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1. UVOD 
 
Občine Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole so z Odlokom o ustanovitvi Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole ustanovile skupno 
občinsko upravo za opravljanje nalog občinske uprave na področju občinske inšpekcije in 
občinskega redarstva. Medobčinski inšpektorat in redarstvo za občine ustanoviteljice opravlja 
upravne naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov 
občin ustanoviteljic, skladno z zakonom ter naloge občinskega redarstva. Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo je prekrškovni organ. Vodi inšpekcijske in prekrškovne postopke v 
občinah ustanoviteljicah.  Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa, 
kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. Pristojen je 
za odločanje na 1. stopnji v upravnih, v strokovnih in drugih zadevah, za katere je 
organiziran, v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi. Na drugi stopnji pa odloča župan 
tiste občine, v katere krajevno pristojnost posamezna zadeva spada. Osnovni dolgoročni cilj 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času, čim 
bolje izpolni obveznosti, ki jih določajo zakoni in občinski predpisi ter opravlja naloge iz 
svoje pristojnosti ter s tem prispeva k spoštovanju zakonov in drugih predpisov,  javni 
varnosti in javnemu redu. Namen vzpostavitve Medobčinskega inšpektorata in redarstva je  
določiti enotne kriterije za zagotavljanje javne varnosti in opredeliti ukrepe, ki zagotavljajo 
javno varnost na območju občin ustanoviteljic ter načrtno zagotavljati kvaliteto javnega 
prostora v občini. Cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva izhajajo tudi iz 
Občinskega programa varnosti. Določila Zakona o občinskem redarstvu opredeljujejo 
občinski svet,  kot občinski organ,  ki na predlog župana sprejme občinski program varnosti, s 
katerim na podlagi ocene varnostnih razmer v občini podrobneje določi vrsto in obseg nalog 
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občinskega redarstva. Po sprejemu  programa varnosti pa je potrebno oceniti njegovo 
izvajanje.  Osnovni cilj OPV je zagotoviti zadovoljivo stanje javne varnosti oz. javnega reda 
in miru. Cilji programov so strateški in operativni. Prvi cilji opredeljujejo dvig kakovosti 
življenja in dela občanov ter dvig stopnje varnosti javnega prostora v vseh treh občinah 
ustanoviteljicah. Operativni cilji pa opredeljujejo varnost cestnega prometa, varstvo javnega 
reda in mira, varnost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin, varnost zgradb in drugih 
objektov naravne in kulturne dediščine ter varstvo okolja. 
 
 

1.1 FINANČNA SREDSTVA 
 
V letu 2018 so bila načrtovana sredstva v višini  256.000 €. Izdatki na tej postavki so znašali 
224.063 €, kar predstavlja 87,5 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena 
pokrivanju tekočih stroškov delovanja skupne občinske uprave in ostalih stroškov kot so 
pisarniški material, stroški izobraževanj in usposabljanj, uniforme in službene obleke. V 
skladu z odlokom so finančna sredstva za delovanje skupne občinske uprave zagotovile 
občine soustanoviteljice.  Delež sofinanciranja Občine Makole znaša 11,1 %. Prav tako se 
pričakuje, da bodo materialni stroški skupnega organa, na podlagi 26. člena Zakona o 
financiranju občin sofinancirani iz državnih sredstev. 
 
 

2. DELO INŠPEKCIJE 
 
 

2.1 NADZOR NAD IZVAJANJEM KOMUNALNIH DEJAVNOSTI 
 
Aktivnosti občinske inšpekcije so bile v letu 2018 usmerjene na področje ravnanja s 
komunalnimi odpadki, saj se z odpadki srečujemo dnevno, skoraj na vsakem koraku. 
Odpadkov je iz leta v leto več, zato le ti predstavljajo resen okoljevarstveni, gospodarski in 
finančni problem. Z nepravilnim ravnanjem z odpadki in nekontroliranim odlaganjem v 
naravno okolje povzročamo prekomerne emisije v okolje, kot so emisije topolgrednih plinov 
in izcednih vod. Zagotavljanje in urejanje ravnanja s komunalnimi odpadki je eno najtežjih 
področij ravnanja z odpadki. Pri tem imata izredno pomembno vlogo in odgovornost lokalna 
skupnost in država. Na eni strani se srečujemo s težavami pri uveljavljanju ločenega zbiranja 
komunalnih odpadkov, na drugi strani pa z ustrezno obdelavo mešanih komunalnih odpadkov 
in odlaganjem preostankov odpadkov po obdelavi. Inšpekcijski nadzor je bil v tem letu 
ponovno usmerjen k vključevanju gospodinjstev, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov 
posameznikov v organiziran sistem ravnanja s komunalnimi odpadki. Prav tako k 
neustreznemu odlaganju odpadkov v zbiralnicah za ločeno zbiranje sekundarnih frakcij in 
nekontroliranemu odlaganju odpadkov v naravnem okolju ter sežiganju komunalnih 
odpadkov v naravnem okolju skladno z določbami Zakona o varstvu okolja, Uredbe o 
ravnanju z odpadki in Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Makole.  
 
 

2.1.1 Opravljen inšpekcijski nadzor na področju ravnanja s 

komunalnimi odpadki 
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Vključenost v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki                                   3 
Neustrezno odlaganje komunalnih odpadkov v zbiralnicah                             12 
Neustrezno odlaganje komunalnih odpadkov v naravnem okolju                     4 
Sežiganje komunalnih odpadkov v okolju                                                          2 

 

2.1.2 Ocena učinkovitosti izrečenih ukrepov in stanje na področju  

ravnanja s komunalnimi odpadki  

 
V sodelovanju z izvajalcem javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki t.j. Komunalo 
Slovenska Bistrica d.o.o., Ul. Pohorskega bataljona 12, 2310 Slov. Bistrica so bili opravljeni 
inšpekcijski ogledi pri fizičnih in pravnih osebah, ki se kljub opozorilu izvajalca niso vključili 
v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki. Ugotovljeno je, da se gospodinjstva v redko 
poseljenih predelih z razpršeno gradnjo, do katerih izvajalec težje dostopa, zaradi 
odmaknjenosti od prevoznih cest,  niso  vključevala v sistem obveznega zbiranja odpadkov. V 
ta namen je izvajalec za več gospodinjstev namestil na prevzemnem mestu skupen zabojnik 
primernega volumna za preostanek komunalnih odpadkov in zavezancem omogočil uporabo 
logotipskih vrečk za zbiranje preostanka komunalnih odpadkov. Okrog zbiralnic za ločene 
frakcije se prav tako odlagajo odpadki, vendar bistveno manj kot v letih, ko so se zbiralnice za 
ločene frakcije vzpostavile. Na zbiralnicah, ki se nahajajo ob cestnih priključkih, kjer je 
možno ustavljanje vozil in na odročnih krajih, se povečuje količina nekontroliranega 
odlaganja komunalnih in drugih odpadkov. Največ neustreznega odlaganja odpadkov smo 
zasledili v Štatenbergu in pri pokopališču. Vzrok pripisujemo v pomanjkanju ekološke zavesti 
in še nezadostne vključenosti subjektov v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki.  
 
 

2.2 NADZOR NAD UREJENOSTJO OKOLJA  
 
Opravljeni so bili tudi drugi nadzori, ki se nanašajo na urejeno okolje. Gre predvsem za 
kršitve določil iz Odloka o javnem redu in miru na območju Občine Makole in odloka, ki 
ureja plakatiranje. 

2.2.1 Opravljen inšpekcijski nadzor   

 
S področja javnega reda in miru ter videza naselij oziroma 
zemljišč         
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S področja plakatiranja                                                                                     3 
Kurjenje v naselju 1 

 
 

 
2.3 NADZOR NAD OBČINSKIMI CESTAMI 

 
Nadzor nad vzdrževanjem in varstvom javnih cest je eno najpomembnejših področij 
inšpekcijskega nadzora. Izhajajoč iz predpostavke, da morajo biti ceste vzdrževane, tako da 
omogočajo varen promet ter, da se ohranjajo ali izboljšujejo njihove prometno tehnične in 
varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter, 
da se ohranja urejen videz cest je bilo delovanje inšpekcije usmerjeno na reševanje in 
odpravljanje različnih pomanjkljivosti na cestah tekom leta. 
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Pri  tem so se upoštevala določila  Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Makole, 
Odloka o občinskih cestah v Občini Makole,  Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest in 
določb Zakona o cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste. 

2.3.1  Opravljen inšpekcijski nadzor na področju občinskih cest 

 
 

Postavitev ovir v cestnem svetu in varovalnem pasu občinskih 
cest                 
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Poškodbe na javni prometni infrastrukturi                                                         2 
Posegi v varovalnem pasu ceste 2 
Neustrezno vzdrževanje rastja na in ob občinskih cestah                                 5 
Onesnaženje vozišča 4 

 

2.3.2 Ocena učinkovitosti izrečenih ukrepov in stanje na občinskih 

cestah 

 
Z namenom, da se omeji uporaba cestnega sveta in da je cesta usposobljena za varen in 
neoviran promet,  je inšpekcija posvečala posebno pozornost varstva cest s tem, da je ukrepala 
pri kršiteljih, ki v cestnem svetu  ali v varovalnem pasu občinskih cest gradijo ali postavljajo 
ovire v nasprotju  ali brez soglasja  občinske uprave, ki nimajo ustrezno urejenih dovoznih 
priključkov na cesto, ki izvajajo na cestnem svetu in cestnem telesu dela, ki niso v zvezi z 
rekonstrukcijo, obnavljanjem in rednim vzdrževanjem. Spravilo in vlaka lesa se izvaja  v 
vsakem letnem času, kar na razmočenem terenu še dodatno poslabša stanje cestnega telesa in 
bankin ter odvodnih jarkov. Izvajalci sečnje ali odvoza lesa si pred pričetkom del dobijo 
soglasje upravljavca občinskih cest, problemi pa nastanejo, ker si ne uredijo deponij za 
odlaganje lesa. Na območju križišč in notranjih staneh cestnih krivin ob občinskih cestah je 
bila posebna pozornost usmerjena zoper lastnike nepremičnin, ki z rastjem zmanjšujejo 
pregledni trikotnik oz. pregledno bermo z namenom, da se zagotovi neovirana preglednost na 
in ob občinskih cestah. Podobno kot povsod v Sloveniji  je še vedno precej cest, ki jih je 
občina kategorizirala zemljišča pa so v lasti zasebnikov. Tako se  pojavljajo težave pri 
vzdrževanju. Zaradi navedenega se ponovno podaja predlog po zemljiškoknjižni ureditvi 
stanja na področju kategoriziranih občinskih cest. Opažamo, da se vsako leto trend 
pridobivanja soglasij za posege zvišuje, kar je zelo zadovoljivo. V skladu z Zakonom o cestah 
pa je bilo opravljenih šest nadzorov delnih ali popolnih zapor na občinskih cestah. 

 

2.3.3 Ocena učinkovitosti izrečenih ukrepov in stanje 

 

Na območju občine je precej nenaseljenih objektov. Lastniki pa ne skrbijo za urejen videz, 
tako da so dvorišča zaraščena. Lastniki zemljišč so v večini odredbe upoštevali in v 
določenem roku nepravilnosti odpravili. Opažamo, da se stanje na terenu glede spoštovanja 
načina plakatiranja po določilih sprejetega odloka izboljšuje. Namen nadzora je urejeno 
plakatiranje in plačilo takse. Z napotitvijo kršiteljev, da prijavijo plakatiranje na občini, smo 
tako posredno vplivali na priliv občinskega proračuna. Pri plakatiranju opažamo, da  
posamezniki in podjetja velikokrat potrebna soglasja pridobijo  šele, ko se jih pozove k 
njihovi pridobitvi.  
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3. DELO REDARSTVA 
 
Zakon o občinskem redarstvu (ZORed) je organizacijski predpis, ki ureja pogoje za izvajanje 
redarskih pooblastil, same pristojnosti pa določajo področni zakoni, ki jih ZORed ne navaja, 
saj dopušča možnost, da bodo redarji dobili pristojnosti še za druga področja. Redarji so v 
skladu s sprejetim občinskim programom varnosti pozornost namenjali varnemu in 
neoviranemu cestnemu prometu v naseljih, varnosti cest in okolja v naseljih in na občinskih 
cestah zunaj naselij, varnosti na javnih poteh, rekreacijskih površinah in parkih, varnosti 
javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine ter vzdrževanju javnega reda in miru. 
Velik poudarek pri delu je bil na preventivnem delovanju  v obliki opozarjanja in poučevanja. 
Preventivna oblika dela je prijaznejša in dostikrat učinkovitejša, kot represivno nalaganje 
materialih obveznosti kršiteljem. Tako pri redarski, kot tudi pri inšpekcijski službi je potrebno 
najti pravo ravnovesje med preventivno in represivno obliko dela. 
 
Na območju Občine Makole  so redarji, v letu 2018, zaznali  57  prekrškov. Od tega je bilo 37 
prekrškov neznatnega pomena, za kar so se kršiteljem na kraju prekrška izrekla opozorila. 
Redarji so kršiteljem izdali 14 plačilnih nalogov. Podani sta bili dve zahtevi za sodno varstvo.   
           
   

3.1 NADZOR IN UREJANJE CESTNEGA PROMETA TER VAROVANJE 
CEST 

 
Glede na problematiko so redarji večino svojega dela opravili s področja mirujočega prometa. 
Največ kršitev s področja mirujočega prometa je bilo zaznanih v naselju Makole. Vozniki 
vozila nepravilno parkirajo na pločniku pred trgovino Mercator, na dovozni poti k 
pokopališču in na avtobusnem postajališču. Z vzpostavitvijo kratkotrajnega parkiranja pri 
stavbi občine so se parkirišča sprostila, povečala pa se  je zasedenost  parkirišča pri 
pokopališču. Na območju Občine Makole sta bili izdani 2 pisni odredbi  na zapuščeni vozili, 
ki sta bili v predpisanem roku odstranjeni. Zaradi onesnaženja cestišča so redarji petim 
kršiteljem na kraju odredili, da ga počistijo oziroma  spravijo v prvotno stanje. Navedeno so 
upoštevali. V skladu z veljavnimi predpisi so jim bila izrečena opozorila.  
Glede na pobude občanov oz. občine smo izvajali meritve hitrosti. Skupno je bilo 
ugotovljenih 14 prekoračitev hitrosti, kršiteljem pa so bili izdani plačilni nalogi. Hitrost 
vožnje je pomemben dejavnik prometne varnosti, ki je neposredno povezana z močjo trčenja 
in njegovimi posledicami. Hitrost vožnje je hkrati povezana s tveganjem udeležbe v prometni 
nesreči, saj imajo vozniki pri visokih hitrostih manj časa za ustrezno reagiranje, kar posledični 
privede do večjega števila prometnih nesreč. Osnovni cilj meritev hitrosti je umirjanje 
prometa ter tako zaščititi najšibkejše udeležence v cestnem prometu.  
 
 

3.1 VARSTVO OKOLJA IN JAVNEGA REDA IN MIRU 
 
Javni red in mir sta dobrini, ki izključujeta vsa protipravna dejanja, s katerimi se kršijo 
splošna pravila vsakdanjega dela in življenja. Javni red in mir je stanje, v katerem je 
zagotovljeno varno in mirno počutje ljudi, njihovo neovirano gibanje na javnih krajih in 
drugih površinah, uporaba javnih objektov, stanovanj in drugih prostorov, nemoteno 
opravljanje uradnih opravil državnih in drugih organov, organizacij in skupnosti oziroma 
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optimalno varnost znotraj družbene skupnosti. Javni red torej pomeni nek minimum socialnih 
pravil, ki jih velika večina prebivalstva razume kot nujno potrebne za svoje sožitje. 
Med nalogami medobčinskega inšpektorata in redarstva je tudi skrb za čisto, urejeno in varno 
okolje. V času vikendov, šolskih počitnic, praznikov in večjih javnih prireditev, ko pogosteje 
prihaja  do pojava kaznivih dejanj, ki so posledica vandalizma so redarji izvajali nadzor v 
okolici javnih objektov in objektov naravne in kulturne dediščine.  Redarji so izvajali nadzor 
na področjih vzdrževanja čistoče in urejenosti javnih površin, ravnanja s komunalnimi 
odpadki, nameščanja plakatov in  ravnanja vodnikov domačih živali. Predvsem v  Makolah  je 
bila posebna pozornost namenjena ravnanju vodnikom domačih živali, saj  ni dovoljeno 
puščati iztrebkov domačih živali na javnih površinah. Ob zaznavi kršitve so bile 
posameznikom  izrečene odredbe, da poskrbijo za iztrebke. Opozorila smo izrekli lastnikom, 
ki so svojega psa puščali brez nadzorstva. 
 

4. OSTALE AKTIVNOSTI 
 
V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole smo 
pri izvajanju zadanih nalog uspešno sodelovali s Policijsko postajo Slovenska Bistrica. 
Sodelovali smo z SPV Občine Makole. Tako smo ob pričetku šolskega leta sodelovali pri 
aktivnostih varne šolske poti in varne udeležbe učencev v prometu. Ob aktivnostih v 
Evropskem tednu mobilnosti in kolesarskem izpitu osnovnošolcev. Sodelovali  smo pri 
urejanju prometa ob  javnih prireditvah.   
 
 

5.  ZAKLJUČEK 
 
Pomemben del našega vsakdana je aktivno sodelovanje  s  strokovnimi službami občinske 
uprave občine, Policijsko postajo Slovenska Bistrica, republiškimi inšpektorati, 
zainteresiranimi vaškimi skupnostmi in šolo. Občani so se na  Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole v letu 2018 obračali z najrazličnejšimi 
problemi, predvsem po telefonu in osebno, kakor tudi s pisnimi prijavami. Vedno smo jim 
prisluhnili in skušali njihov problem rešiti. Trudili smo se podati vsaj osnovne informacije, 
odgovore, nasvete, usmeritve. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti je pokazala 
dobro stanje na področju varnosti, predvsem pa potrebo po nadaljnji krepitvi dela občinskih 
redarjev. Za dosego ciljev, zadanih ob sprejemu občinskega programa varnosti je potrebna   
angažiranost, strokovnost in učinkovitost občinskih redarjev. Tudi v prihodnje se bomo 
trudili, da bo inšpekcijski in redarski nadzor učinkovit. V enaki meri kot do sedaj bomo 
delovali preventivno, z namenom zagotavljanja spoštovanja pravnih predpisov in s tem 
zadovoljstva  občanov in širše družbene skupnosti. Tudi v prihodnje bomo veliko pozornosti 
namenili osveščanju ljudi, komunikaciji z njimi in preventivnemu delovanju med njimi. Cilj 
inšpekcijskega in redarskega nadzora bo usmerjen predvsem k preprečevanju kršitev in 
situacij, pri katerih lahko pride do pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki bi lahko imele 
škodljive posledice za ljudi, premoženje, skupnost ali pa tudi samo povzročile nejevoljo 
občanov.  
 
 
S spoštovanjem! 
        
Poročilo pripravil: 
mag. Robert Vrečko s sodelavci medobčinskega inšpektorata in redarstva 


