
MANDAT  2018 - 2022                           OBČINA VOJNIK 
      17. SEJA OBČINSKEGA SVETA 
      4. TOČKA 
      Datum: 15. 4. 2021   
  
PREDLAGATELJ:  župan Branko Petre_________________________ 
POROČILO O  DELU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE NOE MEDOBČINSKE 
INŠPEKCIJE IN REDARSTVA OBČIN DOBJE, DOBRNA, OPLOTNICA, 
SLOVENSKE KONJICE, ŠENTJUR, VITANJE, VOJNIK IN ZREČE ZA 
LETO 2020 
 _____________________________________________________________ 
Vodja Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske 
Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče mag. Nataša Kos bo podala Poročilo 
o delu za leto 2020.  Skupna občinska uprava (Odlok o ustanovitvi Skupne 
občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, 
Vitanje, Vojnik in Zreče - Uradno glasilo slovenskih občin št. 48/2019, Uradni 
list RS št. 67/19 in 68/19), je pričela z delovanjem s 1. 12. 2019. Združila je  tri 
obstoječe Skupne občinske uprave, katere so že delovale na območju 
navedenih osmih občin.  
SOU je v letu 2020 opravljala naslednje naloge: 
- občinskega inšpekcijskega nadzorstva, 

- občinskega redarstva, 

- proračunskega računovodstva, 

- varstva okolja in 

- urejanja prometa. 

 

Naloge so se opravljale v štirih notranjih organizacijskih enotah, in sicer: 
- Notranja organizacijska enota Medobčinska inšpekcija in redarstvo, 
- Notranja organizacijska enota Skupna služba proračunskega 

računovodstva, 
- Notranja organizacijska enota Skupna služba varstva okolja in 
- Notranja organizacijska enota Skupna služba urejanje prometa. 
 
V prilogi poročila so podrobneje podani podatki glede dela NOE Medobčinska 
inšpekcija in redarstva, ki je bilo, predvsem v spomladanskem času,  
prilagojeno preprečevanju širjenja epidemije COVID 19. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Vojnik na 17. redni seji dne, 15. 4. 2021, sprejme 
informacijo o delu Skupne občinske uprave – NOE Medobčinska 
inšpekcija in redarstvo na območju občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče za leto 2020. 
 
 
Pripravili:                           župan Občine Vojnik 
mag. Mojca Skale                        Branko Petre 
                    
 
mag. Nataša Kos 
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NOTRANJA ORGANIZACIJSKA ENOTA MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO 

 

Medobčinska inšpekcija in redarstvo je v letu 2020 opravljala svoje naloge v skladu z zakoni, 

občinskimi odloki in drugimi podzakonskimi predpisi. V tem posebnem letu je bilo delo 

podrejeno tudi usmeritvam Štaba za civilno zaščito pri nadzoru upoštevanja ukrepov za zajezitev 

širjenja epidemije. Na tem področju smo delovali predvsem preventivno. V pomladanskem času 

smo praktično z vsemi razpoložljivimi uradnimi osebami (redarja in inšpektorji) nadzorovali 

predvsem ravnanje osebja in prebivalcev v trgovinah ter ostalih javnih površinah. Ves čas 

trajanja epidemije smo s stalno prisotnostjo redarjev na terenu med ljudmi širili zavest o pomenu 

spoštovanja ukrepov. Pri tem je bilo na območju Občine Vojnik izrečenih 26 opozoril. 

 

V letu 2020 je bilo na območju občine Vojnik zaznanih 30 (54) cestno prometnih prekrškov s 

področja mirujočega prometa. Od tega je bilo 19 prekrškov neznatnega pomena, za kar so se 

kršiteljem na kraju prekrška izdala ustna opozorila. Izdanih je bilo 11 obvestil o storitvi prekrška, 

katerim je sledilo 11 plačilnih nalogov. Zmanjšanje prekrškov s področja mirujočega prometa je 

posledica zmanjšanja prometa v času trajanja epidemije Covid 19. 

 

Tako kot v preteklih letih smo tudi v lanskem letu občasno izvajali meritve hitrosti v cestnem 

prometu s samodejno merilno napravo. Tudi tu je opazen trend postopnega zmanjševanja 

zaznanih prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti, kar je s stališča prometne varnosti vzpodbudno. 

Kršiteljem največje dovoljene hitrosti v cestnem prometu smo izdali 92 plačilnih nalogov, kar je 

manj kot v letu 2019 (104). Vloženih je bilo 13 (18) zahtev za sodno varstvo zoper izdane 

plačilne naloge. 

 

Največ prekrškov glede mirujočega prometa je še vedno zaznanih na Keršovi ulici pri 

Zdravstveni postaji Vojnik in sicer v območju kratkotrajnega parkiranja (modra cona).  

 

Opozoriti je potrebno tudi na prehod za pešce pri Lekarni, saj ta prehod med drugim uporabljajo 

tudi otroci iz vrtca, ki zaradi napačno parkiranih avtomobilov (na označenih parkirnih prostorih) 

uslužbenk lekarne težko dostopajo do prehoda. 

 

V poročevalskem obdobju smo izvedli tudi nadzor upoštevanja prometne signalizacije s strani 

voznikov tovornih vozil, s katerim bomo nadaljevali tudi v prihodnje.  

 

 

 
Slika 1: Nepravilno parkirano vozilo. 
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V poročevalskem obdobju smo sodelovali s Svetom za preventivo in varnost v cestnem prometu. 

Občinski redarji so se udeležili preventivnih akcij, ki jih je SPVCP načrtoval in izvedel tekom 

poročevalskega obdobja. Med temi so bile Varna pot v šolo in Bodi preViden. Občinski redarji 

so skupaj s člani SPVCP opozarjali udeležence v cestnem prometu na pravilno ravnanje in 

ravnanje v skladu z veljavno zakonodajo. Opozarjali so na nevarnosti, ki prežijo v prometu. 

Sodelovanje je potekalo tudi v smeri odpravljanja nevarnih točk v prometu. V letu 2020 ni bila 

izvedena akcija opravljanja kolesarskih izpitov za osnovnošolce. 

 

Pri nadzoru prometa se je vršila tudi kontrola uporabe varnostnega pasu in uporaba prenosnih 

telefonov. 

 

V okviru varstva občinskih cest smo preko celega leta nadzirali onesnaženje cestišč, ki 

predstavlja problem predvsem v času opravljanja sezonskih kmetijskih del (oranje spomladi in 

spravilo poljščin v jeseni). Pojavljajo se tudi posamezni primeri onesnaženja pri opravljanju 

raznih zemeljskih del in izkopov v začetku gradenj. V okviru izvajanja teh aktivnosti se je 

nadzirala tudi ustreznost pridobljenih upravnih dovoljenj in soglasij za izvajanje posegov. Ljudje 

so vedno bolj osveščeni in si v večini primerov predhodno pridobijo ustrezno soglasje.  

 

  
Slika 2: Onesnažena cesta. 

 

  
Slika 3: Očiščeno cestišče 

 

Problem ostaja predvsem tam, kjer kategorizirana občinska cesta še vedno poteka po zemljiščih 

v zasebni lasti, saj smo v teh primerih nemočni. 
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Slika 4: Poseg v varovalni pas občinske ceste. 

 

 
Slika 5: Ureditev vegetacije ob občinski cesti 

 

Na področju vzdrževanja in varstva občinskih cest ugotavljamo, da občine ne morejo vedno 

zagotavljati izvajanja vzdrževalnih in drugih del na občinskih cestah zaradi več razlogov. 

Razloge gre iskati v relativno visokem standardu vzdrževanja po veljavnem Pravilniku o vrstah 

vzdrževalnih del na javnih cestah in s tem posledičnem zagotavljanju finančnih sredstev, kakor 

tudi v neurejenosti lastništva cest. 

 

 

 
Slika 6: Zapuščeno vozilo 
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Na področju zapuščenih in izrabljenih vozil velja omeniti, da je bilo v letu 2020 zaznanih 

dvanajst kršitev. 11 vozil je bilo odstranjenih s strani lastnikov.  

 

 

 
Slika 7: Nepravilno odloženo odsluženo vozilo 

 

 
Slika 8:  Tako je lepše 

 

Skrb za varstvo okolja je ena od bistvenih postavk v zagotavljanju kakovosti javnega prostora ter 

kakovosti življenja občanov. V tem sklopu je največji poudarek na odkrivanju nepravilno 

odloženih odpadkov v naravnem okolju in izven posod za komunalne odpadke  ter sanacij teh 

odlagališč. Informacije o konkretnih lokacijah nepravilno odloženih odpadkov praviloma 

dobimo s strani občanov, nekatere pa odkrijemo sami ob opravljanju vsakdanjih del in nalog. Pri 

vključevanju v sistem organiziranega odvoza odpadkov smo opravili skupno 33 pregledov. 

Podali smo pobudo za osvežitev podatkov v aplikaciji iObčina, na osnovi katere je podjetje 

Simbio Celje pripravilo seznam uporabnikov, ki še niso vključeni. Na osnovi prečiščenega 

seznama Simbio pošilja pozive za vključitev, kar bo povečalo delež vključenih uporabnikov. 

  

Dobro sodelujemo s pristojnimi uradnimi osebami občinske uprave in predstavniki izbranih 

izvajalcev odvozov in ravnanj s komunalnimi odpadki. Količina nepravilno odloženih 

komunalnih odpadkov v naravnem okolju se z leti manjša, kar je posledica večje ozaveščenosti 

občanov in večje vključenosti gospodinjstev v sistem urejenega odvoza komunalnih odpadkov.  

 

Ob rednih pregledih na področju izvajanja nadzora nad vzdrževanjem čistoče in urejenostjo 

javnih površin smo ugotovili, da so javne površine okoli javnih objektov (šole, vrtci) vzdrževane 

in lepo urejene. Smo pa  zaznali nekaj neurejenih in zaraščenih zemljišč. V teh primerih smo 
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uspešno delovali z izrečenimi opozorili lastnikom zemljišč, ki so zemljišča primerno uredili, tako 

da so pokosili travo in divje rastje. 

 
Slika 9: Onesnaženje Hudinje 

 

  
Slika 10: Deponija z odpadki. 

 

Na območju Občine Vojnik se je tako kot v preteklem obdobju izvajal nadzor nad lastniki psov 

oziroma njihovo uporabo vrečk ter čistilnega pribora za pobiranje pasjih iztrebkov. Nadzor 

uporabe vrečk se je izvrševal po samem centru Vojnika in v okolici osnovnih šol. Pri tem 

nadzoru je bilo ugotovljeno, da lastniki psov uporabljajo vrečke in se s tem stanje posledično 

izboljšuje.  

 

Nadzor javnega reda in miru izvajamo zaradi kadrovskega primanjkljaja izključno v sodelovanju 

s policijo, in sicer v okviru v naprej dogovorjenih akcij. 
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Delo občinskih redarjev 

VOJNIK 

2016 

VOJNIK 

2017 

VOJNIK 

2018 

VOJNIK 

2019 

VOJNIK 

2020 

OPOZORILA NA KRAJU SAMEM 110 63 21 39 19 

PROSTOR ZA INVALIDE 4 0 0 2  

AVTOBUSNA POSTAJA 0 1 0 0  

KRIŽIŠČE 3 0 0 0  

NEUPOŠTEVANJE PROMETNE 

SIGNALIZACIJE 

2 0 0 0  

NA CESTI V NASELJU-BREZ ČRT 3 0 1 0  

PLOČNIK 11 4 0 1  

MODRA CONA 12 53 1 11 9 

OSTALO 8 4 9 1 2 

ŠT. PN PARKIRANJE-SKUPAJ 40 62 11 15 11 

PN RADAR 97 68 117 104 92 

ZAPUŠČENA VOZILA 1 2 4 3 10 

ONESNAŽENJE CESTE 1 7 3 5 2 

POŠKODOVANJE CESTE 0 1 1 0  

ODPADKI 2 3 0 0  

OSTALO 2 1 3 3 4 

Tabela št. 1: Število ukrepov občinski redarjev po področju dela v Občini Vojnik 

 

 
Graf št.1: Število izdanih PN s strani OR – hitrost v petletnem obdobju 

 

 

 

DELO PREKRŠKOVNEGA ORGANA 2020 VOJNIK  

IZDANIH ODLOČB 7 

PRIPRAVA  ZA IZDAJO PN PO ODLOČBI (RADAR) 2 

PREDANIH ZADEV NA SODIŠČE 3 

REŠENIH ZADEV SODIŠČA (VROČITVE SODB IN SKL.) 3 

Tabela št. 2: Izdaja aktov »Prekrškovnega organa« - Vojnik 
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Graf št.2: Delež ukrepov prekrškovnega organa 

 

 

PODROČJE DELA 

Št. zadev 

2016 

Št. zadev 

2017 

Št. zadev 

2018 

Št. zadev 

2019 

Št. zadev 

2020 

ceste 7 4 12 14 32 

kom. odpadki 6 6 6 38 38 

vodovod, kanalizacija 7 7 8 3 20 

urejenost 3 2 3 6 9 

gradbeni zakon    1 1 

ostalo/turistična taksa 0 1   5 

SKUPAJ 23 20 29 62 105 

Tabela št.3: Število ukrepov inšpekcije po področjih dela v Občini Vojnik 

 

 
Graf št.3. Področje inšpekcijskega dela 
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DEJANJE\LETO 2020 

ŠTEVILO ZADEV 105 

OGLEDI 96 

VABILA  15 

ZASLIŠANJA 24 

ZAPISNIKI 109 

ODLOČBE 14 

SKLEPI 26 

OPOZORILA 38 

DOPISI 69 

ODSTOPI 7 

DRUGO 42 

ZAKLJUČENO 77 

 

Tabela št. 4: Število opravljenih dejanj na področju inšpekcijskega dela v Občini Vojnik 

 

 

NOTRANJA ORGANIZACIJSKA ENOTA SKUPNA SLUŽBA UREJANJA PROMETA 

 

V letu 2020 je služba za urejanje prometa na območju občine Vojnik v zvezi s preučevanjem 

vlog, načrtovanjem in realizacijo načrta prometne ureditve ter postavitvijo merilnikov za analizo 

prometa opravila 17 ogledov, 2 zapisnika, izdala 10 dopisov (odgovor strankam in institucijam).  

Na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo so bile odstopljene 3 vloge ter izdani 2 

odločbi (postavitev prometne opreme). Analiza prometa se je opravila v sedmih primerih (s 

števcem prometa trikrat in analiza stacionarnega merilnika v štirih primerih). Prometne zadeve 

so se reševale v sodelovanju s SPV Občine Vojnik in Občinsko upravo.  

 

 

Pripravila: 

Božidar Rezar in Boštjan Krajcar 

v sodelovanju s sodelavci  

 


