih izvaialcev
obeinskih cest. V skloou redneoa EdrZevania. oz. oregledni3ke sluibe bi se lahko vei oostorilo na
podroeiu vzdrievania oronre{ne siqnalizacije (65Eenie. namesfitve. obradanie znakov, ternelienje).
prav tako m na oodroiiu manEih sanacii po$<odb {krpanie rdamih iam, bankin. 0iSienie iaBkov.
Eooustov ipd.).
Na obmodju obtine Rogatec ne deluje sistem rednega uzdrievania obdinskih cest, zato je mogode
zaznaval vei sifuacij, ki porzrocajo dodabre nastale po5kodbe in neureiena stanja (udame jame,
odvodnjavanje meteornih vod, ustreznost odprtih jarkov, vegetacija ipd.). Za pravilno in uiinkovito
vzdrZevanje cest je poleg finan6nih sredstev potrebno zagotavliati tudi ustrezno usposobljen kader
in ustrezno strojno rnehanizacijo.

Pozomost smo narnenili fudi obremenjevanju ob6inskih cest s teikimitovomimi voziti (prevoz lesa
z Boca, Donadke Gore in Vetrnika), kjer pa bi se lahko v bodoee stanle 5e izbotisato s preventivnirni
in tudiz represivnirni ukrepi.

Stanje ob6inskih cest ie na obmodjih ob6in nadeloma dobro, obstajajo pa dolodeni odseki in deli
cest, na katerih bi bilo potrebno v bodoce izboljSati irfrastukfuro (mostovi, zaScttne, oz. odbojne
ograie), prometno signalizacijo ter urediti bre2ine v smislu boljse preglednosti (predvsem goz-dni
predeli). Prav tako bi bilo pohebno v bodode ve6 pozomosti s shani upravliavcev cest nameniti
$+Sniu iarFoy. voOnin niavinje cest. fa ut<rep UiHnro rnarslKgal pr=pr=cil dsrj,rt,ro st o,J, .ri,a.l k*Ei*o'.zclo
pomembno vlogo imajo tudi obcestne bankine, ki morajo biti ustrezno vzarzeuJne OeAe
preglednosti vsekakor velike ovire predstavljajo npr. iive meje in druge ovire, ki so postavljene v
preglednih trikotnikih v kri2i5dih in preglednih bermah v krivinah cest. Ukrepiza odpravo slednjih

I
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nepravilnosti se odrejajo postopoma. pri tem pa se upo5teva prednostni vrstni red, kije odvisen od
lokacije. gostote prometa, kategorizacije ceste, konfiguracije ceste in s tem povezano
preglednostjo.

Pri zaporah na obdinskih cestah opa2amo dolo6ene 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 zavarouana kot na
drZavnih cestah, saj predpisi veljajo enako za vse javne ceste.

Na podrodju redarske sluZbe smo redno iuajali naloge, za katere je na podlagi predpisov
poobla5eeno redarstvo Preventivno smo sodelovali tudi pri raznih akcijah, ki jih je organizirala
Agencija RS za varnost prometa, Svet za preventivo in rrzgojo v cestnem prometu obiin in Policija.
Tako smo najvec pozornosti namenili mirujoiemu prometu (nepravilno parkiranje), nadzoru
prevozov tovornih vazil za prevoz in spravilo lesa ter stanje in vzdrZevanje kolesarskih povezav,
Na obmo6ju Stirih obdin smo izvajali tudi merjenje hitrosti vozil z radarjem, ki smo ga najemali za
vsak primer posebej. Redarstva so namred zavezana tudi k temu izvajanju nalog, prav tako pa so
lokalne skupnosti in poslediOno redarstua dolZna skrbetiza prometno vamost. Zaradi tega bomo v
bodo6e izvalali tovrstne naloge 5e naprej glede na varnostno oceno stanja in Zelj obdanov po
umirjanju hitrostina dolodenih odsekih cest.

Redarska sluZba je svoje naloge prete2no usmedala v nepravilno parkirana vozila, katera so ovirala
cestni promet. Nadzor se je izvajal tudi v obrnodjih kratkotrajnega parkiranja (>modre cone<<) v
Smarju priJelSah in Roga5kiSlatini. S preventivnim delovanjem, opoza{anjem in izrekanjem glob
se uspeva stanje zadrievati na zadovoljivem nivoju.
lzvajal se je tudi nadzor nad kolesarskimi povezavami, katere so nekoliko slab5e uzdr2evane, saj
se po njih vozijo vozniki s kmetijsko mehan2acijo na svoje kmetijske powsine. Zaradi ne
rrzdrZevan i h kolesarski h povr5in smo od cest

smo prometni
v

7 STANJE JAVNEGA REDA IN MIRU TER JAVNIH PRIREDITEV

Na podrodju stania javnega reda in mira ter javnih prirediterr nismo zaznali kr5itev. Teh prireditev
je bilo zaradi epidemije tudi v letu 2021 zelo malo, saj so bile z odloki prepovedane. Kljub vsemu
smo pozomost namenili zagotavljanju pretodnosti prometa in morebihim posameznim kr5ituam.
Na obmodjih ob6in nismo zaznali gostinskih ali drugih obratov, ki bi negativno izstopali v smislu
kr5itev s podrodij, za katere je na$ organ stvamo pristojen- Pozomi smo bili tudi na krSitve,
povezane z za5cito Zivali (prosto gibajodi psi brez nadzora) ter nad spo5tovanji ukrepov za zaiezltev
epidemije.

Glede na dejstvo, da sta predvsem obdini Roga5ka Slatina in Poddetrtek nadpovpredno turisticno
obiskanis stranitujcev ter, da tri ob6ine z obmo6ja naSega delovanja mejijo na R Hrva5ko, imamo
na tem podrodju razmeroma zelo malo zaznanih kr5itev s strani tujcev. Na tem podroeju redno

sodelujemo s Policijskima postajama RogaSka Slatina in Smade priJelsah.

8 VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA

V letu 202 smo izvajati nadzar na podrodju komunalne dejavnosti, glede na dolocila odlokov obdin

ustanoviteljic. Tako smo izvajali nadzore glede urejenosti javnih povr5in, uzdrZevanje zasebnih
povr5in ob objektih, ravnanje s komunalnimi odpadki, ravnanje z vsemi odpadnimi vodami, oskrbo

s pitno vodo, nameSeanje plakatov na plakatna mesta, trZni red, >erna odlagaliSda< idr.

Prav tako smo v sodelovanju z OKP javnim komunalnirn podjetiern obravnaval

nepravilnosti glede skupnih posod za odpadke (pri veCstanovanjskih stavbah in
prostorih) Obiarr.lrrali smo tudi primere nepravilnosti glada oskrbe s pitno worlo (t

priktjudki<) ter ravnanja z odpadnimivodami (MKCN).

i prirnere
poslovnih
i >rlvojni

Glede urejanja
signalizaciji,



Z obdinskimi upravami smo scdelovali in svetovali glede urejanja javnih povrSin v prostoru
(sprehajalne poti, parkovne povrSine). Obravnava teh primerov je potekaia praviloma pri rednem
delu.

8.1 OCENA UEINKOVITOSTI TZREEENIH UKREPOV IN STANJE NA POOROEJU

VARSTVA OKOLJA IN UREJANJA PROSTORA

Pri rednem delu se ugotavlja, da odvozi komunalnih odpadkov s strani javnega komunalnega
podjetja potekajo v skladu s predpisi. Obdani irnajo moZnosti predaje odpadkov zelo dobre. V
posameznih primerih so delavci OKP d.o.o, imeli nekaj te2av glede dostopnosti z vozili zaradi
konfiguracije terena in nerrzdrZevane vegetacije. Zaradi dolodenih primerov nedostopnosti s
komunalnimivozili smo aktivno ssdelovali s podjetjem OKP d-o.o. in odrejali ukrepe za zagotovitev
prevoznosti.

Glede crnih odlagaliSc obstajajo 5e vedno posamezni primeri, ko gre za odlaganje manjiih kolicin
gradbenih in kasovnih odpadkov v naravno okolje. Odkrivanje povzroeiteljev in dokazovanje je zelo
oteZeno. Ob pojavu novega odlagali5ca je potrebno hitro ukrepanje, saj se lahko v zelo kratkem
6asu kolidina odloZenih odpadkov pove6a.

Se vedno je dokaj velik problem to6evanje komunalnih odpadkov, predvsem v stanovanjskih blokih
in vedstanovanjskih stavbah. Ta teh lokacijah so zabojniki skupni, odktenjeni in vdasih glede na
kolidino odpadkovtudi premajhni. V zabojnike uporabnikiodlagajo nepravilno lo6ene odpadke, prav
tako pa se dogajajo primeri, ko kr5itelji odpadke pripeljejo od drugod. Poleq teoa ie oroblem tudi v
nedoredeni praksi uporabnikov in upravliavcev stavb.

Omeniti je potrebno, da smo v veiini obravnavanlh primerih nepravilno lodenih odpadkov kr5itelje
izsledili in zoper njih uvedlitudipostopke o prekr5ku. V primerih, ko pouzroeitelj ni bil izsleden smo
odpadke odstranili v sodelovanju z obcinskimi upravami $avni delavci) ali pa to naloiili lastnikom
zemljiida. Ocenjujemo, da na tem podroiju naloge potekajo odlidno, k 6emer pripomore pravilen
aktiven pristop in ustrezno sodelovanje z ostalimisluibami.

o
ureianiu prostora. Podoben predpis sicer ima Obdina Pod6ettek (Odtok o urejanju javnih povrSin
ter o zunanjem izgledu naselij v Obdini Poddetrtek (Ur. list RS, St. 1Sl1 998)), ki je prav tako ni
usklaien zZakonom o prekr5kih in Zakonom o urejanju prostora. Ukrepanje na podlagiteh veljavnih
predpisih predstavlja spomo zakonitost, saj so in5pekcije dolZne upo5tevati celotni sistem
pravnega reda, ki mora biti rned seboj usklajen. Tako smo prisiljeni na izvedbo alternativnih
ukrepov, ki pa vedno niso ucinkoviti. Glede omenjene problematike ima medob6inski inipektorat
sicer pristojnost ukrepanja na podlagi odlokov o ravnanju s komunalnimi odpadki v posamezni
obdini, vendar se pri odrejanju ukrepov zaplete predvsem pri kosovnih odpadkih, za katere lastniki
trdiio. da so 5e uporabni in niso odpadek.
Obcinam smo ponovno podali predloge in opozorila, da je potrebno 6im prej sprejeti odloke o
urejanju podobe naselij in krajine iv skladu zZakonom o urejanju prostora (ZUreP-2)j"

V letu 2021 smo na podlagi obvestil OKP javnega komunalnega podjetja d,o.o. obravnavali ved
primerov t.i. >dvojnih vodovodnih prikljudkov<, kjer so obeani imeti o-qefte prikljucene na istem
javnega vodovoda, prav tako pa je na sistern lastne oskrbe z vodo. Sistema sia Oiia povezana, kar
je_riziino za oporetnost in posledidno zdravje ljudi. Z in5pekcijskimi ukrepi smo zagotavljali
lodevanje sistemov. [Menimo, da je ukrepanje na tem podroCju bilo dobro

Glede-urejani-a qloslorlsmo izvajali.aktivnosti predvsem v zagotavljanju urejanja javnih povniin,
urejanja dolodenih povr5in v zasebni lasti, ki imdjo z vidika naxg-uene$i 6pa=oirJrii vrdez livnega.
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Vsekakor bi v SOU lahko na teh podroejih bili bolj uspe5ni, 6e bi imelita podroeja tudi kadrovsko
oopolnjena.

9 OCENA UEINKOVITOSTI UKREPANJA

lzre6eni in$pekcijski ukrepi in ukrepi redarstva so bili skoraj v vseh primerih realizirani in so jih
zavezanci upoStevali. Vsi in5pekcijski ukrepi, ki se nana5ajo na odpravo nepravilnosti so bili
izreceni strokovno zakonito in ucinkovito. Zato ocenjujemo. da so bili vsi izredeni ukrepi dobro
udinkoviti.

SOU je skupno obravnavala 155 {v preteklem letu 130} evidentiranih upravnih zadev z vseh
podrodij dela. lnSpekcijskih je bilo 95 (90), ostalih pa 60 (40). Prav tako smo obravnavati 14
(28) neevidentiranih zadev, pri katerih ni bilo izvedenih uradnih postopkov.

vse inSpekciiske ostalo neevidentirane

155 95 60 't4

130 90 40 28

140 104 36 25

118 86 32 18
Tabela 1 : Upnvni postopki

Pri pri.iavah je Slo tudi za primere, ki niso bili v nasprotju s predpisi, je pa 5lo za civilnopravne
zadeve, zato smo prijavitelje napotili na zasebno toZbo.

Pri obravnavanih primerih so bile naive6krat uggtovUene naslednje nepravilnosti:

redna rrzdrZevalna dela na kategoriziranih lokalnih cestah, zlasti pa na javnih poteh, se
opravljajo glede na v ta namen razpoloiljwa finanEna sredsfua obein, zato ponekod niso
opravljena v celoti;
v ob6inah ustanoviteljicah je vee cest, kijih je obdina kategorizirala brez prenosa lastniStua in
so v lasti fizidnih oseb. V praksi se pojavljajo primeri, ko lastniki zemlji5d, po katerih poteka
trasa obstojede kategoiuirane poti, in druge osebe, ki si neupravideno jemljejo lastninsko
pravico, nasprofujejo prometu in yzdrZevalnim delom. Prav tako lastnikizemlji5c v varovalnem
pasu ceste postavljajo razne ovire, misle6, da imajo to pravico, brez, da bi od obcine kot
upravljavca ceste dobili soglasje;
ob6ani imajo v obmodju preglednih berm in v preglednih trikotnikih kri2iSd postavljene razne
ovire (Zive meje, ograje, kmetijske kulture), kizmanj5ujejo potrebno preglednost privoZnjiskozi
ovinek ali pri voZnji skozi kri2i56a ter prikljudkih. V zvezi tega smo izvedli vei ukrepov za
zagotovitev zakonitega stanja ;

voZnja s kmetijsko mehanizacijo po obcinskih cestnih in kolesarskih povezavah, kar pouzroca

onesnaZenje ceste in tudi vleka hlodovine predvsem po gramoziranih obcinskih cestah.
Tovrstne kr5itelje je vdasih te2ko izslediti, v primerih, ko pa smo jih izsledili pa smo zoper njih
ustrezno ukrepali;
kmetje si pogosto jemljejo pravico orati svoje kmetijske povrSine neposredno do cesti5ca
obdinskih cest, kar pa glede na dolodila Zakona o cestah in ob6inskih odlokov o cestah ni

dovoljeno. V teh primerih smo kr5iteljem odrejali ustrezne ukrepe za odpravo nepravilnosti in

za zagotovitev stanja v prihodnosti;
vsi obdani 5e vedno ne spo5tujejo obveznosti in nujnosti lo6evanja odpadkov in moinosti
predaje kosovnih odpadkov v zbirnih centrih;
hepravrtno oova1an1a oopadntn vod (padavrnsKe rn komunalne), pn katenh smo zavezancem

izrekli dolocene ukrepe za prepreditev odvajanja na javne povr5ine (prometne);
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kori5denje pitne vodo iz naravnih virov preko zasebnih vodovodov, bodisi na podlagi izdanih
dovoljenj takratne Agencije RS za okolje (20 letna dovoljenja s potekom 31. 12.2020), bodisi
brez potr"ebnih dovoljenj (lastna oskrba s pitno vodo na obmocjih. kjer se je mogode prikljuiiti
na javni vodovod. kljub vodnemu dovoljeniu ni dovoljenai.
neodvajanje pobrane tr.rristidne takse, ki je doloeena cbveznost subjektov, pri katerih
prenocujejo turisti, da zaracunano in pobrano turistiino takso odvedejo obdinam;
nepravilno odlo2enigradbeniodpadki in drugigradbeni posegiv okolje. O takSnih primerih smo
obve5ceni od obdanov, oz. jih zaznamo sami pri rednem delu. Pri tem ukrepamo v skladu z
gradbenimipredpisi. V kolikor gteza obse2nej5i primer aliza nesodelovanje zavezancev o tem
obve5damo pristojne drZavne in3pekc'ljske slu2be.

{O PRITOZBE NA DELO

Na delo zaposlenih u letu 2021 ni bila podana nobena prito2ba.

11 IZOBRAZEVANJA IN IZPOPOLNJEVANJA

Zaposleni se nismo udeleZevali usposabljanj in izobraZevanj, saj le-ti zaradi razglaSene epidemije
niti niso bili organizirani. V sklopu delovanja organa smo izvajali samoizobraZevanja na podrodju
prekr$kovnih zadev, in5pekcijskih zadev, uporabe programske opreme ter s podroeja cestnega
prometa, varstva okolja, urejanja prostora in urejanja prometa.

12 DELOVANJE SOU PO POSAMEZNIH OBEINAHz

12.1 Obiina Roga5ka Slatina

V letu 2021je bilo na obmoCju Obdine RogaSka Slatina skupaj zaznanih 758 (1.034) prekr5kov. Od
tega je bilo izredenih 207 (245) opozoril, v ostalih primerih pa izdani pladilni nalogi, oz. odlodbe o
prekr5ku ali pa so kniitelji globo pla0ali na podlagi izdanih obvestil o nepravilnem parkiranju. V
skladu z doloiili Zakona o prekr5kih je bilo izdanih 15 (15) odlodb o prekriku. Na FURS smo podali
23 (39) predlogov za izvr5bo neplaianih glob ali sodnih taks. Kr5itelji so na pladilne naloge podali
6 (8) zahtev za sodno varstuo, ter 6 (3) ugovore na plaeilne naloge s podrocja mirujodega prometa.

S podroeja krSitev ravnanja z odpadki srno obravnavali 9 (11) prekr5kov, s podrodja uporabe pitne
vode 1 (1) prekr5ek, s podrodjaZakona o cestah 6 (2) prekrSkov, s podro6ja Zakona o pravilih
cestnega prometa 732 (980) prekrSkov, s podrodja Zakona ovarstvu javnega reda in miru 1 (1)
prekrSek, s podroeja Zakona o nalezljivih bolezni 12 (33) prekr5kov, Zakona o spodbujanju razvoja
turizma 1 (0) prekr5ek, s podro6ja Zakona o za5eiti Zivali2 (2) preknika.

2421 2020

PrekrSki 758 1034

Zahteve_4-a

Ugovori

rsfuo 6 o

6 J

Opozorila aAa 245

lzdane odlodbe .R 15

- z globo 15 15

z

Obdqliilni predlogi

0 0

0 0

Predlogiza izvrSbo pri FURS '23

Tabela 2: Obruvnavani prekdki na obmoiiu Obiine Roga5ke Slatne

? Podatki v oklepaiu pomenijo Stevilo v preteklem tetu (2020)

12



Na obmodju obiine Roga5ka Slatina je SOU obravnavala skupaj 59 (49) zadev. Na podrocju
inSpekcijskih zadev je obravnavala 23 (22) zadev. Pri tem je bil opravljen inipekcijski pregted, na
podlagi katerih so blli odrejeni ukrepi v obliki opozoril ali izdanifr odlo0b, Obravnavali srno Se 36
(27) ostalih zadev in I (15) neevenditiranih. Podatki so razvidni iz tabele 3.

I i vse i inSpekciiske L ostalo I neevidentirane 
,i---==-i--i.i zazt: ss '; 23 j :o I 9 i

I zozoi qg ', zz zt t ts
Tabela 3: Upravne zadeve na obmatju obeine Rog. Slaana

Sodelovali smo pri preventivnih aktivnostih v organizac{i SPV Roga5ka Slatina in Agencije RS za
varnost prometa na razliEne teme (uporaba vamostnih pasov, varna udeleZba peScev, varno
prehajanje ZelezniSkih prehodov, varnost motoristov, uporaba mobilnih telefonov), prav tako smo
pri raznih zadevah sodelovali tudi s policisti PP Roga5ka Slatina. Ob pridetku Solskega leta smo
sodelovali pri aktivnostih vame Solske poti in vame udeleZbe udencev v prometu. Prav tako smo
ianalali nadzor nad spo5tovanjem prednostivoznikov do peScevter nadzor hitrosti vozil z radarjem.

Pri nadzorih prireditev nismo sodelovali, saj te zaradi ukrepov v casu epidemije niso bile
organizirane-

Prisilna sredstva niso bila uporab$ena,zoryrzapslene pritoZb na delo ni bilo podanih.

Glede spo5tovanja dolodil lodevanja komunalnih odpadkov smo nadzore lanaiali predvsem v okolici
javnih ustanov in stanovanjskih blokov. Pri tem smo sodelovali z javnim podjetiem za komunalne
storitve OKP iz Roga5ka Slatine.
Nadzirali smo spo$tovanje dolo6ilZakona o cestah, oz- odlokov o obdinskih cestah glede izdanih
soglasij s straniobeinske uprave.

Na podrodu prometne vamostiv povezavi s eestno inftastrukh.tro smo obravnavali primere, ko smo
zoper kriitelje uvedli postopke o prekr$kih in ukrepe za izbolj5anja stanja. V omenjenih primerih je
5lo za poseganje y varovalnih pasovih obEinskih cest, ki so vplivala na prometno varnost ter za
poseganje v pregtednih bermah in preglednih tikotrikih lffEi5e. Kniitelji, oz. zavezanci na teh
todkah ob cestah postavljajo ograje, podpome zidove, sadijo 2ive meje ali polj5iine, ki skozi leto
zrastejo do te mere, da zmanjiujejo preglednost.
Redarstvo je na tern podro6ju bilo pozomo na kr5itue onesnaZenosti cest zaradi voZnje s kmetijsko
mehanizacijo in nepravilno nalo2enih razsipnih tovorov (zemlja, pesek), ki pada na vozi56e. Prav
tako sta redarja nadzirala stanje kolesarskih povezav (onesnaZenje voziSda zaradi souporabe
kmetovalcev). Ugotovljene so bile manj5e kr5ifue, pri katerih so bile nepravilnostisprotiodpravljene
s strani lastnikov zemljiS6 ali v sodelovanju z ob6insko upravo, oz- pogodbenim vzdrZevalcem cest.

Na podrodju ravnanja z odpadnimi vodami na obmodjti Ob6ine Roga5ka Slatina smo obravnavali
primere, ko so lastniki odpadne vode spuSdali, ali na javno cesto (meteome vode), ali pa komunalne
vode na zasebna zemlji5da. V slednjih primerih gre po ve6ini za civilno pravne zadeve.

Obravnavali smo tudi primere s podrodja gradbenih predpisov, ko so zavezanci postavili enostavne
objekte brez ustreznih dovoljenj, oz. so postavili clruge zahtevnejSe objekte, za katere bi potrebovali

gradbeno dovoljenje. O tem smo obve$dali pristojni drlavni in$pektorat.

Obravnavali smo tudi primere kr5itev Zakona o razvoju in spodbujanju turizma, ko zavezanci
pobrane turistiene in promocijske takse niso odvedli obeini-

Zaradi razglaSene epidemije Koronavirusa SARS-CoV=2 {COVID-19) smo na sploSno zaznali manj

prekr5kov, kar pa ne pomeni, da smo obravnavalitudimanj upravnih zadev.

13



12.2 Obiina RoEatec

V letu 2A21 1e bilo na obmciju Obiine Rogatec skupaj zaznanih 1 1 (48) prekr5kov. Od tega je biio
izreeenih 6 (33) opozoril, v ostalih primerih pa izdani plaOilni nalogi, oz. odloebe o prekriku ali pa
so kriitelji globo pladali na podlagi izdanih obvestii o nepravilnem pa*iranju. V skladu z dolocili
Zakana o prekrikih nismo izdali nobene (1) odlodbe o prekr5ku. Na FURS smo podali 3 (0) predloge
za izvr5bo nepladane globe. Zahtev za sodno varstvo krSitelji niso podali, prav tako ne ugovorov
na plaiilninalog na podroiju mirujodega prometa.

S podroeja krSitev ravnanja z odpadki smo obravnavali 4 {1) prekr5ek, s podrocja Zakona o pravilih
cestnega prometa 6 (44) prekr5kov, s podroeja odvajanja odpadnih vod pa 1 prekrSek.

4: prekriki na obmoeju obiine Roga&sc

Na obmodju ob6ine Rogatec je SOU obravnavala skupaj 10 (11) zadev. Na podrocju in5pekcijskih
zadev je obravnavala 5 (11) zadev. Pri teh je bil opravljen in5pekcijski pregled, na podlagi katerih
so bili odrejeni ukrepi zazagotovitev zakonitih stanj v obliki opozoril ali izdanih odlodb. Obravnavali
smo 5e 5 (0) ostalih zadev in 6 (7) neevenditiranih. Podatki so razvidni iz tabele 5.

vse inSpekciiske ostalo neevidentirane

10 5 b

11 11 7
Tabela 5: upravne zadeve na Rogatec

Pri rednem delu smo izvajali nadzor nad ravnanjem s komunalnirni odpadki, predvsem v okolici
javnih objeKov in vedstanovanjskih stavb. Ob6asno smo izvajalitudi nadzore spoStovanja izdanih
soglasij ob6inske uprave, ki so se navezovale na cestno infrastrukfuro {posegi na cesti). Poleg
nepravilnosti glede ravnanja z odpadki smo najved primerov obravnavali tudi glede ravnanja i
odpadnimi vodami in glede seZiganja raznih snovi in ureditue zapu5cenih zemljiSd in stavb. Z
namenom ureditve tovrstnega podrodja smo sodelovali z ob6insko upravo pri pripravi Odloka o
varstuu javnega reda in miru v Obdini Rogatec, ki ga je Obcinski svet sprejet v tem tetu.

Redarska sluZba je izvajala nadzore v trgu Rogatca, kjer se obeasno pojavljajo kr$itue nepravitno
parkiranih vozil, prav tako pa se je izvajal nadzor nad parkiranimi tovomimi volili pred Zelezni5kirn
postajali5cem v Rogatcu in v obmodju parkiranja za bencinskim servisom na Celjski cesti. Ker
|a!?di epidemue ni bilo javnih prireditev tudi ni bilo nadzorov le-teh, prav tako pa niso bile zaznane
krSitve javnega reda rn mrru.

Na podro6ju urejanja prometa in varsfua okolja smo sodelovaliz obainsKo upravo in taxo prispevati
k uspe5ni realizaciji nalog (podanidolodeni predlogi in mnenja).

2021 2A2A

Prekr5ki 11 48

Zahteve za sodno varstuo (ZSV) 0 0

Ugovori 0 1

Opozoflla b 33

lzdane odlocbe 0 1

- z globo 0 1

- z opominom 0 0

Obdol2ilni predlogi 0 0

Predlogiza izvnibo pri FURS 3 0
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Sodelovali smo pri preventivnih aktivnostih SPV Rogatec in Agencrje RS za varnost prometa na
razlidne teme (uporaba varnostnih pasov, varna udeleZba peScev. yarnost motoristov). prav tako
smo pri raznih zadevah sodelovali tudi s policisti PP RogaSka Siatina. Ob pricetku Solskega leta
smo sodelovali pri aktivnostih varne Solske poti in varne udeleZbe uiencev'; pronnetu.

Meritev hitrosti in tehtanje tovornih vozil nismo iwalali. Prisilna sredstva niso bila uporabljena, prav
tako zoper zaposlene ni bila podana nobena prito2ba.

12.3 Obeina Pod6etrtek

V letu 2A21 ie bilo na obmoiju ObCine Poddetrtek skupaj zaznanih 33 (ggi prekr5kov. Od tega je
bilo izre6enih 4 (11i opozoril, v ostalih primerih pa izdani placilni nalogi, oz. odlocbe o prekriliu ili
pa so kr5itelji globo plaeali na podlagi izdanih obvestil o nepravilnem parkiranju. lzdali smo 1 (7)
odlodbo o prekrSku. Na FURS smo podali 2 (5) predlogov za izterjavo. Krsitetji so podati 1 (8)
zahtev za sodno varstvo in ugovorov na pladilne naloge pa nismo obravnavali (1).

S podrocja kr5itev ravnanja z odpadki prekr5kovnih postopkov nismo obravnavali (3), s podrocja
oskrbe s pitno vodo en prekr5ek, s podro6ja Zakona o cestah 2 (3) prekrska, s podrocja Zakona o
pravilih cestnega prometa 29 (91) prekrskov, s podroeja Zakona o za5diti Zivali en prekrSek, s
podrodja Zakona o nalezljivih bolezni(epidemija) pa nobenega (2) prekr5ka.

na obmoiju obiine Podietftek

Na obmodju obdine Poddetrtek je SOU obravnavala skupaj 21 (16) zadev. Na podrodju
inSpekcijskih zadev je obravnavala 17 (14) zadev. Pri teh je bil opravljen inSpekcijski pregled, na
podlagi katerih so bili odrejeni ukrepi za zagotovitev zakonitih stanj v obliki opozoril ali izdanih
odiocb. Obravnavali smo 5e 4 {2) ostalih zadev in 3 (7) neevenditiranih. Podatki so razvidni iz tabele
7.

vse inSpekciiske ostalo neevidentirane

2021 21 17 4 3

2020 16 14 2 7
Tabela 7: upnvne radeve na obmoeju obcine Podiefrek

Tudi na obmodju Ob6ine Pod6etrtek se je izvajal nadzor nad ravnanjem s komunalnimi odpadki,
predvsem v okolici javnih ustanov in veestanovanjskih stavb. Redarstvo je izvaialo stalne nadzore
mirujocega prometa, predvsem pred javnimi zgradbami (zdravstveni dom, osnovna Sola, trgovine
in drugi objektijavnega pomena) in tudi na mestih, ki so rezervirana za parKiranje invaliclov. Prav
tako je bilo redarsfuo pozorno na morebitne nepravilnosti glede prometne signalizacije in
vzdrEevanja ob6inskih cest.

2021 2020

PrekrSki 33 99

Zahteve za sodno varstvo (ZSV) 1 8

Ugovori 0 1

Opozorila 4 11

lzdane odlocbe 1 7

- z globo 1 7

- z opominom 0 0

Obdol2ilni predlogi 0 0

Predlogiza ianr5bo pri FURS 2' 5



Na obmoclu Obdine Poddeffiek smo izvajali nadzore na vseh podrocjih dela. najvei pa na podrodju
cestnega prometa, oskrbe s pitno vodo, s podrocja vzdrievania in prevoznosti cest in kolesarskih
povezav.

Vseskozi srno scdelovali tudi z obeinsko upravo, kateri smo sprotno podajali tazne pobude in
predloge (npr. urejanje prostora. urejanje prorneta in prometne signalizac'tje ipd ).

Na obmocju obcine smo sodelovali pri preventivnih aktivnostih Agencije RS za varnost prometa na

razlibne teme (uporaba varnostnih pasov, varna udele2ba pe5cev, varnost motoristov), prav tako
smo pri raznih zadevah sodelovalitudi s policisti PP Smarje pri JelSah. Ob prieetku Solskega leta

smo sodelovali pri aktivnostih vame Solske poti in varne udeleZbe ucencev v prometu.

Tehtanje tovomih vozil nismo izvajali. Redarstvo je tudi izvajato nadzor hitrosti vozil z radarjem.

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

ZaradirazglaSene epidemije Koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) smo na sploSno zaznalimanl
krSitev.

12.4 Ob6ina Smarje pri JeEah

V letu 2A21 ie bilo na obmodju Obdine Smarje pri Je6ah skupaj obravnavanih 412 (729) prekr5kov
(ukrepanje na podlagi Zakona o prekr5kih). Od tega je bilo izreeenih 63 (114) opozoril, v ostalih
primerih pa izdani pla6ilni nalogi, oz. odloCbe o prekrSku ali pa so kr5iteljiglobo pla6ali na podlagi
izdanih obvestil o nepravilnem parkiranju. V skladu z doloeili Zakona o prekr$kih je bilo izdanih 5
(22) odlodb o prekr5ku. Na FURS smo podali 19 (28) predlogov za ianrSbo neflaeanih glob ali
sodnih taks. Kr5itelji so vloZili 2 (15) zahtev za sodno varstvo, ugovorov na pladilni nalq s podrodja
mirujoiega prometa pa nobenega (4). Na pristojno sodiSfe smo zoper 1 (3) krSitelja podali
obdolZilni predlog.

S podro6ja kr$itev ravnanja z odpadki smo obravnavali 3 (4) prekr5ke, s podro{a oskrloe s pitno
yodo 1 (0), s podroija Zakona o cestah 0 (3) prekr5ke, s podroija Zakona o pravilih cestnega
prometa 404 (709) prekrSkov, s podroeja Zahona o varstvu javnega reda in miru 2 prekrSka, s
podrodja turistidnih taks en prekr5ek (0), s podrocja Zakona o nalezljivih bolezni (epidemija) pa 1

(1 1) prekr5ek.

Tabela na obmocju obiine pi JelSah

Na obmodiu obcine.Sm.arje pri Jel5at je SOU obravnavala skupaj 35 (33) zadev. Na podrodju
inSpekctjskih zadev je obravnavala 23 {27) zadeu. Pri teh je bil oprivljen inSpekcrlst<i pnigteo, ria
podlagi katerih so bili odrejeni ukrepi za zagotovitev zakonitih stanj v obliki opozorit ali izdanih
odlodb. Obravnavali smo 5e 12 (6) ostalih zadev in 4 (6) neevenditiranih. Podatki so razvidni iz
tabele 9.

2021 2020

Prekniki 412 729

Zahteve za sodno varstuo (ZSV) 2 15

Ugovori 0 4

Opozorila o.1 114

lzdane odlodbe 5 22

- z globo 5 22

- z opominom 0 0

Obdol2ilni predlogi 1 3

Predlogi za izvribo pri FURS 19 28
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I VSe in5pekcijske I ostalo neevidentirane

, 2021

2020 1a

aa

27

12i
bl

4

c

Tabela 9 upra'tne zadeve L1a abmoAju abCine

lzvajali smo nadzore iz vseh podrocu dela. Pri nadzorih nad ravnanji s komunalnimi odpadki smo
se osredotoeili predvsem v okolice javnih ustanov in objektov javnega pomena ter pri
ve6stanovanjskih objektih in blokih, kjer je tudi zaznanih najvee kr5itev s strani javnega
komunalnega podjetja.
Na obmoiju Obdine Smarje pri Jel5ah smo redno izvajali nadzor cestnega prometa, predvsem
mirujoeega prometa (plodniki, mesta za invalide, modre cone) ter ostalih krSitev Zakona o pravilih
cestnega prometa. Obdasno smo izvajali tudi nadzore spoStovanja izdanih soglasij obdinske
uprave, ki so se navezovale na cestno infrastrukturo (posegi na cesti). Redno smo opravljali
nadzore stanja ion prevoznosti cest, vkljuCno s kolesarskimi povezavami.

Obravnavali smo primere s podrodja gradbenih in okoljskih predpisov (npr. postavitev enostavnih
objektov brez ustreznih dovoljery, oz.postavitev drugih zahtevnej5ih objektov, za katere bi
potrebovali gradbeno dovoljenje, nevarne gradnje).

Sodelovali smo pri preventivnih aktivnostih v organizacuisPV Smarje pri Jel5ah in Agencije RS za
vamost prometa RS na razliene teme (uporaba vamosfrrih pasov, vama udele2ba peScev, vamo

pri zadevah sodelovali
tudis pri aktivnostih vame
Solske poti vame V nad spo$tovanjem
prednosti voznikov do pe5cev

Pri svojem delu smo redno sodelovaliz ostalimi drZavnimi organi (polic'lja, in5pektorati). Tehtanje
tovomih vozil nismo izvajali, izvajali pa smo kontrolo hitrostivozil v cestnem prometu.

Prisilna sredstva niso bila uporabljena, zoper zaposlene ni bilo podanih pritozb.

Zaradi razglaSene epidemije Koronavirusa SARS-CoV-2 (COW&19) smo na splo5no zaznallmanj
kr5itev.

12.5 Obeina Kozje

V letu 2O21je bilo na obmodju obdine Kozje skupaj obravnavanih 15 (44) prekr6kov (ukrepanje na
podlagi Zakona o prekrSkih). Od tega je bilo izredenih 5 (5) opozoril, v ostalih primerih pa izdani
pladilni nalogi, oz. odlodbe o prekrSku ali pa so krSitelji globo placali na podlagi izdanih obvestil o
nepravilnem parkiranju. V skladu z dolodili Zakona o prekr5kih odloeb o prekriku nismo izdali (2).

Na FURS prav tako nismo podali nobenega predloga za izvrSbo neptadanih glob ali sodnih taks
(3). Kr5itelji so zahteve za sodno varsfuo niso vloiili (3), prav tako ne ugovorov na pladilne naloge.
Na pristojno sodi5ee obdolZilnih predlogov nismo podali.

S podrodja kr5itev ravnanja z odpadki nismo obravnavalinobenega prekr5ka, s podrodja Zakona o
cestah 1 (0) prekrSek, s podro6jaZakona o pravilih cestnega prometa 13 (40) prekr5kov, s podrodja
Zakona o nalezljivih bolezni (epidemija) pa 1 (4) prekr5ek- Prav tako smo v letu 2A21 obravnavali
en prekr5ek zaradi kr5itue doloiil Zakona o zaSditi2ivali.

202',1 2420

PrekrSki 15 44

Zahteve za sodno varstvo (ZSQ o a

Ugovori 0 0

5Opozorila
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lzdane odiodbe

i - z globo

i - z opominom

ObdolZilni predlogi

z

z

0

J

i,l

0

0

i Predlogi za izvrSbo pri FU RS

Tabela 1A: prekrSki na obmoeju obiine Kozje

Na obmocju obdine Kozje je SOU obravnavala skupaj 30 (16) zadev. Na podro6ju in5pekcijskih
zadev je obravnavala 27 (16) zadev. Pri teh je bii opravljen in5pekcijski pregled. na podlagi katerih
so biliodrejeni ukrepi zazagotovitev zakonitih stanj v oblikiopozorilali izdanih odloib. Obravnavali
smo 5e 3 t0) ostalih zadev in 4 (2\ neevendiUranih. Podatki so razvidni iz tabele 't1.

Na podroeju ravnanja z odpadki smo obravnavali 2 in5pekcijski zadevi, na podrodju ravnanja z
odpadnimi vodami 1 zadevo, na podrocju oskrbe s pitno vodo 22 zadev. Na podroeju cest smo
obravnavali 1 zadevo.

vse inSpekcijske ostalo neevidentirane

2021 30 27 3 4

za20 16 16 0 2

Tabela 11: upravne zadeve na obmoeju obiine Kozje

Pri rednem delu smo izvajali nadzor nad ravnanji s komunalnimi odpadki, predvsem v okolici
nase[a Kofe, Podsreda in Lesi6no (odmetavanje, seZiganje) ter na ostalih lokacijah zavarovanega
obmoeja Kozjanskega parka.
Sodelovali smo tudi s pristojnimi omenjenega zayoda in drugimi drZavnimi organi {policija,
in5pekcijske slu2be ipd.).

Sodelovali smo pri aktivnostih v organizaciji SPV Kozje in Javno agencije RS za vamost prometa
na razliCne teme (uporaba vamostnih pasov, varna udeleZba pe$cev), prav tako smo pri raznih
zadevah sodelovali tudi s policisti PP Smarje pri JelSah. Ob priCetku Solskega leta smo lzvaiali
aktivnosti vame Solske poti in varne udeleZbe u0encev v prometu. Prav tako smo izvajali nadzor
nad spo5tovanjem prednosti voznikov do pe5cev.

Na obmodju Obdine Kozje smo izvajali nadzore na vseh podro6jih dela, najved pa na podro6ju
cestnega prometa, oskrbe s pitno vodo, s podrocja vzdrZevanja in prevoznosticest.

Vseskozi smo sodelovali tudi z obiinsko upravo, kateri smo sprotno podajali razne pobude in
predloge (npr. urejanje prostora, urejanje prometa in prometne signalizacije ipd.).

Tehtanja tovornih vozilnismo izvajali, futajali pa smo nadzor hitrostivozilz radaiem.
Prisilna sredstva niso bila uporabljena, prav tako zoper zaposlene ni bila podana nobena prito2ba-

Zaradi razgla5ene epidemije Koronavirusa SARS-CoV-Z (COVID-19) smo na sploSno zaznali mani
krSitev.

13 ZAKLJUEEK

Delovanje skupne obdinske uprave temelji k udinkovitem re5evanju nepravilnosti, kijih povzrocijo
pravne osebe in posamezniki. Pri tem se odrejajo ukrepi za odpravo nepravilnosti, s katerimije
ogrozen javni inleres (preventivno in represivno delovanje). Serreda je potrebno zadostiti tudi
obveznostim po uvedbi postopkov o prekr5kih. Da so ukrepi in5pektorjev in redarjev zakoniti morajo
ob6ine imeti ustrezne predpise, kijasno dolodajo pravice in obveznosti, saj Se vedno velja, da >A/r
kazni brcz zakona<< (Nulla poena sine lege). Y anezi tega bo zaradi ucinkovitej5ega stanja in
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nadzora potrebno s skupnim angaziranjem naiega organa in obdin spremenili nekatere (sicer
veljavne) ob6inske predpise, na kar smo opozariali 2e v preteklost.

Eden naipomembne.j6ih zadev bi bil sprgetje ustreznega predpisa s podro6ja ureianja okolja. s
katerim bomo udinkovitejsi pri nadziranju in zagotavljaniu 6istega, lepega in zdravega okolja.

Skupna obainska uprava.ie namenjena zagotavljanju varnosti in spostovanja predpisov v lokalni
skupnosti in s tem tudi zagotavljanja vamosti obdanov - na vseh podroejih, za katere je skupni
organ pristojen. Zaznali je ve6jo osvesdenost ljudi, kar smo dosegli s konstantnim pojavljanjem na
terenu in s sistemaudnim nadzorom po posameznih podrocjih. Pomembna deiavnost je tudi
svetovanle obdanom.

Ocenjujemo, da je tudi lelo 2021 bilo na obmodjih vseh obein za obeane varno, saj hujSih krSitev,
ki bi negativno vplivalo na javno varnost, nismo obravnavali. K temu je posredno vplivala tudi dalj
6asa razgla6ena epidemija in z njo povezani dr2avni odloki (prepovedi nudenja storitev ter prodaje
blaga, prepovedi zbiranja, ipd.).

V bodode Zelimo nadaljevati z aktivnostmi, ki bodo 5e izbol.is€b stanie na podrocju varnosti
obainskih cest (preglednosti cest, posegi na cestah, vzdrzeyanie cest in prometne signalizaciie),
pravilnega ravnanja s komunalnimi odpadki in odpadnimi vodami, spqBtovanja pravil cestnega
prometa (umiritev hifo* obrnoqa katko&ajnega parkiranja, paftirar{e na mestih za invalide, na
plodnikih, v krEiScih in kobsarskih stezah), poseganja v prostor (rElegalni oblekti), turi$ienih
nastanitev (takse) ter urejanje prostora in urejanje prometa na sploSno. Aktivnos{i bomo ndalFvali
tudi na @rocju varstva okolja.
Prav tako bi pri wojem delu lahko bili 5e uspeinejSi z usreznej5im sfrd(ovnim kadrom na doloienih
nalogah, ki so doloeene z odlo*om o ustanovitvi skupnega organa.

Zelo pomembno je nadaljevati z dobrim medsebojnim sodelor/anj€m skupne obainske uprave s
posameznimi ob6inskimi upravami, ostali sldbami ter seveda z obdani.

MarKo RAZBORSEK
vodja inspeltorata in redarstva
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