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1. UVOD
Program dela za leto 2019 Skupne občinske uprave - Medobčinskega inšpektorata in
redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki (v nadaljnjem
besedilu: MIR) je pripravljen na podlagi drugega odstavka 4. člena Odloka o ustanovitvi
organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva (Uradni list RS,
št. 57/12, s spremembami). V programu dela MIR-a so opredeljeni poslanstvo, cilji, prioritetni
nadzori in naloge MIR-a, ki se bodo izvedle v letu 2019.
Program dela za leto 2019 je usmerjen k zagotavljanju strokovnega, učinkovitega,
racionalnega in usklajenega izvrševanja nalog in k doseganju zastavljenih ciljev OPV-ja
posameznih občin ustanoviteljic.

2. POSLANSTVO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN
REDARSTVA
MIR izvaja naloge inšpekcijskega nadzora ter naloge, ki so v pristojnosti redarstva in tako
vodi upravne postopke in prekrškovne postopke v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in
predpisi občin ustanoviteljic. Zaposleni v MIR-u pri izvajanju nadzora, vsak v okviru svojih
pooblastil, ugotavljajo nepravilnosti in pomanjkljivosti pri izvajanju predpisov ter za
ugotovljene kršitve odrejajo ukrepe za njihovo odpravo.

3. CILJI MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA
Osnovna naloga MIR-a ostaja nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in
drugih predpisov ter skrb za javno varnost in javni red na območju občin ustanoviteljic.
Program dela MIR za leto 2019 temelji na oceni stanja iz letu 2018, na podlagi prejetih prijav
in na predlogih občin ustanoviteljic.
Medobčinski inšpektorat opravlja za občine ustanoviteljice naloge inšpekcijskega nadzorstva
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov občin ustanoviteljic na področjih oskrbe s
pitno vodo, odvajanja in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, ravnanja s
komunalnimi odpadki, odlaganja ostankov komunalnih odpadkov, javne snage in čiščenje
javnih površin, urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, izgradnje,
vzdrževanja in urejanja lokalnih javnih cest in javnih poti, urejanja in vzdrževanja pokopališč,
pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja, vzdrževanja in upravljanja javnih tržnic in
plakatnih mest, občinske takse, turistične takse, zimske službe, uporabe zastav in grba,
označevanja cest, ulic, naselij in zgradb in na drugih področjih, ki jih določijo občinski in drugi
predpisi.
Sistemski zakon na področju inšpekcijskega nadzorstva je Zakon o inšpekcijskem nadzoru –
ZIN (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14), ki ureja splošna načela
inšpekcijskega nadzora, položaj, pravice in dolžnosti inšpektorjev, pooblastila inšpektorjev,
postopek inšpekcijskega nadzora, inšpekcijske ukrepe in druga vprašanja, povezana z
inšpekcijskim nadzorom. Inšpektorji pri vprašanjih, ki niso vezana na ZIN, uporabljajo Zakon
o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).
Medobčinski inšpektorat izvaja tudi aktivnosti v zadevah kršenja državnih predpisov, v
katerih je nadzor prenesen na lokalno raven, in sicer predvsem po določbah Uredbe o načinu
uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št.
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118/05), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 –
ZIURKOE), Uredbe o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/09 in 84/18 –
ZIURKOE), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), Zakona o volilni
in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl.
US in 98/13), Uredbe o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 62/08), Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in
10/18), Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno
besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US) in Gradbenega zakona (Uradni list
RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.).
Sistemski zakon, ki ureja pooblastila in organizacijo občinskega redarstva je Zakon o
občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17).
Za zagotovitev javne varnosti in javnega reda na območju občin ustanoviteljic je
medobčinsko redarstvo pristojno:
 nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
 varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
 skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
 varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
 vzdrževati javni red in mir.
Tako inšpektorji, kot tudi redarji uporabljajo v postopkih o prekrških določbe Zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl.
US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US).
Dolgoročni cilj MIR-a je učinkovito reševanje določenih opustitev pravnih oseb in
posameznikov in odprava nepravilnosti, s katerimi je ogrožen javen interes. MIR bo posvečal
pozornost opozarjanju in odpravi nepravilnosti, v kolikor pa to ne bo zadosten ukrep se bo
potrebno poslužiti tudi sanacijske politike z globami, seveda to le v primerih, če bo to edini
možni učinkoviti način preprečevanja prekrškov.
Naslednji pomembni cilj pa je osveščanje ljudi na posameznih področjih, kjer preventivnega
delovanja še ni bilo ter komunikacija z njimi. Cilj našega delovanja v slednje navedenih
primerih bo, usmeritev predvsem k preprečevanju kršitev in k preprečevanju situacij pri
katerih lahko pride do pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki bi lahko imele posledice za ljudi,
premoženje, skupnosti ali pa bi lahko povzročile nejevoljo občanov.
Z izvrševanjem inšpekcijskega in redarskega nadzora bosta inšpektorat in redarstvo
poizkušala doseči naslednje cilje:
 urejeno plakatiranje,
 plačilo občinskih taks,
 vodenje evidenc o nočitvah in plačilo turističnih taks,
 urejeno prometno signalizacijo ob cestah v občinah ustanoviteljicah,
 redno vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest, nadzorovati varen in neoviran cestni
promet v naseljih,
 boljšo varnost cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
 boljšo varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
 boljšo varnost javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine in
 vzdrževati javni red in mir,
vsaka služba v okviru svojih pristojnosti.
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4. PRIORITETNI NADZOR NA OSNOVI PREJETIH POBUD IN PRIJAV
Tabela št. 1: Število prejetih in rešenih prijav po področju dela po posameznih občinah
ustanoviteljicah

2
3
4
5
6
7
8

CESTE - VAROVALNI PAS
CESTE - POLJE
PREGLEDNOSTI
CESTE - IZVAJANJE DEL V
OBMOČJU CESTE
CESTE - NEUPOŠTEVANJE
PROMETNE SIGNALIZACIJE
CESTE - NEKATEGORIZIRANE
CESTE
CESTE - NAJVEČJE
DOVOLJENE SKUPNE MASE

10

4

3

21

1

1

1

3

4

1

1

1

2

1
1

1

CESTE - ONESNAŽENJE CESTE

7

7

11

CESTE - MIRUJOČI PROMET

3

2

12

CESTE - OVIRA NA CESTI

5

1

13

CESTA - NEDOVOLJEN POSEG
V JAVNO INFRASTRUKTURO

14

CESTE - PROMETNA
SIGNALIZACIJA

NELEGALNA GRADNJA

PODROČJE NELEGALNE GRADNJE
ENOSTAVNIH OBJEKTOV
VKLJUČITEV NA JAVNO
22
KANALIZACIJO
KANALIZACIJA - NEDOVOLJEN
23
POSEG V JAVNO
INFRASTRUKTURO
GREZNICE - ODVOZ
GREZNIČNE VSEBINE
24
(IZVAJANJE GJS
POSAMEZNIKA)
GREZNICE - ODLAGANJE
25
GREZNIČNE VSEBINE PROSTO
V OKOLJE
GREZNICE - PRAZNJENJE
26
GREZNICE
MALE KOMUNALNE ČISTILNE
27
NAPRAVE

3

400 - prejeta prijava

609 - rešena prijava
iz leta 2018

610 - rešena prijava
iz preteklih obdobij

1

1

7

1

2

16

3

3

9

9

56

23

9

1

1

5

3

3

8

5

6

5

1

1

2

1

0

5

3

4

1

0

0

1

1

1

4

0

0

12

12

2

12

10

1

8

5

1

1

0

0

5

9

1

2

127

71

28

1

3

1

2

1

7

3

11

0

0

1

9

3

1

1

3

2

4

1

2

24

11

19

15

0

0

15

0

0

4

3

4

1

1

0

0

2

6

0

0

2

0

0

0

0

1

1

0

0

4

2

1

1

1
1

3

2

2

2
1

2

2

2

1

1

2

4

3

3

3

1

1

1

2

2

1

1
2

4

1

2

3

37

23

10

32

16

1
2

2

1

2

38

14

1

2

1

6

3

5

11

4

20

2

18

1

1

3

1

1

1

1

2

1

1

2

5

11

3

7
8

5

0

0

3

3

2

2

1

1

1

11

5

1
3

5

3

1

2

2
0

0

1

2
1
1

2

2

5

8

3

1

SKUPAJ

610 - rešena prijava
iz preteklih obdobij

1

609 - rešena prijava
iz leta 2018

609 - rešena prijava
iz leta 2018

400 - prejeta prijava

609 - rešena prijava
iz leta 2018

610 - rešena prijava
iz preteklih obdobij
3

1

10

21

7

5

1

CESTE - PRIKLJUČKI

KOMUNALNI ODPADKI 15
NEPRAVILNO LOČEVANJE
KOMUNALNI ODPADKI 16
ODLAGANJE ZUNAJ
PREVZEMNIH MEST
KOMUNALNI ODPADKI VKLJUČEVANJE V SISTEM
17
RAVNANJA S KOMUNALNIMI
ODPADKI
KOMUNALNI ODPADKI 18
KURJENJE
KOMUNALNI ODPADKI 19
PREVZEMNO MESTO
KOMUNALNI ODPADKI 20
OSTALO
PODROČJE KOMUNALNIH
ODPADKOV SKUPAJ

400 - prejeta prijava

1

9

CESTNO PODROČJE SKUPAJ

610 - rešena prijava
iz preteklih obdobij

1

KOSTANJEVICA
NA KRKI
400 - prejeta prijava

CESTE ODVODNJAVANJE/SNEGOBRAN
I
CESTE - RAZRASLA
VEGETACIJA

ŠMARJEŠKE
TOPLICE

ŠKOCJAN

610 - rešena prijava
iz preteklih obdobij

1

609 - rešena prijava
iz leta 2018

Naziv

400 - prejeta prijava

ŠENTJERNEJ

2

0

0

0

2

1

0

0
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PODROČJE KOMUNALNIH ODPADNIH
VODA SKUPAJ
28

PSI NA JAVNI POVRŠINI

PSI NA JAVNI POVRŠINI SKUPAJ
29

OGLAŠEVANJE

30

POKOPALIŠKI RED

31

VODOVOD - HIDRANT

32

VODOVOD - NEDOVOLJEN
POSEG V JAVNO
INFRASTRUKTURO

OSTALO SKUPAJ

9

3

6

5

6

5

2

0

1

0

6

5

6

5

1

0

3

0

2

2

2

2

1
4

2

0

1

0

0

0

0

0

2

2
2

1

1

1

4

2

0

1

1

1

0

2

2

0

2

1

3

CIVILNA PRAVDA
(NEPRISTOJNI)
ODSTOP ZADEVE
34
PRISTOJNEMU ORGANU
MIR ZA ZADEVO NI PRISTOJEN
SKUPAJ

12

18

3

2

4

1

4

3

12

19

4

2

8

1

4

4

SKUPAJ:

83

57

27

50

31

10

62

23

33

4

0

0

1

14

3

5

14

12

0

14

12

0

1

0

2

4

2

0

1

0

3

1

0

0

7

2

5

0

6

4

20

28

4

2

3

3

2

3

0

20

34

8

23

26

22

5

221

133

65

Vir: lastni
Iz analize števila prijav, ki jih je MIR prejel v preteklem letu, je ugotovljeno, da si prejete
prijave nepravilnosti po področjih sledijo po naslednjem razporedu:
1. cestno področje
2. področje komunalnih odpadkov
3. področje nelegalne gradnje enostavnih objektov
4. področje komunalnih odpadnih voda
5. psi na javni površini
6. pokopališki red
7. ostalo.
Pri reševanju prijav bo MIR prioritetno opravljal naloge z namenom varovanja javnega
interesa, pri katerih bo poseženo v položaje pravnih ali fizičnih oseb le toliko, kolikor je nujno
potrebno, da se zavaruje javni interes oz. javna korist, ki nedvoumno stoji nad koristjo
posameznika.
Pri kriteriju reševanja prijav bo MIR deloval in ukrepal v javnem interesu, v skladu s svojimi
pristojnostmi, z namenom zaščite štirih kategorij, in sicer za zaščito:
1. življenja,
2. zdravja ljudi,
3. življenja in zdravja živali,
4. naravnega okolja ter
5. premoženja.
Namen podrobnega opredeljevanje javnega interesa oz. javne koristi je v tem, da bi nazorno
predstavili delovanje MIR-a in pojasnili, zakaj MIR ne more biti organ, ki bi prioritetno reševal
spore posameznikov, temveč je organ, ki prioritetno deluje, z namenom varovanja javnega
interesa oz. javne koristi.
Prvi kriterij pri določanju prioritete obravnave prijav je odgovor na vprašanje: »Ali se z
reševanjem predmetne prijave varuje javni interes oziroma javno korist, ali interes
posameznika?« Za nazorno razumevanje načina dela MIR-a se v nadaljnjem besedilu
predstavlja primere štirih prijav s pojasnilom, zakaj je ena prijava z določenega področja
obravnavana prej in druge kasneje.
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Prijava 1, podana 31. 12. 2018: Prijavitelj podal prijavo zoper soseda, da je sosed zgradil
oporni zid, verjetno preblizu meje (v nadaljnjem besedilu: Prijava 1).
Prijava 2, podana 31. 12. 2018: Prijavitelj podal prijava, da je sosed ob občinski cesti,
postavil oporni zid visok 1m in v prijavi pojasnil, da je cesta na tem delu že tako ozka, da je
srečanje dveh vozil skoraj da nemogoče (v nadaljnjem besedilu: Prijava 2).
Prijava 3, podana 31. 12. 2018: Prijavitelj podal prijavo, da ima sosed odtok greznice
spuščen v obcestno muldo in nato ta fekalna voda preko mulde odteka v obcestni jašek,
katerega izpust je speljan v bližnji potok (v nadaljnjem besedilu: Prijava 3).
Prijava 4, podana 1.1.2019: Prijavitelj podal prijavo, da ima sosed odtok greznice spuščen v
obcestno muldo in nato ta fekalna voda preko mulde odteka v obcestni jašek, katerega izpust
je speljan v bližnji potok (v nadaljnjem besedilu: Prijava 4).
Prijava 1 in Prijava 2 se nanašata na nelegalno gradnjo enostavnega objekta. Prijava 2 in
Prijava 3 se nanašata na cestno področje (gradnja v varovalnem pasu in prepovedano
ravnane lastnika greznice).
Selekcija med Prijavo 1 in Prijavo 2: Zasebna zemljišča uporabljajo posamezniki, samo za
sebe (Prijava 1). Cesto uporabljajo vsi uporabniki v cestnem prometu (Prijava 2) in da se
zagotovi varna uporaba ceste in da se zaščiti življenje ljudi na cesti, bo inšpektorat ob
prejemu takšnih dveh prijav, Prijavo 2 obravnaval pred Prijavo 1, saj je v primeru Prijave 2 že
razbrati, da gre za gradnjo v varovalnem pasu ob občinski cesti, za katerega investitor
potrebuje soglasje upravljavca ceste. V Prijavi 1 pa oporni zid moti samo prijavitelja in ne
ogroža nikogar, v Prijavi 2, pa oporni zid ovira vse uporabnike ceste.
Selekcija med Prijavo 2 in Prijavo 3. Obe prijavi imata skupno to, da je to področje ceste.
Prijava 2 je gradnja v varovalnem pasu občinske ceste, Prijava 3 pa je prepovedano
ravnanje posameznika, ki fekalije odvaja v muldo, ki nato odtekajo v obcestni jašek. Glede
na vsebino Prijave 2, je oporni zid zgrajen tako blizu ceste, da je srečanje dveh vozil skoraj
da nemogoče, kar vsekakor zahteva hitro ukrepanje, toda enako hitro ukrepanje zahteva
Prijava 3, saj ima lastnik greznice odtok greznice spuščen v obcestno muldo in nato ta
fekalna voda preko mulde odteka v obcestni jašek, katerega izpust je speljan v bližnji potok,
ki ne samo, da ogroža življenje ljudi, saj lahko v zimskem času tak izpust zmrzne, ogroža tudi
življenje in zdravje živali v potoku ter onesnažuje sam potok, ker odpadna voda ni
prečiščena. Zato bi bilo ukrepanje organa glede na Prijavo 2 in Prijavo 3 istočasno.
Drugi kriterij pri določanju prioritete obravnave prijave bo, poleg zaščite javnega interesa oz.
javne koristi, imel tudi čas vložitve prijave. Prijava 4, ki je sicer vsebinsko enaka Prijavi 3, bo
obravnavana za Prijavo 2 in Prijavo 3, ker je bila vložena kasneje, vendar pred Prijavo 1, ker
vsebinsko predstavlja potrebo po varovanju javnega interesa oz. javne koristi.

5. DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH
Načrtovane naloge skupne občinske uprave so izhodišča za sistematičen in učinkovit
nadzor, ki ga organ opravlja na podlagi zakonov, predpisov sprejetih na osnovi zakona in na
podlagi predpisov lokalnih skupnosti ter OPV-jev občin ustanoviteljic.
Glede na oceno stanja v letu 2018, na podlagi prejetih prijav in na predlogih občin
ustanoviteljic se za leto 2019 določa naslednja prioriteta nalog MIR.

4.1 Varstvo cest
V letu 2018 je MIR imel največ postopkov, kot tudi največ prijav s področja cest, zato se bo
temu področju tudi posledično namenila velika pozornost.
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Na skupnem sestanku MIR-a, ki je potekal v sredo 5. 9. 2018, v sejni sobi Občine Šentjernej,
se je na predlagani proračun MIR-a 2019 umestilo najem radarja in najem tehnice, za
tehtanje tovornih vozil.
V letu 2019 bi Medobčinsko redarstvo pričelo z izvajanjem meritev hitrosti v občinah
Šentjernej, Škocjan in Šmarješke Toplice, ob predhodni potrditvi odločitve Občinskih svetov
navedenih treh občin ustanoviteljic. Meritev hitrosti bi se izvajalo v bližinah šol, vrtcev in na
kritičnih odsekih, o katerih bi bilo medobčinsko redarstvo obveščeno s strani občanov,
Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Varnostnih sosvetov in drugih služb.
Meritev hitrosti bi se izvajalo s samodejnim merjenjem in evidentiranjem prekoračitev, za kar
bi skrbel mobilni radarski sistemi, ki bi bil nameščen v osebno vozilo ali postavljen na
premične zložljive podstavke.
V letu 2019 bi Medobčinsko redarstvo pričelo z izvajanjem meritev osnih pritiskov in skupnih
mas tovornih vozil v občini Šentjernej in občini Šmarješke Toplice, ob predhodni potrditvi
odločitve Občinskih svetov navedenih dveh občin ustanoviteljic. Meritev osnih pritiskov in
skupnih mas tovornih vozil bi se izvajalo na tistih cestah ali njenem delu, kjer je prepovedan
promet:
 za vozila ali skupine vozil, katerih skupna masa presega maso, označeno na znaku.
 za vozila z večjo osno obremenitvijo od obremenitve, označene na znaku
 za tovorna vozila ali skupine vozil (2207), za tovorna vozila ali skupine vozil, katerih
največja dovoljena masa presega 3,5 t (2207-1) oziroma 7,5 t (2207-2), kadar je skupina
vozil sestavljena iz tovornega in priklopnega vozila ali iz sedlastega vlačilca in
polpriklopnika.
Za zagotavljanje varnosti na cestah bo MIR v občinah ustanoviteljicah nadaljeval, v kolikor bi
za to bila izkazana potreba, z organizacijo akcij »Skupaj zagotovimo varno uporabo
občinskih cest«, ki se je v letu 2017 izkazala za zelo učinkovito. Po zaključenih akcijah so
lastniki zemljišč izkazali veliko zadovoljstvo sodelovanja vse služb in da se jim je s tako
organizacijo zagotovila varna sečnja dreves, ki so se razrasla v prosti profil ceste. Ne smemo
zanemariti dejstva, da je drevo živo bitje in da je potrebno na razrast vegetacije biti pozoren
vsako leto in ko se razrast pojavi, mora lastnik zemljišča poskrbeti, da se ta vegetacije
obseka. Razrasla vegetacija je takšna ovira, ki zmanjša varno uporabo ceste, saj se ji je
potrebno na vozišču izogibati na način, da se z vozilom pomikamo na drugo stran vozišča,
kar pa je lahko zelo nevarno, če je razrasla vegetacija v ovinku ali na ozkih cestah.
Na cestnem področju pa se bo nadaljevalo tudi nadzor nad:
 odvodnjavanjem padavinskih vod na občinske ceste in njihove sestavne dele,
 objekti, ki so v neposredni bližini občinskih cest in nadzor nad tem ali imajo objekti na
strehah nameščene snegolove,
 izdanimi soglasji in dovoljenji za posege v/na/ob cestah in
 zaporami občinskih cest po dovoljenju,
 onesnaženostjo občinskih cest,
 posegi v cestno telo,
 posegi v varovalnem pasu cest brez soglasji,
 ovirami v cestnem prometu in
 prometno signalizacijo,…
Veliko pregledov na področju cest se bo izvajalo v času nastanka trenutne problematike v
posameznih občinah, npr. opazila se je onesnaženost cest zaradi gradenj ali izvajanja del,
ukrepi bodo izrečeni na kraju samem kršitelju. Namen je predvsem v takojšnji odpravi
nepravilnosti.
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Glede na pretekle izkušnje gre opozoriti na nepravilnosti na cestah, ki se dogajajo ob
določenih sezonskih časih, ko obdelovalci kmetijskih površin obdelujejo kmetijske površine,
ali na njej opravljajo določena sezonska dela ali pa na teh površinah zaključujejo dela.
Menimo, da je MIR na tem področju deloval v preteklih letih korektno, zato se bo zaključilo
preventivno delovanje na tem področju. Na terenu bo potrebno zoper kršitelje v prihodnje
pričeti z izrekanjem glob in ne več le opozarjati. Obdobje preventive se bo moralo zaključiti,
sicer MIR ne bo mogel doseči pozitivnega učinka, zoper tiste kršitelje, ki kljub opozarjanju,
ponavljajo iste prekrške.
V letošnjem letu se bo namenila tudi pozornost obveščanju in oglaševanju ob cestah
(reklame) ter vzpostavitev ustreznega stanja ob občinskih cestah glede postavljenih tabel in
napisov, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost ali
turistično pomembno območje ali naselje in podobno (turistična in druga obvestilna
signalizacija), ki mora biti postavljena samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji.
Z vidika varnosti za udeležence v prometu pa je potrebno poudariti, da se bo nadaljevalo
ugotavljanje stanja objektov ob občinskih cestah, kateri na objektih nimajo nameščenih
snežnih ščitnikov – snegolovov, ali nimajo nameščenih visečih odtočnih cevi – žlebov, ali pa
imajo slednje nameščene, pa voda iz njih izteka na občinske ceste.
Zelo veliko nevarnost pa predstavljajo tudi neprimerno urejeni priključki in dovozne poti na
občinske ceste. Z omenjenih dovoznih poti se na občinske ceste izteka voda z utrjenih
površin na posameznih zemljiščih, ali pa se s teh zemljišč na občinske ceste nanaša različne
materiale, kot so pesek, zemlja, …, kar predstavlja zelo veliko nevarnost za udeležence v
prometu, poleg tega takšne ovire škodujejo cesti ter povečuje stroške vzdrževanja občinskih
cest.
Potrebno pa bo tudi spremeniti obstoječe odloke v posameznih občinah ustanoviteljicah, kjer
ti do sedaj še niso usklajeni z zakonodajo na področju cest.

4.2 Nadzor nad nezakonito odloženimi odpadki
V letu 2019 se bo nadaljevalo poostrene nadzore na zbirnih mestih (na ekoloških otokih), kot
tudi v posameznih zabojnikih, ki so namenjeni prepuščanju komunalnih odpadkov in so
posamezno locirani ob cestah in v bližini gospodinjstev. V letu 2018 je bilo opravljenih več
nadzorov nad ločevanjem komunalnih odpadkov, kjer je bilo ugotovljenih več nepravilnosti
(nepravilno ločevanje, odlaganje zunaj prevzemnih posod, nepravilne lokacije prevzemnih
mest,…). Ker se je na navedenem področju ugotovilo veliko kršitev, se bo nadzor nad
nepravilno ločenimi in nepravilno odloženimi komunalnimi odpadki nadaljeval.
Problem še vedno predstavljajo odpadki, ki izvirajo od oseb, živečih izven območja občine
(vikendaši..). Navadno gre za odlaganje ob kontejnerjih v večjih količinah in to nepravilno
(izven vrečk, v razsutem stanju, odloženi nekomunalni odpadki..). Ta problem se bo moral v
prihodnosti reševati s poostrenim nadzorom na zbirnih mestih, na katerih odpadke odlagajo
vikendaši.
Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da problem predstavljajo tudi poslovni subjekti, ki na
območjih občin ustanoviteljic izvajajo pridobitno dejavnost in niso vključeni v sistem zbiranja
in odvoza njihovih komunalnih odpadkov, temveč komunalne odpadke odlagajo v prevzemne
posode, ki so namenjene občanom občin ustanoviteljic. Ta problem se bo moral v
prihodnosti reševati s poostrenim nadzorom na zbirnih mestih, na katerih odpadke odlagajo
poslovni subjekti, ki v občinah ustanoviteljicah opravljajo pridobitno dejavnost.
V letu 2019 se bo zagotavljala pogosta prisotnost na saniranih odlagališčih, saj je to eden od
preventivnih ukrepov in je nujo potrebna, da se prepreči ponovno odlaganje.
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Opaža se, da kljub bližini zbirno reciklažnih centrov, ljudje še vedno odlagajo odpadke v
okolju. Največji problem je bil odkrivanje dejanskih povzročiteljev. Zakon o varstvu okolja, pa
je občinski inšpekciji določil pristojnost in ukrep inšpektorja, da se pospravilo komunalnih
odpadkov naloži lastniku zemljišča, kar se je v praksi do sedaj izkazalo, kot ena zelo pereča
ovira, saj se nekateri lastnik zemljišč ne čutijo odgovorne pospravljati odpadke, ker jih niso
oni tam odložili. O slednjem bo potrebno preko medijev lastnike še vedno obveščati. Ravno
tovrstno odlaganje odpadkov na tako imenovanih divjih odlagališč, na katerih je v veliki večini
odložen gradbeni odpad in le peščica od vseh odloženih odpadkov je komunalnih odpadkov,
ki so v pristojnosti reševanja našega inšpektorata, predstavljajo velike okoljske nevarnosti,
zato je vzpostavljeno izredno dobro sodelovanje z okoljsko inšpekcijo, ki je stvarno pristojna
za reševanje gradbenih odpadkov, kateremu naš organ tudi odstopi prijavo. Ker smo na
terenu veliko prisotni, tudi sami podajamo prijave o ugotovljenih nezakonito odloženih
odpadkih, ki niso komunalni odpadki. Tesno sodelovanje štirih služb (medobčinske
inšpekcije, medobčinskega redarstva, Policije in okoljske inšpekcije) se vsako leto bolj
odraža v okolje, kjer zaznavamo vedno manjšo količino nezakonito odloženih odpadkov.
Hitre zaznave nezakonito odloženih odpadkov, hitro ukrepanje pristojnih služb je pot do hitre
odstranitve odpadkov, da se teko prepreči novo nezakonito odlaganje odpadkov, zato se
MIR zahvaljuje Policiji za popoldansko prisotnost na terenu, za podajanje predlogov za
uvedbo postopkov o prekršku in okoljski inšpekciji za hitre odzive in ukrepanja, pa tudi če gre
le za manjšo prikolico nezakonito odloženih odpadkov. S tako vzornim in sodelovalnim
načinom dela je mogoče dosegati zgodbe o uspehu in tudi v bodoče pričakujemo takšno
sodelovanje vseh služb.

4.3 Nadzor nad ravnanjem s komunalno odpadno vodo
V letu 2019 bo inšpektorat v občini Šentjernej in v občini Šmarješke Toplice nadaljeval s
postopki priključitve komunalnih odpadnih vod objektov na javno kanalizacijsko omrežje.
Poleg prijav o neizvedenih priključitvah na javno kanalizacijo, se je na tem področju ravnanja
s komunalno in padavinsko odpadno vodo zaznalo še prijave, ki so povezane z:
 direktnim izpustom komunalne odpadne vode iz objekta v okolje (objekt nima urejenega
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode),
 direktnim izpustom komunalne odpadne vode iz greznice v okolje,
 še vedno se uporabljajo suha stranišča (dno suhih stranišč je prepustno in iz suhega
stranišča se širijo neprijetne vonjave),
 odvajanjem meteornih voda s streh objektov in utrjenih površin v javno kanalizacijo,
zato bo potrebno odloke nekaterih občin ustanoviteljic v teh delih spremeniti, saj se je
ugotovilo, da glede na obstoječe predpise odlokih občin ustanoviteljic, inšpektorat nima
pravne podlage za ukrepanje, glede neposrednih izpustov v okolje, ravno tako ni mogoče
bilo ukrepati pri onesnaževanju podtalnic zaradi uporabe suhih stranišč, zato je inšpektorat v
letu 2017 na tem področju občinam ustanoviteljicam pripravil predlog za spremembo Odloka
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, katerega bo nujno potrebno
v letu 2019 sprejeti.

4.4 Nadzor nad javnim vodovodom
V letu 2019 bo inšpektorat v občini Šmarješke Toplice nadaljeval s postopki priključitve
objektov na javno vodovodno omrežje.

4.5 Nadzor nad turistično takso
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V letu 2018 inšpektorat ni uvedel noben postopek inšpekcijskega nadzora na področju
evidentiranja in odvajanja turistične takse, zato se bo v letu 2019 izvajal nadzor na področju
turistične takse glede na potrebe občin ustanoviteljic.
Pri nadzoru se bo ugotavljalo:
 ali se pobira turistično in promocijsko takso v in za račun občine hkrati s plačilom storitve
za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja,
 ali se nakazuje pobrano turistično in promocijsko takso do 25. dne v mesecu za pretekli
mesec na posebna računa občine,
 ali se vodi evidenca o turistični in promocijski taksi, predvsem, ali se ta vodeni pravilno ali
nepravilno in ali evidenca poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
 podatke o številu prenočitev posameznega gosta,
 skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta,
 skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta,
 če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične in promocijske takse, mora
biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
Za potrebe izvajanja nadzora si bo Medobčinski inšpektorat zagotovili dostop do sistema
eTurizem, ki je namenjen poročanju podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za
namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse
ter za statistične namene.
Na področju turistične takse so se spremenili občinski odlok, ki urejajo področje turistične
takse. Ravno tako se je spremenil Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št.
13/18), ki je občinam nalagal uskladitev splošnih aktov, s katerimi določajo turistično takso.
Novost na turističnem področju je promocijska taksa, ki se je začela pobirati in odvajati s 1.
1. 2019.

4. 6 Ostale naloge
V letu 2019 bo MIR poleg redarskega in inšpekcijskega nadzora izvajal še druge aktivnosti,
in sicer bo:
 pripravljal odgovore in pojasnila s področja veljavne zakonodaje in problematike s
področja našega dela za občine ustanoviteljice in njene občane,
 sodeloval s Policijo (Šentjernej, Novo mesto),
 sodeloval z izvajalci gospodarskih javnih služb: s Komunalo Novo mesto d.o.o., z JP EDŠ,
d.o.o. Šentjernej, z WTE Kranjska Gora d.o.o., s CGP d.d., s Kostakom d.d..
 sodeloval z državnimi inšpekcijskimi službami,
 sodeloval s Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občin ustanoviteljic,
 sodeloval z Varnostnim sosvetom Občine Šentjernej,
 sodeloval z Društvom mestnih, občinskih in medobčinskih inšpektorjev in nadzornikov
Slovenije,
 sodeloval z Regijsko koordinacijo inšpekcij in redarstev samoupravnih lokalnih skupnosti
za Dolenjsko regijo, Belo krajino in Posavje,
 sodeloval s Koordinacijskim sosvetom za območje Upravne enote Novo mesto,
 sodeloval z Regijsko koordinacijo inšpektorjev Novo mesto,
 sodeloval z občinskimi upravami občin ustanoviteljic, …

ZAKLJUČEK
V letu 2019 se bodo dela opravljala v skladu s pojavom posamezne problematike in se
ocenjuje, da je prvenstveni cilj skupne občinske uprave, da se vsaj večina obravnavanih
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zadev, v okviru katerih postopki že potekajo, da se uspešno zaključijo in da se izdajo ustrezni
posamični akti.
Kljub velikemu obsegu dela, pa si bo MIR tudi v prihodnje prizadeval, da bodo ukrepi, tako
kot so bili do sedaj, učinkoviti, kar se bo neposredno odražalo v okolju.
Nataša Rajak, mag. upr. ved
vodja inšpektorata in redarstva

Poslati:
 Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej, radko.luzar@sentjernej.si,
Samo.Hudoklin@sentjernej.si, sentjernej@siol.net – po e-pošti
 Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, joze.kapler@obcina-skocjan.si,
petra.pozderec@obcina-skocjan.si, info@obcina-skocjan.si – po e-pošti
 Občina
Šmarješke
Toplice,
Šmarjeta
66,
8220
Šmarješke
Toplice,
marjan.hribar@smarjeske-toplice.si,
tomaz.ramovs@smarjeske-toplice.si,
info@smarjeske-toplice.si – po e-pošti
 Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki,
ladko.petretic@kostanjevica.si, Judita.Lajkovic@kostanjevica.si, obcina@kostanjevica.si
– po e-pošti
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