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Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2018

UVOD
Skupna občinska uprava osemnajstih občin ustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Maribor izvaja naloge inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva v skladu s
pooblastili po veljavnih predpisih. Oba organa delujeta kot notranji organizacijski enoti in
zagotavljata delovanje po temeljnem načelu zakonitosti na področju inšpekcijskega nadzora in
občinskega redarstva za odpravljanje nepravilnosti in sankcioniranje kršitev. To izhodišče nas je
v letu 2018 vodilo k izvedbi načrtovanih aktivnosti, ki so pripomogle k ohranjanju urejenega,
varnega, zdravega delovnega in bivalnega okolja občanov občin ustanoviteljic.
Naloge medobčinskega inšpektorata se v letu 2018 v primerjavi s predhodnimi leti niso bistveno
spremenile. Poudarjamo, da so bili postopki nadzora usmerjeni predvsem na področje okolja, v
ravnanje s komunalnimi odpadki in odvajanje odpadnih voda, na vzdrževanje občinskih cest in
javnih površin, ki so najbolj zaposlile inšpektorje pri pregledih in izdaji ureditvenih odločb. Na
področju odpadnih komunalnih voda ugotavljamo, da je kljub normativnim zahtevam še vedno
veliko število objektov, ki imajo greznice in niso priključeni na javno kanalizacijo. Črpanje in
čiščenje grezničnega blata je poleg priključevanja objektov na območjih, kjer je izgrajena
kanalizacija, področje, kjer je bilo v letu 2018 izpeljanih veliko inšpekcijskih postopkov. Še vedno
je v nekaterih urbanih naseljih občin ustanoviteljic problem izpuščanje meteornih voda iz
objektov neposredno v kanalizacijo ali na javne površine, ulice in ceste. Na področju ravnanja s
komunalnimi odpadki inšpektorat nadzira izvajalce in uporabnike. Kljub ureditvi sistema za
zbiranje in odvažanje komunalnih odpadkov še vedno predstavlja velik problem divje odlaganje
smeti v naravno okolje, ker je zelo težavno ali skoraj nemogoče odkriti kršitelje. Inšpekcijski
nadzor javnih površin, še posebej na področju cestne infrastrukture, je bil izvajan za
zagotavljanje varnosti javnih cest in poti, nadzorovane so bile zapore prometnih površin,
nedovoljeni posegi, neustrezna in manjkajoča prometna označitev. Za varnost prometa je
pomembna aktivnost inšpektorata nadzorovanja vzdrževanja občinskih cest v času delovanja
zimske službe in zelene zarasti, ki ovira in ogroža varen promet. Ob ukrepih zoper lastnike
zemljišč ob prometnicah in vzdrževalce prometnih površin opozarjamo, da je nujno redno in
dosledno vzdrževanje. Inšpektorat izvaja aktivnosti nadzora na vse več področjih. V letu 2018
so se k nadzoru po veljavnih občinskih odlokih temu pridružila še področja pogrebne in
pokopališke dejavnosti, turistične takse in gradnje enostavnih objektov.
Medobčinsko redarstvo je izvajalo svoje aktivnosti v skladu z letnim programom dela in pri tem
upoštevalo usmeritve za zagotavljanje javnega interesa občin ustanoviteljic. Medobčinsko
redarstvo izvaja naloge nadzora za varen in neoviran cestni promet v naseljih in izvajanje
prekrškovnih postopkov v zvezi s tem. Redarstvo skrbi tudi za varovanje na občinskih cestah v
in zunaj naselij, na površinah za parkiranje vozil, na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in
drugih javnih površinah. Prav tako sodeluje redarstvo pri varovanju javnega premoženja,
naravne in kulturne dediščine ter vzdrževanju javnega reda in miru. Občinski redarji so sodelovali
v skupnih preventivnih akcijah skupaj s policijo in predstavniki občin na področju splošne in
prometne varnosti. S tem se dosegajo cilji informiranja in ozaveščanja udeležencev v prometu,
še posebej pa ranljivih skupin. Prav tako so bili redarji prisotni s preventivnim nadzorom
povečanega in začasno spremenjenega prometa ob prazničnih dogodkih, protokolarnih
dogodkih in javnih prireditvah.
Poročilo za leto 2018 je sestavljeno iz splošnega opisa izvedenih aktivnosti v posameznih
podprogramih Medobčinskega inšpektorata in redarstva, posebej pa z opisano vsebino in
podatki o vrsti in obsegu ukrepov za vsako občino ustanoviteljico.
dr. Ivan Kobal
vodja MIRM
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1. Poročilo Medobčinskega
inšpektorata Maribor

UVOD
V skladu z Odlokom o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in
redarstvo Maribor", (MUV, št. 28/2011 s spremembami in dopolnitvami), ki so ga sprejeli občinski
sveti osemnajstih občin ustanoviteljic, deluje Medobčinski inšpektorat kot notranja organizacijska
enota organa.
Poročilo o delu je pripravljeno na podlagi veljavnih predpisov, ki jih Medobčinski inšpektorat
nadzira v okviru svoje stvarne pristojnosti. Zaradi tega je poročilo sestavljeno problemsko z
opisom izvedenih nalog nadzora in z oceno stanja ter se vsebinsko usklajuje s poročili iz preteklih
let.
Pri tem je potrebno poudariti, da so bile naloge izvajanja inšpekcijskega nadzora Medobčinskega
inšpektorata, glede na preteklo obdobje spremenjene na posameznih upravnih področjih v
glavnem zaradi prenosa posameznih pristojnosti iz države na lokalne skupnosti.
V letu 2018 je stopila v veljavo nova gradbena zakonodaja, s katero so občinske inšpekcije dobile
novo pristojnost in sicer izvajanje nadzora nad skladnostjo gradnje enostavnih objektov s
prostorskimi akti občin, vzdrževanjem objektov in vzdrževalnimi deli v javno korist. Neposredni
vplivi te zakonodaje se že kažejo z evidentiranjem in reševanjem posameznih primerov iz tega
naslova pri čemer ugotavljamo, da je bila s črtanjem zahtevane izobrazbe gradbene stroke za
občinskega inšpektorja, ob sprejemu predloga gradbenega zakona v Državnem zboru,
občinskim inšpektorjem naložena zahtevna strokovna naloga.
Ob tej nalogi je potrebno omeniti tudi novosti na področju vzpodbujanja razvoja turizma in
odvajanja turistične in promocijske takse. Za razliko od gradbenega zakona, ki bo torej od
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občinskih uprav in občinskih inšpekcij v prihodnje zagotovo zahteval drugačen in precej večji
angažma pri reševanju problematike skladnosti gradnje, vzdrževalnimi deli in vzdrževalnimi deli
v javno korist s prostorskimi akti občin, je vzpostavitev aplikacije E-Turizem s 1.1.2018, s strani
AJPES-a, bistveno prispevala k ureditvi precej neurejenega stanja na tem področju.
Takšna ocena inšpekcije temelji na podatkih, pridobljenih na podlagi opravljenih inšpekcijskih
pregledov pri cca 60 zavezancih koncem leta 2018.
Sicer pa so naloge inšpekcije opredeljene z večjim številom zakonov, uredb in pravilnikov ter
predpisov občin ustanoviteljic, ki opredeljujejo stvarno pristojnost Medobčinskega inšpektorata
in sicer;
Zakon o inšpekcijskem nadzoru
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o prekrških
Zakon o upravnih taksah
Zakon o sodnih taksah
To so procesni predpisi, ki so pravna podlaga za izvajanje inšpekcijskega nadzora in izvajanje
ukrepov v inšpekcijskih in prekrškovnih postopkih. Ob teh zakonih je potrebno navesti tudi
materialne predpise, ki po posameznih upravnih področjih opredeljujejo posamezna ravnanja,
predpisujejo kršitve in ukrepe za vzpostavitev zakonitega stanja ter organe nadzora in sicer:
Zakon o varstvu okolja (spremembe zakona, ki so v javni razpravi prinašajo precejšnje
spremembe)
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
Uredba o ravnanju z odpadki iz gospodinjstev
Uredba o ravnanju z odpadnimi gumami
Zakon o cestah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi
Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest
Uredba o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji
Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih
cestah
Pravilnik o metodologiji za določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi prekomerne
prometne obremenitve javnih cest s tovornimi vozili
Pravilnik o obliki, pogojih in načinu uporabe posebnih svetlobnih znakov vozil za izredne prevoze
Pravilnik o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest
Pravilnik o avtobusnih postajališčih
Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest
Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
Pravilnik o projektiranju cest
Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
Pravilnik o zaporah na cestah
Odredba o obvezni uporabi tehnične specifikacije za javne ceste, ki določa naprave in ukrepe
za umirjanje prometa na cestah
Odredba o seznamu potrjenih tehničnih specifikacij za javne ceste
Navodilo o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za javne ceste
Zakon o pravilih cestnega prometa
Zakon o prijavi prebivališča
Zakon o prevozih v cestnem prometu
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (nadzor turistične takse)
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (novi predpis, ki je prinesel nove pristojnosti)
Pravilnik o standardih in normativih za pogrebna vozila in prostore
Pravilnik o osnovnih standardih in normativih za izvajanje osnovne pogrebne dejavnosti
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Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 24 urne pogrebne dežurne službe
Zakon o javnem naročanju in predpisi ki opredeljujejo javne finance ter vsi ostali predpisi, ki
opredeljujejo in omogočajo delovanje Medobčinskega inšpektorata.
Gradbeni zakon in Zakon o urejanju prostora (ZureP-2)

Trenutno sta v fazi sprememb tudi Zakon o varstvu okolja in Zakon o prevozih v cestnem
prometu, ki prav tako predvidevata še dodaten prenos pooblastil na področju izvajanja
inšpekcijskega nadzora na občinske inšpekcije.
Ob navedenih zakonih nadzirajo inšpektorji v 18 občinah ustanoviteljicah še 140 različnih
odlokov, ki opredeljujejo izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ter tudi drugih
področij oz. vsebin iz pristojnosti lokalnih skupnosti oz. občin. Razen teh odlokov in zakonov pa
mora občinska inšpekcija upoštevati tudi celo vrsto drugih veljavnih predpisov do
stvarnopravnega in obligacijskega zakonika, zakona o vodah do zakona gostinstvu, zakona o
trgovini, kakor tudi drugih zakonov in podzakonskih predpisov s katerimi je opredeljena
pristojnost pred vsem zdravstvene, okoljske, gradbene, veterinarske in drugih državnih
inšpekcijskih služb. Takšno celovito poznavanje predpisov je zelo pomembno za delo občinske
inšpekcije, saj je v izogib ničnosti posameznih ukrepov inšpekcije v okvirju izvajanja nadzora,
potrebno poznati stvarno pristojnost zgoraj navedenih inšpekcijskih služb.
Sicer je bil inšpekcijski nadzor Medobčinskega inšpektorata v letu 2018, v skladu s programom
dela, usmerjen na več različnih področij, ki so se tekom leta, glede na problematiko posameznih
okolij in števila prijav oz. zadev, ki jih je bilo potrebno reševati, osredotočala predvsem na
področje odvajanja komunalnih odpadnih voda in čiščenje grezničnega blata, ravnanja s
komunalnimi odpadki, vzdrževanja in urejanja občinskih javnih cest in poti, vzdrževanja čistoče
na javnih površinah, oglaševanja, oskrbe s pitno vodo in tudi na še nekaterih drugih.
Nadzor odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter čiščenja grezničnega
blata:
inšpekcija je v letu 2018 nadaljevala z vodenjem večjega števila postopkov črpanja, prevzema
in obdelave grezničnega blata ter priključevanja posameznih stanovanjskih enot na javno
kanalizacijsko omrežje. Največ teh postopkov je bilo v preteklih letih uvedenih na območju
Mestne občine Maribor, Občine Ruše, Občine Pesnica in Občine Miklavž na Dravskem polju. Na
območju občin Pesnica, Miklavž in Maribor je bila v letu 2018 velika večina teh postopkov
končana. Ostalo pa je še nekaj primerov, v katerih je zaradi izredno slabega socialnega stanja
zavezancev, predvsem starejših, ki imajo zelo nizke pokojnine ali tistih ki prejemajo socialno
pomoč, dobesedno težko rešljivih brez angažmaja in sodelovanja širše skupnosti pri reševanju
teh težav.
Velik problem pri izvajanju nadzora na tem področju predstavlja tudi delitev pristojnosti po zadnji
Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode iz leta 2016, po kateri je Inšpektorat
RS za okolje pristojen samo za izvajanje nadzora nad izvajalcem gospodarske javne službe,
medtem ko je nadzor nad ostalimi zavezanci v pristojnosti naše inšpekcije.
Takšna razdelitev pristojnosti je v praksi pripeljala do velikih problemov pred vsem pri neurejenih
in neskladno zgrajenih greznicah, torej v nasprotju z gradbenim dovoljenjem, ki jih ima velika
večina objektov na območju vseh občin ustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata. Je pa še
vedno tudi nekaj zavezancev, ki greznice sploh nimajo. Problem je namreč v tem, da
Medobčinski inšpektorat pooblastila za odreditev gradnje ali ureditve greznice v skladu s
trenutno veljavnimi predpisi sploh nima, državna inšpekcija, okoljska ali gradbena, ki pa to
pooblastilo imata pa tega zaradi zgoraj navedene uredbe več ne počneta. Ker pa se po do sedaj
veljavni gradbeni zakonodaji za individualne stanovanjske objekte uporabna dovoljenja niso
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zahtevala, je ob precej pomanjkljivem inšpekcijskem nadzoru državne inšpekcije v preteklem
obdobju, sedanje stanje, ki bi naj trajalo do leta 2023, dobesedno težko rešljivo.
Področje ravnanja s komunalnimi odpadki:
pri vključevanju novih zavezancev v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki inšpekcija
ugotavlja, da je na celotnem območju, za katerega je podana stvarna in krajevna pristojnost
Medobčinskega inšpektorata, v sistemu ravnanja z odpadki prijav manj kot v preteklosti. Gre v
glavnem za manjše število zavezancev, ki se priseljujejo v nova naselja ali so spremenili kraj
stalnega prebivanja. Izvajanje postopkov pobiranja in odvoza komunalnih odpadkov pri izvajalcih
obveznih javnih služb, kljub spreminjanju in uvedbi različnih modelov zbiranja komunalnih in
kosovnih odpadkov, poteka na zadovoljivem nivoju. Nova divja odlagališča se na javnih
površinah in v naravnem okolju sicer še vedno pojavljajo, vendar se njihovo število iz leta v leto
zmanjšuje. Pri izvajanju inšpekcijskih postopkov imajo inšpektorji velike težave z ugotavljanjem
in določanjem kršiteljev. V primeru, ko tega ni mogoče nedvoumno določiti je lastnik parcele tisti,
ki je dolžan odstraniti nepravilno odložene komunalne odpadke. V primeru javne površine pa
izvede ukrep izvajalec obvezne javne službe.
Tako kot v preteklih letih je največ kršitev na tem področju pojavlja pri ločenem zbiranju in
odlaganju komunalnih odpadkov na ekoloških otokih. Še posebej jih je veliko pri
večstanovanjskih objektih. Na tem področju je inšpekcija pristojnim že večkrat predlagala
določene spremembe občinskih in tudi državnih predpisov. Predvsem v zvezi z načinom
obračunavanja storitve ravnanja z odpadki in s tem v zvezi oblikovanja diferenciranih oz. različnih
cen ravnanja z odpadki za tiste subjekte, ki odpadke ločujejo in tiste, ki tega ne počno, hkrati pa
jih je skoraj nemogoče učinkovito nadzirati v inšpekcijskih postopkih, vendar ti predlogi niso bili
upoštevani. Skladno s predpisi bi bilo nujno potrebno zmanjšati število ekoloških otokov, ki jih je
trenutno na območju Mestne občine Maribor 1009 čeprav bi jih po veljavni uredbi moralo biti
nekaj čez 300. Hkrati s tem ukrepom bi bilo potrebno pri vseh gospodinjstvih in gospodarskih
subjektih v MOM, namestiti volumen posod za odpadke v sorazmerni velikosti gospodinjstva ali
številu le teh v večstanovanjskih objektih, saj se je volumen posod za odpadke v preteklih letih
z uvajanjem različnih modelov ločevanja in zbiranja odpadkov zmanjšal do te mere, da se sedaj
večina vseh komunalnih odpadkov zbira na ekoloških otokih.
Nadzor nad vzdrževanjem in varstvom občinskih javnih cest in poti:
gre za zelo pomembno področje delovanja inšpekcije, kjer so ugotovitve inšpekcije v letu 2018
podobne kot v preteklem obdobju. Zaradi kroničnega pomanjkanja finančnih sredstev se namreč
kvaliteta celotnega cestnega omrežja v občinah iz leta v leto poslabšuje. Ponovno ugotavljamo,
da občine ne zmorejo zagotavljati obsega izvajanja rednih vzdrževalnih in drugih del na
občinskih cestah v zakonsko predpisanem obsegu. Takem, ki bi ohranjal javno infrastrukturo v
takšnem stanju, da bi se zagotavljal varen in nemoten promet. Dejstvo je namreč, da se v
posameznih občinah posamezne vrste rednih vzdrževalnih del izvajajo mimo veljavnega
Pravilnika, zgolj v minimalnem obsegu. Po drugi strani pa se zaradi tega izpostavlja višja
odškodninska odgovornost občin, kot upravljavcev cest.
Inšpekcija izvaja redni nadzor nad izvajanjem zimske službe. Pri svojem nadzoru ni ugotovila
večjih in bistvenih odstopanj od pripravljenih načrtov izvedbe zimske službe.
Inšpekcija ugotavlja pomanjkljivo izvajanje pregledniške službe, ki se izvaja v minimalnem
obsegu. Za zagotavljanje varnega prometa je problematična opustitev rednega vzdrževanja
prometnih površin, bankin, brežin in odvodnjavanja ter rednega vzdrževanja prometne
signalizacije in prometne opreme cestnih objektov in naprav, zagotavljanje preglednosti in
rednega vzdrževanja vegetacije s košnjo in obsekovanjem dreves in grmovja. Poleg tega je
potrebno opozoriti tudi, da posamezne občine ne izvajajo investicijsko vzdrževalnih del in
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vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah v skladu z veljavnim Pravilnikom, ki ureja to
področje, ne zavedajoč se morebitnih posledic. Gre namreč za prej omenjeno odškodninsko in
tudi kazensko odgovornost, ki se lahko v primeru prometne nesreče zahteva od odgovornih
oseb upravljavca in vzdrževalca cest na predlog oškodovanca ali policije.
Na področju izvajanja nadzora na občinskih javnih cestah in poteh je inšpekcija že v preteklih
letih opozarjala na nekaj sodb oz. odločb sodišč, ki se nanašajo na nezmožnost ukrepanja
inšpekcije na kategoriziranih javnih cestah in poteh, ki so v zasebni lasti. Glede na to, da na tem
področju v zadnjem letu ni prišlo do pozitivnih premikov velja na problematiko ponovno opozoriti.
V primerih, ko so poti in ceste kategorizirane in so v zasebni lasti pa občina za pot ali cesto ni
uvedla nobenega postopka pridobitve ceste v javno dobro ima občinsko inšpekcija zelo omejene
možnosti ukrepanja v skladu z odločbami Višjega sodišča RS: VSL sodba PRp 856/2013,
odločba Vrhovnega sodišča RS: sodba IV Ips 4/2014, odločba Upravnega sodišča RS: UPRS III
U 40/2013 itd. Iz citiranih odločb namreč izhaja, da če občina z lastnikom ni sklenila pravnega
posla za pridobitev zemljišč za gradnjo ceste oziroma lastnika ni razlastila, je odlok o
kategorizaciji javnih cest v neskladju z ustavo. Poti in ceste na katerih naj bi storilec storil
prekršek, ni mogoče šteti za javno pot, saj gre za površino ki je v izključni zasebni lasti in je
razpolaganje s to površino prepuščeno le zemljiškoknjižnemu lastniku in za to površino ne veljajo
določbe Zakona o javnih cestah. Po sprejeti razlagi 123. člena zakona o cestah so lastniki
nepremičnin, po katerih potekajo obstoječe javne ceste, dolžni upoštevati prepovedi iz 5. člena
Zakona o cestah (in smiselno tudi druge prepovedi) in omejitve le v času trajanja postopka iz 19.
člena ZJC-B, torej v obdobju v katerem občine s svojo aktivnostjo usmerjeno v pridobitev teh
nepremičnin, izkazujejo upravičenost omejevanja takšnega omejevanja lastninske pravice.
Navedba iz sodbe:
Prekrškovni organi in sodišča morajo v konkretnih postopkih ugotavljati obstoj te predpostavke,
saj je le v primeru dejanskega teka postopka po 19. členu ZJC-B mogoče uporabiti 5. člen v
povezavi s 123. a členom Zakona o cestah (jedro odločbe VSL sodba PRp 856/2013 in sodbe
VS IV IPS 4/2014). Glede na navedeno razlago lahko sklepamo, da je ukrepanje inšpekcije na
takšnih zemljiščih praktično nemogoče saj se občine postopkov po pridobitve zasebnih zemljišč
v javno dobro po 19. členu ZJC (sklenitev pravnega posla - pogodbe ali razlastitev), poslužujejo
zelo po redko. Posledično pomeni takšna situacija, da inšpektor v konkretni zadevi ne more
opraviti ali izvesti potrebnih postopkov, dokler v zemljiški knjigi ni vpisana plomba o začetku
pridobitve takšnega zemljišča v last občine.
Nadzor nad izvajanjem zakonodaje na področju oddajanja nočitvenih zmogljivosti in
turistične takse:
Kot je navedeno v uvodu je inšpekcija po uvedbi AJPES-ove aplikacije E-turizem v letu 2018
izvajala nadzor po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma in Zakonu o prijavi prebivališča,
povezanih predvsem z odvajanjem turistične takse in sporočanjem podatkov za potrebe
statistične obdelave podatkov o turističnih kapacitetah, pri čemer so bili za preglede ciljno izbrani
zavezanci, ki v knjigi nastanitvenih obratov niso vpisovali potrebnih podatkov. Po izvedbi
pregledov in potrebnih ukrepov se je stanje na tem področju bistveno izboljšalo. K temu
izboljšanju pa je po naši oceni k ureditvi stanja na tem področju največ pripomogla aplikacija Eturizem.
Gradbena zakonodaja:
pri obravnavi prijav na področju izvajanja nadzora skladnosti gradnje enostavnih objektov,
vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist po določbah prenovljene gradbene zakonodaje
je bilo v nekaj primerih ugotovljeno, da je gradbena inšpekcija v preteklosti že obravnavala
določene zadeve. Zato so bile takšne zadeve v skladu z gradbenim zakonom vrnjene tej
inšpekciji v stvarno pristojno reševanje. Za ostale primere pa so se postopki nadaljevali v
pristojnosti občinske inšpekcije.
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,
Oskrba s pitno vodo:
na področju oskrbe s pitno vodo se za inšpekcijo pri izvajanju nadzora po veljavnih občinskih
odlokih pojavljajo zelo velike težave, na katere smo prav tako v preteklosti opozarjali pristojne
dejavnike v vseh občinah ustanoviteljicah, v katerih so bili predlagani postopki iz tega naslova.
Pripravljavci občinskih odlokov, ki so za vse občine bili sprejeti v osnovi v skoraj enakem
besedilu, so namreč očitno spregledali na problematiko priključitve posameznih objektov na
javno vodovodno omrežje v primerih, ko imajo zavezanci pridobljene vodne pravice in ustrezna
vodna dovoljenja, ki jih je v preteklosti izdala Agencija Republike Slovenije za okolje v skladu z
Zakonom o vodah, področje pa nadzira Inšpektorat RS za okolje. V teh primerih je ukrep
priključitve na javno vodovodno omrežje možno izvesti le s posredovanjem Inšpektorata RS za
okolje, ki mora v skladu z omenjenim Zakonom o vodah, po odvzemu vodnega dovoljenja s
strani Agencije izreči ukrep prepovedi uporabe vode iz vodnega zajetja in zavezati zavezance k
priključitvi objekta na javno vodovodno omrežje. V primeru neizvršitve ukrepa pa ga prisiliti v
priključitev na javno vodovodno omrežje v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku,
s tako imenovano izvršbo z denarno prisilitvijo.
Raba javnih površin:
Na področjih izvajanja inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti občinskih inšpekcij, kot so
oglaševanje v času volilne in referendumske kampanje, vzdrževanje čistoče na javnih površinah,
poškodbe na pohodnih površinah javnih površin, dovoljene uporabe javnih površin, reklamnih
oglasov in A panojev, gostinskih vrtov in raznih kulturnih in gostinskih dogodkov je inšpekcija z
redno prisotnostjo na terenu, izvajanjem ukrepov ter z ustreznim sodelovanjem z izvajalci
obveznih gospodarskih javnih služb, zagotavljala spoštovanje pravnega reda.
Področje pogrebne in pokopališke dejavnosti:
Z letom 2018 je stopila v veljavo zakonodaja, ki daje pristojnost nadzora občinskim inšpekcijam,
delno, v manjšem obsegu pa tudi tržna inšpekcija. Na tem področju je Medobčinski inšpektorat
v letu 2018 obravnaval le 1 prijavo. Ocenjujemo, da je to posledica novega zakona, ki ga še
vedno večina občin v celoti ne izvaja, saj še traja prehodno obdobje za uskladitev občinskih
odlokov z zakonom. Zaradi določenih nelogičnosti in nejasnosti v zakonu je bil sprožen tudi
ustavni spor, ki pa po naših informacijah še ni končan.
Splošno:
Medobčinski inšpektorat je v letu 2018 tako, kot v preteklih letih prioritetno obravnaval prijave in
pritožbe občanov in drugih oseb javnega in zasebnega prava, pri čemer je bila odzivnost
inšpekcije za izvedbo pregleda praviloma zagotovljena naslednji delovni dan, skladno z
zahtevnostjo in težo konkretnega primera. Pri tem je potrebno poudariti, da učinki inšpekcijskih
ukrepov, zaradi različnih vzrokov, pred vsem pa zaradi presoje pristojnosti, včasih niso v celoti
zadovoljevali interesov prijaviteljev. V dosti primerih prijav je izhajalo, da gre za med soseske
spore in nedorečenost pri uporabi zasebnih površin ob večstanovanjskih objektih. V takih
primerih smo prijavitelje seznanili z našimi omejenimi pristojnostmi in jih napotili na pravno
reševanje sporov. Ob očitkih občanov in javnosti, da Medobčinski inšpektorat ne opravlja svojih
nalog in da ne izvaja potrebnih postopkov in ukrepov, smo v veliko primerih ugotovili, da za
konkretne zadeve inšpektorat nima potrebnih pristojnosti, obstajajo pa tudi občinski odloki, ki
posameznih ravnanj, ki bi sicer morala biti opredeljena kot kršitev in sankcionirana, to
pomanjkljivo določajo ali pa sploh ne.
Ugotavljamo tudi, da je v odlokih opredeljeno precej določil, ki po svoji naravi niso in ne morejo
biti prekršek ali pa so z drugimi državnimi predpisi kot taka že opredeljena in jih nadzira druga
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inšpekcija ali pristojna inštitucija. Gre tudi za primere, ki izhajajo iz medsebojnih sporov , ki se
lahko rešujejo izključno v skladu s pravili civilnega prava po sodni poti. V takih primerih bi bili
ukrepi in akti izdani v upravnem po določilih Zakona o splošnem upravnem postopku določa
nični.
Velike težave povzroča odklanjanje prijaviteljev in občanov pri sodelovanju z inšpekcijo, še zlasti
odklanjajo pričanje v postopkih dokazovanja posameznih protipravnih ravnanj ali prepoznave
kršiteljev. Zato se je morala inšpekcija pri svojem delu posluževati najrazličnejših metod
ugotavljanja dejanskega stanja v posameznih konkretnih zadevah. To pa je v praksi, v različnih
fazah inšpekcijskih postopkov, zahtevalo dobro sodelovanje s policijo, z drugimi inšpekcijskimi
službami in upravnimi enotami ter tudi z drugimi državnimi in občinskimi organi, mestnimi četrtmi
in krajevnimi skupnostmi.
Na področju normativne ureditve je inšpekcija v preteklem obdobju sodelovala pri snovanju in
pripravi različnih novih državnih predpisov in tudi odlokov v vseh občinah, ki so takšno
sodelovanje predlagale. V Mestni občini Maribor pa so inšpektorji aktivno sodelovali v različnih
komisijah za pripravo ustreznih gradiv povezanih s sprejetjem novih ali tudi spremembami
veljavnih odlokov. Poudariti je namreč potrebno, da gre pri spremembah in dopolnitvah oz.
uskladitvah odlokov z veljavno zakonodajo za zelo zahtevno materijo, ki ima neposreden in
največji vpliv na delo inšpekcije in posledično na funkcioniranje celotnega sistema. Le- ta bi naj
na podlagi povratnih podatkov in ocen stanja na posameznih področjih omogočal vodstvom
občin pripravo takšnih rešitev, ki bi v celoti zagotovile vzpostavitev optimalnega sistema
delovanja javnih zadev.
Vedno več je prenosov pristojnosti inšpekcijskega nadzora z državne ravni na občine. V kolikor
bo država to nadaljevala brez zagotovila potrebnih sredstev za materialne stroške in zaposlitev
dodatnih kadrov, ki bodo te dodatne naloge izvajali, bo potrebno v bližnji prihodnosti pretehtati
in oceniti potrebno kadrovsko zasedbo medobčinske inšpekcije po številu inšpektorjev in
morebitni specializaciji, če se bo trend prenosa pristojnosti tako nadaljeval. V sedanji organizaciji
se mora namreč vsak posamezni inšpektor ukvarjati z vsemi področji nadzora in izvajati vse
vrste upravnih postopkov. Gre torej za prej navedena področja, ki jih je za kvalitetno in zakonito
izvajanje inšpekcijskega nadzora potrebno poznati v detajle.
Kljub navedenim težavam in oviram, ocenjujemo, da je medobčinska inšpekcija v letu 2018
izpolnila zadane načrte in opravila večino zastavljenih nalog.
___
Poročila o delu v posamezni občini ustanoviteljici so v uvodnem delu enaka, se pa razlikujejo
po vsebini in obsegih zaradi posebnosti posameznih občinskih okolij, čeprav je pravni temelj za
izvajanje inšpekcijskega nadzora v osnovi v vseh občinah podoben ali enak.
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1.1 MESTNA OBČINA MARIBOR
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v Mestni občini Maribor izhaja iz programa dela
Medobčinskega inšpektorata za leto 2018 in temelji na:
-

odloku o ustanovitvi skupnega organa v katerem je določen ključ medsebojnih
obveznosti občin ustanoviteljic in zagotovljene mesečne prisotnosti inšpekcije na
območju občin ter na njegovi podlagi sprejetim dogovorom o aktivnostih inšpekcije
sklenjenega z občinsko upravo,

-

redno načrtovanih mesečnih in tedenskih načrtih dela ter aktivnostih, ki so opredeljene
v skladu z dolgoletnimi izkušnjami inšpekcije pri izvajanju inšpekcijskega nadzora iz
pristojnosti lokalnih skupnosti in nedokončanih inšpekcijskih postopkov, uvedenih v letu
2018 skladno z usmeritvami Mestne uprave Mestne občine Maribor pri reševanju
posameznih zadev tekom leta.

Ob tako načrtovanem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na sprotno
obravnavo in reševanje prijav, ki so prispele na sedež Medobčinskega inšpektorata v Mariboru.
Z rednimi pregledi, v sklopu katerih se je več krat na mesec pregledovalo okolje Mestnih četrti
in Krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Maribor se je zagotavlja potrebni redni nadzor
in prisotnost inšpektorjev. Zlasti na področju odvajanja komunalnih odpadnih voda in
priključevanja posameznih objektov na javno kanalizacijsko omrežje, nadzoru vzdrževanja
občinskih javnih cest in poti, odlaganju komunalnih odpadkov, vzdrževanju čistoče na javnih
površinah v občini, pri rabi javnih površin za postavitev gostinskih vrtov, gradnjah enostavnih
objektov, turistične takse in drugih področjih opredeljenih z odloki Mestne občine Maribor.
Odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda
Medobčinski inšpektorat je na področju izvajanja nadzora odvajanja komunalnih in padavinskih
odpadnih voda ter čiščenja grezničnega blata v letu 2018 nadaljeval z vodenjem večjega števila
postopkov črpanja, prevzema in obdelave grezničnega blata ter priključevanja posameznih
objektov, stanovanjskih enot na javno kanalizacijsko omrežje in sicer na območju Laznice pri
Limbušu, Radvanja, Peker, Studencev, Razvanja, Bresternice, Kamnice, Košakov, Pobrežja in
Tezna. Gre za aktivnosti, ki so bile na Medobčinski inšpektorat prenesene kot nerešene zadeve
od Inšpektorata RS za okolje in prostor po letu 2016, ko je stopila v veljavo sedaj veljavna uredba
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda.
Glede na to, da gre za večje število zadev lahko predpostavljamo, da Inšpektorat RS za okolje
in tudi izvajalec obvezne gospodarske javne službe v preteklih letih teh nalog očitno nista sproti
in tekoče izvajala, čeprav jima je to veljavna zakonodaja nalagala. Medobčinski inšpektorat je
od prevzema teh nalog pristojne dejavnike že več krat opozarjal na velike pomanjkljivosti in
težave, ki jih predstavljajo nepopolne in netočne evidence in podatki o zavezancih, ki jih mora v
skladu z Uredbo in Odlokom voditi izvajalec javne službe. Ugotavljamo pa tudi, da je
priključevanje na kanalizacijo pri določenih občanih velika finančna obremenitev, ki je socialno
šibki lastniki objektov ne zmorejo. Zavedamo se, da je za izvajanje zakonskih nalog obvezne
gospodarske javne službe pomembno, da vzpostavi ustrezne evidence, njihova odsotnost
povzroča tudi velike težave pri nadzoru in omogoča zavezancem, da se izognejo obveznostim,
ki jim jih nalagajo predpisi. Zato usmerjamo opozorilo o pomanjkljivih evidencah pristojnim v
Mestni občini Maribor, ki je kot koncedent podelila koncesijo za izvajanje obvezne javne službe,
da opozorijo izvajalca javne službe na vse morebitne konsekvence, ki izhajajo iz naslova
obveznosti izvajalca javne službe, opredeljene s koncesijsko pogodbo.
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Nigrad d.d., kot izvajalec obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor je v letu 2018 naslovil na Medobčinski
inšpektorat večje število prijav zaradi odvajanja padavinskih odpadnih voda v javno kanalizacijo
s predlogom, da Medobčinski inšpektorat posameznikom takšno odvajanje z izdajo ustreznih
inšpekcijskih odločb prepreči. Ugotavljamo, da veljavni odlok Mestne občine Maribor ukrepanja
Medobčinskega inšpektorata za takšne primere ne predvideva in jih tudi ne opredeljuje. To
vprašanje je urejeno in sankcionirano z veljavno Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ki pa jo nadzira Inšpektorat RS za okolje in prostor.
Zaradi ponavljajočih sporov v zvezi s pristojnostjo inšpekcije na tem področju je Medobčinski
inšpektorat pred Ustavnim sodiščem RS sprožil spor o pristojnosti, katerega je Ustavno sodišče
rešilo v korist Medobčinskega inšpektorata. Z odločbo je nedvoumno ugotovilo, da je nadzor nad
odvajanjem padavinskih odpadnih voda v pristojnosti Inšpektorata RS za okolje.
Javne poti in ceste
Inšpekcijski nadzor nad stanjem občinskih javnih cest in poti, ki je v skladu z veljavno zakonodajo
v pristojnosti občinskih inšpekcij, je eno pomembnejših področij izvajanja nadzora
Medobčinskega inšpektorata. Na tem področju izvajanja nadzora ugotavljamo, da pri
vzdrževanju cestne infrastrukture v letu 2018 ni prišlo do pozitivnih premikov na bolje.
Ceste morajo biti po predpisih 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.
Verjamemo, da bi bilo teh nepravilnosti bistveno manj, če bi se redno vzdrževanje izvajalo v
obsegu, kot ga opredeljuje veljavni Pravilnik o rednem vzdrževanju cest, ter v kolikor bi se v
večjem obsegu izvajala investicijsko vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist, v skladu
z veljavno zakonodajo s področja cest. K temu je potrebno dodati tudi nadzor nad aktivnostjo
posameznikov in izvajalcev, ki s svojimi dejanji ali njihovo opustitvijo kakor koli vplivajo na
varnost cest in morajo imeti za te posege v ceste ustrezna dovoljenja pristojnega občinskega
urada.
Inšpekcija je na področju izvajana nadzora cest najpogosteje vodila različne postopke zaradi
odstranitve zarasti vegetacije, ki je ovirala preglednost v križiščih ali je rasla v svetli profil
občinskih cest. Inšpekcija je nadzirala prekope in druge posege na cestah, izvedbe popravila
cest in zamenjave poškodovane in izrabljene prometne signalizacije in prometne opreme,
namestitve pomanjkljive prometne signalizacije ob zaporah cest, postavitve različnih ovir v cestni
svet občinskih cest in drugih posegov v občinske ceste brez ustreznega soglasja pristojnega
občinskega organa za ceste. Inšpektorji so nadzirali pravilnost in pravočasnost namestitve
cestnih zapor ob intervencijskih prekopih, rednih in izrednih vzdrževalnih delih. V zvezi s tem so
izvedli nekaj prekrškovnih postopkov prosti kršiteljem, saj le ti niso vnaprej prijavili posegov
pristojni službi MM in postavili ustreznih zapor ali pa so jih šele po začetku izvedbe del na cesti,
ko je bil promet že oviran.
Uvedenih pa je bilo tudi večje število inšpekcijskih postopkov zaradi nezadostnega in
neustreznega vzdrževanja ter zaradi odprave različnih manjših nepravilnosti na cestah. Tako je
inšpekcija ukrepala na Vrbanski cesti, Cesti na Žavcarja , Ulici Talcev, Barvarski, Ul. H. Jevtiča,
Meljski, Na ulici heroja Nandeta, Ptujski cesti, Štrekljevi ulici, Ul. Roze Luksemburg, Osterčevi
ulici, ter na območju KS Bresternica, Malečnik, Razvanje, Kamnica, Limbuš ter na območjih
vseh MČ, pri čemer je bilo družbi Nigrad, kot pooblaščenemu vzdrževalcu občinskih javnih cest
in poti v skladu z zakonom, z opozorili odrejena sanacija in krpanje udarnih jam, pometanje
pločnikov, čiščenje muld zaradi odvajanja meteornih voda, zamenjave žarnic na kandelabrih,
košnje trave, obsekovanja vegetacije in podobnih nalog na cestah.
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Ob tem je bilo na podlagi odredb inšpekcije zamenjanih 20 prometnih znakov in nekaj dopolnilnih
tabel. Podjetju Nigrad d.d., pa je bila več krat odrejena tudi sanacija poškodovanih bankin in ter
gramoziranje posameznih makadamskih cest. Inšpekcija je odredila nekaj fizičnim osebam, da
so morale odstranit klančine na cestah, ki so jih uredili brez ustreznih soglasij upravljavca cest.
Inšpekcija pri izvajanju rednega in izrednega nadzora že dalj časa ugotavlja in v tem poročilu
ponovno opozarja pristojne dejavnike v občini, da bi bilo nujno potrebno z vsemi izvajalci javnih
služb in drugimi pravnimi osebami, ki imajo na območju javnih cest in poti v Mestni občini Maribor
vgrajene svoje energetske, komunikacijske ali druge vode, optične kable ali druge napeljave,
skleniti ustrezne pogodbe. To je potrebno za ustanovitev služnosti in za določitev pogojev in
nadzora pri izvedbi zaključnih del pri sanaciji prekopov v režiji pooblaščenega vzdrževalca cest.
Gre torej za znano problematiko prekopov in sanacijo le teh, v katere sodijo tudi tako imenovani
intervencijski prekopi, na katero inšpekcija opozarja že vrsto let, saj posledice nepravilne in
nestrokovne izvedbe takšnih del v javnih cestah, v končni fazi predstavljajo neustrezno sanirani
prekopi, za katere nihče ne poda nobene garancije, da so strokovno in kvalitetno izvedeni ter,
da upravljavec ceste z njimi ne bo imel, vsaj v garancijskem roku, nobenih stroškov.
V letnem poročilu smo dolžni opozoriti na problematiko izvajanja pregledov izvedenih
investicijsko vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist. Kljub zelo jasnim določbam
veljavnega Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist
na javnih cestah, pristojen občinski organ za ceste teh pregledov ne izvaja, čeprav bi moral.
Ugotavljamo, da občinska inšpekcija, ki bi po zgoraj navedenem pravilniku morala sodelovati
na teh pregledih, na območju Mestne občine Maribor, od leta 1998, ko je bil sprejet prvi zakon o
cestah v samostojni RS, za gotovo ni sodelovala na nobenem pregledu. Hkrati poudarjamo, da
bi se po Zakonu o cestah morala po končanju zgoraj navedenih del in opravljenem pregledu za
občinske ceste izdati ustrezna odločba župana, s katero bi se izdalo dovoljenje za izročitev
ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v neomejeno uporabo, ali odredila odprava
morebitno ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma bi se predala cesta v začasno omejeno uporabo,
do odprave ugotovljenih pomanjkljivosti. V nasprotnem, če župan, dovoljenja ne izda, bi morala
inšpekcija v skladu z 5. točko 1. odstavka 118. člena Zakona o cestah prepovedati uporabo
ceste na podlagi 18. člena Zakona o cestah. Sicer neposrednih sankcij za opustitev pregledov
in izdaje odločbe župana kot prekršek ni opredeljenih. Neizvedba z zakonom določenih
postopkov pa lahko škoduje občini kot lastnici in upravljavcu ceste, zaradi spregledanih napak,
nesolidnosti izvedbe del, nepotrjenih sprememb načrtov. To ima negativne posledice tudi na
garancijsko dobo in pogoje, zavarovanje investicije in unovčitve bančnih garancij, v končni fazi
pa tudi vpliva na odškodninsko odgovornost v razmerju do uporabnikov javnih cest. Kljub temu,
da opozarjamo na to problematiko, se v preteklih letih ni zgodil pozitiven premik.
Ravnanje s komunalnimi odpadki
Medobčinski inšpektorat je na področju ravnanja s komunalnimi odpadki nadziral izvajanje
obvezne javne službe in uporabnike njenih storitev. V tem zvezi je ugotavljal pravilnost izvajanja
odvozov v skladu z odlokom in vključenost uporabnikov, gospodinjstev in pravnih oseb v sistem
zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov. Izvajalec javne službe vodi evidence uporabnikov na
področju fizičnih oseb – gospodinjstev, pri pravnih osebah so te evidence še vedno pomanjkljive.
Skupaj z inšpektoratom sodelujeta pri vključevanju čim večjega odstotka pravnih oseb, ki imajo
v MOM sedež in izvajajo poslovanje, da se jih vključi v sistem zbiranja in odvoza komunalnih
odpadkov. Pri tem je največji poudarek na dejavnostih, ki povzročajo velike količine komunalnih
odpadkov, to so gostinstvo in razne predelovalne dejavnosti. V primeru, da se uporabniki na
poziv izvajalca obvezne javne službe niso odzvali z vključitvijo v sistem je inšpektorat izvedel
ustrezen postopek zoper zavezance.
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Inšpektorat je prejel in obravnaval primere nezakonitega odlaganja komunalnih odpadkov v
okolje in na javne površine. Prav tako je bilo nekaj primerov, ko je moral inšpektorat ukrepati
zaradi nepravilnega odlaganja komunalnih odpadkov na zasebnih parcelah.
Ob rednih in izrednih inšpekcijskih pregledih so inšpektorji več krat ugotavljali odlaganje manjših
količin komunalnih odpadkov ob občinskih javnih cestah in poteh. Takšno nedovoljeno odlaganje
odpadkov je tako kot v preteklih letih na območjih MČ Pobrežje, Malečnik, Center in Tezno, zlasti
ob frekventnih ulicah ali na kako drugače izpostavljenih lokacijah povzročal znani mariborski
samooklicani ekolog na način, da je pobiral različne odvržene odpadke za drugimi, praviloma
neznanimi povzročitelji ter jih deponiral na bankinah javnih cest ali jih odlagal na drugih
neprimernih lokacijah. Takšne primere odlaganja odpadkov je inšpekcija s potrebno ažurnostjo
Javnega podjetja Snaga, sproti reševala z odstranitvijo in deponiranjem teh odpadkov. Pri tem
je potrebno poudariti, da je inšpekcija tudi v letu 2018 zaradi takšnega odlaganja odpadkov, ki je
občasno oviralo in ogrožalo normalno odvijanje cestnega prometa zoper kršitelja uvedla tudi
prekrškovni postopek.
Tudi na e-otokih je inšpekcija ob rednih in izrednih inšpekcijskih pregledih več krat ugotavljala
nedovoljeno odlaganje manjših količin različnih komunalnih in njim podobnih odpadkov na
celotnem območju Mestne občine Maribor. Na teh lokacijah so se občasno ob postavljenih
zabojnikih za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov pojavljali odpadki zaradi premajhnega
volumna posod ali premajhne pogostosti odvoza odpadkov. V nekaj primerih pa je bila, zaradi
neustrezno določenih lokacij ekoloških otokov in vplivov le teh na okoliško prebivalstvo, s
predstavniki Javnega podjetja Snaga in prijavitelji ugotovljena in dogovorjena prestavitev
ekoloških otokov na drugo lokacijo. Zaradi teh težav je bila v letu 2018 ustanovljena delovna
skupina, ki bi naj predlagala ustrezne ukrepe za ureditev stanja na tem področju v povezavi z
začetkom obratovanja sortirnice oziroma Centra za pripravo sekundarnih surovin na Teznem, ki
je eden najsodobnejših centrov v tem delu Evrope.
Sicer pa je inšpekcija več krat evidentirala na območjih vseh MČ in KS divje odlaganje manjših
količin komunalnih odpadkov med katerimi praviloma ni bilo mogoče ugotoviti kršiteljev, saj ni
bilo najdenih nobenih dokaznih materialov o kršiteljih nedovoljenega odlaganja. V primerih, ko
pa so bili kršitelji ugotovljeni pa so bili zoper njih uvedeni inšpekcijski in tudi prekrškovni postopki
z izrekom predpisanih glob. Enako je bilo storjeno tudi v primerih, ko so policijske postaje podale
predloge za uvedbo prekrškovnih postopkov zoper kršitelje, ki jih je policija izsledila in ugotovila
ob svojem delu.
Razen tega je inšpekcija obravnavala tudi nekaj primerov nedovoljenega odlaganja gradbenih
in drugih različnih nevarnih odpadkov, predvsem pa salonitnih plošč. Vse navedene zadeve so
bile v skladu z veljavno zakonodajo odstopljene v reševanje stvarno pristojni Inšpekciji RS za
okolje.
V začetku leta 2018 je inšpekcija odredila Veterinarsko higienski službi v Mariboru odstranitev
klavničnih odpadkov najdenih na območju Malečnika. Pri tem je potrebno poudariti da so kmalu
za tem na področju odstranjevanja klavničnih odpadkov bistveno spremenjeni predpisi, zaradi
zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev za te namene s strani države. Tako je po novi ureditvi
Veterinarski inšpektorat RS pristojen za odstranjevanje drobovine oziroma odpadnih notranjih
organov, med tem ko je Inšpektorat RS za okolje pristojen za odstranitev kož in podobnih
odpadkov. Za vsakršno odstranitev odpadkov pa morata obe inšpekciji izdati ustrezno odločbo.
Zaradi tega bo v prihodnje potrebno posameznike, ki se bodo v tej zvezi obrnili na občino, napotiti
na stvarno pristojno inšpekcijsko službo
Ob teh aktivnostih je Medobčinski inšpektorat na podlagi prejetih prijav izvajalca obvezne
gospodarske javne službe ravnanja z odpadki Javnega podjetja Snaga v letu 2018 sproti
obravnaval in izdajal zavezancem, pravnim in fizičnim osebam, ureditvene inšpekcijske odločbe
za vključitev v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki. Vsi ti postopki so bili dosledno izvrševani,
po potrebi tudi v postopkih upravne izvršbe z denarno prisilitvijo.
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Raba javnih površin in njihova čistoča
Na področju nadzora nad uporabo javnih površin se je v poročevalskem letu vršil redni in izredni
nadzor nad postavljenimi reklamnimi A-panoji in premičnimi objekti na javnih površinah ter
gostinskimi vrtovi v centru mesta. Največ nadzorov pa je bilo opravljenih na podlagi prejetih prijav
pristojnega urada Mestne občine Maribor, ki skrbi za oddajanje javnih površin in sklepanje
pogodb o rabi javnih površin.
Pri inšpekcijskih nadzorih tega področja inšpekcija, na podlagi opravljenih pregledov gostinskih
vrtov ob različnih lokalih in trgovinah ugotavlja, da so zaradi intenzivnega dela inšpekcije v
preteklih letih, lastniki oziroma najemniki teh lokalov praviloma imeli sklenjene najemne pogodbe
za uporabo javnih površin z Mestno občino Maribor. Nekaj manjših težav se je tekom leta pojavilo
pri enem gostinskem vrtu na Grajskem trgu, ki ni imel sklenjene ustrezne pogodbe. Zaradi tega
je bila kršitelju odrejena odstranitev vrta. Hkrati pa so bili zoper njega uvedeni tudi trije prekškovni
postopki z izrekom globe v skupni višini 6.000 €.
Ob navedenih aktivnostih se je nadzor rabe javnih površin izvajal tudi v času Festivala Lent ter
na vseh drugih javnih prireditvah, skupaj s Kramarskim sejmom, vendar ob tem ni bilo
ugotovljenih večjih nepravilnosti. Bil pa je na območju Lenta uveden postopek za odstranitev
kioska za prodajo sadja in zelenjave, kateri se je v postopku upravne izvršbe tudi odstranil.
Podobno stanje je inšpekcija ugotavljala tudi pri nadzoru nad postavljenimi A-panoji. Ob
inšpekcijskih pregledih je bilo tako ugotovljenih nekaj nepravilnosti, ker posamezni uporabniki za
postavitev le teh niso imeli sklenjenih pogodb o rabi javne površine z lastnikom javne površine.
Na podlagi izrečenih opozoril in določitve roka za pridobitev ustreznega dovoljenja za rabo javne
površine, so ti uporabniki podali ustrezne vloge in z Mestno občino Maribor sklenili pogodbe za
rabo javne površine za postavitev A-panojev.
Na tem področju smo ponovno dolžni opozoriti na spremembo Zakona o financiranju občin iz
začetka leta 2015, po katerem je za rabo javnih površin ponovno uvedeno plačilo takse. To
pomeni, da bi bilo nujno potrebno obstoječi odlok spremeniti že takoj po spremembi zakona, na
kar je inšpekcija pristojne službe občine vseskozi opozarjala. Na tem mestu ne smemo pozabiti
na veljavni zakon o trgovini, ki za inšpekcijski nadzor v primerih prodaje, po našem odloku
opredeljene zasedbe javne površine, pooblašča izključno tržni inšpektorat RS in sicer za javne
in zasebne površine. Poleg tega so predpisane globe po tem zakonu bistveno drugačne, kot so
opredeljene z veljavnim občinskim odlokom. Kljub imenovanju komisije za pripravo odloka o
taksah in posledično spremembo veljavnega odloka o rabi javnih površin, so bile potrebne
aktivnosti na tem področju ustavljene iz razloga, da občina nima dovolj finančnih sredstev za
spremembo računalniškega programa, ki bi omogočal odmero takse za zasedbo javne površine.
Tako se sedaj naši inšpekciji nalaga, da ukrepa po odloku, ki zagotovo ni v skladu z veljavno
zakonodajo.
Ob tem pa moramo opozoriti na spremembo odloka o rabi javnih površin iz istega leta, s katero
je bil vpeljan sistem obvezne uporabe povratne embalaže za točenje pijač na javnih prireditvah.
V inšpekcijskih postopkih izvedenih v preteklem letu je bila ugotovljena ena kršitev zaradi česar
je zoper organizatorja prireditve uveden postopek o prekršku.
Na področju vzdrževanja čistoče na javnih površinah inšpekcija ugotavlja, da se je čiščenje in
vzdrževanje le teh izvajalo na nekaterih območjih v zadovoljivem obsegu, na drugih pa nekoliko
pomanjkljivo tako, da je bilo potrebno ukrepanje inšpekcije. Pri tem je šlo predvsem za
pometanje pločnikov po zimski službi ter za pobiranje listja na utrjenih javnih površinah na
celotnem območju mesta. Res je sicer, da bi bilo možno zagotavljati vzdrževanje čistoče na
javnih površinah na višjem nivoju, vendar je za to potrebno zagotoviti tudi dodatna sredstva.
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Poostren nadzor čistoče je inšpekcija tekom leta izvajala tudi na vseh večjih javnih prireditvah,
pred vsem v ožjem središču mesta, še zlasti v času Festivala Lent ter pred in po nogometnih
tekmah Lige Evropa. S tem v zvezi ocenjujemo, da so bile javne površine tekom leta primerno
urejene in čiste.
Gradbene zadeve
V skladu z novim Gradbenim zakonom je bil na Medobčinski inšpektorat s 1.6.2018 prenesen
inšpekcijski nadzor nad skladnostjo gradenj enostavnih objektov s prostorskim akti Mestne
občine Maribor, vzdrževalnimi deli in vzdrževalnimi deli v javno korist.
Od zanimivejših primerov navajamo primer urejanja fasade na Koloseju ter gradnjo manjšega
bazena na ožjem območju mestnega središča. Ker v prvem primeru ni bilo ugotovljenih kršitev
je bil postopek ustavljen. V drugem primeru pa je bila izdana odločba za odstranitev in podan
tudi predlog za vpis prepovedi iz te odločbe v zemljiško knjigo v obliki zaznambe inšpekcijskega
ukrepa. Ob teh primerih je inšpekcija obravnavala še več primerov v zvezi s skladnostjo gradne
enostavnih objektov s prostorskimi akti, kot so ograje, garaže, nadstrešnice in zapornice na
priključkih cest in podobno in sicer na območju Bresternice, Tezna, Pobrežja in Malečnika. Glede
na to, da se je po naših podatkih v preteklosti gradbena inšpekcija ukvarjala pretežno s tovrstnimi
gradnjami je za pričakovati, da bo pripad zadev iz tega naslova v prihodnje bistveno večji.
Turistična taksa
Medobčinski inšpektorat je na območju Mestne obline Maribor po uvedbi AJPES-ove aplikacije
E-turizem v začetku leta 2018 izvedel 60 nadzorov po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma in
Zakonu o prijavi prebivališča, povezanih predvsem z odvajanjem turistične takse in sporočanjem
podatkov za potrebe statistične obdelave podatkov o turističnih kapacitetah.
Pri teh nadzorih, ki so bili opravljeni v dveh akcijah, so bili za preglede ciljno izbrani zavezanci,
ki v knjigi nastanitvenih obratov niso vpisovali potrebnih podatkov za statistične namene, za kar
je po Zakonu o prijavi prebivališča predpisana ustrezna sankcija. Po izvedbi pregledov in
potrebnih ukrepov se je stanje na tem področju bistveno izboljšalo. Kontrolni pregledi so namreč
pokazali, da so zavezanci spoštovali izrečena opozorila in odpravili ugotovljene nepravilnosti ter
da so s tem uskladili svoje poslovanje z veljavno zakonodajo s tega področja.
Po naši oceni bo vzpostavitev aplikacije E-Turizem z zagotovitvijo rednega inšpekcijskega
nadzora bistveno pripomogla k ureditvi stanja na tem področju.
Zelene površine
Na področju izvajanja nadzora nad vzdrževanjem higiene in urejenostjo javnih parkov in drugih
zelenih površin inšpekcija ugotavlja, da so bili parki in javne zelene površine okoli javnih objektov,
osnovnih šol in vrtcev zadovoljivo urejene in vzdrževane. Na ostalih zelenih površinah znotraj
območja pozidave na območju mesta Maribor je Medobčinski inšpektorat ob inšpekcijski
pregledih zaznal tudi nekaj neurejenih, zanemarjenih in zaraščenih stavbnih zemljišč z visoko
travo in plevelom. V navedenih primerih je inšpektorat uspešno deloval z izrečenimi opozorili in
izdajo odredb lastnikom zemljišč, saj je bilo ob kontrolnih inšpekcijskih pregledih ugotovljeno, da
so lastniki upoštevali izrečena opozorila in zanemarjena zemljišča primerno uredili tako, da so
pokosili visoko travo ter odstranili divje rastje in plevel.
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Ostala področja
Na področju izvajanja nadzora avto taksi prevozov je Medobčinski inšpektorat enako kot v
preteklih letih, na podlagi prijave pristojnega urada Mestne občine Maribor v začetku leta opravil
inšpekcijski nadzor izvajanja avto taksi službe. Ob izvajanju tega nadzora je bilo ugotovljeno, da
so taksisti v glavnem opravljali dejavnost taksi prevozov na podlagi izdanih dovoljenj. Le v
zanemarljivem številu primerov je bilo taksistom odrejeno, da morajo pri pristojnem uradu vložiti
ustrezno vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje taksi prevozov.
V oktobru in novembru so bili v skladu z Odlokom o pokopališkem redu opravljeni pregledi vseh
pokopališč na območju Mestne občine Maribor, ker se v času pred dnevom spomina na mrtve
poveča količina odpadkov na pokopališčih, vendar ob teh pregledih ni bilo ugotovljenih
nepravilnosti, saj so se odpadki s pokopališč redno in sproti odvažali in odstranjevali.
Medobčinski inšpektorat je v obravnavanem obdobju prejel tudi večje število različnih prijav,
katere je v skladu z veljavno zakonodajo odstopal v reševanja drugim stvarno pristojnim
inšpekcijam in službam ter občinskim organom. Največje število teh prijav je bilo odstopljeno
Inšpekciji za okolje, Inšpekciji za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Gradbeni inšpekciji in
Veterinarskem inšpektoratu RS.
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V Mestni občini Maribor so bili na Medobčinskem inšpektoratu v letu 2018 opravljeni naslednji
inšpekcijski pregledi in postopki:

REALIZACIJA
2018

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI)

2475

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI

485

ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI)

223

POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN ZIN)

49

OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP

51

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU

51

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU

14

POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU

90

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE

51

IZDANI SKLEPI (USTAVITEV POSTOPKA, PODALJŠANJE ROKA, ZAVRŽENJE, …)

49

SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI

1

SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE

6

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
IZDANE ODREDBE

73

ODSTOPI ZADEV

62

DOPISI, ODGOVORI, MNENJA

211

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI

3891

PREKRŠKOVNI POSTOPKI
PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA

4

ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA

20

IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU

24

IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU

14

USTAVITEV POSTOPKA

13

IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH

28

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA

9

IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN

4

IZDAN PLAČILNI NALOG
POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE

3

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO

11

PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE
SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH

1

DOPISI, ODGOVORI,…

11

SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI

142

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI

4033
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1.2 OBČINA BENEDIKT
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Benedikt v letu 2018 je pripravljeno na
podlagi programa dela za leto 2018 in temelji na:
-

odloku o ustanovitvi skupnega organa v katerem je določen ključ medsebojnih
obveznosti občin ustanoviteljic in zagotovljene mesečne prisotnosti inšpekcije na
območju občine Benedikt ter na njegovi podlagi sprejetim dogovorom o aktivnostih
inšpekcije sklenjenega z občinsko upravo in

-

redno načrtovanih aktivnostih, ki so opredeljene glede na dolgoletne izkušnje
inšpekcije pri izvajanju inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti lokalnih skupnosti in
nedokončanih inšpekcijskih postopkov, uvedenih v letu 2017 ter aktivnostih, ki so se
izvajale po usmeritvah občinske uprave.

Ob tako koncipiranem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na reševanje
prijav, ki so se evidentirale na sedežu občinske uprave občine Benedikt ali pa so bile neposredno
vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. S tako imenovanimi rednimi pregledi, v sklopu
katerih so se praviloma dva krat na mesec pregledali vsi kraji in zaselki na območju občine, pa
se je zagotavljala potrebna redna prisotnost oz. inšpekcijski nadzor zlasti na področju,
vzdrževanja občinskih javnih cest in poti, odlaganja komunalnih odpadkov, odvajanja
komunalnih odpadnih voda, vzdrževanja čistoče na javnih površinah v občini in plakatiranja.
Pri tem je potrebno poudariti, da je na Medobčinski inšpektorat z uveljavitvijo Gradbenega
zakona s 1.6. 2018 prenesena nova pristojnost z državne inšpekcije in sicer izvajanje nadzora
skladnosti gradnje enostavnih objektov s prostorskimi akti občine. Vendar Medobčinski
inšpektorat na tem področju v letu 2018 v občini Benedikt ni obravnaval nobene prijave. Za
pričakovati pa je, da bo v prihodnje na tem področju potreben precejšnji angažma inšpekcije, saj
se je večina tovrstnih prijav v preteklih letih nanašala prav na enostavne in nezahtevne objekte.
Zaradi zahtevnosti, relativno velikih stroškov in predpisanih proceduralnih dejanj v posameznih
postopkih, zlasti ob morebitnem rušenju posameznih enostavnih objektov, zgrajenih v nasprotju
z določbami gradbenega zakona in prostorskega akta občine, bo zato v prihodnje potrebno z
vodstvom občine opredeliti potrebna finančna sredstva in tudi aktivnosti, ki jih bo morala izvesti
občinska uprava v skladu z veljavno zakonodajo.
Tako, kot v drugih občinah na območju Slovenskih goric na področju odvajanja odpadnih voda,
tudi na območju občine Benedikt inšpekcija v letu 2018 ni obravnavala prijav povezanih z
odvajanjem komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Odvajanje odpadnih voda v obstoječo
javno kanalizacijo v osnovi ni sporno in problematično za obstoječa aglomeracijskega območja
kjer so na kanalizacijo priključeni vsi zavezanci. Nekoliko večje težave bi se sicer lahko pojavile
pri predpisanem črpanju grezničnega blata na 3 leta. Vendar inšpekcija ugotavlja, da
pooblaščeni izvajalec zaradi izvajanja teh del v skladu z odlokom in veljavno uredbo od polletja
2018, ko je prevzel izvajanje predmetne javne službe ni imel nobenih težav in tudi inšpekciji ni
podal nobenih prijav iz tega naslova.
Sicer pa inšpekcija ugotavlja, da občani občine Benedikt tako, kot v preteklih letih, praviloma
spoštujejo predpise. Je pa res, da se občasno pojavljajo posamezniki, ki zavestno ali pa tudi
nevede naredijo prekršek ali kakšno drugo proti pravno ravnanje. Na splošno, še največ takšnih
nepravilnosti ugotavlja inšpekcija na področju ravnanja z odpadki in posegi v občinske javne
ceste. Pri tem je pomembno, da ravnanje s komunalnimi odpadki s pobiranjem in
odstranjevanjem odpadkov poteka brez težav. Individualna gospodinjstva ločujejo posamezne
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frakcije odpadkov in jih odlagajo v ustrezne posode, pooblaščeni izvajalec javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki na območju občine Benedikt, podjetje Saubermacher, pa redno skrbi za
pobiranje in odvoz ločenih frakcij odpadkov.
Tako se še vedno, občasno pojavlja divje odlaganje bioloških odpadkov in tudi manjših količin
komunalnih odpadkov, pred vsem različnih ostankov odpadne embalaže (pločevinke), v gozdu
ob Lackovi cesti, od lovskega doma v smeri Trstenika. Ker je v takšnih primerih praviloma
nemogoče ugotoviti povzročitelja, je v dveh primerih moral takšne manjše odpadke odstraniti,
po odredbi inšpekcije, pooblaščeni izvajalec obvezne gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v občini.
Tudi spomladi v letu 2018 je inšpekcija odredila Veterinarsko higienski službi v Mariboru
odstranitev klavničnih odpadkov, ki so bili najdeni na isti lokaciji. Pri tem je potrebno poudariti,
da so bili v začetku leta na področju odstranjevanja klavničnih odpadkov bistveno spremenjeni
predpisi, zaradi zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev za te namene s strani države. Tako
je po novi ureditvi Veterinarski inšpektorat RS pristojen za odstranjevanje drobovine oziroma
odpadnih notranjih organov, med tem ko je Inšpektorat RS za okolje pristojen za odstranitev kož
in podobnih odpadkov. Za vsakršno odstranitev odpadkov pa morata obe inšpekciji izdati
ustrezno odločbo. Zaradi tega bo v prihodnje potrebno posameznike, ki se bodo v tej zvezi obrnili
na občino, napotiti na stvarno pristojno inšpekcijsko službo
Na področju vzdrževanja čistoče na javnih površinah inšpekcija ugotavlja, da je bila čistoča na
le teh na zadovoljivem nivoju. Tako so bile javne površine pred vsem v naselju Benedikt tekom
leta redno čiste, pokošene in urejene. Nekoliko drugačno situacijo pa inšpekcija ugotavlja na
terenu na zasebnih zemljiščih zaradi nepokošenih in neurejenih stavbnih zemljiščih in
zapuščenih kmetijah, kar je posledica neustrezne zakonske regulative.
Na področju izvajanja nadzora občinskih javnih cest in poti po veljavnem odloku in Zakonu o
cestah inšpekcija tudi v letu 2018 ni obravnavala večjih kršitev. Zimska služba se je izvajala v
zadovoljivem obsegu tako, da ni bilo nobenih težav. Sicer pa je bilo tekom leta obravnavano več
primerov opustitve obreza in obsekovanja vejevja v svetlem profilu občinske ceste v naselju
Štajngrova ter v enem primeru ob cesti na Benediškem vrhu. Po izrečenih ukrepih so vsi
zavezanci, lastniki posameznih nepremičnin in tudi pooblaščeni vzdrževalec občinskih cest,
kateremu je v dveh primerih prav tako bil izrečen enak ukrep, izvršili opozorila inšpekcije in
zadeve uredili.
Razen tega je inšpekcija obravnavala tudi problematiko vzdrževanja makadamske ceste, ki
poteka po zasebnem zemljišču na Negovskem vrhu in je kategorizirana v občini Radgona. Cesta
se je v končni fazi uredila kot veleva zakon, ne glede na dejstvo da poteka po zasebnem
zemljišču. Koncem leta pa je bila na krajevni cesti v naselju Drvanja odrejena tudi odstranitev
stebra, ki ga je stranka postavila v križišču oziroma varovalnem pasu predmetne ceste z
namenom oviranja soseda pri priključevanju na javno cesto.
Drugih zadev inšpekcija ni obravnavala.
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Tabela prikazuje podatke o inšpekcijskih pregledih in postopkih v občini Benedikt v letu 2018
in sicer:

REALIZACIJA
2018

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI)

138

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI

4

ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI)

2

POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN ZIN)
OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU

1

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU
POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU
IZDANE UREDITVENE ODLOČBE

1

IZDANI SKLEPI (USTAVITEV POSTOPKA, PODALJŠANJE ROKA, ZAVRŽENJE, …)
SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
IZDANE ODREDBE

4

ODSTOPI ZADEV

1

DOPISI, ODGOVORI, MNENJA

2

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI

153

PREKRŠKOVNI POSTOPKI
PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA
ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU
USTAVITEV POSTOPKA
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH

4

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA
IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN
IZDAN PLAČILNI NALOG
POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE
SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH
DOPISI, ODGOVORI,…
SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI

4

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI
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1.3 OBČINA CERKVENJAK
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Cerkvenjak izhaja iz programa dela
za leto 2018, kateri temelji na Odloku o ustanovitvi skupnega organa, kjer je določen
ključ obveznosti in s tem posledično tudi mesečne prisotnosti občinskega inšpektorja in
na predvidenih aktivnostih, katere se določijo glede na vodenje postopkov iz prejšnjih
let, skupnega dogovora o aktivnostih med Občinsko upravo občine Cerkvenjak in
inšpekcijo ter splošnim navodilom Občinske uprave občine Cerkvenjak tekom leta.
Inšpekcijski nadzor se je tako izvajal na podlagi obravnavanja prejetih prijav o
nepravilnostih s strani občanov in drugih subjektov na sedežu občine Cerkvenjak ali na
inšpektoratu v Mariboru ter rednega inšpekcijskega nadzora na območju občine
Cerkvenjak.
1. Področje ravnanje z odpadki in čistoča na javnih površinah
Medobčinski inšpektorat zaradi rednega izvajanja inšpekcijskega nadzora na področju
ravnanja s komunalnimi odpadki, ob inšpekcijskih pregledih na nadzorovanem območju
ni ugotovil večjih nepravilnosti na področju ravnanja z odpadki, saj gospodinjstva vestno
ločujejo posamezne frakcije odpadkov in jih odlagajo v ustrezne posode, pooblaščeni
izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Cerkvenjak,
podjetje Saubermacher, pa redno skrbi za odvoz ločenih frakcij odpadkov ter redno
vzdržuje čistočo na lokacijah za ločeno zbiranje odpadkov.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nad vzdrževanjem čistoče na javnih površinah
na območju občine Cerkvenjak ob rednih inšpekcijskih pregledih ni bilo ugotovljenih in
zaznanih nobenih kršitev občinskih predpisov, zato ni bilo potrebno inšpekcijsko
ukrepanje, saj je bila okolica javnih objektov in ustanov čista in urejena prav tako pa so
bile čiste in urejene tudi ostale javne površine.
2. Področje vzdrževanja in nadzora na občinskih cestah
Na področju nadzora občinskih cest in javnih poti se je izvajal redni inšpekcijski nadzor
predvsem na področju nedovoljenih posegov v obcestni svet občinskih cest in poti in
nadzor nad izvajanjem rednega vzdrževanja občinskih cest in poti na območju občine.
Medobčinski inšpektorat je ob rednih inšpekcijskih pregledih občinskih cest in javnih poti
na področju rednega vzdrževanja ugotovil, da Režijski obrat občine Cerkvenjak, zelo
dobro opravlja svoje delo, saj so bile občinske ceste in poti dobro vzdrževane, tako, da
inšpekcijsko ukrepanje ni bilo potrebno.
Medobčinski inšpektorat je izvedel izredni inšpekcijski nadzor na Antonovem žegnanju
v Cerkvenjaku, kjer je pri opravljanju nadzora nad rabo javnih površin za postavitev
stojnic ugotovil, da imajo prodajalci za postavljene stojnice plačano takso za rabo javne
površine in pridobljena ustrezna soglasja od Občinskega urada, razen dveh prodajalcev,
kjer je bilo na kraju samem ugotovljeno, da sta prodajalca dala vlogo na Občinski urad
za rabo javne površine za postavitev stojnice, vendar prepozno, zato jima je bilo na kraju
samem izrečeno ustno opozorilo po Zakonu o prekrških in določen rok 5 dni za plačilo
takse za rabo javne površine in pridobitev soglasja od Občinskega urada. Po izteku
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določenega roka je bilo na podlagi poslane poizvedbe na Občinski urad in prejetega
obvestila od Občinskega urada ugotovljeno, da sta prišla prodajalca plačat takso za rabo
javne površine v določenem roku, s strani Občinskega urada pa jima je bilo izdano
ustrezno soglasje, zato ni bilo več razloga za nadaljevanje prekrškovnega postopka.
Medobčinski inšpektorat je na prejeto prijavo glede nevarnih in podrtih dreves v gozdu
ob občinski cesti v naselju Cogetinci, opravil inšpekcijski pregled s predstavnikom
Občinske uprave in mu na kraju samem ustno odredil, da Režijski obrat takoj postavi
ustrezno prometno signalizacijo za zavarovanje dela občinske ceste, prejeto prijavo pa
takoj odstopil v pristojno reševanje Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Inšpekciji za gozdarstvo,
Območna enota Maribor. V primeru razraščene vegetacije in s tem posledično delno
ovirane preglednosti na delu občinske ceste v naselju Vanetina je bilo lastniku zemljišča
poslano pisno opozorilo in odrejen rok za odpravo nepravilnosti. Ob kontrolnem
inšpekcijskem pregledu je bilo na kraju samem ugotovljeno, da je lastnik zemljišča
obrezal razraščeno vegetacijo in odstranil divje rastje ter s tem omogočil preglednost na
tem delu občinske ceste.
Medobčinski inšpektorat je sodeloval pri komisijskih kvalitetnih pregledih izvedenih del
na modernizaciji občinskih javnih poti - JP v naselju Vanetina in pri pregledu JP v naselju
Adrenci, kjer je bilo ugotovljeno, da je še potrebno dodatno utrditi brežine. Pri kvalitetnem
pregledu izgradnje vodovodnega omrežja v naselju Peščeni vrh in pri kvalitetnem
pregledu izgradnje parkirišča nasproti pokopališča v naselju Kadrenci pa ni bilo
ugotovljenih pomanjkljivosti. Po končanih komisijskih pregledih je bilo ugotovljeno, da je
izvajalec del, dela izvajal v skladu z izvedbenimi načrti, za ugotovljene pomanjkljivosti
pa je bil izvajalcu del določen rok za odpravo le teh.
3. Področje vzdrževanja javnih zelenih površin in pokopališča
Pri inšpekcijskem nadzoru javnih zelenih površin okoli osnovne šole, otroškega vrtca in
ostalih javnih objektov na območju občine Cerkvenjak, Medobčinski inšpektorat ni
ugotovil kršitev, saj so bile javne zelene površine redno košene, primerno vzdrževane in
lepo urejene.
Pri inšpekcijskem nadzoru pokopališča ob opravljenih rednih inšpekcijskih pregledih, ni
bilo ugotovljenih kršitev, saj je bilo pokopališče primerno urejeno in vzdrževano, urejena
in vzdrževana pa je bila tudi okolica pokopališča.
4. Področje oglaševanja in plakatiranja
Ob rednem opravljanju inšpekcijskega nadzora na področju nedovoljenega plakatiranja
in nepravilnega oglaševanja predvsem po avtobusnih nadstrešnicah na območju občine
Cerkvenjak ob inšpekcijskih pregledih ni bilo zaznanih in ugotovljenih kršitev, zato ni bilo
potrebnega inšpekcijskega ukrepanja, saj je bilo obstoječe oglaševanje in plakatiranje
izvedeno v skladu z občinskim predpisom.
5. Ostalo
Medobčinski inšpektorat je obravnaval vse prejete prijave ter s predstavniki Občinske
uprave občine Cerkvenjak uspešno sodeloval in sproti reševal nastalo problematiko.
21

Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2018

Po podatkih iz aplikacije, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so bili v
letu 2018 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in postopki:
REALIZACIJA
2018

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI)

135

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI

5

ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI)

7

POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN ZIN)
OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU

1

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU
POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU

3

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE
IZDANI SKLEPI (USTAVITEV POSTOPKA, PODALJŠANJE ROKA, ZAVRŽENJE, …)
SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
IZDANE ODREDBE

3

ODSTOPI ZADEV

1

DOPISI, ODGOVORI, MNENJA

6

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI

161

PREKRŠKOVNI POSTOPKI
PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA
ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU
USTAVITEV POSTOPKA
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH

2

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA
IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN
IZDAN PLAČILNI NALOG
POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE
SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH
DOPISI, ODGOVORI,…
SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI

2

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI
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1.4 OBČINA DUPLEK
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Duplek izhaja iz programa dela za
leto 2018, kateri temelji na Odloku o ustanovitvi skupnega organa, kjer je določen ključ
obveznosti in s tem posledično tudi mesečne prisotnosti občinskega inšpektorja in na
predvidenih aktivnostih, katere se določijo glede na vodenje postopkov iz prejšnjih let,
skupnega dogovora o aktivnostih med Občinsko upravo občine Duplek in inšpekcijo ter
splošnim navodilom Občinske uprave občine Duplek tekom leta.
Program inšpekcijskega nadzora je sestavljen iz obravnavanja prejetih prijav ter rednega
nadzora na območju občine Duplek.
1. Področje ravnanje z odpadki in čistoča na javnih površinah
Medobčinski inšpektorat ob rednih inšpekcijskih pregledih na področju ravnanja s
komunalnimi odpadki na nadzorovanem območju ni ugotovil večjih nepravilnosti, saj
gospodinjstva vestno ločujejo posamezne frakcije odpadkov in jih odlagajo v ustrezne
posode, pooblaščeni izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju
občine Duplek, Čisto mesto Ptuj, pa redno skrbi za odvoz ločenih frakcij odpadkov ter
dokaj redno vzdržuje čistočo na lokacijah ekoloških otokih za ločeno zbiranje odpadkov.
Medobčinski inšpektorat je prijavo nedovoljenega odlaganja raznega materiala in
odpadnih traktorskih gum v naravno okolje v naselju Dvorjane, odstopil v pristojno
reševanje Ministrstvu za okolje in prostor, Inšpektoratu RS za okolje in prostor.
Prejeto prijavo razpadlih bal sena in zaraščenega kmetijskega zemljišča v naselju
Vurberk je Medobčinski inšpektorat odstopil v pristojno reševanje Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo
in ribištvo.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nad vzdrževanjem čistoče na javnih površinah
na območju občine Duplek ob rednih inšpekcijskih pregledih ni bilo ugotovljenih in
zaznanih kršitev občinskih predpisov, saj je bila okolica javnih objektov in ustanov čista
in urejena prav tako pa so bile čiste in urejene tudi ostale javne površine.
2. Področje vzdrževanja in nadzora na občinskih cestah
Na področju nadzora občinskih cest in javnih poti se je izvajal redni inšpekcijski nadzor
predvsem na področju nedovoljenih posegov v obcestni svet občinskih cest in poti in
nadzor nad izvajanjem rednega vzdrževanja občinskih cest in poti na območju občine.
Medobčinski inšpektorat je ob rednih inšpekcijskih pregledih občinskih cest in javnih poti
na področju rednega vzdrževanja ugotovil, da Režijski obrat občine Duplek, zelo dobro
opravlja svoje delo, saj so bile občinske ceste in poti dobro vzdrževane tako, da ni bilo
potrebno inšpekcijskega ukrepanja.
Medobčinski inšpektorat je nekajkrat uspešno ukrepal z ustnimi in pisnimi opozorili
lastnikom zemljišč zaradi razraščanja vegetacije z njihovih zemljišč v cestni svet
občinske ceste v naseljih Dvorjane, Ciglence in v naselju Zgornji Duplek, saj je bilo ob
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kontrolnih inšpekcijskih pregledih na kraju samem ugotovljeno, da so lastniki zemljišč
obrezali razraščeno vegetacijo, ki je posegala v cestni svet občinske ceste.
3. Področje vzdrževanja javnih zelenih površin in pokopališč
Pri inšpekcijskem nadzoru javnih zelenih površin okoli osnovnih šol, vrtcev in ostalih
javnih objektov na območju občine Duplek, Medobčinski inšpektorat ni ugotovil kršitev,
saj so bile javne zelene površine redno košene, primerno vzdrževane in lepo urejene.
Pri inšpekcijskem nadzoru pokopališč ob opravljenih rednih inšpekcijskih pregledih, ni
bilo ugotovljenih kršitev, saj so bila pokopališča primerno urejena in vzdrževana, urejena
in vzdrževana pa je bila tudi okolica pokopališč.
4. Področje oglaševanja in plakatiranja
Ob rednem opravljanju inšpekcijskega nadzora na področju nedovoljenega plakatiranja
in nepravilnega oglaševanja predvsem po avtobusnih nadstrešnicah na območju občine
Duplek ob inšpekcijskih pregledih ni bilo zaznanih in ugotovljenih kršitev, zato ni bilo
potrebnega inšpekcijskega ukrepanja, saj je bilo obstoječe oglaševanje in plakatiranje
izvedeno v skladu z občinskim predpisom.
5. Področje oskrbe s pitno vodo
Na področju oskrbe s pitno vodo na območju občine Duplek je Medobčinski inšpektorat
nadaljeval z inšpekcijskimi postopki priključitve stanovanjskih objektov, kateri se
nahajajo na poselitvenem območju v naseljih, kjer se zagotavlja oskrba s pitno vodo s
storitvami javne službe in kateri še vedno niso priključeni na javno vodovodno omrežje.
Med inšpekcijskimi postopki je ugotovljeno, da ima še vedno nekaj lastnikov
stanovanjskih objektov veljavno dovoljenje in vodne pravice za neposredno rabo pitne
vode za lastno oskrbo s strani Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije RS za vode. V
navedenih primerih Medobčinski inšpektorat ne more nadaljevati z inšpekcijskim
postopkom saj morajo biti ta še veljavna dovoljenja in vodne pravice prej preklicane s
strani Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije RS za vode.
Na podlagi poizvedb pri pooblaščenemu izvajalcu obvezne gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo v občini Duplek, podjetju Mariborski vodovod, je bilo ugotovljeno, da
je velika večina zavezancev podala prijavo za izvedbo hišnega priključka na javno
vodovodno omrežje, večini od teh pa je pooblaščeni izvajalec že izvedel hišne priključke
na javno vodovodno omrežje. Še vedno pa je ostalo nekaj zavezancev, ki še niso podali
prijave pri pooblaščenemu izvajalcu za izvedbo hišnega priključka na javno vodovodno
omrežje, zoper te zavezance pa se nadaljuje inšpekcijski postopek priključitve na javno
vodovodno omrežje v skladu s predpisi.

6. Ostalo
Medobčinski inšpektorat je obravnaval vse prejete prijave ter s predstavniki Občinske
uprave občine Duplek uspešno sodeloval in sproti reševal nastalo problematiko.
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Po podatkih iz aplikacije, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so bili v
letu 2018 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in postopki:
REALIZACIJA
2018

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI)

254

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI
ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI)

12

POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN ZIN)

6

OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU

6

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU
POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU

16

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE
IZDANI SKLEPI (USTAVITEV POSTOPKA, PODALJŠANJE ROKA, ZAVRŽENJE, …)

6

SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
IZDANE ODREDBE

3

ODSTOPI ZADEV

2

DOPISI, ODGOVORI, MNENJA

22

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI

327

PREKRŠKOVNI POSTOPKI
PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA
ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU
USTAVITEV POSTOPKA
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA
IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN
IZDAN PLAČILNI NALOG
POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE
SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH
DOPISI, ODGOVORI,…
SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI
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1.5 OBČINA HOČE – SLIVNICA
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Hoče - Slivnica je oblikovano na
zastavljenih ciljih , opredeljenih v programu dela za področje Medobčinskega inšpektorata v letu
2018 in temelji na:
- odloku o ustanovitvi skupnega organa, v katerem je določen ključ medsebojnih
obveznosti občin ustanoviteljic in zagotovljene mesečne prisotnosti inšpekcije na
območju občine Hoče - Slivnica ter na njegovi podlagi sprejetim dogovorom o aktivnostih
inšpekcije, sklenjenega z občinsko upravo ter
-

redno načrtovanih aktivnostih, ki so opredeljene glede na dolgoletne izkušnje inšpekcije
pri izvajanju inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti lokalnih skupnosti in nedokončanih
inšpekcijskih postopkov, uvedenih v letu 2017 ter aktivnostih, ki so se izvajale po
usmeritvah občinske uprave.

Inšpekcijski nadzor je bil v poročevalskem letu, kot tudi leta poprej, prioritetno usmerjen v
reševanje prejetih prijav, ter opravljanje rednih inšpekcijskih pregledov, v sklopu katerih so se
praviloma dva krat na mesec pregledali vsi kraji in zaselki na območju občine. Področja
inšpekcijskega nadzora so opredeljena z materialnimi predpisi, ki medobčinsko inšpekcijsko
službo pooblaščajo za ukrepanje in vodenje ustreznih inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov.
Področje nadzora občinskih cest, javnih poti in javnih površin
Uveden je bil inšpekcijski postopek zaradi nedovoljenega odlaganja odpadkov v varovalnem
pasu občinske ceste na Kolmanovi cesti, katere je zavezanec tik pred začetkom izvršbe po drugi
osebi, odstranil. Inšpekcija je obravnavala prijavo v zadevi spravila lesa na Križni cesti brez
soglasja upravljavca občinskih cest, na Rački cesti je bila obravnavana zadeva ureditve
privatnega priključka na občinsko cesto. Na območju Slivniškega Pohorja je inšpekcija
obravnavala izvajalca del, ki po spravilu lesa ni vzpostavil prvotnega stanja na občinski cesti,
zato mu je bilo z odločbo naloženo, da cesto in obcestne jarke ustrezno sanira v skladu z izdanim
soglasjem pristojnega urada občinske uprave.
Na Rogoški cesti je bil zaključen inšpekcijski postopek v zadevi izgradnje mulde iz dvorišča
objekta, iz katerega je pred tem iztekala meteorna voda neposredno na občinsko cesto. V ulici
Cesta v Skoke, je inšpekcija odredila obrez razraščene žive meje v prosti profil ceste lastnikom
objekta. Problematika razraščene vegetacije v občinske ceste in prometno signalizacijo, je bila
večkrat obravnavana v Rogozi in Radizelu. Po izdanih odredbah vzdrževalcu občinskih cest, je
bila vegetacija ustrezno obrezana. Na tak način je bila obrezana tudi razraščena vegetacija v
Ravni ulici. V Irgoličevi ulici je vzdrževalec ustrezno obrezal živo mejo po naročilu lastnice
objekta, iz katerega je le-ta rastla.
V preteklem letu je inšpekcija obravnavala nekaj primerov, ko so občani ob gradnji novega
objekta posegli v občinsko cesto brez ustreznih soglasij, zato jim je bilo z opozorilom inšpektorja
naloženo, da si pridobijo vsa potrebna soglasja in po končanju del odpravijo vse nastale
poškodbe.
Na odseku pri Rečniku je inšpekcija obravnavala onesnaženost občinske ceste, ki je bila
posledica večjih nalivov in nepravilne izvedbe obcestnega odvodnjavanja. Po posredovanju
inšpekcije je vzdrževalec občinskih cest ustrezno saniral poškodbe brežine in zgradil novo muldo
ter tako omogočil nemoteno odtekanje meteornih voda v bližnji vodotok.

26

Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2018

V Pivoli je inšpekcija obravnavala izgradnjo podpornega zidu ob občinski ceste ter umestitev
cestnega požiralnika, katerega je po naročilu občinske uprav izvedel vzdrževalec občinskih cest,
ter tako preprečil prekomerno odtekanje meteornih voda iz občinske ceste na privatna zemljišča.
Na Rački cesti je inšpekcija obravnavala rekonstrukcijo privatnega priključka na občinsko cesto.
V sklopu postopka je zavezanec pridobil ustrezna soglasja upravljavca občinskih cest.
Na območju Ceste nad Jelko je izvajalec del po opozorilu inšpektorja zamenjal poškodovane in
polomljene kanalete ob občinski ceste. Na Hočem Pohorju je bila obravnavana problematika
občinske nekategorizirane ceste, ki v preteklih letih ni bila primerno vzdrževana, v sled temu so
na njej nastale poškodbe, problem nadaljnjega reševanja statusa pa ostaja v tem, ker dostop do
te ceste poteka po privatnih zemljiščih. Okoliški prebivalci pa so ob njej v preteklosti postavljali
škarpe in sadili vegetacijo. Navedena problematika se rešuje s sodelovanjem občinske uprave,
ki bo sprejela ustrezne ukrepe za nadaljnji status predmetne ceste.
Na Rogoški cesti je inšpekcija ustavila gradnjo ograje, ki se je začela brez ustreznega soglasja
upravljavca občinskih cest, prav tako je bil zaradi gradnje ograje brez ustreznega soglasja
uveden postopek na Cesti v Skoke. V tem primeru je zavezanec nemudoma uredil potrebno
dokumentacijo. V Pivoli je zaradi gradnje novega objekta prišlo do poškodb na občinski cesti,
vendar je zavezanec po izrečenem inšpekcijskem ukrepu pridobil ustrezno soglasje s pogojem,
da po končanju del vzpostavi prvotno stanje na občinski cesti in sanira nastale poškodbe.
Na podlagi odredbe inšpekcije, je upravljavec občinskih cest postavil manjkajočo prometno
signalizacijo – znak USTAVI, pred izvozom na Slivniško cesto iz gozda preko kolesarke poti. Na
Povharski cesti je inšpekcija odredila vzdrževalcu občinskih cest sanacijo nastale poškodbe na
vozišču.
Konec poročevalskega leta je bil uveden postopek zaradi poškodb na pločniku občinske ceste v
industrijski coni, vendar bo svoj epilog dobil v letu 2019.
Inšpekcija je skozi vso leto dobro sodelovala z vzdrževalcem občinskih cest in javnih poti, tako
da so bile ugotovljene manjše nepravilnosti sprotno odpravljene, prav tako je potekalo
medsebojno sodelovanje na skupnih sestankih in terenskih ogledih.
Gradnja enostavnih objektov – nadzor nad določbami Gradbenega zakona
Dne 01.06.2018 je v veljavo stopil novi gradbeni zakon, ki je del pristojnosti prenesel na občinske
inšpekcije v delu, ki se nanaša na gradnjo enostavnih objektov ter presoje skladnosti gradnje leteh s prostorskimi akti občine. Inšpekcija je na tem področju obravnavala postavitev ograje na
parcelno mejo brez soglasja lastnika sosednjega zemljišča v Pivoli. Zavezancu je bila izdana
odločba za odstranitev nedovoljeno postavljene ograje, vendar se postopek nadaljuje v letu
2019.
Inšpekcija je obravnavala tudi gradnjo podpornega zidu ob objektu v Pivoli, vendar je zadevo
odstopila pristojni gradbeni inšpekciji, saj je šlo za nezahtevni objekt, za katerega je potrebno
pridobiti gradbeno dovoljenje.
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Področje ravnanja z odpadki
Inšpekcija je obravnavala nedovoljeno odlaganje odpadkov na privatnem zemljišču na Miklavški
cesti, katere je zavezanec odstranil po prejeti odločbi, na Križni cesti je bila opravljena poizvedba
v zadevi vključitev v odvoz odpadkov novega objekta. V Irgoličevi ulici je bilo po posredovanju
inšpekcije odstranjenih več vrst nedovoljeno odloženih odpadkov.
V Rogozi je bila v gozdu najdena večja količina nedovoljeno odloženih odpadkov in ker
povzročitelja ni bilo mogoče najti, je le-te odstranil režijski obrat občine. Po izrečenem ustnem
opozorilu inšpektorja, je lastnica objekta na Pohorski ulici odstranila nedovoljeno odložene
odpadke ob svoji ograji.
Večja problematika nedovoljenega odlaganja odpadkov ostaja na Mariborski cesti, kjer občani
redno odlagajo odpadke ob zabojnike in posledično prihaja do ogromnih nedovoljenih količin na
površini pred objektom. Zaradi navedenega se v letu 2019 nadaljujejo aktivnosti na tem področju.
Inšpekcija prav tako ugotavlja, da ima veliko gospodinjstev določen neprimeren volumen posod
za odpadke, zato bo skupaj z izvajalcem javne službe vršil poostrene nadzore nad ločevanjem
odpadkov na izvoru, prav tako bodo uvedeni ustrezni postopki za ugotovitev primernosti volumna
posod pri gospodinjstvih, pri katerih izvajalec javne službe ugotavlja redne povečane količine
odpadkov. Praksa je namreč pokazala, da izvajalec javne službe dodatne količine odpadkov na
izvoru ne odpelje, posledično jih občani odložijo v naravo in se ne poslužujejo zbirnega centra.
Področje nadzora nad odvajanjem turistične takse
V začetku leta 2018 so se zaključili postopki, v zadevi odvajanja turistične takse v Apartmajskem
naselju Bolfenk, ki so bili uvedeni v letu 2017. na podlagi uvedenih postopkov, so zavezanci
izpolnili svoje obveznosti, ki jim jih nalaga zakonodaja.
Z 01.01.2018 je bila na podlagi novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma, vzpostavljena
aplikacija eTurizem, v katero so vsi prijavljeni sobodajalci dolžni vpisovati zakonsko določene
podatke o svojih gostih. V poročevalskem letu inšpekcija iz tega naslova ni prejela nobene
prijave, bo pa na tem področju v letu 2019 izvajala poostrene redne nadzore nad spoštovanjem
zakonskih obveznosti sobodajalcev.
Nadzor nad odpadnimi vodami in oskrbo s pitno vodo
Na področju priključevanja objektov na javno kanalizacijo je inšpekcija v enem primeru ustavila
postopek, saj je izvajalec javne službe skupaj z občinsko upravo inšpekcijo obvestil, da je priklop
objekta na Kolmanovi cesti nemogoče izvesti zaradi neustreznosti stare in dotrajane kanalizacije.
Občinska uprava pa je inšpekcijo še obvestila, da na tem območju načrtujejo izgradnjo novega
dela kanalizacije. Obravnavan je bil objekt Na gmajni vendar je bilo v sklopu inšpekcijskega
postopka ugotovljeno, da bo priklop nemogoče izvesti zaradi dotrajanega starega voda
kanalizacije, občina pa tudi v tem delu načrtuje izgradnjo nove kanalizacije. Se pa v letu 2019
nadaljuje postopek priključitve na javno kanalizacijo objekta v ulici Na devce v Rogozi.
Zaradi menjave upravljavca vodovodnega omrežja v Radizelu, sta bila uvedena dva inšpekcijska
postopka zoper lastnike objektov, ki niso uredili potrebne dokumentacije z Mariborskim
vodovodom ter posledično ni prišlo do ureditve odjemnega mesta in drugih obveznosti v skladu
z občinskim odlokom. Postopek se zaradi vloženih pritožb, nadaljuje v letu 2019.
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Zelene površine in druga področja nadzora
Inšpekcija je obravnavala prijavo v zadevi sanitarne košnje zemljišča ob Rogoški cesti. Po
izrečenem ukrepu inšpektorja, so lastniki zemljišča izvršili naloženo. Problematiko zaraščenega
zemljišča je inšpekcija po prejeti prijavi obravnavala tudi v Ulici Milke Volk.
Zaradi zaraščenih in nevzdrževanih parcel v okolici Slivniškega gradu, je inšpekcija po
neizvršenem ukrepu, naloženem z odločbo, pričela s postopkom izvršbe, ki pa se nadaljuje v
letu 2019.
Na Pohorski ulici je bila v zadevi zaraščene parcele izdana odločba zakonitemu zastopniku
lastnice, ki je uredil primerno košnjo in čiščenje zapuščenega dvorišča ob objektu.

Inšpekcija je skozi vso leto obravnavala tudi zadeve, ki ne sodijo v njeno pristojnost, zato je lete odstopala v pristojno reševanje drugim inšpekcijskim službam. Prav tako je bilo opravljenih
veliko razgovorov z občani, ki so veliko ugotovljenih manjših nepravilnosti odpravili že po prvem
razgovoru z inšpektorjem, zato uvedba postopov ni bila smiselna. Na splošno pa se ugotavlja,
da se občani vedno bolj seznanjajo z občinskimi predpisi in obveznostmi, ki iz njih izhajajo.
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Po podatkih iz aplikacije, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so bili v občini
Hoče – Slivnica v letu 2018 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in postopki:
REALIZACIJA
2018

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI)

257

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI
ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI)

32

POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN ZIN)

4

OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP

6

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU

1

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU

6

POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU

5

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE
IZDANI SKLEPI (USTAVITEV POSTOPKA, PODALJŠANJE ROKA, ZAVRŽENJE, …)

6
2

SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI

1

SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE

1

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
IZDANE ODREDBE

3

ODSTOPI ZADEV

7

DOPISI, ODGOVORI, MNENJA

18

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI

349

PREKRŠKOVNI POSTOPKI
PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA
ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU

7

IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU

3

USTAVITEV POSTOPKA
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA

1

IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN

3

IZDAN PLAČILNI NALOG
POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE
SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH
DOPISI, ODGOVORI,…
SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI

14

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI
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1.6 OBČINA KUNGOTA
DELO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA V LETU 2018 NA OBMOČJU OBČINE
KUNGOTA
Na območju Občine Kungota so se v letu 2018 pregledi vršili v skladu z mesečnimi in letnim
planom dela, na podlagi prejetih prijav o nepravilnostih, splošnih navodil občinske uprave občine
Kungota, ter izrednih dogodkov.
Poročilo o delu za leto 2018 je sestavljeno iz tabelarnega in tekstualnega dela. V tabeli so
prikazani podatki o vseh opravljenih aktivnostih v letu 2018, tekstualni del prikazuje izvedene
aktivnosti po področjih, obravnavano problematiko po področjih.
V občini Kungota je bil v letu 2018 inšpekcijski nadzor zasnovan tako, da so se 4 x na mesec
fizično pregledali vsi kraji in zaselki na območju občine, pri čemer se je izvajal inšpekcijski nadzor
prioritetno na področju vzdrževanja in varstva občinskih javnih cest in poti in vzdrževanja čistoče
na javnih površinah ter ravnanja s komunalnimi odpadki.
Ravnanje z odpadki
Na področju nadzora ravnanja z odpadki na območju občine Kungota je bilo usmerjeno
inšpekcijsko delovanje nadzoru odlaganja odpadkov v naravno okolje, pravilnim ravnanjem z
odpadki na izvoru (pravilno ločevanje odpadkov po vrstah odpadkov), vključenosti uporabnikov
v sistem ravnanja z odpadki in predajo odpadkov izvajalcu ravnanja z odpadki.
V letu 2018 je Medobčinski inšpektorat, podobno kot v letu 2017, največ nepravilnosti ugotavljal
na področju ločevanja odpadkov, oziroma pri odlaganju odpadkov ob posodah za ločeno
zbiranje frakcij. Ob teh posodah so se praviloma odlagali odpadki takšnih vrst, ki ne sodijo v
posode za ločeno zbrane frakcije. V dogovoru z režijskih obratom občine Kungota so se ti
odpadki redno odstranjevali, prav tako se je ob odstranjevanju ugotavljala vsebina odloženih
odpadkov z namenom, da se odkrijejo povzročitelji.
Razlogov, da se odpadki odlagajo nepravilno, je več:
- nekaj je »posameznikov«, kateri še niso vključeni v redni odvoz odpadkov,
- nekaj doprinese premajhna embalaža pri posameznih gospodinjstvih,
- »tranzitni potniki«, ki se vozijo ob določenih lokaciji in niso nujno tudi občani občine
Kungota,
- »vikendaši«, ki imajo na območju občine Kungota razne vikende ali parcele in niso
vključeni v odvoz odpadkov.
V letu 2018 je bilo zaznati manj nepravilnega odlaganja odpadkov ob kesonih na pokopališčih,
kjer je v preteklih letih bilo ugotovljenih več primerov odlaganja odpadkov, ki niso izvirali iz
pokopališč.
Na ostalem območju občine Kungota ni bilo zaznati posebnosti, oz. večjih nepravilnosti pri
opravljanju nadzora nad odpadki in vzdrževanjem čistoče na javnih površinah.
Stanje občinskih cest in javnih poti ter prometne signalizacije
Medobčinski inšpektorat je v letu 2018 največ postopkov vodil s področja občinskih cest in
varovanja varnega odvijanja prometa.
Najpogostejši postopki s področja občinskih cest so bili:
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-

različna vegetacija, katera ovira preglednost v križiščih ali raste v cestni svet občinskih
cest,
posegi na občinske ceste brez ustreznega soglasja občinske uprave,
poškodovana prometna signalizacija,
pomanjkljiva prometna signalizacija ob zaporah cest,
postavitev različnih ovir v cestni svet občinskih cest.

Stanje občinskih cest in javnih poti, ter stanja prevoznosti je inšpektorat v zimskem času izvajal
nadzor nad izvajanjem zimske službe. Izvajalci zimske službe in njihovi kooperanti so svoje delo
dobro opravili, tako da ni bilo potrebnega inšpekcijskega ukrepanja in posredovanja pri izvajalcih
zimske službe, razen v enem primeru, kjer se je v postopku ugotovilo, da se je posip ceste sicer
opravil, vendar zaradi močnega sneženja in strme ceste, je bila cesta v jutranjih urah težko
prevozna.
V Gradiški je bil uveden postopek zaradi zaraščene vegetacije v svetli profil občinske ceste, kjer
je bila že zmanjšana preglednost pri vključevanju iz stranke ceste na prednostno. Ta
problematika je bila obravnavana praktično vsako leto, saj je bila preglednost na cesti otežena
že zaradi ozkega cestišča, katero neposredno pred križiščem še zavija. V letu 2018 se je na tej
lokaciji izvedlo drastično znižanje višine cipres in s tem se je bistveno izboljšala preglednost in
varnost na tem odseku ceste.
V Duhovi grabi je bil uveden inšpekcijski postopek zaradi postavljanja betonskih stebrov v
varovalnem pasu občinske ceste, brez soglasja in podanih pogojev za postavitev s strani
občinske uprave občine Kungota. Ker investitor ni pridobil ustreznega soglasja za postavitev, so
bili stebri odstranjeni.
V Malem Rošpohu se je v letu 2018 uvedel postopek zaradi postavljenih količkov in vegetacije
v varovalnem pasu občinske ceste. Šele po pridobitvi ustreznega soglasja s strani občinske
uprave občine Kungota, kjer so navedi pogoji postavitve v varovalnem pasu (določeni odmiki od
osi cestišča) je bilo mogoče nadaljevati postopek. Je pa v tem primeru potrebno opozoriti na
nekaj dejstev. Ta odsek ceste je izredno ozek, strm in bo vedno predstavljal problematiko tudi v
prihodnje, v kolikor se ne bo izvedel odkup (prenos) dela zemljišča v javno dobro V tem primeru
bi bila širina ceste, skupaj s predpisano bankino v širini 5,00 metra. V preteklosti so se v tej smeri
že odvijale aktivnosti, vendar se zadeva ni zaključila.
Na ostalih področjih nadzora kot so: čistoča in urejenost javnih objektov in prostorov
(pokopališča, šole, vrtci, sakralni objekti, športna igrišča), oglaševanje, ni bilo zaznati
nepravilnosti, oziroma ni bilo prejetih prijav.
V mesecu oktobru in novembru 2018 je bil opravljen poostren nadzor pokopališč, zaradi praznika
pred dnevom spomina na mrtve, kjer se je pričakovala povečana količina odpadkov na
pokopališču. Ob pregledih je bilo ugotovljeno, da večjih nevšečnosti ni bilo, saj so se odpadki s
pokopališč redno odvažali. Je pa še vedno prisotna delna problematika ločenega zbiranja in
odvažanja ostankov sveč, saj se na vseh pokopališčih še ne upošteva dosledno ločevanje na
izvoru.
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Po podatkih iz aplikacije, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so bili v občini
Kungota v letu 2018 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in postopki:

REALIZACIJA
2018

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI)

91

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI
ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI)

16

POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN ZIN)
OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP

4

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU

6

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU
POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU
IZDANE UREDITVENE ODLOČBE
IZDANI SKLEPI (USTAVITEV POSTOPKA, PODALJŠANJE ROKA, ZAVRŽENJE, …)
SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
IZDANE ODREDBE
ODSTOPI ZADEV
DOPISI, ODGOVORI, MNENJA

14

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI

131

PREKRŠKOVNI POSTOPKI
PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA
ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU
USTAVITEV POSTOPKA
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA
IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN
IZDAN PLAČILNI NALOG
POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE
SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH
DOPISI, ODGOVORI,…
SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI
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1.7 OBČINA LENART
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Lenart izhaja iz programa dela za leto 2018,
kateri temelji na Odloku o ustanovitvi skupnega organa, kjer je določen ključ obveznosti in s tem
posledično tudi mesečne prisotnosti občinskega inšpektorja in na predvidenih aktivnostih, katere
se določijo glede na vodenje postopkov iz prejšnjih let, skupnega dogovora o aktivnostih med
Občinsko upravo občine Lenart in inšpekcijo ter splošnim navodilom Občinske uprave občine
Lenart tekom leta.
Program inšpekcijskega nadzora je sestavljen iz obravnavanja prejetih prijav o nepravilnostih s
strani občanov in drugih subjektov ter rednega nadzora na območju občine Lenart.
1. Področje ravnanje z odpadki in čistoča na javnih površinah
Medobčinski inšpektorat na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, ob rednih inšpekcijskih
pregledih na nadzorovanem območju občine Lenart, ni ugotovil večjih nepravilnosti na področju
ravnanja z odpadki, saj gospodinjstva vestno ločujejo posamezne frakcije odpadkov in jih
odlagajo v ustrezne posode, pooblaščeni izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
na območju občine Lenart, podjetje Saubermacher, pa redno skrbi za odvoz ločenih frakcij
odpadkov ter redno vzdržuje čistočo na lokacijah za ločeno zbiranje odpadkov. Na prejeto
prijavo, da stanovalci večstanovanjske hiše nepravilno odlagajo biološke odpadke, je bilo ob
inšpekcijskem pregledu ugotovljeno, da je za potrebe stanovalcev potrebno zagotoviti dodatno
posodo za biološke odpadke, na izdano pisno odredbo je pooblaščeni izvajalec javne službe
dostavil dodatno posodo za biološke odpadke za večstanovanjsko hišo v centru Lenarta. Na
izdani pisni opozorili sta se vključili na odvoz odpadkov dve gospodinjstvi v naselju Zgornja
Voličina.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nad vzdrževanjem čistoče na javnih površinah na
območju občine Lenart ob rednih inšpekcijskih pregledih ni bilo ugotovljenih in zaznanih nobenih
kršitev občinskih predpisov, tako, da ni bilo potrebno inšpekcijsko ukrepanje, saj je bila okolica
javnih objektov in ustanov čista in urejena prav tako pa so bile čiste in urejene tudi ostale javne
površine.
2. Področje vzdrževanja in nadzora na občinskih cestah
Na področju nadzora občinskih cest in javnih poti se je izvajal redni inšpekcijski nadzor predvsem
na področju nedovoljenih posegov v cestni svet občinskih cest in poti in nadzor nad izvajanjem
rednega vzdrževanja občinskih cest in poti na območju občine Lenart. Medobčinski inšpektorat
je ob rednih inšpekcijskih pregledih občinskih cest in javnih poti na področju rednega vzdrževanja
ugotovil, da Režijski obrat občine Lenart, zelo dobro opravlja svoje delo, saj so bile občinske
ceste in poti dobro vzdrževane, tako, da ni bilo potrebno inšpekcijsko ukrepanje.
Medobčinski inšpektorat je nekajkrat uspešno ukrepal z ustnimi in s pisnimi opozorili lastnikom
parcel zaradi razraščanja vegetacije v obcestni svet občinske ceste in s tem posledično delno
ovirane preglednosti na delih občinskih cest na območju občine Lenart, saj je bilo ob kontrolnih
inšpekcijskih pregledih na kraju samem ugotovljeno, da so lastniki parcel obrezali živo mejo in
razraščeno vegetacijo, ki je posegala v obcestni svet občinske ceste.
Medobčinski inšpektorat je prejeto prijavo nevarnega in razpadajočega objekta v naselju Selce,
takoj odstopil v pristojno reševanje Ministrstvu za okolje in prostor, Inšpektoratu RS za okolje in
prostor, Gradbeni inšpekciji, Območna enota Maribor.
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Medobčinski inšpektorat je sodeloval tudi pri komisijskem terenskem ogledu prometne
signalizacije za uskladitev in ureditev prometnega režima za zagotavljanje prometne varnosti na
občinskih cestah in nujnosti uskladitve in ureditve prometnega režima v skladu s Pravilnikom o
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
3. Področje vzdrževanja javnih zelenih površin in pokopališč
Pri inšpekcijskem nadzoru javnih zelenih površin okoli osnovnih šol, vrtcev in ostalih javnih
objektov na območju občine Lenart, Medobčinski inšpektorat ni ugotovil kršitev, saj so bile javne
zelene površine redno košene, primerno vzdrževane in lepo urejene.
Pri inšpekcijskem nadzoru pokopališč ob opravljenih rednih inšpekcijskih pregledih, ni bilo
ugotovljenih kršitev, saj so bila pokopališča primerno urejena in vzdrževana, urejena in
vzdrževana pa je bila tudi okolica pokopališč. Zaradi navedenega ni bilo potrebno inšpekcijsko
ukrepanje.
4. Področje oglaševanja in plakatiranja
Ob rednem opravljanju inšpekcijskega nadzora na področju nedovoljenega plakatiranja in
nepravilnega oglaševanja predvsem po avtobusnih nadstrešnicah na območju občine Lenart ob
inšpekcijskih pregledih ni bilo zaznanih in ugotovljenih kršitev, zato ni bilo potrebnega
inšpekcijskega ukrepanja, saj je bilo obstoječe oglaševanje in plakatiranje izvedeno v skladu z
občinskim predpisom.
5. Področje javnega reda in miru
Na področju javnega reda in miru na območju občine Lenart je Medobčinski inšpektorat ukrepal
s pisnimi opozorili v primerih, ko je šlo za neurejena in zaraščena zemljišča, kjer je bilo lastnikom
zemljišč odrejeno, da v določenem roku primerno uredijo in redno vzdržujejo svoja zemljišča. Ob
kontrolnih inšpekcijskih pregledih je bilo na kraju samem ugotovljeno, da so lastniki upoštevali
pisna opozorila, saj so neurejena in zaraščena zemljišča primerno uredili, pokosili visoko travo,
divje rastje in plevel pa odstranili.
Medobčinski inšpektorat je prejeto prijavo zapuščenega in zaraščenega kmetijskega zemljišča
z visoko travo in plevelom v Spodnjem Porčiču, odstopil v pristojno reševanje Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in
ribištvo, Območna enota Maribor.
6. Ostalo
Medobčinski inšpektorat je opravil tudi izredni inšpekcijski nadzor nad rabo javne površine v času
prireditve »Ruperško žegnanje« v naselju Voličina in izredni inšpekcijski nadzor v času prireditve
»Lenartovo farno žegnanje« v centru Lenarta, kjer pa ob inšpekcijskem nadzoru ni bilo
ugotovljenih nobenih kršitev nedovoljene rabe javne površine.
Medobčinski inšpektorat je obravnaval vse prejete prijave ter s predstavniki Občinske uprave
občine Lenart uspešno sodeloval in sproti reševal nastalo problematiko.
Po podatkih iz aplikacije, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so bili v letu 2018
opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in postopki:
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REALIZACIJA
2018

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI)

254

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI

4

ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI)

19

POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN ZIN)
OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU

12

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU
POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU

5

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE
IZDANI SKLEPI (USTAVITEV POSTOPKA, PODALJŠANJE ROKA, ZAVRŽENJE, …)
SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
IZDANE ODREDBE

3

ODSTOPI ZADEV

2

DOPISI, ODGOVORI, MNENJA

9

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI

308

PREKRŠKOVNI POSTOPKI
PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA
ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU
USTAVITEV POSTOPKA
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH

1

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA
IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN
IZDAN PLAČILNI NALOG
POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE
SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH
DOPISI, ODGOVORI,…
SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI

1

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI
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1.8 OBČINA LOVRENC NA POHORJU
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Lovrenc na Pohorju izhaja iz programa
dela Medobčinskega inšpektorata za leto 2018 in temelji na:
-

odloku o ustanovitvi skupnega organa v katerem je določen ključ medsebojnih
obveznosti občin ustanoviteljic in zagotovljene mesečne prisotnosti inšpekcije na
območju občine Lovrenc na Pohorju ter na njegovi podlagi sprejetim dogovorom o
aktivnostih inšpekcije sklenjenega z občinsko upravo ter

-

redno načrtovanih aktivnostih, ki so opredeljene glede na dolgoletne izkušnje inšpekcije
pri izvajanju inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti lokalnih skupnosti in nedokončanih
inšpekcijskih postopkov, uvedenih v letu 2017 ter aktivnostih, ki so se izvajale po
usmeritvah občinske uprave.

Ob tako koncipiranem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na reševanje
prijav, ki so se evidentirale na sedežu občinske uprave občine Lovrenc na Pohorju ali pa so bile
neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. S tako imenovanimi rednimi pregledi,
v sklopu katerih so se praviloma štiri krat na mesec pregledali vsi kraji in zaselki na območju
občine, pa se je poskušala zagotavljati potrebna redna prisotnost oz. inšpekcijski nadzor zlasti
na področju občinskih javnih cest in poti, odlaganja komunalnih odpadkov, vzdrževanja čistoče
na javnih površinah v občini in tudi na drugih področjih opredeljenih s predpisi.
Področje ravnanja z odpadki, čistoča na javnih površinah
Na področju ravnanja z odpadki so se izvajali redni in kontrolni inšpekcijski pregledi. Inšpektor
se je odzival tudi na vse prijave. Najdeni so bili komunalni in kosovni odpadki ob gozdu križišča
cest Činžat – Puščava – Ruše (Jodlov breg), ki jih je na podlagi izdane pisne Odredbe Snaga,
d.o.o. odstranila. Obravnavane so bile prijave v zadevi odlaganja komunalnih odpadkov v
plastičnih vrečah neznanih povzročiteljev na lokaciji cest Lovrenc – Lehen – Uran, na odcepu
javne poti Vila-Potvank in na križišču na Hrastnikovem bregu. V pisni odredbi Snagi, d.o.o. je
bilo tudi naloženo, da vreče pred odstranitvijo odprejo in opravijo pregled za ugotovitev izvora
odpadkov. Vendar se povzročitelja odlaganja iz vsebine vreč ni dalo ugotoviti.
Opravljali so se tudi redni pregledi vzdrževanja čistoče javnih površin naselja Lovrenc in drugih
zaselkov, ter na avtobusnih postajališčih in železniški postaji, Ruta pri čemer pa nepravilnosti ni
bilo zaznati.

Vzdrževanje in nadzora na občinskih cestah
Občini Lovrenc na Pohorju kot upravljavcu in vzdrževalcu občinskih cest so bile izdane 4 (štiri)
ureditvene Odločbe in sicer za:
- postavitev prometnega ogledala Kumen 41
- postavitev prometnega ogledala pri priključku odcepa Lesjak, Recenjak na glavno cesto
Lovrenc – Lehen – Uran
- postavitev prometnega ogledala na priključku Srparske poti s Kovaško cesto
- barvanje označb petih hitrostnih ovir na cestišču ceste Lovrenc – Lehen – Uran
Prav tako so bile občini, na področju rednega vzdrževanja občinskih cest izdane 4 (štiri) pisne
Odredbe:
- krpanje udarnih jam na cestišču ceste Činžat – Fišer žaga – koča na Šumiku
- poravnava udarnih jam na cestišču makadamske ceste na delu Ceste vstaje
37

Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2018

-

obnova prometnega znaka znak Ustavi! (Stop) na priključku ceste Pod bregom s cesto
Ob Radoljni
zamenjava neveljavnega rumenega prometnega znaka »prepovedan promet v obeh
smereh« na spodnji strani Žagarske poti

Vse Odločbe in Odredbe so bile v roku izvršene.
Po posredovanju inšpektorja je bil odstranjen nevarno viseči štor na strmi brežini makadamske
ceste Ceste na Kumen. Zavod za gozdove je odstranil hlodovino, ki je bila odložena preblizu
cestišča Ceste na Kumen. Vzdrževalec cest je na podlagi ustne odredbe dvakrat z gramozom
zakrpal cestišče Ceste na Kumen proti h.š. 53. Na Činžatu je bila obravnavana prijava
onesnaževanje cestišča iz ovčjega hleva, kjer je hlev na eni strani ceste, na drugi pa pašnik.
Zavezanki je bilo dano opozorilo, ki ga je upoštevala.
Vzdrževalec občinskih cest je na vseh cestah, pravočasno in pred začetkom zime, postavil
snežne kole. Občan stanujoč v Vrtni ulici – Drvarska pot se je večkrat pritoževal zaradi delovanja
zimske službe: ustno po telefonu, kakor tudi po e-pošti, pri čemer je redno pošiljal fotografije
stanja na cesti. Zaradi tega je inšpektor opravil več pregledov in razgovorov s prijaviteljem,
referentko za komunalo in vodjem izvajanja zimske službe. Prijavitelju je bilo ustno in pisno
obrazloženo, da je zaradi izredno velikih količin zapadlega snega, v kratkem časovnem
razdobju, z zaporednimi ponovitvami, izvajalec zimske službe dolžan le- to izvajati v skladu s
programom zimskega vzdrževanja cest, kot dober gospodar s potrebno pozornostjo do vseh
sosedov ob cesti.
Zelene površine, pokopališka dejavnost
Inšpekcijski nadzori zelenih površin v občini so pokazali da so bile le- te tekom leta urejene in
vzdrževane in čiste.
Prav tako sta bili tudi pokopališči Lovrenc in Puščava redno vzdrževani, urejeni in čisti. Kesona
in zabojniki pa so se redno praznili. V obdobju okoli 1. novembra je JP Snaga pred pokopališče
Puščava postavi večji keson za pokopališke odpadke, ki ga nato konec meseca odstrani. V
ostalem delu leta za odlaganje pokopaliških odpadkov zadostuje običajni zabojnik.
Oglaševanje in zasedbe javnih površin
Na področju oglaševanja in zasedbe javnih površin so se izvajali redni in kontrolni inšpekcijski
pregledi, pri čemer ni bilo zaznati nepravilnosti na zasebnih niti na javnih površinah.
Prijav ali zaznanih kršitev na področju odpadnih in padavinskih voda ni bilo, razen enkratnega
primera iztekanja odpadnih voda iz ovčjega hleva na Činžatu.
Druge zadeve
Medobčinski inšpektorat ja prejel prijave dveh nevarnih objektov – podirajočih hiš, ki ena ob Cesti
na Kumen 6 ogroža stanovalce sosednjih hiš, druga na Gornjem trgu 48 pa ogroža prometno
varnost in preprečuje širitev državne ceste na Pesek. Obe zadevi sta bila pisno odstopljeni v
pristojno reševanje IRSOP – Inšpektorat RS za okolje in prostor, Gradbeni inšpekciji.
Ponovno je bila obravnavana prijava v zadevi visokoraslih smrek v Počitniškem naselju, ki ob
neurjih predstavljajo nevarnost podrtja. Strankam je bilo obrazloženo, da občinski predpis za to
ne obstaja, ampak v kolikor se stranke ne dogovorijo, je možna le civilno pravna pot. Vsekakor
pa je v naselju hiš nesmiselno imeti trhla in dotrajana visokorasla drevesa, ki ob vsakem večjem
neurju in vetru predstavljajo veliko nevarnost tako za lastnike, kot tudi za sosede.
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Po podatkih iz aplikacije, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so bili v občini
LOVRENC NA POHORJU, v letu 2018 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in postopki:
REALIZACIJA
2018

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI

127

PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI)
TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI

1

ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI)

8

POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN ZIN)
OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU
VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU
POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU
IZDANE UREDITVENE ODLOČBE

4

IZDANI SKLEPI (USTAVITEV POSTOPKA, PODALJŠANJE ROKA, ZAVRŽENJE, …)
SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
IZDANE ODREDBE

9

ODSTOPI ZADEV

1

DOPISI, ODGOVORI, MNENJA

12

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI

162

PREKRŠKOVNI POSTOPKI
PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA
ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU
USTAVITEV POSTOPKA
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA
IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN
IZDAN PLAČILNI NALOG
POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE
SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH
DOPISI, ODGOVORI,…
SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI
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1.9 OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Miklavž na Dravskem Polju izhaja iz
opravljenega nadzora na osnovi programa dela Medobčinskega inšpektorata za leto 2018 in
temelji na:
- odloku o ustanovitvi skupnega organa v katerem je določen ključ medsebojnih
obveznosti občin ustanoviteljic in zagotovljene mesečne prisotnosti inšpekcije na
območju občine Miklavž na Dravskem polju ter na njegovi podlagi sprejetim dogovorom
o aktivnostih inšpekcije sklenjenega z občinsko upravo ter
- načrtovanih aktivnostih nadzora, ki so bile opredeljene glede na dolgoletne izkušnje
inšpekcije pri izvajanju inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti lokalnih skupnosti in
nedokončanih inšpekcijskih postopkov, uvedenih v letih 2016, 2017 ter aktivnostih, ki so
se izvajale po usmeritvah občinske uprave.
Ob načrtovanem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen predvsem na reševanje
prijav, ki so se evidentirale bodisi na sedežu občinske uprave občine Miklavž na Dravskem polju
ali pa so bile neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. V letu 2018 je bil velik
poudarek in obseg nadzora usmerjen v priključevanje objektov v sistem javne kanalizacije v
naseljih Dobrovce, Skoke in v delu naselja Dravski dvor.
Ob rednih pregledih v posameznih naseljih občine, ki so bili praviloma več kot štiri krat na mesec,
so bila pregledane prometnice, ostale javne površine, okolice javnih objektov in infrastrukture na
območju občine, je bila zagotovljena potrebna redna prisotnost oz. inšpekcijski nadzor zlasti na
področjih stanja in vzdrževanja občinskih javnih cest in poti, odlaganja komunalnih odpadkov,
vzdrževanja čistoče na javnih površinah v občini in drugih področjih, ki jih opredeljujejo.
Odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda
Izvajalec obvezne javne službe vzdrževanja sistema javne kanalizacije je po neuspelih pozivih
občanom in drugim lastnikom objektov, ki se morajo v skladu s predpisi priključiti na sistem javne
kanalizacije predal prijave občinskemu inšpektoratu. Količina prijav je bila visoko nad
pričakovanim obsegom. Razlogi za tako stanje so bili po oceni inšpektorata pomanjkljive
evidence na terenu in nedosledni pozivi lastnikom objektov. V dogovoru z inšpektoratom je
izvajalec obvezne javne službe pospešeno urejal evidence in vzpostavil neposredno
komuniciranje z inšpektoratom. Uvedeni so bili postopki proti zavezancem v skladu s veljavno
uredbo o odvajanju in čiščenj odpadnih komunalnih voda in občinskim odlokom na tem področju
v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Veliko število zavezancev je izvedlo priklop
objektov na javno kanalizacijo že po prejemu obvestila o uvedbi postopka, ostali so prejeli
ureditvene odločbe z obvezo priključitve v sorazmernem roku. V letu 2019 se postopki pri
neizvedenih priključitvah še izvajajo.
Na področju odvajanja odpadnih voda je inšpekcija sodelovala tudi pri ugotavljanju kršitev zaradi
odvajanja meteornih voda iz zasebnih površin v javno kanalizacijo. To se dogaja predvsem v
naseljih KS Miklavž.
Ravnanje z odpadki
Področje nadzora nad ravnanjem z odpadki obsega redni nadzor nad odlaganjem odpadkov v
naravno okolje, nepravilnim ravnanjem (predvsem ustreznim ločevanjem odpadkov)
uporabnikov na izvoru, vključenosti uporabnikov v sistem ravnanja z odpadki in predajo
odpadkov izvajalcu ravnanja z odpadki. Poleg rednega nadzora je inšpekcija izvajala tudi
postopke po prejetih prijavah.
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Inšpektor je v okviru rednih pregledov ugotovil, da izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki izvaja svoje naloge in delo v skladu z odlokom in da uporabniki v veliki večini ravnajo z
odpadki kot to določa občinski odlok. V postopkih nadzora in ukrepov je inšpektor ponovno
potrdil ugotovitve iz preteklih obdobij, da bi veljalo občinski odlok o ravnanju s komunalnimi
odpadki ustrezno dopolniti in onemogočiti nejasnosti in morebitne spore tako, da bi se navedlo
besedilo, ki vsako odlaganje odpadkov na javne površine in v naravno okolje označuje kot
prekršek.
V letu 2018 je bilo uvedenih več postopkov s področja ravnanja z odpadki. V primerih, ko so bili
odloženi komunalni in tudi posebno nevarni odpadki v naravno okolje ali na cestno infrastrukturo
je inšpektor sam izvedel prekrškovni postopek, če ni šlo za komunalne odpadke je zadevo
odstopil pristojnemu Inšpektoratu Ministrstva za okoljem. V večini primerov so odpadke iz
naravnega okolja po prejemu odločbe inšpektorja odstranili lastniki zemljišč, ki so inšpektorski
zavezanci v primerih, ko ni mogoče identificirati povzročitelja oziroma mu nedvoumno dokazati
prekrška. Neznani povzročitelji so praviloma odložili komunalne odpadke na polje in v gozd.
Brez neposrednega dokaza inšpektor ne more sankcionirati domnevnega povzročitelja
nepravilnega odlaganja komunalnih odpadkov v naravno okolje.
V oktobru in novembru so bili izvedeni pregledi pokopališč zaradi povečane količine odpadkov
ob prazniku, vendar ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, saj so se odpadki s pokopališč redno
odvažali.
Ceste
Na področju izvajanja nadzora cest je Medobčinski inšpektorat v letu 2018 vodil postopke s
področja občinskih cest in varovanja varnega odvijanja prometa. Pravna podlaga za ukrepanje
je Zakon o cestah, Občinska Odlok o občinskih cestah in Odlok o kategorizaciji občinskih cest,
Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu,
Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih
cestah.
Najpogostejši vzroki za postopke s področja občinskih cest so bili:
- razrast vegetacije, ki ovira preglednost v križiščih ali raste v cestni svet občinskih cest,
- poškodovana prometna signalizacija,
- pomanjkljiva prometna signalizacija ob zaporah cest,
- postavitev različnih ovir v cestni svet občinskih cest,
- zasedba javnih površin brez ustreznega soglasja občinske uprave
- posegi na občinske ceste brez ustreznega soglasja občinske uprave
Inšpektor je ukrepal v primerih postavitve enostavnih objektov v varovalnem pasu ceste.
Zavezanci so po prejetih odločbah te objekta ustrezno sanirali ali odmaknili.
V več naseljih v Krajevnih skupnosti Miklavž, Dobrovce in Skoke so bili v inšpektorskem
postopku odrejeni ukrepi obreza dreves, cipres in žive meje, katere so segale v cestni svet
občinske ceste.
Inšpektorski nadzor je ugotovil kar nekaj posegov v cestne površine brez predhodnega soglasja
vzdrževalca in ustrezne cestne zapore.
Na ostalih področjih nadzora kot so: čistoča in urejenost javnih objektov in prostorov
(pokopališča, šole, vrtci, sakralni objekti, športna igrišča), izvajanje zimske službe, oglaševanje,
ni bilo zaznati nepravilnosti.
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Medobčinski inšpektorat je v občini Miklavž na Dravskem polju v letu 2018 opravil naslednje
inšpekcijske preglede in postopke:
REALIZACIJA
2018

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI)

67

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI
ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI)

24

POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN ZIN)

22

OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU
VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU

14

POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU

13

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE

43
2

IZDANI SKLEPI (USTAVITEV POSTOPKA, PODALJŠANJE ROKA, ZAVRŽENJE, …)
SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
IZDANE ODREDBE
ODSTOPI ZADEV

2

DOPISI, ODGOVORI, MNENJA

105

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI

292

PREKRŠKOVNI POSTOPKI
PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA
ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU

1

IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU
USTAVITEV POSTOPKA
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA
IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN

1

IZDAN PLAČILNI NALOG
POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE
SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH
DOPISI, ODGOVORI,…
SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI
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1.10 OBČINA PESNICA
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Pesnica izhaja iz programa dela
Medobčinskega inšpektorata za leto 2018 in temelji na:
-

odloku o ustanovitvi skupnega organa v katerem je določen ključ medsebojnih
obveznosti občin ustanoviteljic in zagotovljene mesečne prisotnosti inšpekcije na
območju občine Pesnica ter na njegovi podlagi sprejetim dogovorom o aktivnostih
inšpekcije sklenjenega z občinsko upravo ter

-

redno načrtovanih aktivnostih, ki so opredeljene glede na dolgoletne izkušnje inšpekcije
pri izvajanju inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti lokalnih skupnosti in nedokončanih
inšpekcijskih postopkov, uvedenih v letu 2016 in 2017 ter aktivnostih, ki so se izvajale
po usmeritvah župana.

Ob tako koncipiranem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na reševanje
prijav, ki so se evidentirale na sedežu občinske uprave občine Pesnica ali pa so bile neposredno
vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. Z rednimi pregledi, v sklopu katerih so se praviloma
štiri krat na mesec pregledali vsi kraji in zaselki na območju občine, pa se je poskušala
zagotavljati potrebna redna prisotnost oz. inšpekcijski nadzor zlasti na področju občinskih
javnih cest in poti, odvajanjem komunalnih in padavinskih odpadnih voda, odlaganja komunalnih
odpadkov, vzdrževanja čistoče na javnih površinah v občini in tudi na drugih področjih
opredeljenih s predpisi.
Komunalne in padavinske odpadne vode
Tako so bili na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda nadaljevani postopki
priključevanja posameznih objektov na javno kanalizacijsko omrežje v Pesnici in Voseku ter
čiščenja grezničnega blata na celotnem območju občine. Velika večina teh postopkov je bila v
letu 2018 končana. Še vedno pa sta odprta 2 postopka v Pesnici, ki bi, glede na odrejene roke,
morala biti končana v prvem polletju letošnjega leta ter 10 postopkov v Voseku in Pernici, od
katerih bodo 3 postopki končani predvidoma v enakih rokih. V ostalih primerih pa se bo moral
upravljavec kanalizacije, zaradi nekoliko zahtevnejše izvedbe teh priključkov s prečrpališči
opredeliti o izvedbi le teh. Inšpekcija namreč ugotavlja, da se je pooblaščeni izvajalec
gospodarske javne službe Nigrad d.d. o takšnem predlogu v letu 2018 že dogovarjal z občino.
Poseben problem na tem področju predstavljajo greznice in zahteva po črpanju grezničnega
blata. Na tem področju je trenutno precejšnja zmeda. Veliko število zavezancev, ki bi jih naj
nadzirala naša inšpekcija namreč v praksi nima zgrajenih in urejenih greznic v skladu z
gradbenim dovoljenjem, še vedno pa je tudi nekaj zavezancev, ki greznice sploh nimajo.
Problem je v tem, da Medobčinski inšpektorat pooblastila za odreditev gradnje in ureditve
greznice v skladu s predpisi sploh nima, državna inšpekcija, okoljska in gradbena, ki pa to
pooblastilo imata, pa tega zaradi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode
iz leta 2016 več ne počneta, saj je po uredbi okoljska inšpekcija zavezana za inšpekcijski nadzor
samo za izvajalca te obvezne gospodarske javne službe. Ker pa se po do sedaj veljavni gradbeni
zakonodaji za individualne stanovanjske objekte uporabna dovoljenja niso zahtevala, je ob
precej pomanjkljivem inšpekcijskem nadzoru sedanje stanje, ki bi naj trajalo do leta 2023
dobesedno nerešljivo.
Poleg tega je potrebno poudariti, da tudi izvajalec predmetne obvezne gospodarske javne službe
nima urejenih potrebnih evidenc o zavezancih in tudi ne izvaja svojih nalog tako, kot mu to nalaga
zgoraj navedena uredba in tudi Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
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Ravnanje z odpadki
Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki je inšpekcija redno vršila nadzor ravnanja s
komunalnimi odpadki, pred vsem v naselju Pesnica ter na območjih centrov krajevnih skupnosti.
Potrebna pozornost pa je bila usmerjena tudi na nadzor divjega odlaganje odpadkov v naravno
okolje zlasti ob občinskih javnih cestah in poteh ter na e-otokih v Pesnici pri Mercatorju oz. občini,
pri nogometnem igrišču v Jakobskem dolu. Pri tem so bile ugotovljene nepravilnosti pred vsem
v zvezi s pobiranjem in praznjenjem posod s komunalnimi odpadki na teh lokacijah, zaradi česar
je bilo izvajalcu javne službe več krat odrejeno dodatno čiščenje lokacij e- otokov in odstranitev
odpadkov. Po odstranitvi e- otoka v Pesnici pri občini se občasno še vedno pojavljajo manjše
količine odpadkov, katere pa JP Snaga sproti odvaža.
Vzdrževanje in varstvo cest
Na področju izvajanja nadzora občinskih javnih cest in poti je inšpekcija, tako kot v preteklih
letih, redno vršila inšpekcijski nadzor predvsem na področju izvajanja rednega vzdrževanja in
posegov v občinske javne ceste in poti. Vendar pri tem posebnih težav in tudi prijav ni bilo
evidentiranih, čeprav je na celotnem območju občine stanje posameznih odsekov cest, še vedno
v zelo slabem stanju. Razen tega inšpekcija ugotavlja, da je na območju občine še vedno
postavljeno veliko število prometnih znakov, ki jih je nujno potrebno zamenjati zaradi tega ker so
popolnoma uničeni, zbledeli in nimajo potrebne odsevnosti. Z namenom odprave te nepravilnosti
je inšpekcija koncem predlagala izvedbo komisijskega pregleda s predstavniki občine in
policijske postaje Šentilj. Ker do realizacije te naloge ni prišlo, bo ta naloga izvedena spomladi
letos.
Sicer pa je inšpekcija dva krat obravnavala problematiko čiščenja in vzdrževanja občinskih cest
ob rekonstrukciji železniške proge Maribor- Šentilj. Zaradi določenih nedoslednosti pri določanju
pogojev uporabe občinskih cest za predmetno gradnjo oz rekonstrukcijo je inšpekcija v dveh
primerih izrekla izvajalcu del Pongrad d.d. in CP Kranj-Gorenjska gradbena družba d.d. opozorili,
povezani s čiščenjem cest in deponiranjem izkopnega gradbenega materiala. Opozorili sta
izvajalca sicer izvršila, vendar se je situacija v začetku leta ponovila na popolnoma enak način.
Tako kot v preteklih letih je tudi v letu 2018 poseben problem na področju cest predstavljalo
veliko število plazov in posedkov na cestah na območju občine, ki so zelo pomanjkljivo označeni
s predpisano prometno signalizacijo. Postavitev potrebne signalizacije v skladu z veljavnim
pravilnikom bo zato, kljub relativno velikim stroškom nabave, postavitve in vzdrževanja teh
zapor, potrebno zagotoviti v novem proračunskem letu in tako zagotoviti potrebno varnost vseh
udeležencev v cestnem prometu, dokler plazovi ne bodo sanirani. Razen tega je potrebno
poudariti, da je na območju občine, zaradi zelo razvejanega cestnega omrežja še vedno precej
kilometrov makadamskih cest in poti, katerih vzdrževanje predstavlja precejšen strošek. Več
odsekov cest, ki so bile zgrajene tudi pred trideset ali več let pa zahteva izvedbo večjih
investicijsko vzdrževalnih del oz. izvedbo del v javno korist, ki jih inšpekcija ne more odrediti,
ampak je njihova rekonstrukcija, v skladu z veljavnim pravilnikom o izvedbi investicijsko
vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist v celoti prepuščena načrtovanju in izvedbi
občine, kot upravljavcu ceste.
Na tem področju moramo ponovno omeniti tudi problematiko zagotovitve prometne varnosti in
ureditve treh nivojskih prehodov na Ranci, ki se vlečejo že več let. Po naših zadnjih informacijah
bo ta problem rešen v sklopu rekonstrukcije železniške proge Maribor – Šentilj, za kar bi naj
Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za železnice v kratkem izvedla ustrezne javne razpise za
ureditev dostopnih cest in poti.
Sicer pa je potrebno na tem področju izpostaviti odlično delo občinske uprave pri kvalitetnih
pregledih in prevzemih izvedenih investicijsko vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist.
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Kot smo že več krat zapisali opravlja te preglede občinska uprava občine Pesnica v celoti v
skladu z veljavno zakonodajo, najboljše od vseh občin, v katerih Medobčinski inšpektorat
opravlja inšpekcijski nadzor.
Gradnja enostavnih objektov
Na področju izvajanja nadzora skladnosti gradnje enostavnih objektov s prostorskimi akti občine
je inšpekcija od uveljavitve Gradbenega zakona s 1.6. 2018 obravnavala le dve zadevi, v katerih
pa ni bilo ugotovljenih kršitev.
Na ostalih področjih inšpekcijskega nadzora opredeljenih s predpisi občine, inšpekcija v letu
2018 ni evidentirala kršitev.
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Medobčinski inšpektorat je v občini Pesnica v letu 2018 opravil naslednje inšpekcijske preglede
in postopke:

REALIZACIJA
2018

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI)

339

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI

14

ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI)

8

POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN ZIN)

4

OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU

2

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU
POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU
IZDANE UREDITVENE ODLOČBE
IZDANI SKLEPI (USTAVITEV POSTOPKA, PODALJŠANJE ROKA, ZAVRŽENJE, …)

4
9

SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE

2

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
IZDANE ODREDBE

9

ODSTOPI ZADEV
DOPISI, ODGOVORI, MNENJA

16

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI

407

PREKRŠKOVNI POSTOPKI
PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA
ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU
USTAVITEV POSTOPKA
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH

5

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA
IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN
IZDAN PLAČILNI NALOG
POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE
SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH
DOPISI, ODGOVORI,…
SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI

5

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI
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1.11 OBČINA RAČE - FRAM
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Rače - Fram je oblikovano na zastavljenih
ciljih , opredeljenih v programu dela za področje Medobčinskega inšpektorata v letu 2018 in
temelji na:
- odloku o ustanovitvi skupnega organa, v katerem je določen ključ medsebojnih
obveznosti občin ustanoviteljic in zagotovljene mesečne prisotnosti inšpekcije na
območju občine Rače - Fram ter na njegovi podlagi sprejetim dogovorom o aktivnostih
inšpekcije, sklenjenega z občinsko upravo ter
- redno načrtovanih aktivnostih, ki so opredeljene glede na dolgoletne izkušnje inšpekcije
pri izvajanju inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti lokalnih skupnosti in nedokončanih
inšpekcijskih postopkov, uvedenih v letu 2017 ter aktivnostih, ki so se izvajale po
usmeritvah občinske uprave.
Inšpekcijski nadzor je bil v poročevalskem letu, kot tudi leta poprej, prioritetno usmerjen v
reševanje prejetih prijav ter v opravljanje rednih inšpekcijskih pregledov, v sklopu katerih so se
praviloma dva krat na mesec pregledali vsi kraji in zaselki na območju občine. Področja
inšpekcijskega nadzora so opredeljena z materialnimi predpisi, ki medobčinsko inšpekcijsko
službo pooblaščajo za ukrepanje in vodenje ustreznih inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov.
V začetku poročevalskega leta so bili uvedeni inšpekcijski postopki v zadevi obveznih priklopov
objektov na javno kanalizacijo omrežje in opustitve obstoječih greznic v naselju Morje. V zvezi s
tem je bilo izdanih 6 inšpekcijskih odločb, ker pa vsi zavezanci niso izvršili naloženega z odločbo
inšpekcije, se v letu 2019 nadaljujejo postopki upravnih izvršb.
Na področju ravnanja s komunalni odpadki je inšpekcija obravnavala nedovoljeno odlaganje
večje količine mešanih komunalnih odpadkov in embalaže na privatnem dvorišču objekta v
Podovi ter zavezancu izrekla več inšpekcijskih ukrepov za odpravo nepravilnosti.
Zaradi nedovoljenega odlaganja in kurjenja odpadkov v Rančah je bil uveden inšpekcijski
postopek, v sklopu katerega je lastnik zemljišča ustrezno odstranil vse nedovoljeno odložene
odpadke in z namestitvijo ograje preprečil nadaljnje odlaganje odpadkov v naravno okolje.
Inšpekcija je obravnavala nekaj primerov nedovoljenega odlaganja odpadkov ob ekoloških
otokih, katere pa je odstranil režijski obrat občine, saj povzročiteljev ni bilo mogoče ugotoviti. Na
Kopivniku je bila obravnavana prijava v zadevi nedovoljenega odlaganja odpadkov ob občinski
cesti, katere pa je domnevni povzročitelj odstranil še pred prihodom inšpektorja na lokacijo.
Inšpekcija je v zadevi nevključenosti v odvoz odpadkov obravnavala lastnika objekta iz Frama,
kateremu je bilo z odločbo odrejeno, da mora pričeti uporabljati storitve javne službe.
Na področju izvajanja nadzora občinskih javnih cest in poti po veljavnem odloku in Zakonu o
cestah ni bilo zaznati povečanja kršitev. Inšpekcija je obravnavala prijavo v zadevi postavitve
ograje v varovalnem pasu občinske ceste brez ustreznega soglasja pristojnega občinskega
organa v naselju Brezula. Zavezanec si je po izdani odločbi inšpektorja pridobil ustrezna
soglasja, zato odstranitev ograje ni bila potrebna. Ugotovljene manjše nepravilnosti na občinskih
cestah so bile odpravljene po izdanem ustnem opozorilu inšpektorja s sodelovanjem režijskega
obrata občine. Tako je vzdrževalec občinskih cest ustrezno skrbel tudi za vegetacijo ob občinskih
cestah, v skladu s predpisi, ki urejajo ceste.
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V skladu s pristojnostmi po novem Gradbenem zakonu, ki je stopil v veljavo 01.06.2018 je
inšpekcija obravnavala problematiko gradnje nadstrešnic za avtomobile v soseski Rače v
nasprotju s prostorskimi akti občine. V zvezi s tem je v primeru enostavnega objekta –
nadstrešnice, katere skupna površina ne presega 20 m2 uvedla ustrezni inšpekcijski postopek
zoper lastnika enostavnega objekta. V primeru gradnje večjih nadstrešnic je inšpekcija zadevo
v pristojno reševanje odstopila gradbeni inšpekciji, saj le-te po Uredbi o razvrščanju objektov,
predstavljajo nezahtevne objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.
Na področju področja oskrbe s pitno vodo, je inšpekcija uvedla dva inšpekcijska postopka zoper
zavezanca – lastnika objektov, ki svojih objektov nista priključila na javno vodovodno omrežje v
naselju Morje. Ob zavezanca sta takoj po posredovanju inšpekcije, pričela z urejanjem potrebne
dokumentacije za priključitev na javno vodovodno omrežje.
Na drugih področjih inšpekcijskega nadzora ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti. Nekajkrat
so se na inšpekcijo obrnili občani v zadevah sanitarnih košenj zaraščenih in zapuščenih parcel,
vendar inšpekcija postopkov v teh primerih ne more uvesti, ker občina nima sprejetega odloka,
ki bi zapovedoval obvezno ravnanje lastnikov zemljišč v zvezi z opravljanjem sanitarne košnje.
Dolgoletna praksa je pokazala, da v veliki večini občani vestno sledijo navodilom inšpekcijske
službe in večji del ugotovljenih nepravilnosti odpravijo že po prvem obisku inšpektorja, zato ni
bilo potrebe po uvedbi večjega števila inšpekcijskih postopkov.
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Po podatkih iz evidence, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so bili v občini
Rače - Fram v letu 2018 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in postopki:
REALIZACIJA
2018

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI)

223

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI
ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI)

10

POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN ZIN)

1

OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU

1

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU

13

POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU

13

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE

9
3

IZDANI SKLEPI (USTAVITEV POSTOPKA, PODALJŠANJE ROKA, ZAVRŽENJE, …)
SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE

1

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
IZDANE ODREDBE
ODSTOPI ZADEV

1

DOPISI, ODGOVORI, MNENJA

5

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI

280

PREKRŠKOVNI POSTOPKI
PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA
ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU
USTAVITEV POSTOPKA
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA
IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN
IZDAN PLAČILNI NALOG
POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE
SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH
DOPISI, ODGOVORI,…
SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI
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1.12 OBČINA RUŠE
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Ruše izhaja, tako kot v drugih občinah, iz
programa dela Medobčinskega inšpektorata za leto 2018 in temelji na:
-

odloku o ustanovitvi skupnega organa v katerem je določen ključ medsebojnih
obveznosti občin ustanoviteljic in zagotovljene mesečne prisotnosti inšpekcije na
območju občine Ruše ter na njegovi podlagi sprejetim dogovorom o aktivnostih
inšpekcije sklenjenega z občinsko upravo ter

-

redno načrtovanih aktivnostih, ki so opredeljene glede na dolgoletne izkušnje inšpekcije
pri izvajanju inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti lokalnih skupnosti in nedokončanih
inšpekcijskih postopkov, uvedenih v letu 2017 ter aktivnostih, ki so se izvajale po
usmeritvah občinske uprave.

Ob tako zastavljenem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na reševanje
prijav, ki so se evidentirale bodisi na sedežu občinske uprave občine Ruše ali pa so bile
neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. Z rednimi pregledi, v sklopu katerih so
se praviloma štiri krat na mesec pregledovala vsa naselja in zaselki na območju občine, pa se
je poskušala zagotavljati potrebna redna prisotnost oz. inšpekcijski nadzor zlasti na področju
občinskih javnih cest in poti, odlaganja komunalnih odpadkov, vzdrževanja čistoče na javnih
površinah v občini in na drugih področjih opredeljenih s predpisi.
Področje ravnanja z odpadki, čistoča na javnih površinah
Na področju ravnanja z odpadki je bila obravnavana obsežna prijava, ki je prispela na občino,
zaradi različnih nepravilnosti na petih lokacijah in sicer od odlaganja odpadkov, do potrebnega
urejanja okolja in sanitarne košnje. Po pregledu vseh lokacij je bilo ugotovljeno, da so prijavo
posredovali udeleženci čistilne akcije, ki pa so vse zadeve že vzorno uredili. Zato si za
požrtvovalno in obsežno delo zaslužijo vso pohvalo in priznanje.
Upravniku večstanovanjskega objekta, bloka K železnici 5 v Bistrici ob Dravi, Indomi d.o.o. je
bila izdana odločba za prestavitev treh zabojnikov za odpadke, ki so postavljeni pri priključku
dveh občinskih cest in sicer iz Vzhodne ulice na ulico K železnici. Zaradi prometne
nepreglednosti postavljeni zabojniki predstavljajo nevarnost za udeležence v cestnem prometu.
Redni inšpekcijski nadzor se je izvajal na področju čistoče javnih površin predvsem okoli javnih
ustanov, na parkiriščih, avtobusnih postajališčih in obeh železniških postajah. Kršitev ni bilo
zaznati. Javne površine v občini Ruše se sproti čistijo in vzdržujejo.
Občinske ceste
Občini Ruše je bila izdana ureditvena odločba za zamenjavo treh izrabljenih prometnih znakov
in to v Bistrici ob Dravi v Logu STOP znak in v Bezeni STOP znak in Andrejev križ, pri nivojskem
križanju občinske ceste z železniško progo. Izdana je bila tudi ustna odredba za asfaltno krpanje
dveh udarnih jam na občinski cesti v Jugovi ulici. Odločba in odredba sta bili v roku izvršeni.
Predlog občana, da se ob vzhodni strani ceste, ki vodi do Zdravstvenega doma v Rušah, postavi
prometni znak »prepovedana ustavitev in parkiranje«, je bil s strani prometne policije zavrnjen,
ker je širina manj kot 3 m, lahko redarji in policisti te voznike kaznujejo, brez prometnega znaka.
Zimska služba je kljub velikim količinam snega, ki je zapadel v kratkih in ponavljajočih časovnih
zaporedjih, delovala zelo dobro, ni bilo pripomb inšpektorja ali prijav občanov. Tudi snežni koli
so bili pravočasno postavljeni.
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Zelene površine, pokopališka dejavnost
Obravnavala se je zadeva, ki je že ponavljajoča, podirajoče se stara hiša v Bezeni, ob njej
gradbeni odpadki in zarasla in zanemarjena parcela.
Lastniku je bil poslan poziv po 29. členu ZIN Zakona o inšpekcijskem nadzoru, da se o zadevi
izjasni in zahteva da opravi na svoji parceli sanitarno košnjo oziroma mulčenje. Ker se
zavezanec na poziv inšpekcije ni odzval, mu je bila izdana ureditvena odločba.
Podirajoča se stara hiša in gradbeni odpadki pa so bili odstopljeni v pristojno reševanje pristojni
inšpekciji IRSOP OE MB – Inšpektoratu RS za okolje in prostor Gradbeni inšpekciji Območni
enoti Maribor.
Opravljali so se redni pregledi športnega parka Ruše, zelo skrbno vzdrževano in urejeno, naravni
»biser« Ruš.
Na pokopališču Ruše so se izvajali redni pregledi, pokopališče je urejeno in čisto ter ni bilo
pripomb. Kesoni in zabojniki se redno praznijo.
Oglaševanje in zasedba javnih površin
Oglaševalskemu podjetju Amicusu je bila ponovno izrečena ustna Odredba, zaradi v neurju
podrtih dveh »jumbo« panojev, na polju v Bezeni. Sledila je pisna Odredba, po kateri je Amicus
najprej prestavil podrto konstrukcijo na rob polja, nato pa izven polja na novo postavil
oglaševalski »jumbo pano«.
Drugih pripomb ali prijav z zadevi oglaševanja in lepljenja plakatov ni bilo.
V Bistrici ob Dravi v Logu je prijaviteljica prijavljala soseda, glede motenja posesti, ki pa se je po
pregledu izkazalo, da je javna površina.
Odvajanja odpadnih in padavinskih voda
Inšpektor Medobčinskega inšpektorata je izdal šest ureditvenih odločb zavezancem, ki imajo
pogoje za priključitev na javno kanalizacijo in to štiri na Vinski poti v Rušah in dva v Bistrici ob
Dravi. Na predlog zavezancev je bilo izdanih dvanajst sklepov za podaljšanje roka za priključitev
na kanalizacijo in sicer devet za Glazerjevo ulico v Rušah, dva v Bistrici ob Dravi in eden v
Lobnici.
Zavezancu v Bezeni, ki mu je bil rok za priključitev na kanalizacijo, že podaljšanj pa priključitve
ponovno še ni izvedel, je bil izdan že tretji sklep o dovolitvi izvršbe, z denarno prisilitvijo.
Izdan je bil tudi sklep o popravi pomote v odločbi Slovenskim železnicam za postajo Ruše.
Na podlagi pisnih poizvedb med inšpektorjem in Nigradom, d.d. so se spremljala dogajanja na
terenu in obveščanja, kateri zavezanci so se že priključili na kanalizacijo.
V letu 2018 se je na javno kanalizacijsko omrežje v občini Ruše priključilo dvanajst zavezancev
in to 5 v Rušah na Vinski poti in železniška postaja Ruše ter 6 v Bistrici ob Dravi.
V letu 2019 bi se v Občini Ruše moralo priključiti na javno kanalizacijo devetintrideset
zavezancev, katerim so bile izdane ureditvene odločbe.
Dva zavezanca pa sta na podlagi pisnih pozivov pri Nigradu, d.d. naročila praznjenje in čiščenje
greznice.

51

Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2018

Obravnavana je bila tudi prijava stekanja odpadnih voda na planinsko pot na Lobnici. Po pisnem
pozivu povzročitelju in zaslišanju ter večkratnem pregledu na terenu je bilo ugotovljeno, da se je
to dogajalo ko je povzročitelj redil ovce in je zaradi obilnih padavin
narasel nivo odpadne vode v greznic, kamor so se stekale odpadne vode iz hleva. Ovčje rejo je
nato opustil tudi zato, ker so mu potepuški in naščuvani psi napadali drobnico.
Druge zadeve
Prijava zoper poseg v cestni svet državne ceste, z zasaditvijo dreves v Bistrici ob Dravi je bila
odstopljena v pristojno reševanje Inšpektoratu RS za državne ceste.
Inšpektor Medobčinskega inšpektorata je po uradni dolžnosti, v skladu z določbami
Stanovanjskega zakona, prijavil Stanovanjski inšpekciji večstanovanjski objekt v Glaserjevi ulici,
v Rušah, ki nima upravnika. Etažni lastniki pa na podlagi izdanih odločb ne kažejo interesa, da
bi se priključili na javno kanalizacijsko omrežje.
Inšpektor Medobčinskega inšpektorata Maribor je aktivno sodeloval na sejah Varnostnega
sosveta občine Ruše in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Ruše.
Varnostnemu sosvetu je bil podan pisni plan dela Medobčinskega inšpektorata za leto 2018.

52

Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2018

Po podatkih iz aplikacije, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so bili v občini
RUŠE, v letu 2018 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in postopki:
REALIZACIJA
2018

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI

286

PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI)
TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI
ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI)

7

POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN ZIN)

1

OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP

3

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU

1

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU
POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU

3

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE

10

IZDANI SKLEPI (USTAVITEV POSTOPKA, PODALJŠANJE ROKA, ZAVRŽENJE, …)

15

SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE

2

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
IZDANE ODREDBE

5

ODSTOPI ZADEV

3

DOPISI, ODGOVORI, MNENJA

16

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI

352

PREKRŠKOVNI POSTOPKI
PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA
ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU
USTAVITEV POSTOPKA
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA
IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN
IZDAN PLAČILNI NALOG
POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE
SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH
DOPISI, ODGOVORI,…
SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI
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1.13 OBČINA SELNICA OB DRAVI
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Selnica ob Dravi izhaja iz programa dela
Medobčinskega inšpektorata za leto 2018 in temelji na:
-

odloku o ustanovitvi skupnega organa v katerem je določen ključ medsebojnih
obveznosti občin ustanoviteljic in zagotovljene mesečne prisotnosti inšpekcije na
območju občine Selnica ob Dravi ter na njegovi podlagi sprejetim dogovorom o
aktivnostih inšpekcije sklenjenega z občinsko upravo ter

-

redno načrtovanih aktivnostih, ki so opredeljene glede na dolgoletne izkušnje inšpekcije
pri izvajanju inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti lokalnih skupnosti in nedokončanih
inšpekcijskih postopkov, uvedenih v letu 2018 ter aktivnostih, ki so se izvajale po
usmeritvah občinske uprave.

Ob tako zasnovanemu programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na
reševanje prijav, ki so se evidentirale bodisi na sedežu občinske uprave občine Selnica ob Dravi
ali pa so bile neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. Z rednimi pregledi, v
sklopu katerih so se praviloma štiri krat na mesec pregledali vsi kraji in zaselki na območju
občine, pa se je poskušala zagotavljati potrebna redna prisotnost oz. inšpekcijski nadzor zlasti
na področju občinskih javnih cest in poti, odlaganja komunalnih odpadkov, vzdrževanja čistoče
na javnih površinah v občini in drugih področjih opredeljenih s predpisi.
Področje ravnanja z odpadki
Inšpekcijski nadzor ravnanja z odpadki se je izvajal z rednimi in kontrolnimi pregledi.
Na razgledni točki na Sv. Duhu na Ostrem vrhu je inšpekcija obravnavala nedovoljeno odlaganje
gradbenih odpadkov, zato je bila zadeva odstopljena v pristojno reševanje IRSOP OE MB Inšpektoratu RS za okolje in prostor Območna enota Maribor, gradbeni inšpekciji, Partizanska
cesta 47, Maribor, ki je pristojna za gradbene odpadke.
Šele v mesecu maju so bili ti odpadki odstranjeni, površina pa poravnana in posejana s travo.
Prijava policije o uvedbi postopka o prekršku, zoper kršitelja v Spodnji Selnici, ki je s kurjenjem
bioloških odpadkov povzročil onesnaževanje zraka, je bila odstopljena v pristojno reševanje
IRSOP OE MB. Saj lokalna skupnost nima predpisov, ki bi urejali onesnaževanje zraka.
Javne površine so bile redno vzdrževane in čiste zato ni bilo potrebnih ukrepanj.
Vzdrževanje občinskih cestah
Na področju vzdrževanja občinskih cest so bile Občini Selnica ob Dravi izdane tri pisne odredbe
in sicer:
- za odstranitev vseh dopolnilnih tabel »cona umirjenega prometa«, ki so bile pritrjene pod
prometnimi znaki omejitev hitrosti 30 km/h, kar je bilo v nasprotju s Pravilnikom o
prometni signalizacijo in prometni opremi na cestah (Ur. list RS, št. 99/15)
- poravnava grbin in vdrtin na strmi makadamski cesti, ki vodi od podružnične Osnovne
šole in vrtca Sv. Duh na Ostrem vrhu, na prednostno občinsko cesto LC št. 363041
- zamenjava neveljavnega prometnega znaka na zgoraj citirani občinski cesti
Podano je bilo tudi pisno mnenje o nujnosti postavitve prometnega ogledala na Jabolčni poti in
postavitev prometne signalizacije in hitrostne ovire, v slepi ulici pri »Slomškovem domu« v
Selnici.
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Z zgroženostjo je bilo zaznano, da je brezvestna oseba ukradla protirosno prometno ogledalo,
ki je bilo postavljeno na glavni občinski cesti in je služilo kot preglednost z leve strani s strme
makadamske ceste, ki se s podružnične šole in vrtca na Sv. Duhu na Ostrem vrhu, priključi na
glavno cesto. To je skrajno zavrženo dejanje, saj gre za varnost predšolskih otrok in šolarjev.
Občina Selnica ob Dravi je krajo prijavila Policiji, ki zadevo preiskuje.
Izvajali so se redni inšpekcijski pregledi vzdrževanja občinskih cest in čistoče ob njih, tako v
naselju Selnica kot tudi v vseh ostalih zaselkih.
Kljub velikim količinam zapadlega snega v kratkoročnem obdobju minule zime, pripomb na
delovanje zimske službe ni bilo.
Zelene površine, pokopališka dejavnost
V Občini Selnica ob Dravi so zelene površine primerno urejene in vzdrževane. Obravnavani sta
bili dve prijave živih mej in grmovnic, ki so ovirale prometno preglednost. Zadevi sta se uredili s
posegom upravljavca oziroma vzdrževalca občinskih cest.
Pokopališči v Selnici in na Sv. Duhu na Ostrem vrhu sta vzdrževani, kesona na selniškem
pokopališču se redno praznita, kakor tudi zabojnika na pokopališču na Sv. Duhu. V dveh primerih
je inšpektor posredoval, ko sta bila zabojnika na Sv. Duh, prepolna.
Oglaševanje in zasedba javnih površin
Na področju oglaševanja so se izvajali inšpekcijski pregledi avtobusnih postajališč, kjer se
plakatiranje izvaja. Oglaševalci so s plakati oglaševali samo na starih lesenih avtobusnih
postajališčih, kjer je plakatiranje dovoljeno.
Na novih avtobusnih postajališčih, kršitev plakatiranja ni bilo zaznati.
Področje odvajanja odpadnih in padavinskih voda
Na področju odvajanja odpadnih in padavinskih voda ni bilo prijav in ne potrebnih inšpekcijskih
ukrepanj.
Sicer pa je inšpektor Medobčinskega inšpektorata je o svojem delu za leto 2017 poročal na sejah
Odbora za gospodarstvo in seji Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi.
V planu za leto 2019 so še vedno:
- nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega omrežja
- preplastitev športnega igrišča in obnova fasade na podružnični Osnovni šoli v Gradišču
na Kozjaku
- protiprašna ureditev prostora pred podružnično Osnovno šolo in vrtcem na Sv. Duhu na
Ostrem vrhu; kakor tudi ureditev obeh nevarnih makadamskih cest, ki peljeta skozi gozd
do šole in vrtca.
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Po podatkih iz aplikacije, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so bili v občini
SELNICA OB DRAVI, v letu 2018 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in postopki:
REALIZACIJA
2018

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI

211

PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI)
TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI
ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI)

5

POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN ZIN)
OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU

2

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU
POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU

1

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE
IZDANI SKLEPI (USTAVITEV POSTOPKA, PODALJŠANJE ROKA, ZAVRŽENJE, …)
SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
IZDANE ODREDBE

4

ODSTOPI ZADEV

5

DOPISI, ODGOVORI, MNENJA

9

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI

237

PREKRŠKOVNI POSTOPKI
PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA
ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU
USTAVITEV POSTOPKA
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA
IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN
IZDAN PLAČILNI NALOG
POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE
SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH
DOPISI, ODGOVORI,…
SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI
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1.14 OBČINA SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH

Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Sveta Ana v Slovenskih goricah je tako kot
v ostalih občinah pripravljeno v skladu s programom dela za leto 2018 in temelji na:
-

odloku o ustanovitvi skupnega organa v katerem je določen ključ medsebojnih
obveznosti občin ustanoviteljic in zagotovljene mesečne prisotnosti inšpekcije na
območju občine Svete Ane v Slovenskih goricah ter na njegovi podlagi sprejetim
dogovorom o aktivnostih inšpekcije z občinsko upravo in

-

redno načrtovanih aktivnostih, ki so opredeljene glede na dolgoletne izkušnje inšpekcije
pri izvajanju inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti lokalnih skupnosti in nedokončanih
inšpekcijskih postopkih, uvedenih v letu 2017 ter aktivnostih, ki so se izvajale po
usmeritvah občinske uprave.

Ob tako zastavljenem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na reševanje
prijav, ki so se evidentirale bodisi na sedežu občinske uprave občine Sv. Ana ali pa so bile
neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. S tako imenovanimi rednimi pregledi,
v sklopu katerih so se praviloma dva krat na mesec pregledali vsi kraji in zaselki na območju
občine, pa se je poskušala zagotavljati potrebna redna prisotnost oz. inšpekcijski nadzor zlasti
na področju nadzora občinskih javnih cest in poti, odlaganja komunalnih odpadkov, odvajanja
odpadnih voda, vzdrževanja čistoče na javnih površinah v občini in tudi na drugih področjih
opredeljenih z državnimi in tudi s predpisi občine.
S tem v zvezi moramo omeniti, da je s 1.6.2018 stopil v veljavo novi Gradbeni zakon, s katerim
je pristojnost izvajanja inšpekcijskega nadzora nad ugotavljanjem skladnosti gradnje enostavnih
in manj zahtevnih objektov, vzdrževalnimi deli in vzdrževalnimi deli v javno korist s prostorskimi
akti občin, prenesena na občinske inšpekcije. Z uveljavitvijo tega zakona zaenkrat na območju
občine Sv. Ana v Slovenskih goricah še ni prišlo do nobenih negativnih posledic, saj je bil primer
katerega je inšpekcija obravnavala na območju Kremberka zelo enostaven. Za pričakovati pa je,
da bo število primerov in zahtevnost posameznih zadev iz tega naslova v prihodnje naraščala,
za kar bo nujno potrebno zagotoviti ustrezno število novih inšpektorjev. Pri tem je potrebno
opozoriti, da bo ob morebitnem rušenju posameznih objektov zgrajenih v nasprotju z gradbenim
zakonom oz. prostorskimi akti občine potrebno zagotoviti finančna sredstva in tudi izvajalca
rušitev v skladu s predpisi o javnem naročanju.
Ob tem naj omenimo tudi novosti na področju spodbijanje razvoja turizma in pobiranja turistične
in promocijske takse, čeprav sta na območju občine Sv. Ana v Slovenskih goricah, po podatkih
AJPES-a le dva zavezanca, ki se ukvarjata s sobodajalstvom oziroma nočitvami. Za razliko od
gradbenega zakona, ki bo torej od občinskih uprav in občinskih inšpekcij v prihodnje zagotovo
zahteval drugačen in bistveno večji angažma pri reševanju zgoraj navedene problematike, bo
vzpostavitev aplikacije E-Turizem s 1.1.2018, s strani AJPES-a, bistveno prispevala k ureditvi
precej neurejenega stanja na tem področju v preteklosti.
Sicer pa inšpekcija v letu 2018 na območju občine Sv Ana ugotavlja, da je bil nivo zagotavljanja
čistoče in urejenosti javnih površin v naseljih Sveta Ana in Lokavec, tako kot v preteklih letih
zelo dober.
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Podobno stanje inšpekcija ugotavlja tudi na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.
Vztrajanje na vključenosti vseh gospodinjstev in tudi počitniških objektov na območju občine Sv.
Ana v Slovenskih goricah v sistem ravnanja z odpadki je pripeljalo do tega, da se je divje
odlaganje odpadkov zmanjšalo do te mere, da je inšpekcija v letu 2018 ni obravnavala prijav iz
naslova divjega odlaganja komunalnih odpadkov. Bile pa so obravnavane 3 zadeve, povezane
z vključitvijo zavezancev v sistem ravnanja z odpadki.
Tudi na področju odvajanja komunalnih odpadnih voda inšpekcija ugotavlja, da izvajanje nalog
predmetne javne službe poteka v zadovoljivem nivoju, podobno kot v ostalih občinah v
Slovenskih goricah, kljub temu, da občina zaenkrat še ne zagotavlja celovitega izvajanja
predmetne gospodarske javne službe, ki ga zahtevata veljavna uredba in občinski odlok za
čiščenje odpadnih voda in še posebej za čiščenje in odstranjevanje grezničnega blata, na
predpisana 3 leta. Zato bo potrebno čim prej povzeti potrebne aktivnosti in tako zagotoviti črpanje
grezničnega blata za vse dejanske zavezance, saj obstaja velika verjetnost, da bo po poteku
roka za izgradnjo malih čistilnih naprav leta 2023, le ta ponovno podaljšan.
Na področju vzdrževanja in varstva občinskih javnih cest in poti, ki predstavlja zelo pomemben
segment nalog povezanih z odškodninsko odgovornostjo upravljavca in vzdrževalca občinskih
javnih cest se ugotavlja, da so se predmetna redna vzdrževalna dela izvajala na celotnem
območju občine v skladu s programom letnega vzdrževanja, na zadovoljivem nivoju. Poleg tega
je potrebno ugotoviti tudi, da ob rekonstrukciji državne ceste po dolini Zg. Ščavnice, na odseku
od križišča državne in lokalne ceste proti Ledineku do Simoničeve kapelice oziroma državne
ceste R II na Dražen Vrhu, ni bilo zaznati nobenih težav povezanih s postavitvijo signalizacij.
Sicer pa je bilo na tem področju v Ledineku izrečeno opozorilo zavezancu zaradi onesnaženja
ceste pri obdelovanju kmetijskih zemljišč. Dvema strankama v Žicah oziroma na Zg. Ročici je
bil odrejen obrez okrasnega grmičevja, ki je zaradi razraščenosti začelo segati v svetli profil
ceste. Na cesti Lokavec - Rožengrunt, na območju Lokavca, pa je bila odrejena sanacija
poškodovanih bankin nastalih zaradi podiranja in spravila lesa iz gozdov s katerimi upravlja
Sklad kmetijskih zemljišč.
Na ostalih področjih nadzora, kot je oglaševanje, zasedba javnih površin brez soglasja občinske
uprave in podobno ni bilo zaznati nepravilnosti. Bila pa je Inšpekciji RS za okolje in prostor
posredovana prijava onesnaženja potoka po dolini Ledineka z gnojnico.
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V občini Sv. Ana v Slovenskih goricah so bili v letu 2018 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi
in postopki:
REALIZACIJA
2018

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI)

129

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI

4

ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI)

2

POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN ZIN)
OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU

1

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU
POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU
IZDANE UREDITVENE ODLOČBE

1

IZDANI SKLEPI (USTAVITEV POSTOPKA, PODALJŠANJE ROKA, ZAVRŽENJE, …)
SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE

1

DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
IZDANE ODREDBE

2

ODSTOPI ZADEV

1

DOPISI, ODGOVORI, MNENJA

3

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI

144

PREKRŠKOVNI POSTOPKI
PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA
ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU
USTAVITEV POSTOPKA
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH

2

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA
IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN
IZDAN PLAČILNI NALOG
POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE
SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH
DOPISI, ODGOVORI,…
SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI

2

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI
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1.15 OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Svet Jurij v Slovenskih goricah izhaja tako
kot v preteklih letih iz programa dela Medobčinskega inšpektorata za leto 2018 in temelji na:
-

odloku o ustanovitvi skupnega organa v katerem je določen ključ medsebojnih
obveznosti občin ustanoviteljic in zagotovljene mesečne prisotnosti inšpekcije na
območju občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah ter na njegovi podlagi sprejetim
dogovorom o aktivnostih inšpekcije sklenjenega z občinsko upravo ter

-

redno načrtovanih aktivnostih, ki so opredeljene glede na dolgoletne izkušnje inšpekcije
pri izvajanju inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti občine in nedokončanih inšpekcijskih
postopkov, uvedenih v letu 2017 ter aktivnostih, ki so se izvajale po usmeritvah občinske
uprave.

Ob tako zastavljenem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen predvsem na reševanje
prijav, ki so se evidentirale bodisi na sedežu občinske uprave občine Sv. Jurij ali pa so bile
neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. Z rednimi pregledi, v sklopu katerih so
se praviloma dvakrat na mesec pregledali vsi kraji in zaselki na območju občine, pa se je
poskušala zagotavljati potrebna redna prisotnost oz. inšpekcijski nadzor, zlasti na področju
vzdrževanja občinskih javnih cest in poti, odlaganja komunalnih odpadkov, odvajanja
komunalnih in padavinskih odpadnih voda, vzdrževanja čistoče na javnih površinah v občini in
drugih področjih opredeljenih z občinskimi in državnimi predpisi.
S tem v zvezi moramo omeniti, da je s 1.6.2018 stopil v veljavo novi Gradbeni zakon, s katerim
je pristojnost izvajanja inšpekcijskega nadzora nad ugotavljanjem skladnosti gradnje enostavnih
in manj zahtevnih objektov, vzdrževalnimi deli in vzdrževalnimi deli v javno korist s prostorskimi
akti občin, prenesena na občinske inšpekcije. Ker gre v teh zadevah praviloma za zahtevne
postopke, za katere se obvezno izreče ukrep odstranitve in hkrati z vročitvijo odločbe tudi vpis
potrebnih zaznamb v zemljiško knjigo ocenjujemo, da bodo morale občine zagotoviti tudi
potrebna finančna sredstva in preko javnih naročil tudi izvajalce za odstranitev takšnih nelegalno
zgrajenih enostavnih objektov. Dejstvo pa je, da z uveljavitvijo tega zakona v letu 2018 na
območju občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah še ni prišlo do uvedbe nobenega inšpekcijskega
postopka, saj inšpekcija iz tega naslova ni prejela nobene prijave, pobude ali drugega obvestila.
Ob tem naj omenimo tudi novosti na področju spodbijanje razvoja turizma in pobiranja turistične
in promocijske takse, čeprav je na območju občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah, po podatkih
AJPES-a le en zavezanec, ki se ukvarjata s sobodajalstvom oz. nočitvami. Ker navedeni
zavezanec v preteklem obdobju ni vodil predpisanih evidenc v knjigi nastanitvenih obratov, bo
inšpekcija v začetku letošnjega leta opravila pregled in izrekla potrebne ukrepe za odpravo
predmetne nepravilnosti in vzpostavitev zakonitega stanja.
Za razliko od gradbenega zakona, ki bo torej od občinskih uprav in občinskih inšpekcij v
prihodnje zagotovo zahteval drugačen in bistveno večji angažma pri reševanju zgoraj navedene
problematike, bo vzpostavitev aplikacije E-Turizem s 1.1.2018, s strani AJPES-a, bistveno
prispevala k ureditvi precej neurejenega stanja na tem področju v preteklosti.
Na področju odvajanja komunalnih odpadnih voda inšpekcija ugotavlja, da izvajanje nalog
predmetne javne službe poteka na enak način, kot v ostalih občinah v Slovenskih goricah, v
zadovoljivem obsegu, kljub temu, da se zaenkrat še ne zagotavlja celovitega izvajanja
predmetne gospodarske javne službe, ki ga zahtevata veljavna uredba in občinski odlok za
čiščenje odpadnih voda in še posebej za čiščenje in odstranjevanje grezničnega blata, na
predpisana 3 leta. Zato bo potrebno čim prej povzeti potrebne aktivnosti in tako zagotoviti
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črpanje grezničnega blata za vse zavezance, saj obstaja velika verjetnost, da bo po poteku roka
za izgradnjo malih čistilnih naprav leta 2023, le ta ponovno podaljšan.
Pri tem je potrebno opozoriti, na problematiko zavezancev, ki nimajo greznic urejenih v skladu
predpisi ter na zavezance, katerih greznice so neskladno zgrajene, zgrajene so torej v nasprotju
z gradbenim dovoljenjem. Je pa še vedno tudi nekaj zavezancev, ki greznic sploh nimajo.
Problem pa je v tem, da Medobčinski inšpektorat pooblastila za odreditev gradnje in ureditve
greznice v skladu s trenutno veljavnimi predpisi sploh nima, državna inšpekcija, okoljska ali
gradbena, ki pa to pooblastilo imata pa tega zaradi zgoraj navedene uredbe več ne počneta. Ker
pa se po do sedaj veljavni gradbeni zakonodaji za individualne stanovanjske objekte uporabna
dovoljenja niso zahtevala je ob precej pomanjkljivem inšpekcijskem nadzoru v preteklem
obdobju, sedanje stanje, ki bi naj trajalo do leta 2023, dobesedno nerešljivo. Na to problematiko
smo že lansko leto opozarjali pristojno ministrstvo, vendar do pozitivnih premikov na tem
področju ni prišlo.
Popolnoma drugačno stanje je na področju izvajanja nadzora nad ravnanjem s komunalnimi
odpadki. Izvedba potrebnih inšpekcijskih postopkov pri vključevanju gospodinjstev v sistem
ravnanja s komunalnimi odpadki in vztrajanje na vključenosti vseh gospodinjstev oz. lastnikov
stanovanjskih, počitniških in tudi poslovnih objektov na območju občine Sv. Jurij v Slovenskih
goricah v sistem ravnanja z odpadki je pripeljalo do tega, da se je divje odlaganje odpadkov v
naravno okolje zmanjšalo do te mere, da je inšpekcija v letu 2018 ni obravnavala tovrstnih
kršitev.
Podobno stanje je bilo tudi na področju izvajanja inšpekcijskega nadzora nad vzdrževanjem in
varstvom občinskih javnih cest in poti. Na tem področju inšpekcija ugotavlja, da so se redna
vzdrževalna dela na občinskih javnih cest in poteh tekom leta v zimskem in tudi letnem času
izvajala v potrebnem obsegu, pri čemer je bilo vzdrževanje vegetacije ob javnih cestah in poteh
skozi celo leto na zelo visokem nivoju. To dokazuje dejstvo, da inšpekcija s strani občanov oz.
udeležencev cestnega prometa ni prejela nobene prijave zaradi slabega vzdrževanja cest.
Bilo pa je obravnavana prijava obreza in obsekovanja vejevja na drevesih ob javni cesti v
Jurovskem dolu, od pošte oz. trgovine Mercator v smeri proti pokopališču. Prav tako je inšpekcija
obravnavala zasutja odvodnih jarkov z nanosi zemljine s kmetijskih površin na območju Zg.
Partinja in Varde ob močnem deževju v začetku maja 2018. Gre za znano problematiko oranja
in obdelave kmetijskih zemljišč ob javnih cestah in poteh, ki zlasti ob močnejših padavinah
povzročajo na občinskih javnih cestah veliko škodo. Na tem področju kaže omeniti, da je občina,
ob upoštevanju opozoril inšpekcije v letu 2017, v letu 2018 začela s postavitvijo varnostnih –
odbojnih ograj na posameznih, najbolj kritičnih odsekih javnih cest in poti na območju občine.
Tudi na področju vzdrževanja čistoče na javnih površinah inšpekcija ugotavlja je bila čistoča na
le teh, z redno angažiranostjo Režijskega obrata, na zadovoljivem nivoju.
Drugih nepravilnosti, na ostalih področjih izvajanja inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti občine
Sveti Jurij v Slovenskih goricah, inšpekcija ni obravnavala. Potrebno pa je poudariti zelo dobro
sodelovanje inšpekcije s policijo in tudi z občinsko upravo, ki je praviloma potekalo z izmenjavo
informacij o zaznanih nepravilnostih ob rednih obiskih na sedežu občinske uprave.
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V občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah so bili v letu 2018 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi
in postopki:

REALIZACIJA
2018

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI)

112

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI

2

ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI)

3

POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN ZIN)
OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU

2

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU
POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU
IZDANE UREDITVENE ODLOČBE
IZDANI SKLEPI (USTAVITEV POSTOPKA, PODALJŠANJE ROKA, ZAVRŽENJE, …)
SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
IZDANE ODREDBE

2

ODSTOPI ZADEV

1

DOPISI, ODGOVORI, MNENJA

1

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI

123

PREKRŠKOVNI POSTOPKI
PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA
ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU
USTAVITEV POSTOPKA
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH

2

IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA
IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN
IZDAN PLAČILNI NALOG
POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE
SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH
DOPISI, ODGOVORI,…
SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI
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1.16 OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Sveta Trojica izhaja iz programa dela za
leto 2018, kateri temelji na Odloku o ustanovitvi skupnega organa, kjer je določen ključ
obveznosti in s tem posledično tudi mesečne prisotnosti občinskega inšpektorja in na
predvidenih aktivnostih, katere se določijo glede na vodenje postopkov iz prejšnjih let, skupnega
dogovora o aktivnostih med Občinsko upravo občine Sveta Trojica in inšpekcijo ter splošnim
navodilom Občinske uprave občine Sveta Trojica tekom leta.
Program inšpekcijskega nadzora je sestavljen iz obravnavanja prejetih prijav o nepravilnostih s
strani občanov in drugih subjektov ter rednega nadzora na območju občine Sveta Trojica.
Področje ravnanje z odpadki in čistoča na javnih površinah
Medobčinski inšpektorat na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, ob rednih inšpekcijskih
pregledih na nadzorovanem območju ni ugotovil večjih nepravilnosti, saj gospodinjstva odpadke
vestno ločujejo po posameznih frakcijah in jih odlagajo v primerne posode za odpadke. Ob rednih
inšpekcijskih pregledih lokacij za ločeno zbiranje odpadkov ni bilo ugotovljeno nepravilnosti, saj
pooblaščeni izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Sveta
Trojica, podjetje Saubermacher, redno skrbi za odvoz ločenih frakcij odpadkov ter dokaj redno
vzdržuje čistočo na lokacijah za ločeno zbiranje odpadkov.
Na prejeto prijavo o nedovoljenem odlaganju raznih odpadkov na plato za peso v naselju Spodnji
Porčič je bil opravljen inšpekcijski pregled, kjer pa ob pregledu odloženih odpadkov, na kraju ni
bilo najdenih dokaznih materialov o kršiteljih nedovoljenega odlaganja odpadkov, zato je bilo
podjetju Žipo izrečeno opozorilo za odstranitev odpadkov v skladu z Zakonom o varstvu okolja.
Ob kontrolnem inšpekcijskem pregledu je bilo ugotovljeno, da je plato očiščen, vsi nezakonito
odloženi odpadki pa odstranjeni.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nad vzdrževanjem čistoče na javnih površinah na
območju občine Sveta Trojica, ob rednih inšpekcijskih pregledih ni bilo ugotovljenih in zaznanih
nobenih kršitev občinskih predpisov, zato, ni bilo potrebno inšpekcijsko ukrepanje, saj je bila
okolica javnih objektov in ustanov čista in urejena prav tako pa so bile čiste in urejene tudi ostale
javne površine.
Področje vzdrževanja in nadzora na občinskih cestah
Na področju nadzora občinskih cest in javnih poti se je izvajal redni inšpekcijski nadzor predvsem
na področju izvajanja rednega vzdrževanja občinskih cest in poti in nadzor nad nedovoljenimi
posegi v obcestni svet občinskih cest in poti na območju občine Sveta Trojica. Medobčinski
inšpektorat je ob rednih inšpekcijskih pregledih občinskih cest in javnih poti na področju rednega
vzdrževanja ugotovil, da Režijski obrat občine Sveta Trojica, zelo dobro opravlja svoje delo, saj
so bile občinske ceste in poti dobro vzdrževane tako, da ni bilo inšpekcijsko ukrepanje ni bilo
potrebno.
Medobčinski inšpektorat je uspešno ukrepal z izrečenimi ustnimi opozorili lastnikom parcel
zaradi razraščanja vegetacije v obcestni svet občinske ceste v naselju Spodnja Senarska in
naselju Zgornji Porčič, saj je bilo ob kontrolnih inšpekcijskih pregledih na kraju samem
ugotovljeno, da so lastniki parcel obrezali razraščeno vegetacijo, ki je posegala v obcestni svet
občinske ceste.
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Medobčinski inšpektorat je opravil tudi izredni inšpekcijski nadzor nad rabo javne površine v času
prireditve »Jesensko žegnanje« v centru Svete Trojice, kjer pa ob inšpekcijskem nadzoru ni bilo
ugotovljeno kršitev nedovoljene rabe javne površine.
Področje vzdrževanja javnih zelenih površin in pokopališča
Pri inšpekcijskem nadzoru javnih zelenih površin okoli osnovne šole, otroškega vrtca in ostalih
javnih objektov na območju občine Sveta Trojica, Medobčinski inšpektorat ni ugotovil kršitev, saj
so bile javne zelene površine redno košene, primerno vzdrževane in lepo urejene.
Ob inšpekcijskem nadzoru pokopališča pri opravljenih rednih inšpekcijskih pregledih, ni bilo
ugotovljenih kršitev, saj je bilo pokopališče primerno urejeno in vzdrževano, urejena in
vzdrževana pa je bila tudi okolica pokopališča. Zaradi navedenega ni bilo potrebno inšpekcijsko
ukrepanje.
Področje oglaševanja in plakatiranja
Ob rednem opravljanju inšpekcijskega nadzora na področju nedovoljenega plakatiranja in
nepravilnega oglaševanja predvsem po avtobusnih nadstrešnicah na območju občine Sveta
Trojica ob inšpekcijskih pregledih ni bilo zaznanih in ugotovljenih kršitev, zato ni bilo potrebnega
inšpekcijskega ukrepanja, saj je bilo obstoječe oglaševanje in plakatiranje izvedeno v skladu z
občinskim predpisom.
Ostalo
Na prejeto prijavo glede nepravilnosti priklopa stanovanjskega objekta v naselju Sveta Trojica,
kateri je še vedno delno priključen na del stare opuščene kanalizacije, ki so jo pred izgradnjo
javnega kanalizacijskega omrežja zgradili stanovalci sami, je Medobčinski inšpektorat opravil
poizvedbo na Občinskem uradu občine Sveta Trojica in pri pooblaščenem izvajalcu podjetju AGJ
in ugotovil, da je bilo v drugi polovici leta 2017 s strani lastnika stanovanjskega objekta, občine
in izvajalca podjetja AGJ izvedeno čiščenje dela opuščene kanalizacije in tudi izveden priključek
stanovanjskega objekta na javno kanalizacijsko omrežje. Prav tako je bil s strani Medobčinskega
inšpektorata opravljen inšpekcijski pregled in na kraju samem ugotovljeno, da je stanovanjski
objekt priključen na javno kanalizacijsko omrežje v skladu s predpisi. O ugotovitvah v predmetni
zadevi je bil pisno obveščen tako prijavitelj kot Občinski urad občine Sveta Trojica.
Medobčinski inšpektorat je obravnaval vse prijave ter s predstavniki Občinske uprave občine
Sveta Trojica uspešno sodeloval in sproti reševal nastalo problematiko.
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Po podatkih iz aplikacije, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so bili v letu 2018
opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in postopki:
REALIZACIJA
2018

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI)

135

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI

1

ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI)

6

POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN ZIN)
OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU

5

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU
POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU

2

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE
IZDANI SKLEPI (USTAVITEV POSTOPKA, PODALJŠANJE ROKA, ZAVRŽENJE, …)
SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
IZDANE ODREDBE

1

ODSTOPI ZADEV
DOPISI, ODGOVORI, MNENJA

7

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI

157

PREKRŠKOVNI POSTOPKI
PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA
ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU
USTAVITEV POSTOPKA
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA
IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN
IZDAN PLAČILNI NALOG
POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE
SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH
DOPISI, ODGOVORI,…
SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI
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1.17 OBČINA STARŠE
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Starše je oblikovano na zastavljenih ciljih ,
opredeljenih v programu dela za področje Medobčinskega inšpektorata v letu 2018 in temelji
na:
- odloku o ustanovitvi skupnega organa, v katerem je določen ključ medsebojnih
obveznosti občin ustanoviteljic in zagotovljene mesečne prisotnosti inšpekcije na
območju občine Starše ter na njegovi podlagi sprejetim dogovorom o aktivnostih
inšpekcije, sklenjenega z občinsko upravo ter
- redno načrtovanih aktivnostih, ki so opredeljene glede na dolgoletne izkušnje inšpekcije
pri izvajanju inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti lokalnih skupnosti in nedokončanih
inšpekcijskih postopkov, uvedenih v letu 2017 ter aktivnostih, ki so se izvajale po
usmeritvah občinske uprave.
Inšpekcijski nadzor je bil v poročevalskem letu, kot tudi leta poprej, prioritetno usmerjen v
reševanje prejetih prijav, ter opravljanje rednih inšpekcijskih pregledov, v sklopu katerih so se
praviloma dva krat na mesec pregledali vsi kraji in zaselki na območju občine. Področja
inšpekcijskega nadzora so opredeljena z materialnimi predpisi, ki medobčinsko inšpekcijsko
službo pooblaščajo za ukrepanje in vodenje ustreznih inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov.
Na področju odlaganja odpadkov je inšpektorat obravnaval več prijav v zadevah odlaganja
nevarnih odpadkov v gozdove ob lokalni cesti v Prepoljah ter z ugotovitvami seznanil pristojno
državno inšpekcijo. Uveden je bil inšpekcijski postopek nedovoljenega odlaganja mešanih
komunalnih odpadkov ter kosovnih odpadkov v naselju Rošnja, v naselju Brunšvik je inšpekcija
ukrepala v zadevi odlaganja odpadnega lesa in zapuščenih vozil na občinskem zemljišču, katere
pa je zavezanec po ustnem opozorilu inšpekcije ustrezno odstranil.
Inšpekcija je obravnavala domnevno neustrezno ureditev komposta za biološke odpadke v
naselju Trniče, vendar nepravilnosti ni bilo ugotovljenih. Prav tako je bil uveden inšpekcijski
postopek zaradi domnevno nedovoljenega odlaganja mešanih komunalnih odpadkov ter
kosovnih odpadkov na dvorišču občana v Trničah.
V sklopu nadziranja predpisov, ki urejajo ceste, je bil v poročevalskem letu uveden postopek v
zadevi nedovoljenega iztekanja meteornih voda iz objekta v naselju Marjeta na Dravskem polju,
inšpekcija je obravnavala pobudo občana iz Trnič v zadevi ureditve cestnega požiralnika pred
privatnim objektom, v zadevi razraščene vegetacije v Staršah je inšpekcija odredila obrez le-te
vzdrževalcu občinski cest za zagotovitev prostega profila. V Zlatoličju je na podlagi prejete
prijave inšpekcija obravnavala gradnjo ograje v varovalnem pasu občinske ceste brez
ustreznega soglasja občine, zaradi česar so bila dela ustavljena do pridobitve dovoljenja.
Uveden je bil inšpekcijski postopek v zadevi nedovoljenega iztekanja odpadnih voda iz silosa na
občinsko cesto v Zlatoličju, v sklopu katerega je zavezanec v roku, določenem z opozorilom
inšpektorja, zadevo ustrezno saniral. V naselju Starše je inšpekcija obravnavala pobudo
občanke za izgradnjo mulde ob občinski cesti zaradi prekomernega iztekanja meteornih voda iz
občinske ceste na privatno zemljišče. V jesenskih mesecih je inšpekcija opravljala redne nadzore
nad stanjem oranja v varovalnih pasovih občinskih cest ter ob morebitnih ugotovljenih manjših
nepravilnostih, občane ustno opozarjala na njihove obveznosti, prav tako je z izrekanjem ustnih
opozoril občane opozarjala na obveznosti obrezovanja razraščene vegetacije v pločnike in
kolesarske poti.
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Na področju izvajanja nadzora nad določbami Gradbenega zakona, ki je začel veljati junija 2018
in je del pristojnosti prenesel na občinske inšpekcije v zadevah gradnje enostavnih objektov,
inšpekcija v poročevalskem letu ni obravnavala nobene prijave.
Inšpekcija je skozi vso leto obravnavala tudi prijave občanov, ki ne sodijo v področje nadzora
inšpektorata ter jih ustrezno poučila o pristojnih službah, ki lahko tovrstne problematike
obravnavajo. Tako je bilo s strani občanov podanih nekaj pobud za odstranitve dreves na
privatnih zemljiščih, ki povzročajo škodo na sosednjih zemljiščih, v dveh primerih je bila podana
prijava v zadevi zapuščenih vozil ob občinskih cestah. Na pristojno kmetijsko inšpekcijo je bila
podana tudi prijava v zadevi poškodovanega oglaševalskega objekta na kmetijskem zemljišču
ob avtocesti.
Inšpekcija je v preteklem letu dobila nekaj prijav v zadevi izvajanja sanitarne košnje na
zaraščenih in zapuščenih parcelah, vendar ker občina nima sprejetega ustreznega občinskega
odloka, ki bi urejal tovrstno problematiko, postopki niso bili uvedeni.
Dolgoletna praksa je pokazala, da v veliki večini občani vestno sledijo navodilom inšpekcijske
službe in večji del ugotovljenih nepravilnosti odpravijo že po prvem obisku inšpektorja, zato ni
bilo potrebe po uvedbi večjega števila inšpekcijskih postopkov.
Inšpekcija prav tako ugotavlja, da je bilo skupaj s sodelovanjem občinske uprave uspešno
izvedenih veliko zastavljenih skupnih nalog, predvsem na področju vzdrževanja občinskih cest
in odprave manjših nepravilnosti, ki jih je inšpekcija zasledila pri opravljanju rednih inšpekcijskih
pregledov ter pri odstranjevanju nedovoljeno odloženih manjših količin odpadkov, ki so se
pojavljali v naravnem okolju.
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Po podatkih iz evidence, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so bili v občini
Starše v letu 2018 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in postopki:
REALIZACIJA
2018

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI)

155

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI
ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI)

8

POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN ZIN)
OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP

1

OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU

1

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU

2

POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU
IZDANE UREDITVENE ODLOČBE
IZDANI SKLEPI (USTAVITEV POSTOPKA, PODALJŠANJE ROKA, ZAVRŽENJE, …)
SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
IZDANE ODREDBE

1

ODSTOPI ZADEV

6

DOPISI, ODGOVORI, MNENJA

5

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI

179

PREKRŠKOVNI POSTOPKI
PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA
ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU
USTAVITEV POSTOPKA
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA
IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN
IZDAN PLAČILNI NALOG
POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE
SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH
DOPISI, ODGOVORI,…
SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI
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1.18 OBČINA ŠENTILJ V SLOVENKSIH GORICAH
Pričujoče poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v občini Šentilj je pripravljeno v skladu s
programom dela za leto 2018, ki tako kot v preteklih letih temelji na:
-

odloku o ustanovitvi skupnega organa v katerem je določen ključ medsebojnih
obveznosti občin ustanoviteljic in zagotovljene mesečne prisotnosti inšpekcije na
območju občine Šentilj ter na njegovi podlagi sprejetim dogovorom o aktivnostih
inšpekcije z občinsko upravo in

-

redno načrtovanih aktivnostih, ki so opredeljene glede na dolgoletne izkušnje inšpekcije
pri izvajanju inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti lokalnih skupnosti in nedokončanih
inšpekcijskih postopkih, uvedenih v letu 2017 ter aktivnostih, ki so se izvajale po
usmeritvah občinske uprave.

Ob tako zastavljenem programu dela je bil inšpekcijski nadzor usmerjen pred vsem na reševanje
prijav, ki so se evidentirale bodisi na sedežu občinske uprave občine Šentilj ali pa so bile
neposredno vložene na sedežu inšpektorata v Mariboru. Z rednimi pregledi, v sklopu katerih so
se praviloma 4 krat na mesec pregledali vsi kraji in zaselki na območju občine, pa se je
poskušala zagotavljati potrebna redna prisotnost oz. inšpekcijski nadzor zlasti na področju
nadzora odlaganja komunalnih odpadkov, vzdrževanja čistoče na javnih površinah, nadzora
vzdrževanja in varstva občinskih javnih cest in poti v občini ter tudi na drugih področjih
opredeljenih s predpisi občine.
Ravnanje z odpadki
Področje nadzora nad ravnanjem z odpadki je v letu 2018 obsegal nadzor nad odlaganjem
odpadkov v naravno okolje, nepravilnim ravnanjem (predvsem ustreznim ločevanjem odpadkov)
uporabnikov na izvoru, vključenosti uporabnikov v sistem ravnanja z odpadki in predajo
odpadkov izvajalcu ravnanja z odpadki. Redno se je vršil pregled ravnanja z odpadki na
pokopališčih, kjer se je nadzorovalo ločevanje odpadkov po vrsti odpadkov.
V sodelovanju s koncesionarjem ravnanja z odpadki na območju občine Šentilj je bilo uvedenih
več postopkov ugotavljanja in vključevanja gospodinjstev in pravnih oseb v sistem ravnanja z
odpadki. Tako so potekali postopki za vključitev dveh pravnih oseb s področja gostinstva v
Šentilju in Kaniži, ter fizičnih oseb v naselju Sladki vrh.
V letu 2018 ni bilo prejetih prijav s področja nepravilnega odlaganja odpadkov v naravno okolje,
niti tega ob rednih pregledih ni bilo zaznanega.
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Ceste in javne površine
Medobčinski inšpektorat je v letu 2018 vodil več inšpekcijskih postopkov s področja občinskih
cest in varovanja varnega odvijanja prometa.
Na območju naselja Štrihovec sta bila uvedena postopka zaradi odvajanja meteornih voda s
streh objektov na javno cesto. V inšpekcijskem postopku je bilo odrejeno lastnikom, da se izvede
odvajanje tako, da se prepreči neposredno odvajanje na cestišče. V obeh primerih se je zadeva
sanirala.
V zimskem obdobju je Medobčinski inšpektorat izvajal nadzor nad izvajanjem zimske službe.
Samo izvajanje zimske službe je bilo v letu 2018 v skladu s predpisi, tako da ni bilo potrebnega
inšpekcijskega ukrepanja, tudi prijav s strani uporabnikov javnih površin ni bilo.
Ostala področja inšpekcijskega nadzora
V mesecu oktobru in novembru 2018 je bil opravljen vsakoletni poostren nadzor pokopališč,
zaradi praznika pred dnevom spomina na mrtve, kjer se je vršil nadzor nad odlaganjem
odpadkov s pokopališč. Ob pregledih je bilo ugotovljeno, da večjih nevšečnosti ni bilo, saj so se
odpadki s pokopališč redno odvažali. Je pa še vedno prisotna delna problematika ločenega
zbiranja in odvažanja ostankov sveč, saj se na vseh pokopališčih še ne upošteva dosledno
ločevanje na izvoru.
Na območju naselja Sladki vrh je bil opravljen pregled ceste, zaradi izlivanja meteornih in fekalnih
voda v obcestni jarek. Ob pregledih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, tudi prijavitelj kasneje ni
več podal prijave, da si se zadeva ponovila. Podobni primer je bil tudi v naselju Šentilj, ob cesti
Šentilj – Sladki vrh, kjer so se v obcestnem kanalu pojavile sledi fekalij. Z družbo Nigrad je bilo
ugotovljeno, da bi naj do izlivanja v cestni jarek prihajalo zaradi odvajanja fekalij iz objektov nad
cesto, kjer še niso objekti priključeni na javno kanalizacijo. V inšpekcijskem postopku so se
izvajale aktivnosti, da se vsi objekti, kjer je to možno, priključijo na sistem javne kanalizacije.
Na ostalih področjih nadzora kot so: čistoča in urejenost javnih objektov in prostorov
(pokopališča, šole, vrtci, sakralni objekti, športna igrišča), izvajanje zimske službe, oglaševanje,
ni bilo zaznati nepravilnosti, oziroma ni bilo prejetih prijav.
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Po podatkih iz aplikacije, ki jo vodi Medobčinski inšpektorat v elektronski obliki so bili v občini
Šentilj v letu 2018 opravljeni naslednji inšpekcijski pregledi in postopki:
REALIZACIJA
2018

VRSTA OPRAVILA
INŠPEKCIJSKI POSTOPKI
PREGLEDI (REDNI, IZREDNI, KONTROLNI)

89

TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI IN DRUGI KOMISIJSKI PREGLEDI
ZAPISNIKI (INŠP. PREGLEDI, ZASLIŠANJA, KONTROLNI PREGLEDI)

6

POZIV ZA IZJAVO V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU (29. ČLEN ZIN)
OBVESTILO ZAVEZANCU PO 146. ČLENU ZUP
OPOZORILO PO 33. ČLENU ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU

4

VABILO NA ZASLIŠANJE V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU
POIZVEDBA V INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU

2

IZDANE UREDITVENE ODLOČBE
IZDANI SKLEPI (USTAVITEV POSTOPKA, PODALJŠANJE ROKA, ZAVRŽENJE, …)
SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
SKLEP O DOVOLITVI DENARNE IZVRŠBE
DENARNA IZVRŠBA IZVRŠLJIVE ODLOČBE
IZVEDBA IZVRŠBE PO TRETJI OSEBI
IZDANE ODREDBE
ODSTOPI ZADEV
DOPISI, ODGOVORI, MNENJA

6

SKUPAJ INŠPEKCIJSKI POSTOPKI

107

PREKRŠKOVNI POSTOPKI
PREJET PREDLOG ZA UVEDBO PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA
ZAPISNIK O UGOTOVITVI PREKRŠKA
IZDANO OBVESTILO O PREKRŠKU
IZJAVA KRŠITELJA V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU
USTAVITEV POSTOPKA
IZREČENO OPOZORILO PO ZAKONU O PREKRŠKIH
IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU - GLOBA
IZDANA ODLOČBA O PREKRŠKU - OPOMIN
IZDAN PLAČILNI NALOG
POZIV ZA PLAČILO SODNE TAKSE
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO
PREDLOG ZA PRISILNO IZTERJAVO GLOBE IN TAKSE
SKLEPI V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH
DOPISI, ODGOVORI,…
SKUPAJ PREKRŠKOVNI POSTOPKI
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•

2.
Poročilo
Medobčinskega
Skrb za varen in neoviran promet
redarstva Maribor
NALOGE MEDOBČINSKEGA REDARSTVA

UVOD
Skrb za varen in neoviran promet
Temeljna naloga občinskega redarstva je skrb za varen in neoviran promet na javnih prometnih
površinah v naseljih ter na občinskih in ne kategoriziranih cestah izven naselij. Občinski redarji
Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor večino svojega dela opravijo v okviru
nadziranja mirujočega prometa. Pri tem so redarji v letu 2018 ponovno največ pozornosti
namenili tistim kršitvam oz. tistim nepravilnim parkiranjem, ki so ovirala in ogrožala ostale
udeležence v cestnem prometu. V nadzorih je bilo ugotovljeno, da največ voznikov vozila ustavi
ali parkira na pločnikih. Prav zaradi tega je velik del pozornosti bil usmerjen v reševanje te
problematike. Tako smo v letu 2018 obravnavali 1.746 primerov kršitev nepravilnega ustavljanja
ali parkiranja na pločnikih.
Ob tem seveda ne gre zanemariti dejstva, da še vedno veliko voznikov vozila parkira na
brezplačnih parkirnih mestih, ki pa so časovno omejena (modre cone) in ne spoštuje pravil. V
letu 2018 smo obravnavali 1.536 takšnih kršitev.
Veliko smo obravnavali tudi nepravilnih parkiranj na mestih, kjer je to izrecno prepovedano s
postavljenimi prometnimi znaki. V letu 2018 smo takšnih kršitev zaznali in obravnavali 2.525.
Kar zadeva neoviran promet pa so redarji izvajali tudi vsakodnevne nadzore upravičenosti
ustavljanja in parkiranja na mestih namenjeni ustavljanju in parkiranju vozil ob dostavi blaga. Pri
tem so izvedli več poostrenih nadzorov s končno ugotovitvijo, da se razmere na tem področju
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urejajo in izboljšujejo, še vedno pa obstajajo posamezniki, ki brezbrižno ovirajo dejanski namen
dostave.
Veliko časa smo v letu 2018 namenili tudi uvajanju novosti v privilegiranju in vzpodbudi uporabe
ekološko bolj prijaznih prevoznih sredstev in temu namenu izvedli več poostrenih nadzorov nad
upravičenostjo parkiranja na parkirnih mestih rezerviranih za vozila na električni pogon in na
pogon CNG.
Da pa nismo izvajali le nadzora na področju mirujočega prometa potrjuje podatek, da smo v letu
2018 obravnavali tudi naslednje prekrške:
- primere nepravilnosti pri prevozih otrok, ker otroci v vozilih niso bili v otroških sedežih
ali niso bili pripeti s sistemom za zadrževanje v primeru trka,
- primere kršitev neuporabe varnostnega pasu,
- primere kršitev prepovedi uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšuje voznikovo slušno
ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanje vozila (mobilni telefoni in druge
naprave),
- primeri kršitev s strani voznikov, ki niso omogočili prednosti pešcem na prehodu za
pešce,
- primeri kršitev določil zakona, ki ureja svetlobne prometne znake (semafor) in njihovo
upoštevanje.

Varstvo najranljivejših udeležencev cestnega prometa
Največ časa so občinski redarji izvajali nadzor z namenom zaščite najranljivejših udeležencev v
cestnem prometu, med katere zagotovo sodijo otroci, pešci in invalidi. Skoraj vsakodnevno so
zato občinski redarji izvajal naloge na območju za pešce v Mestni občini Maribor, ob rednih
nadzorih v občini Lenart pa tudi na območju tamkajšnjega območja za pešce. Tako smo v letu
2018 obravnavali 591 kršitev v območjih za pešce.
Prav tako so se vsakodnevno vršili nadzori nad upravičenostjo parkiranja na mestih namenjenih
ali rezerviranih za parkiranje invalidom. Kršitve na teh mestih so še vedno številne, a se stanje
v primerjavi z ugotovitvami iz preteklih let izboljšuje. O izboljšanju lahko govorimo predvsem na
tistih označenih parkirnih mestih, ki so predana v javno dobro, slabša pa je situacija pred večjimi
trgovskimi centri, kjer so parkirišča v zasebni lasti in po Zakonu o cestah štejejo za
nekategorizirano cesto. Samo na področju parkiranja na parkirnih mestih rezerviranih za
invalidne osebe smo v letu 2018 obravnavali 440 kršitev. Obravnavali pa smo tudi 68 kršitev
pravilne ali neupravičene rabe parkirne dovolilnice.
Zagotovo najranljivejši udeleženci v prometu pa so otroci. Občinski redarji so v letu 2018
sodelovali v številnih preventivnih akcijah namenjenih poučevanju otrok o pravilnem ravnanju v
cestnem prometu. V letu 2018 smo izvedli tudi nekaj preventivnih nadzorov, v katerih smo
ugotavljali morebitne nepravilnosti pri prevozih otrok, predvsem ali so otroci v vozilih v otroških
sedežih ter ali so pripeti s sistemom za zadrževanje v primeru trka.
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Plačevanje parkirnine
Novembra 2017 je upravljanje in nadzor nad plačevanjem parkirnin prevzelo podjetje Marprom
d.o.o. Pri tem smo v veliki meri razbremenili neposredno delo redarjev na terenu v smislu
nadzora plačevanja parkirnine. Po drugi strani pa smo obremenili drugi del zaposlenih, tako
prekrškovne finance, prekrškovne postopke, kot tudi glavno pisarno. V letu 2018 smo na MIRM
prejeli 7.365 predlogov za uvedbo prekrškovnega postopka s strani Javnega podjetja Marprom.
Do konca leta 2018 smo v 4.575 primerih odločili z odločbo o prekršku.
Z redarji smo se lahko zato osredotočili na ostale težave in ovire v prometu ter se lotili nadzora
s ciljno usmerjenimi akcijami in poostrenimi nadzori.

Varen in neoviran promet ob prireditvah
Ob prireditvah, izvedenih v posameznih občinah, so občinski redarji izvajali naloge za
zagotavljanje varnega in neoviranega prometa, predvsem prometa pešcev. Tako so skrbeli za
varno odvijanje prometa ob raznih občinskih proslavah ali protokolarnih prireditvah, pustnih
povorkah.
Tradicionalno so občinski redarji izvajali naloge s tega področja dela v času ob Dnevu spomina
na mrtve, ko je bistveno povečan promet v okolici pokopališč in je pogosto tudi spremenjen
prometni režim.
V nekaterih občinah so občinski redarji izvajali tudi naloge za zagotavljanje umirjanja hitrosti ali
ugotavljanja spoštovanja postavljene prometne signalizacije za zaporo cest ob prireditvah na
cesti kot so pustne povorke, prodaje na cesti ob raznih krajevnih praznovanjih.

Varstvo javnega reda in miru
Med področja dela občinskega redarstva sodi tudi nadzor oz. varstvo javnega reda in miru.
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so med vsakodnevnimi
nadzori v območju za pešce, v okolici osnovnih šol in vrtcev, na in v okolici pokopališč, na igriščih
ter drugih rekreacijskih površinah, središčih krajev ter v »mestnih« parkih izvajali nadzore s ciljen
preprečevanja vandalizma. Poleg rednega dela na tem področju so redarji skupaj s policijo
sodelovali v več poostrenih nadzorih, ki so se izvajali v večernem in nočnem času tako med
tednom kot tudi ob koncu tedna.
Potrebno je izpostaviti, da smo z izvajanjem takšnih preventivnih akcij, tudi v nočnem času,
skupaj s policijo in podjetjem Snaga, v veliki meri preprečili nočno razgrajanje in pojav
nedostojnega vedenja na območju mariborske tržnice na Vodnikovem trgu.
V področje varstva javnega reda uvrščamo tudi nadzore, katerih cilj je zaščita javne infrastrukture
kot so parkovne klopi, otroška igrala, itd. ter varstvo naravne in kulturne dediščine. V ta namen
se izvajajo obhodi objektov namenjenih kulturi in predstavitvi zgodovine ter zgodovinskih
dogodkov in dejstev.
V letu 2018 smo izvedli 8 prekrškovnih postopkov zoper kršitve javnega reda in miru.
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Sodelovanje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in ostalih
posvetovalnih telesih občin
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor tesno sodeluje s sveti, ustanovljenimi za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu. Občinski redarji se tako udeležujejo številnih preventivnih akcij, ki
jih SPVCP načrtuje in izvede tekom leta. Med temi so najodmevnejše akcije Varno na pot - v
šolo s kolesom, Bistro glavo varuje čelada, Red je vedno pas pripet, Varna šolska pot in številne
druge, Bodi pre-viden, … Redarji skupaj z ostalimi člani SPVCP poučujejo otroke, kako ravnati
v cestnem prometu, jih opozarjajo na previdnost in nevarnosti, ki prežijo na cesti, ob vsem tem
pa tudi predstavljajo občinsko redarstvo kot organ namenjen zagotavljanju čim višje stopnje
varnosti cestnega prometa. Občinski redarji s tovrstnimi telesi sodelujejo tudi z namenom
odpravljanja nevarnih točk za udeležence cestnega promet.
Različni JU so tako člani:
• komisije za tehnična vprašanja pri SPVC Maribor
• varnostnega sosveta občine Maribor
• varnostnega sosveta občine Ruše
• SPVCP občine Ruše
• SPVCP občine Sveta Trojica
• SPVCP občine Hoče-Slivnica
• Sveta invalidov Maribor

Sodelovanje v komisiji za občinsko redarsko službo pri Skupnosti občin
Slovenije
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor aktivno sodeluje v Komisiji za občinsko redarsko
službo pri Skupnosti občin Slovenije. V okviru komisije se izpostavljajo razna opažanja in težave
pri delu občinskih redarjev, ki so posledica organizacijskih sprememb in sprememb poslovanja
organov državne uprave. Naloga komisije je uveljavljanje poklica občinski redar in načina dela
redarstev pred državnimi organi, s katerimi sodeluje tako pri pripravi predpisov kot tudi pri pripravi
številnih drugih aktov v obliki pogodb in sporazumov za izmenjevanje določenih vrst podatkov.
V bodoče si bo komisija prizadevala, da bo Ministrstvo za notranje zadeve oziroma Policijska
akademija izvajala tudi posamezna dodatna usposabljanja občinskih redarjev na področju
urejanja prometa v križiščih in nadzora nad obremenitvijo cest, tehtanja vozil in nadzora izrednih
prevozov. Prav tako si bo komisija prizadevala za enakopravno obravnavanje občinskih redarjev
kot javnih uslužbencev s posebnimi pooblastili.

Sodelovanje pri pripravi zakonov in občinskih odlokov
Sodelovanje pri pripravi ter podajanju mnenj k predlogom državnih predpisov se je izvajalo v
okviru komisije pri Skupnosti občin Slovenije. Kar zadeva pripravo lokalnih predpisov občin, pa
je Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor sodeloval tudi z občinami ustanoviteljicami. Pri
tem so predstavniki organa sodelovali pri pripravi odlokov na področju varstva cest in ureditvi
cestnega prometa, na področju plakatiranja, zagotavljanja varstva javnega reda in miru.
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Postopki medobčinskega redarstva po Zakonu o prekrških (ZP-1)
Medobčinsko redarstvo je v vseh občinah ustanoviteljicah MIRM obravnavalo v letu 2018 10.825
prekrškov. V primerjavi z leti poprej, nekoliko manj, vendar tudi z bistveno manj aktivnimi redarji
na terenu. Leto 2018 smo namreč zaključili s sedmimi aktivnimi redarji na terenu.

Št. ugotovljenih kršitev
Št. redarjev (končna št. v letu)

LETO 2015
24.025
18

LETO 2016
15.835
14

LETO 2017
13.191
10

LETO 2018
10.825
7

Postopki po vloženih pravnih sredstvih
Zakon o prekrških (ZP-1, Ur.l. RS, št. 7/03, s spremembami in dopolnitvami) določa dve pravni
sredstvi v hitrem postopku, ki ga vodijo prekrškovni organi, med katere sodi Medobčinski
inšpektorat in redarstvo Maribor. Ti dve pravni sredstvi sta zahteva za sodno varstvo ter ugovor.
Ugovor je pravno sredstvo, ki ga lahko kršitelj vloži po vročitvi posebnega plačilnega naloga.
Posebni plačilni nalog se izreka v postopkih o prekrških s področja ustavljanja in parkiranja.
O vloženem ugovoru odloča pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa s VI. ravnijo
izobrazbe, ki v postopku izda odločbo. Pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa s VI.
ravnijo izobrazbe prouči tudi vloženo zahtevo za sodno varstvo zoper navadni plačilni nalog ali
odločbo, pri čemer lahko nadomesti plačilni nalog z odločbo ali nadomesti svojo prvotno odločbo.
V primeru, da tega ne stori, ker oceni, da zahteva ni upravičena, le-to skupaj s spisom odstopi v
odločanje pristojnemu okrajnemu sodišču.
V postopkih po vloženih pravnih sredstvih se odmerjajo tudi stroški postopka - sodna taksa. V
odločbi se določi taksnega zavezanca, ki se mu odmeri sodna taksa. Takšno sodno takso
imenujemo sodna taksa prekrškovnega organa. Prekrškovni organ namreč izvršuje tudi sodne
takse za sodišča, kadar le ta izdajajo sodbe po vloženih pravnih sredstvih zoper odločitve
prekrškovnih organov. Prekrškovni organ je tudi dolžan sodbo po zahtevi za sodno varstvo vročiti
kršitelju.
VLOŽENA PRAVNA SREDSTVA
PO ZAKONU O PREKRŠKIH (ZP-1)
Ugovor na obvestilo o prekršku (nedovoljena vloga)
Ugovor na plačilni nalog
Zahteva za sodno varstvo
Napoved zahteve za sodno varstvo
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število
79
107
37
101
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Skupaj

324

Drugi postopki v prekrškovnem postopku.
Vseh evidentirani pisnih postopkov, ki so vodeni preko aplikacije in računalništva, je bilo v letu
2018 42.459. Od tega je bilo največ postopkov na terenu ter izdanih dokumentov s pomočjo
avtomatiziranih postopkov in Elektronske pošte Slovenije (EPPS). Vi ostali postopki pa so
zahtevali individualno obravnavo vseh zaposlenih na Medobčinskem redarstvu Maribor.
V tabeli so prikazani le posamezni najpogostejši postopki, vseh posameznih postopkov je
namreč več kot 300.
Posamezni postopki
Obvestilo o prekršku na terenu
Odredba za odvoz vozila na terenu
Plačilni nalog preko sistema EPPS
Izjava preko sistema EPPS
Predlog Marprom
Odločba o prekršku
Ostalo
Skupaj

število
9.299
2.046
2.026
7.247
8.018
4.575
9.248
42.459

Predlogi izterjav
Brez uspešne izterjave izrečenih vlog ni pomembnega elementa pri vzgojnem učinku kršiteljev.
Zato smo tudi v letu 2018 veliko časa posvetili temu
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Predlogi izterjav
Predlogi izterjav za globe po plačilnem nalogu
Predlogi izterjav za globe po odločbi
Predlogi izterjav za sodne takse
Skupaj
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1.402
2.237
2.005
5.644
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MESTNA OBČINA MARIBOR
Opravljena dela in naloge Medobčinskega redarstva
Postopki o prekrških v letu 2018
V letu 2018 je Medobčinsko redarstvo v Mestni občini Maribor obravnavalo 17.409 prekrškov,
od tega na področju nepravilnega parkiranja 9.614. 7.370 prekrškov v zvezi s plačevanjem
parkirnine (predlog Marprom), 353 primerov obravnave zapuščenih vozil ter 72 prekrškov na
drugih področjih. V 1.296 primerih so bila kršiteljem namesto glob izrečena opozorila po
Zakonu o prekrških.
število
9.614
7.370
353
72
1.296

KRŠITVE – NAPAČNO PARKIRANJE
PLAČEVANJE PARKIRNINE
ZAPUŠČENO VOZILO
OSTALO
OPOZORILO

Do dne 31.12.2018 je bilo v letu 2018 na račun Mestne občine Maribor skupno evidentiranih
vplačil v skupnem znesku 551.731,28. Od tega so bila plačila na osnovi plačilnih nalogov v
znesku 337.712,02 EUR, na osnovi odločb o prekršku v znesku 94.727,54 EUR in iz naslova
odmerjenih sodnih taks v višini 79.994,11 EUR.
Evidentirana plačila do 31.12.2018
Plačilni nalogi
Odločbe o prekršku
Sodne takse
Skupaj

količina
9.767
3.143
3.250
16.160

vrednost
337.712,02
94.727,54
79.994,11
551.731,28

V letu 2018 smo v Medobčinskem redarstvu vložili predloge za prisilno izterjavo v skupni
vrednosti za 261.867,92 EUR.
Evidentirani predlogi izterjav
Predlogi izterjav - plačilni nalogi
Predlogi izterjav - odločbe o prekršku
Predlogi izterjav - sodne takse
Skupaj

količina
1.357
2.237
2.004
1.342

vrednost
84.631,40
97.242,41
79.994,11
261.867,92

Statistični podatki o postopkih o prekrških na območju MO Maribor na področju
nepravilnega parkiranja
Nadzor varnostni cestnega prometa je najpogostejša naloga občinskega redarstva, znotraj
tega sklopa pa občinski redarji največ delovnega časa namenijo nadzoru mirujočega prometa,
torej nepravilnemu parkiranju.
Pri obravnavanju kršitev nepravilnega ustavljanja in parkiranja nekateri prekrški izstopajo. V
spodnji tabeli so prikazani nekatere oblike nedovoljenega parkiranja, s številom zaznanih
prekrškov po posameznih segmentih.

79

Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2018

Najpogostejši prekrški
Nepravilno parkiranje na pločniku
Neupoštevanje prometnega znaka
Parkirna mesta rezervirana za invalidne osebe
Območje časovno omejenega brezplačnega parkiranja (modra cona)
Nedovoljeno parkiranje na vozišču
Površina ni namenjena tovrstnim vozilom (vozila na el. Pogon in pogon CNG)
Avtobusna postajališča
Intervencijske poti
Območje za pešce
Območje umirjenega prometa
Prehod za pešce
Parkiranje na zelenici
Ostalo

število
1.713
2.465
400
1.051
830
582
249
243
589
152
125
218
1.137

Bistven segment dela občinskega redarstva pri zagotavljanju varnega in neoviranega prometa
pomeni varstvo najranljivejših udeležencev v prometu, med katere uvrščamo otroke, pešce,
kolesarje ter invalide. Zato smo svoje delo v letu 2018, glede na dejstvo, da se je nadzor nad
plačevanjem parkirnin prenesel na javno podjetje Marprom, okrepili naš nadzor nad temi
kršitvami. Število ugotovljenih prekrškov zaradi oviranja in ogrožanja izpostavljene kategorije
udeležencev cestnega prometa je zato, tudi v primerjavi s prejšnjim letom višje. Gre predvsem
za prekrške nepravilnega parkiranja na pločnikih (1.713 kršitev), prehodih za pešce (125
kršitev), v območju za pešce (589 kršitev) ter območju umirjenega prometa (152 kršitev) in na
kolesarskih stezah (40 kršitev). Tako smo, kljub dejstvu, da smo leto 2018 zaključili z bistveno
manjšim številom operativnih redarjev na terenu (7 občinskih redarjev) ugotovili bistveno več
tovrstnih kršitev.
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Medobčinsko redarstvo Maribor je s svojimi občinskimi redarji poskušal z nadzori zagotoviti
med drugim neoviran promet na pločnikih ter preprečiti neupravičeno zasedbo parkirnih mest
namenjenih parkiranju vozil invalidom s pridobljeno parkirno karto. V letu 2018 je bilo v Mestni
občini Maribor zaznanih 400 tovrstnih kršitev, zoper vse kršitelje pa je bil uveden postopek o
prekršku. Za večino tako nepravilno parkiranih vozil je bila odrejena tudi odstranitev vozila
(odvoz s kraja prekrška). Medobčinski inšpektorat in redarstvo je izvedlo tudi več nadzorov nad
upravičenostjo parkiranja na mestih za invalide v sodelovanju s Policijo.
Tradicionalno smo na dan mednarodni dan invalidov, 3. 12 .2018, izvedli poostren nadzor na
območju mestne občine Maribor. V času poostrenega nadzora, ki je trajal med 8.00 in 14.00
uro, smo obravnavali 47 kršitev nepravilnega parkiranja, od tega zgolj 9 na mestih, rezerviranih
za invalidne osebe. Med 3. 12. 2018 in 9.12. 2018 smo ves teden izvajali poostrene nadzore.
Med delom občinski redarji ugotavljajo tudi posamezne primere zlorab parkirnih kart in tudi
posamezne primere domnevno ponarejenih parkirnih kart. V takih primerih redarji ravnajo v
skladu s pooblastili in v skladu z Zakonom o prekrških. V primeru suma ponarejanja parkirne
karte občinski redarji obvestijo Policijo, ki prevzame vodenje nadaljnjega postopka. V letu 2018
smo obravnavali 66 prekrškov iz področja zlorabe ali nepravilne uporabe parkirne karte.
V Medobčinskem redarstvu smo s številom odrejenih odvozov nepravilno parkiranih vozil ostali
na podobnem nivoju, kot leto poprej. Posledica temu je bila resna »grožnja« tistim neodgovornim
voznikom, ki so kljub zagroženi globi, svoja vozila parkirali napačno, zavedajoč se preteči globi,
ki so jo tudi redno poravnali. Šele, ko so se morali soočiti s posledicami odvoza, so mnogi
prenehali s ponavljajočimi kršitvami. V letu 2018 so redarji medobčinskega redarstva tako
odredili dobrih 2.000 odvozov nepravilno parkiranih vozil.
Zapuščena vozila
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so nadzore nad
zapuščenimi vozili pričeli v Mestni občini Maribor izvajati v letu 2009. Tovrstno delo
občinskemu redarju vzame veliko časa. Ob prijavi ali izsleditvi zapuščenega vozila je občinski
redar dolžan na njem pustiti pisno odredbo lastniku, da ga umakne v roku treh dni. Po preteku
tega časa mora izvesti ponovno kontrolo ter ugotoviti ali je lastnik odredbo upošteval. V
primeru, da je vozilo še vedno na kraju, mora s pisno odredbo odrediti vzdrževalcu cest, da
vozilo odstrani na stroške lastnika. S tem postopek še daleč ni končan, saj je lastnika potrebno
najprej ugotoviti, da se mu lahko izreče globa in s sklepom naloži plačilo stroškov odstranitve.
Tukaj so pogosti zapleti, saj je vozilo od zadnjega evidentiranega do zadnjega dejanskega
lastnika večkrat prodano brez vpisa v evidence motornih vozil.
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Območje za pešce
Občinski redarji so izvajali naloge za zagotavljanja varnosti cestnega prometa v območju za
pešce in območju umirjenega prometa. Gre za naloge, s katerimi se poskuša zagotavljati
varnost pešcev kot najranljivejše skupine udeležencev v prometu. Ob rednih nadzorih teh
območij smo redno izvajali tudi poostrene nadzore, ki so bili organizirani naključno in so trajali
ves teden ter se periodično ponavljali. Takšni poostreni nadzori se opravljajo praviloma peš.
Občinski redarji so v območju za pešce zaznali 589 prekrškov. V območju umirjenega prometa
so zaznali in obravnavali 152 prekrške.
Varstvo javnega reda in miru
Občinski redarji na področju varstva javnega reda in miru izvajajo predvsem opazovalne obhode
po mestnem središču, mestnih parkih, v okolici šol in vrtcev in na pokopališčih. Cilj je s svojo
navzočnostjo preprečiti dejanja, ki pomenijo vandalizem ali ugotoviti morebitna vsiljiva
beračenja. V to področje dela vključujemo tudi nadzore nad pravilnostjo ravnanja občanov pri
vodenju psov.
Vseh izrečenih ukrepov na področju javnega reda je bilo zgolj 6. To pa ne pomeni, da s svojim
delovanjem nismo bili uspešni. Ravno nasprotno. Večkrat v letu se je, kot vsako leto, pojavila
težava z zbiranjem večjega števila oseb v nočnem času na območju Mariborske tržnice na
Vodnikovem trgu. S skupnim pristopom upravitelja, Snage Maribor, Policijske uprave Maribor,
različnih služb zasebnega varovanja ter seveda Medobčinskega redarstva Maribor smo uspeli
ta deviantna ravnanja preprečiti. Z ustreznim načrtovanjem našega dela tudi ponoči in tako s
preventivnimi nočnimi obhodi, smo dosegli, da se osebe v nočnem času več niso zadrževale na
območju tržnice.
Posebno pozornost smo namenili tudi večjim športnim in drugim dogodkom, ki so v samo ožje
jedro mesta Maribor v kratkem času na majhen prostor privabili veliko število obiskovalcem in s
tem tudi avtomobilov. Tako smo vzorno sodelovali s Policijsko upravo Maribor in ob vsaki
nogometni tekmi v Ljudskem vrtu izvedli koordiniran in skupen nadzor s policisti. Preprečiti in
tudi sankcionirati nam ni uspelo vseh kršiteljev, smo pa večje kršitve in nevarnosti preprečili in
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tudi sankcionirali. V letu 2018 smo izvedli 6 poostrenih nadzorov v okolici stadiona Ljudski vrt v
času nogometnih tekem.
Medobčinsko redarstvo je ob svojem rednem delu v letu 2018 izvajalo še naslednje aktivnosti
skupaj z drugimi organi in institucijami.
-

-

Občinski redarji so aktivno sodelovali pri izvedbi preventivnih aktivnosti in akcij Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor in sicer so sodelovali v različnih
akcijah in aktivnostih,
Občinski redarji so sodelovali pri izvedbi vse slovenske vzgojno - preventivne akcije
»Pasavček«, pri čemer so opozarjali na pripetost otrok in uporabo otroških varnostnih
sedežev. Aktivnosti so bile izvedene v okolici šol,
Občinski redarji so sodelovali pri izvedbi občinskega tekmovanja »Kaj veš o prometu«,
V mesecu februarju in oktobru so občinski redarji aktivno sodelovali v vse slovenski akciji
»Bodi preVIDEN« in pri tem pešce opozarjali na pomen uporabe odsevnih teles med
udeležbo v cestnem prometu,
Ob organiziranih informativnih dneh na srednjih šolah in fakultetah, so občinski redarji
skrbeli za varen in neoviran cestni promet,
Občinski redarji so zagotavljali varen in neoviran cestni promet ob protokolarni prireditvi
»Rez Stare trte in Trgatev Stare trte« na Lentu,
Občinski redarji so aktivno sodelovali v vzgojno preventivni akciji »Otroška varnostna
olimpijada«, ki jo je organizirala Policijska uprava Maribor,
Ob proslavi v spomin na Pekrske dogodke so občinski redarji skrbeli za varen in neoviran
promet,
Občinski redarji so z nekaterimi Osnovnimi šolami na območju MO Maribor (OŠ F.
Prešerna, OŠ Bojana Ilicha, OŠ F. R. Staneta, OŠ Tabor I, OŠ A. Besednjaka, …)
sodelovali pri izvedbi kolesarskih izpitov,
V času izvajanja prireditev ob Festivalu Lent 2018, so občinski redarji skrbeli predvsem za
varstvo javnega reda in miru (preprečevanje vandalizma,…) in varen in neoviran cestni
promet,
Ob začetku šolskega leta 2018/19, so občinski redarji aktivno sodelovali v vseslovenski
preventivni akciji »Varna šolska pot«. Pri tem so s svojo navzočnostjo v neposredni bližini
osnovnih šol skrbeli predvsem za umirjanje hitrosti in s tem za višjo stopnjo varnosti
cestnega prometa,
V okviru »Evropskega tedna mobilnosti« so občinski redarji aktivno sodelovali pri izvedbi
vzgojno preventivne akcije »Drugače na pot, v šolo s kolesom«.
V sodelovanju z vodstvom Pogrebnega podjetja Maribor so redarji izvajali dnevne in
večerne nadzore na obeh pokopališčih (Dobrava in Pobrežje).
Na Dan reformacije in Dan spomina na mrtve so občinski redarji aktivno izvajali naloge za
zagotavljanje varnega, predvsem pa neoviranega cestnega prometa, s poudarkom na
zagotavljanju neoviranega cestnega prometa avtobusov,
Poleg tega so ob raznih dobrodelnih prireditvah ali svečanostih, ki so se odvijale na
različnih lokacijah (SNG, Unionska dvorana« skrbeli za zagotavljanje spoštovanja
prometne signalizacije, s katero so bila rezervirana parkirna mesta,
Prav tako pa so občinski redarji skrbeli za zagotovitev prostih mest in varno vključevanje v
cestni promet ob priložnostih, ko so Maribor obiskali vidnejši predstavniki slovenske
politike.

Ciljno usmerjene akcije
V letu 2018 smo v Medobčinskem redarstvu uvedli ciljno usmerjene akcije poostrenih in tudi
preventivnih nadzorov. Akcije so bile organizirane na osnovi pogostejših prijav nepravilnosti s
strani občanov in tudi drugih organizacij, organov in uradov znotraj Občinske uprave MOM in
83

Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2018

tudi drugih občin soustanoviteljic Medobčinskega redarstva. Akcije so bile tako enodnevne, kot
tudi v trajanju več dni ali tednov. Nekatere akcije so se tudi ponavljale.
V letu 2018 smo izvedli 39 takšnih akcij. Večino res na območju MOM vendar tudi nekatere
akcije tudi na območju drugih občin, nekatere akcije pa so bile organizirane prav v vseh občinah
soustanoviteljicah.
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OBČINA BENEDIKT
Opravljena dela in naloge Medobčinskega redarstva
Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki
V letu 2018 smo na območju občine Benedikt opravili 46 krat nadzor na območju občine. Ob tem
smo opravili tudi 8 skupnih nadzorov s policisti Policijske postaje Lenart, ki so pristojni na tem
območju.
OPRAVILA
Nadzori (redni, izredni)
Nadzori koordinirani s policisti
Evidentirani prekrški – glede na vrsto
VOZILO
ZAPUŠČENO VOZILO
OPOZORILO
KRŠITELJ
Evidentirani postopki
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2)
Izjava po sistemu EPPS
Obvestilo o prekršku (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu)
Opozorilo (na terenu)
Plačilni nalog (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del)
Plačilni nalog
Plačilni nalog – zapuščeno vozilo
Izjava o dejstvih in okoliščinah
Vloga na obvestilo o prekršku
Sklep o zavrženju vloge na OOP
Ugovor na plačilni nalog
Odločba o prekršku
MRVL uradni zaznamek
Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1
Dopis kršitelju
Skupno:

število
46
8

3
1

3
1

62

Naloge s področja varnosti cestnega prometa
V letu 2018 so občinski redarji v občini Benedikt z delovnega področja medobčinskega redarstva
izvajali preventivne aktivnosti, pri čemer niso izvajali represivnih ukrepov. Izrekli so eno opozorilo
in izvedli tri postopke zoper zapuščeno vozilo na javni površini.
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Občinski redarji so v neposredni bližini šole oz. vrtca izvajali tudi nadzor nad ugotavljanjem
pravilnosti prevozov otrok. Pri tem kršitev niso ugotovili.
Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Maribor v občini Benedikt izvajali naloge prometne preventive, predvsem v smislu
zaščite najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so tako v okviru
Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovno šolo skušali umiriti hitrost
vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč.
Praviloma enkrat mesečno so občinski redarji izvajali skupno akcijo koordinirano s policisti
Policijske postaje Lenart. V skupnih akcijah se je delovalo na območju delovanja Policijske
postaje Lenart in Medobčinskega redarstva Maribor, kar pomeni tudi na območju občine
Benedikt.
Varstvo javnega reda in miru
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih pristojnosti
izvajali nadzore, z namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se izvajali
predvsem v popoldanskem in večernem času, v okolici osnovne šole ter okolice pokopališča.
Nadzori so se izvajali tudi na igrišču, pri izviru slatine ter v okolici sakralnih objektov ter objektov
z značilnostjo spomenika naravne in kulturne dediščine. Pri nadzoru kršitev niso zaznali, ni pa
mogoče oceniti, koliko nezakonitih ravnanj so s svojo navzočnostjo preprečili.
Ciljno usmerjene akcije
V letu 2018 smo v Medobčinskem redarstvu uvedli ciljno usmerjene akcije poostrenih in tudi
preventivnih nadzorov. Akcije so bile organizirane na osnovi pogostejših prijav nepravilnosti s
strani občanov in tudi drugih organizacij, organov in uradov znotraj Občinske uprave MOM in
tudi drugih občin soustanoviteljic Medobčinskega redarstva. Akcije so bile tako enodnevne, kot
tudi v trajanju več dni ali tednov. Nekatere akcije so se tudi ponavljale.
V letu 2018 smo izvedli 39 takšnih akcij. Večino res na območju MOM vendar tudi nekatere
akcije tudi na območju drugih občin, nekatere akcije pa so bile organizirane prav v vseh občinah
soustanoviteljicah.
Akcije, ki so bile izvedeno na območju občine Benedikt:
1.
2.
3.
4.

Akcija »varnostni pas«, 19. do 25. marec 2018.
Akcija »varna šolska pot«, september 2018.
Akcija »pešec«, preventivna akcija AVP v oktobru 2018.
Akcija »Mednarodni dan invalidov; 3. do 7. december 2018.
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OBČINA CERKVENJAK
Opravljena dela in naloge Medobčinskega redarstva
Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki
V letu 2018 smo na območju občine Cerkvenjak opravili 42 krat nadzor na območju občine. Ob
tem smo opravili tudi 8 skupnih nadzorov s policisti Policijske postaje Lenart, ki so pristojni na
tem območju.
OPRAVILA
Nadzori (redni, izredni)
Nadzori koordinirani s policisti
Evidentirani prekrški – glede na vrsto
VOZILO
ZAPUŠČENO VOZILO
OPOZORILO
KRŠITELJ
Evidentirani postopki
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2)
Izjava po sistemu EPPS
Obvestilo o prekršku (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu)
Opozorilo (na terenu)
Plačilni nalog (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del)
Plačilni nalog
Plačilni nalog – zapuščeno vozilo
Izjava o dejstvih in okoliščinah
Vloga na obvestilo o prekršku
Sklep o zavrženju vloge na OOP
Ugovor na plačilni nalog
Odločba o prekršku
MRVL uradni zaznamek
Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1
Dopis kršitelju
Skupno:

število
42
8
2
1
10

1

4
1
2

71

Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil in kršitvami cestno prometnih predpisov
V letu 2018 so občinski redarji v občini Cerkvenjak s področja ustavljanja in parkiranja vozil
obravnavali 13 prekrškov. Pri tem so dvema kršiteljema izrekli globo, 10 pa opozorili.
Iz naslova glob je bilo v letu 2018 na račun občine Cerkvenjak prejetih 60,00 €.
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Varstvo javnega reda in miru v občini Cerkvenjak
Občinski redarji Medobčinskega redarstva so v okviru svojih pristojnosti izvajali nadzore, z
namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se izvajali predvsem v popoldanskem
in večernem času, v okolici osnovne šole in vrtcev, igrišča v Cerkvenjaku in športnega parka v
Kadrencih, kakor tudi v okolici Gasilskega doma in bencinskega servisa ter okolici Arheološkega
parka. Pri nadzoru kršitev niso zaznali, ni pa mogoče oceniti, koliko nezakonitih ravnanj so s
svojo navzočnostjo preprečili.
Preventive aktivnosti na področju prometa
Občinski redarji so tudi sodelovali v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Prav tako so občinski redarji sodelovali v vseslovenski akciji Varna šolska pot in sicer so s
prisotnostjo pred osnovno šolo skušali umiriti hitrost vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč
pri prečkanju vozišča cest ipd.
Praviloma enkrat mesečno so občinski redarji izvajali skupno akcijo koordinirano s policisti
Policijske postaje Lenart. V skupnih akcijah se je delovalo na območju delovanja Policijske
postaje Lenart in Medobčinskega redarstva Maribor, kar pomeni tudi na območju občine
Cerkvenjak.

Ciljno usmerjene akcije
V letu 2018 smo v Medobčinskem redarstvu uvedli ciljno usmerjene akcije poostrenih in tudi
preventivnih nadzorov. Akcije so bile organizirane na osnovi pogostejših prijav nepravilnosti s
strani občanov in tudi drugih organizacij, organov in uradov znotraj Občinske uprave MOM in
tudi drugih občin soustanoviteljic Medobčinskega redarstva. Akcije so bile tako enodnevne, kot
tudi v trajanju več dni ali tednov. Nekatere akcije so se tudi ponavljale.
V letu 2018 smo izvedli 39 takšnih akcij. Večino res na območju MOM vendar tudi nekatere
akcije tudi na območju drugih občin, nekatere akcije pa so bile organizirane prav v vseh občinah
soustanoviteljicah.
Akcije, ki so bile izvedeno na območju občine Cerkvenjak:
1.
2.
3.
4.

Akcija »varnostni pas«, 19. do 25. marec 2018.
Akcija »varna šolska pot«, september 2018.
Akcija »pešec«, preventivna akcija AVP v oktobru 2018.
Akcija »Mednarodni dan invalidov; 3. do 7. december 2018.
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OBČINA DUPLEK
Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva
Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki
V letu 2018 smo na območju občine Duplek opravili 76 krat nadzor na območju občine.
OPRAVILA
Nadzori (redni, izredni)
Nadzori koordinirani s policisti
Evidentirani prekrški – glede na vrsto
VOZILO
ZAPUŠČENO VOZILO
OPOZORILO
KRŠITELJ
Evidentirani postopki
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2)
Izjava po sistemu EPPS
Obvestilo o prekršku (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu)
Opozorilo (na terenu)
Plačilni nalog (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del)
Plačilni nalog
Plačilni nalog – zapuščeno vozilo
Izjava o dejstvih in okoliščinah
Vloga na obvestilo o prekršku
Sklep o zavrženju vloge na OOP
Ugovor na plačilni nalog
Odločba o prekršku
MRVL uradni zaznamek
Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1
Dopis kršitelju
Skupno:

število
76
0
0
11
2
2
0
0
2
0
1
12
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109

Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem cestno prometnih
predpisov
V letu 2018 so občinski redarji v občini Duplek s področja upoštevanja pravil cestnega prometa
obravnavali 15 prekrškov. Pri tem so 11 kršiteljem izrekli globe, v dveh pa so bilo obravnavana
zapuščena vozila. V vseh primerih zapuščenih vozil so lastniki v določenem roku v odredbi sami
poskrbeli za odstranitev zapuščenega vozila z javne površine.
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V letu 2018 je bilo na račun občine Duplek iz naslova glob plačanih 420,00 €.

V grafu je prikaz najgostejših obravnavanih prekrškov na območju Občine Duplek
Preventive aktivnosti na področju prometa
Občinski redarji so sodelovali v vseslovenski akciji Varna šolska pot in sicer so s prisotnostjo
pred osnovnimi šolami skušali umiriti hitrost vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč pri
prečkanju vozišča cest ipd.
Varstvo javnega reda in miru v občini Duplek
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih pristojnosti
izvajali nadzore, z namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se izvajali
predvsem v popoldanskem in večernem času, v okolici osnovnih šol in vrtcev v Zgornjem in
Spodnjem Dupleku ter v Dvorjanah. Nadzori so se izvajali tudi na igrišču v Zimici in pri gramoznici
v Dupleku. Pri nadzoru kršitev niso zaznali, ni pa mogoče oceniti, koliko nezakonitih ravnanj so
s svojo navzočnostjo preprečili.
Ciljno usmerjene akcije
V letu 2018 smo v Medobčinskem redarstvu uvedli ciljno usmerjene akcije poostrenih in tudi
preventivnih nadzorov. Akcije so bile organizirane na osnovi pogostejših prijav nepravilnosti s
strani občanov in tudi drugih organizacij, organov in uradov znotraj Občinske uprave MOM in
tudi drugih občin soustanoviteljic Medobčinskega redarstva. Akcije so bile tako enodnevne, kot
tudi v trajanju več dni ali tednov. Nekatere akcije so se tudi ponavljale.
V letu 2018 smo izvedli 39 takšnih akcij. Večino res na območju MOM vendar tudi nekatere
akcije tudi na območju drugih občin, nekatere akcije pa so bile organizirane prav v vseh občinah
soustanoviteljicah.
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Akcije, ki so bile izvedeno na območju občine Duplek:
1.
2.
3.
4.

Akcija »varnostni pas«, 19. do 25. marec 2018.
Akcija »varna šolska pot«, september 2018.
Akcija »pešec«, preventivna akcija AVP v oktobru 2018.
Akcija »Mednarodni dan invalidov; 3. do 7. december 2018.
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OBČINA HOČE-SLIVNICA
Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva
Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki
V letu 2018 smo na območju občine Hoče-Slivnica opravili 61 krat nadzor na območju občine.
Ob tem smo opravili tudi 2 skupna nadzora s policisti Policijske postaje Rače, ki so pristojni na
tem območju.
OPRAVILA
Nadzori (redni, izredni)
Nadzori koordinirani s policisti
Evidentirani prekrški – glede na vrsto
VOZILO
ZAPUŠČENO VOZILO
OPOZORILO
KRŠITELJ
Evidentirani postopki
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2)
Izjava po sistemu EPPS
Obvestilo o prekršku (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu)
Opozorilo (na terenu)
Plačilni nalog (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del)
Plačilni nalog
Plačilni nalog – zapuščeno vozilo
Izjava o dejstvih in okoliščinah
Vloga na obvestilo o prekršku
Sklep o zavrženju vloge na OOP
Ugovor na plačilni nalog
Odločba o prekršku
MRVL uradni zaznamek
Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1
Dopis kršitelju
Skupno:

število
61
2
0
15
19
22
7
0
5
0
3
15
11
15
2
3
1
0
3
1
0
1
0
2
1
0
189

Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih pravil
V letu 2018 so občinski redarji v občini Hoče-Slivnica s področja kršitev Zakona o pravilih
cestnega prometa izvedli 63 prekrškovnih postopkov. Ob tem so kršiteljem izrekli 22 opozoril.
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V letu 2018 so obravnavali 19 primerov zapuščenih vozil. Od tega so zapuščena vozila v 16
primerih lastniki sami pravočasno umaknili z javnih površin.
Iz naslova glob je bilo v letu 2018 na račun občine Hoče-Slivnica plačanih 1.457,30 €.
Najpogostejši prekrški s področja mirujočega prometa, ki so jih v letu 2018 zaznali občinski
redarji, so prekrški zaradi nedovoljenega parkiranja na bankini v naselju Pivola. Sledijo parkirna
mesta rezervirana za invalidne osebe, nedovoljeno parkiranje na pločniku, ter neupoštevanje
prometne signalizacije. Med postopki zoper zapuščena vozila v Samovi ulici je tudi prišlo do
kršitev javnega reda in miru.
Najpogostejši prekrški
Bankina
Pločnik
Zapuščeno vozilo
Parkirna mesta rezervirana za invalidne osebe
Neupoštevanje prometnega znaka
Nedostojno vedenje
Cona kratkotrajnega parkiranja
Prehod za pešce

število
20
6
6
6
2
2
2
1

Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Maribor v občini Hoče – Slivnica izvajali naloge prometne preventive, predvsem v
smislu zaščite najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so tako v okviru
Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovnimi šolami skušali umiriti
hitrost vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč pri prečkanju vozišča cest ipd.
Izvedli smo tudi nekaj nadzorov na tako imenovani »traktorski poti« skupaj s policisti. Izvedli smo
tudi nadzore na cesti v Bohovi v mesecu februarju, kjer so se stanovalci pritoževali nad
neupravičeno vožnjo tovornih vozil. Kršitev v času našega nadzora nismo zaznali.
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Varstvo javnega reda in miru v občini Hoče – Slivnica
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih pristojnosti
izvajali nadzore, z namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se izvajali
predvsem v popoldanskem in večernem času, v okolici osnovnih šol in vrtcev. Pri nadzoru kršitev
niso zaznali, ni pa mogoče oceniti, koliko nezakonitih ravnanj so s svojo navzočnostjo preprečili.
Smo pa v letu 2018 izvedli dva prekrškovna postopka zoper kršitev javnega reda in miru in sicer
zaradi nedostojnega vedenja.
Ciljno usmerjene akcije
V letu 2018 smo v Medobčinskem redarstvu uvedli ciljno usmerjene akcije poostrenih in tudi
preventivnih nadzorov. Akcije so bile organizirane na osnovi pogostejših prijav nepravilnosti s
strani občanov in tudi drugih organizacij, organov in uradov znotraj Občinske uprave MOM in
tudi drugih občin soustanoviteljic Medobčinskega redarstva. Akcije so bile tako enodnevne, kot
tudi v trajanju več dni ali tednov. Nekatere akcije so se tudi ponavljale.
V letu 2018 smo izvedli 39 takšnih akcij. Večino res na območju MOM vendar tudi nekatere
akcije tudi na območju drugih občin, nekatere akcije pa so bile organizirane prav v vseh občinah
soustanoviteljicah.
Akcije, ki so bile izvedeno na območju občine Hoče Slivnica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poostreni nadzori »Bohova«; ves mesec februar.
Akcija »varnostni pas«, 19. do 25. marec 2018.
Akcija »varna šolska pot«, september 2018.
Akcija »pešec«, preventivna akcija AVP v oktobru 2018.
Poostreni nadzori v Irgoličevi ulici; oktober in november 2018.
Akcija »Mednarodni dan invalidov; 3. do 7. december 2018.
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OBČINA KUNGOTA
Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva
Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki
V letu 2018 smo na območju občine Kungota opravili 43 krat nadzor na območju občine.
OPRAVILA
Nadzori (redni, izredni)
Nadzori koordinirani s policisti
Evidentirani prekrški – glede na vrsto
VOZILO
ZAPUŠČENO VOZILO
OPOZORILO
KRŠITELJ
Evidentirani postopki
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2)
Izjava po sistemu EPPS
Obvestilo o prekršku (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu)
Opozorilo (na terenu)
Plačilni nalog (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del)
Plačilni nalog
Plačilni nalog – zapuščeno vozilo
Izjava o dejstvih in okoliščinah
Vloga na obvestilo o prekršku
Sklep o zavrženju vloge na OOP
Ugovor na plačilni nalog
Odločba o prekršku
MRVL uradni zaznamek
Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1
Dopis kršitelju
Skupno:

število
43
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49

Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih pravil
V letu 2018 so občinski redarji v občini Kungota s področja ustavljanja in parkiranja vozil izvedli
2 prekrškovna postopka.
Občinski redarji so tudi izvajali preventivni nadzor nad prevozom otrok, ki jih starši ali druge
osebe pripeljejo v šolo oz. vrtec. Pri tem niso izvajali represivnih ukrepov.
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Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega redarstva v občini
Kungota izvajali naloge prometne preventive, predvsem v smislu zaščite najmlajših udeležencev
v prometu. Ob pričetku šolskega leta so tako v okviru Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«,
s prisotnostjo pred osnovnimi šolami skušali umiriti hitrost vožnje in po potrebi otrokom nuditi
pomoč.
Varstvo javnega reda in miru v občini Kungota
Občinski redarji Medobčinskega redarstva so v okviru svojih pristojnosti izvajali nadzore, z
namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se izvajali predvsem ob petkih v
popoldanskem in večernem času, v okolici osnovnih šol, predvsem v okolici OŠ v Spodnji
Kungoti. Nadzori so se izvajali tudi na igriščih ter rekreacijskih površinah, kakor tudi v okolici
sakralnih objektov ter objektov z značilnostjo spomenika naravne in kulturne dediščine. Nadzore
smo izvajali skoraj vedno v popoldanskem in večernem času. Pri nadzoru kršitev niso zaznali,
ni pa mogoče oceniti, koliko nezakonitih ravnanj so s svojo navzočnostjo preprečili.
Ciljno usmerjene akcije
V letu 2018 smo v Medobčinskem redarstvu uvedli ciljno usmerjene akcije poostrenih in tudi
preventivnih nadzorov. Akcije so bile organizirane na osnovi pogostejših prijav nepravilnosti s
strani občanov in tudi drugih organizacij, organov in uradov znotraj Občinske uprave MOM in
tudi drugih občin soustanoviteljic Medobčinskega redarstva. Akcije so bile tako enodnevne, kot
tudi v trajanju več dni ali tednov. Nekatere akcije so se tudi ponavljale.
V letu 2018 smo izvedli 39 takšnih akcij. Večino res na območju MOM vendar tudi nekatere
akcije tudi na območju drugih občin, nekatere akcije pa so bile organizirane prav v vseh občinah
soustanoviteljicah.
Akcije, ki so bile izvedeno na območju občine Kungota:
1.
2.
3.
4.

Akcija »varnostni pas«, 19. do 25. marec 2018.
Akcija »varna šolska pot«, september 2018.
Akcija »pešec«, preventivna akcija AVP v oktobru 2018.
Akcija »Mednarodni dan invalidov; 3. do 7. december 2018.
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OBČINA LENART
Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva
Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki
V letu 2018 smo na območju občine Lenart opravili 145 krat nadzor na območju občine. Ob tem
smo opravili tudi 8 skupnih nadzorov s policisti Policijske postaje Lenart, ki so pristojni na tem
območju.
OPRAVILA
Nadzori (redni, izredni)
Nadzori koordinirani s policisti
Evidentirani prekrški – glede na vrsto
VOZILO
ZAPUŠČENO VOZILO
OPOZORILO
KRŠITELJ
Evidentirani postopki
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2)
Izjava po sistemu EPPS
Obvestilo o prekršku (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu)
Opozorilo (na terenu)
Plačilni nalog (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del)
Plačilni nalog
Plačilni nalog – zapuščeno vozilo
Izjava o dejstvih in okoliščinah
Vloga na obvestilo o prekršku
Sklep o zavrženju vloge na OOP
Ugovor na plačilni nalog
Odločba o prekršku
MRVL uradni zaznamek
Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1
Dopis kršitelju
Skupaj

število
145
8
0
443
7
107
1
0
71
1
8
507
7
29
1
2
0
5
0
3
3
1
2
4
1
0
1356

Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih pravil
V letu 2018 so občinski redarji na območju Občine Lenart izvedli 558 prekrškovnih postopkov.
Opozorilo kršiteljem so občinski redarji izrekli v 107 primerih.
Prav tako so občinski redarji v 7 primerih obravnavali zapuščeno vozilo.
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V primerih s področja ustavljanja in parkiranja vozil so bili najpogosteje ugotovljeni naslednji
prekrški: območje časovno omejenega brezplačnega parkiranja (modra cona) – 466, parkirna
mesta rezervirana za invalidne osebe – 17, neupoštevanje prometnega znaka – 26 (na območju
Avtobusne postaje Lenart).
Najpogostejši prekrški
Območje časovno omejenega brezplačnega parkiranja (modra cona)
Parkirna mesta rezervirana za invalidne osebe
Neupoštevanje prometnega znaka
Pločnik
Vozišče v naselju
Varnostni pas
Uporaba GSM
Ostalo
Skupaj

število
466
17
26
15
9
2
1
21
557

Iz naslova glob je bilo v letu 2018 na račun Občine Lenart plačanih 10.536,05 €. Podali smo tudi
31 predlogov za prisilno izterjavo glob v vrednosti 1800,00 EUR.
Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Maribor v občini Lenart izvajali naloge prometne preventive, predvsem v smislu zaščite
najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so tako v okviru Vseslovenske
akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovnimi šolami skušali umiriti hitrost vožnje in
po potrebi otrokom nuditi pomoč.
Prav tako so predstavniki medobčinskega redarstva sodelovali pri delu Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu. Občinski redarji pa so bili prisotni tudi ob prireditvah, ki potekajo v
občini Lenart (10. 2. 2018, 23. 9. 2018, 4. 11. 2018).
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Praviloma enkrat mesečno so občinski redarji izvedli skupno koordinirano akcijo s policisti
Policijske postaje Lenart.
Varstvo javnega reda in miru v občini Lenart
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih pristojnosti
izvajali nadzore, z namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se izvajali
predvsem v popoldanskem in večernem času, v okolici osnovnih šol in vrtcev ter parkov in
avtobusne postaje. Nadzori so se izvajali tudi na igriščih, na hipodromu RŠC Polena ter ostalih
rekreacijskih površin, pri jezeru Radehova, kakor tudi v okolici sakralnih objektov ter objektov z
značilnostjo spomenika naravne in kulturne dediščine. Pri nadzoru kršitev niso zaznali.
Ciljno usmerjene akcije
V letu 2018 smo v Medobčinskem redarstvu uvedli ciljno usmerjene akcije poostrenih in tudi
preventivnih nadzorov. Akcije so bile organizirane na osnovi pogostejših prijav nepravilnosti s
strani občanov in tudi drugih organizacij, organov in uradov znotraj Občinske uprave MOM in
tudi drugih občin soustanoviteljic Medobčinskega redarstva. Akcije so bile tako enodnevne, kot
tudi v trajanju več dni ali tednov. Nekatere akcije so se tudi ponavljale.
V letu 2018 smo izvedli 39 takšnih akcij. Večino res na območju MOM vendar tudi nekatere
akcije tudi na območju drugih občin, nekatere akcije pa so bile organizirane prav v vseh občinah
soustanoviteljicah.
Akcije, ki so bile izvedeno na območju občine Lenart:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Akcija »varnostni pas«, 19. do 25. marec 2018.
Akcija »ZZZiV (vodenje živali); 23. 5. 2018; 16:00 do 20:00
Akcija »varna šolska pot«, september 2018.
Akcija »pešec«, preventivna akcija AVP v oktobru 2018.
Akcija »ZZZiV (vodenje živali); 26. 10. 2018; 16:00 do 18:00
Akcija »cesta skozi naselje »Zavrh«; 26. do 30. 11. 2018
Akcija »Mednarodni dan invalidov; 3. do 7. december 2018.
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OBČINA LOVRENC NA POHORJU
Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva
Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki
V letu 2018 smo na območju občine Lovrenca na Pohorju opravili 31 krat nadzor na območju
občine. Ob tem smo opravili tudi 2 skupna nadzora s policisti Policijske postaje Ruše, ki so
pristojni na tem območju.
OPRAVILA
Nadzori (redni, izredni)
Nadzori koordinirani s policisti
Evidentirani prekrški – glede na vrsto
VOZILO
ZAPUŠČENO VOZILO
OPOZORILO
KRŠITELJ
Evidentirani postopki
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2)
Izjava po sistemu EPPS
Obvestilo o prekršku (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu)
Opozorilo (na terenu)
Plačilni nalog (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del)
Plačilni nalog
Plačilni nalog – zapuščeno vozilo
Izjava o dejstvih in okoliščinah
Vloga na obvestilo o prekršku
Sklep o zavrženju vloge na OOP
Ugovor na plačilni nalog
Odločba o prekršku
MRVL uradni zaznamek
Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1
Dopis kršitelju
Skupno:

število
31
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36

Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih pravil
V letu 2018 so občinski redarji v občini Lovrenc na Pohorju s področja varnosti cestnega prometa
obravnavali eno kršitev. V enem primeru so izrekli globo kršitelju, ki je neupravičeno parkiral
svoje vozila na pločniku.
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Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Maribor v občini Lovrenc na Pohorju izvajali naloge prometne preventive, predvsem v
smislu zaščite najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so tako v okviru
Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovno šolo skušali umiriti hitrost
vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč.

Varstvo javnega reda in miru v občini Lovrenc na Pohorju
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva so v okviru svojih pristojnosti izvajali
nadzore, z namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se izvajali predvsem v
popoldanskem in večernem času, v okolici osnovne šole in vrtca ter v okolici pokopališča in pri
trgovini Mercator. Pri nadzoru kršitev niso zaznali.
Ciljno usmerjene akcije
V letu 2018 smo v Medobčinskem redarstvu uvedli ciljno usmerjene akcije poostrenih in tudi
preventivnih nadzorov. Akcije so bile organizirane na osnovi pogostejših prijav nepravilnosti s
strani občanov in tudi drugih organizacij, organov in uradov znotraj Občinske uprave MOM in
tudi drugih občin soustanoviteljic Medobčinskega redarstva. Akcije so bile tako enodnevne, kot
tudi v trajanju več dni ali tednov. Nekatere akcije so se tudi ponavljale.
V letu 2018 smo izvedli 39 takšnih akcij. Večino res na območju MOM vendar tudi nekatere
akcije tudi na območju drugih občin, nekatere akcije pa so bile organizirane prav v vseh občinah
soustanoviteljicah.
Akcije, ki so bile izvedeno na območju občine Lovrenc na Pohorju:
1.
2.
3.
4.

Akcija »varnostni pas«, 19. do 25. marec 2018.
Akcija »varna šolska pot«, september 2018.
Akcija »pešec«, preventivna akcija AVP v oktobru 2018.
Akcija »Mednarodni dan invalidov; 3. do 7. december 2018.
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OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva
Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki
V letu 2018 smo na območju občine Miklavž na Dravskem polju opravili 54 krat nadzor na
območju občine.
OPRAVILA
Nadzori (redni, izredni)
Nadzori koordinirani s policisti
Evidentirani prekrški – glede na vrsto
VOZILO
ZAPUŠČENO VOZILO
OPOZORILO
KRŠITELJ
Evidentirani postopki
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2)
Izjava po sistemu EPPS
Obvestilo o prekršku (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu)
Opozorilo (na terenu)
Plačilni nalog (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del)
Plačilni nalog
Plačilni nalog – zapuščeno vozilo
Izjava o dejstvih in okoliščinah
Vloga na obvestilo o prekršku
Sklep o zavrženju vloge na OOP
Ugovor na plačilni nalog
Odločba o prekršku
MRVL uradni zaznamek
Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1
Dopis kršitelju
Skupno:

število
54
2
0
12
2
7
4
0
2
1
1
11
2
2
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
104

Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih pravil
V letu 2018 so občinski redarji v občini Miklavž na Dravskem polju s področja varnosti cestnega
prometa izvedli 25 prekrškovnih postopkov. Sedmim kršiteljem so izrekli opozorila.
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Najpogostejši prekrški

število
11
1
1
3
3
1
20

Neupoštevanje prometnega znaka
Pločnik
Vozišče v naselju
Avtobusno postajališče
Uporaba GSM
Bankina
Skupaj

Iz naslova izrečenih glob je bilo v letu 2018 na račun občine Miklavž na Dravskem polju
plačanih 840,00 EUR.
Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Maribor v občini Miklavž na Dravskem polju izvajali naloge prometne preventive,
predvsem v smislu zaščite najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so
tako v okviru Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovno šolo skušali
umiriti hitrost vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč pri prečkanju vozišča cest ipd.
Predstavnik Medobčinskega redarstva Maribor je tradicionalno sodeloval tudi pri izvedbi
predavanja za starejše občane, ki ga je organiziral svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu. Redno sodelujemo tudi s Svetom za preventivo Miklavž na Dravskem polju.
Varstvo javnega reda in miru v občini Miklavž na Dravskem polju
Občinski redarji Medobčinskega redarstva so v okviru svojih pristojnosti izvajali nadzore, z
namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se izvajali predvsem v
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popoldanskem in večernem času, v okolici osnovnih šol in vrtcev. Pri nadzoru kršitev niso
zaznali.
Ciljno usmerjene akcije
V letu 2018 smo v Medobčinskem redarstvu uvedli ciljno usmerjene akcije poostrenih in tudi
preventivnih nadzorov. Akcije so bile organizirane na osnovi pogostejših prijav nepravilnosti s
strani občanov in tudi drugih organizacij, organov in uradov znotraj Občinske uprave MOM in
tudi drugih občin soustanoviteljic Medobčinskega redarstva. Akcije so bile tako enodnevne, kot
tudi v trajanju več dni ali tednov. Nekatere akcije so se tudi ponavljale.
V letu 2018 smo izvedli 39 takšnih akcij. Večino res na območju MOM vendar tudi nekatere
akcije tudi na območju drugih občin, nekatere akcije pa so bile organizirane prav v vseh občinah
soustanoviteljicah.
Akcije, ki so bile izvedeno na območju občine Miklavž na Dravskem polju:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Akcija »varnostni pas«, 19. do 25. marec 2018.
Akcija »varna šolska pot«, september 2018.
Akcija »BUS postajališča; mesec september 2018
Akcija »pešec«, preventivna akcija AVP v oktobru 2018.
Akcija »BUS postajališča; mesec oktober 2018
Akcija »Mednarodni dan invalidov; 3. do 7. december 2018.
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OBČINA PESNICA
Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva
Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki
V letu 2018 smo na območju občine Pesnica opravili 35 krat nadzor na območju občine.
OPRAVILA
Nadzori (redni, izredni)
Nadzori koordinirani s policisti
Evidentirani prekrški – glede na vrsto
VOZILO
ZAPUŠČENO VOZILO
OPOZORILO
KRŠITELJ
Evidentirani postopki
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2)
Izjava po sistemu EPPS
Obvestilo o prekršku (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu)
Opozorilo (na terenu)
Plačilni nalog (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del)
Plačilni nalog
Plačilni nalog – zapuščeno vozilo
Izjava o dejstvih in okoliščinah
Vloga na obvestilo o prekršku
Sklep o zavrženju vloge na OOP
Ugovor na plačilni nalog
Odločba o prekršku
MRVL uradni zaznamek
Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1
Dopis kršitelju
Skupno:

število
35
3
0
5
5
3
1
0
1
0
0
6
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65

Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih pravil
V letu 2018 so občinski redarji v občini Pesnica s področja varnosti cestnega prometa izvedli
14 prekrškovnih postopkov. V treh primerih so kršiteljem izrekli opozorilo. V petih primerih je
šlo za postopek zoper zapuščeno vozilo.
Iz naslova glob je bilo v letu 2018 na račun občine Pesnica plačanih 200,00 EUR.
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Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Maribor v občini Pesnica izvajali naloge prometne preventive, predvsem v smislu
zaščite najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so tako v okviru
Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovnimi šolami skušali umiriti
hitrost vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč pri prečkanju vozišča cest ipd.

Varstvo javnega reda in miru v občini Pesnica
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih
pristojnosti izvajali nadzore, z namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se
izvajali predvsem v popoldanskem in večernem času, v okolici osnovnih šol in vrtcev v Pesnici,
Pernici, Jarenini in Jakobskem dolu. Nadzori so se izvajali tudi na igriščih ter rekreacijskih
površinah, kakor tudi v okolici sakralnih objektov ter objektov z značilnostjo spomenika
naravne in kulturne dediščine. Pri nadzoru kršitev niso zaznali.
Ciljno usmerjene akcije
V letu 2018 smo v Medobčinskem redarstvu uvedli ciljno usmerjene akcije poostrenih in tudi
preventivnih nadzorov. Akcije so bile organizirane na osnovi pogostejših prijav nepravilnosti s
strani občanov in tudi drugih organizacij, organov in uradov znotraj Občinske uprave MOM in
tudi drugih občin soustanoviteljic Medobčinskega redarstva. Akcije so bile tako enodnevne, kot
tudi v trajanju več dni ali tednov. Nekatere akcije so se tudi ponavljale.
V letu 2018 smo izvedli 39 takšnih akcij. Večino res na območju MOM vendar tudi nekatere
akcije tudi na območju drugih občin, nekatere akcije pa so bile organizirane prav v vseh občinah
soustanoviteljicah.
Akcije, ki so bile izvedeno na območju občine Pesnica:
1.
2.
3.
4.

Akcija »varnostni pas«, 19. do 25. marec 2018.
Akcija »varna šolska pot«, september 2018.
Akcija »pešec«, preventivna akcija AVP v oktobru 2018.
Akcija »Mednarodni dan invalidov; 3. do 7. december 2018.
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OBČINA RAČE – FRAM
Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva
Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki
V letu 2018 smo na območju občine Rače - Fram opravili 51 krat nadzor na območju občine. Ob
tem smo opravili tudi 2 skupna nadzora s policisti Policijske postaje Rače, ki so pristojni na tem
območju.
OPRAVILA
Nadzori (redni, izredni)
Nadzori koordinirani s policisti
Evidentirani prekrški – glede na vrsto
VOZILO
ZAPUŠČENO VOZILO
OPOZORILO
KRŠITELJ
Evidentirani postopki
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2)
Izjava po sistemu EPPS
Obvestilo o prekršku (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu)
Opozorilo (na terenu)
Plačilni nalog (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del)
Plačilni nalog
Plačilni nalog – zapuščeno vozilo
Izjava o dejstvih in okoliščinah
Vloga na obvestilo o prekršku
Sklep o zavrženju vloge na OOP
Ugovor na plačilni nalog
Odločba o prekršku
MRVL uradni zaznamek
Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1
Dopis kršitelju
Skupno:

število
51
2
0
0
2
0
3
0
0
0
0
1
2
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
65

Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih pravil
V letu 2018 so občinski redarji v občini Rače - Fram s področja varnosti cestnega prometa izvedli
5 prekrškovnih postopkov. V dveh primerih so kršiteljema izrekli globo zaradi nedovoljene
uporabe GSM aparata med upravljanjem z vozilom.
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Občinski redarji so med rednim delom izvajali tudi nadzore v bližini osnovnih šol in pri tem
nadzirali tudi uporabo otroških sedežev oz. posebnih zadrževalnih sistemov za otroke, ki se
prevažajo v vozilih. Pri tem kršitev niso zaznali.
Skupaj evidentiranih plačil v letu 2018 je bilo v višini 60 EUR iz naslova plačilnih nalogov.
Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Maribor v občini Rače-Fram izvajali naloge prometne preventive, predvsem v smislu
zaščite najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so tako v okviru
Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovnima šolama skušali umiriti
hitrost vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč pri prečkanju vozišča cest ipd.
Varstvo javnega reda in miru v občini Fače – Fram
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih pristojnosti
izvajali nadzore, z namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se izvajali
predvsem v popoldanskem in večernem času, v okolici osnovnih šol in vrtcev, v okolici gradu
Rače ter ribnika v Račah. Pri nadzoru kršitev niso zaznali.
Ciljno usmerjene akcije
V letu 2018 smo v Medobčinskem redarstvu uvedli ciljno usmerjene akcije poostrenih in tudi
preventivnih nadzorov. Akcije so bile organizirane na osnovi pogostejših prijav nepravilnosti s
strani občanov in tudi drugih organizacij, organov in uradov znotraj Občinske uprave MOM in
tudi drugih občin soustanoviteljic Medobčinskega redarstva. Akcije so bile tako enodnevne, kot
tudi v trajanju več dni ali tednov. Nekatere akcije so se tudi ponavljale.
V letu 2018 smo izvedli 39 takšnih akcij. Večino res na območju MOM vendar tudi nekatere
akcije tudi na območju drugih občin, nekatere akcije pa so bile organizirane prav v vseh občinah
soustanoviteljicah.
Akcije, ki so bile izvedeno na območju občine Rače-Fram:
1.
2.
3.
4.

Akcija »varnostni pas«, 19. do 25. marec 2018.
Akcija »varna šolska pot«, september 2018.
Akcija »pešec«, preventivna akcija AVP v oktobru 2018.
Akcija »Mednarodni dan invalidov; 3. do 7. december 2018.
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OBČINA RUŠE
Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva
Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki
V letu 2018 smo na območju občine Ruše opravili 33 krat nadzor na območju občine. Izvedli
smo tudi dva skupna nadzora s policisti policijske postaje Ruše.
OPRAVILA
Nadzori (redni, izredni)
Nadzori koordinirani s policisti
Evidentirani prekrški – glede na vrsto
VOZILO
ZAPUŠČENO VOZILO
OPOZORILO
KRŠITELJ
Evidentirani postopki
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2)
Izjava po sistemu EPPS
Obvestilo o prekršku (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu)
Opozorilo (na terenu)
Plačilni nalog (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del)
Plačilni nalog
Plačilni nalog – zapuščeno vozilo
Izjava o dejstvih in okoliščinah
Vloga na obvestilo o prekršku
Sklep o zavrženju vloge na OOP
Ugovor na plačilni nalog
Odločba o prekršku
MRVL uradni zaznamek
Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1
Dopis kršitelju
Skupno:

število
33
2
0
1
2
2
4
0
2
0
0
1
2
0
1
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
554

Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih pravil
V letu 2018 so občinski redarji v občini Ruše s področja varnosti cestnega prometa izvedli 9
prekrškovnih postopkov. V enem primeru so izrekli globo kršitelju zaradi nedovoljen uporabe
GSM aparatov med vožnjo z vozili.
V dveh primerih so občinski redarji obravnavali zapuščeni vozili.
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Skupaj evidentiranih plačil v letu 2018 je bilo v višini 200,00 EUR.
Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Maribor v občini Ruše izvajali naloge prometne preventive, predvsem v smislu
zaščite najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so tako v okviru
Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovno šolo skušali umiriti hitrost
vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč pri prečkanju vozišča cest ipd.
Aktivno sodelujemo tudi v delovanju Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu ter
Varnostnem sosvetu občine Ruše.
Varstvo javnega reda in miru v občini Ruše
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih
pristojnosti izvajali nadzore, z namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se
izvajali predvsem v popoldanskem in večernem času, v okolici osnovnih in srednje šole in
vrtcev, v mestnem parku, v okolici kopališča in pokopališč. Pri nadzoru kršitev niso zaznali, ni
pa mogoče oceniti, koliko nezakonitih ravnanj so s svojo navzočnostjo preprečili.
Posebno pozornost smo namenili nadzorom v okolici športnega centra, gimnazije in kopališča
ter nogometnega stadiona.
Ciljno usmerjene akcije
V letu 2018 smo v Medobčinskem redarstvu uvedli ciljno usmerjene akcije poostrenih in tudi
preventivnih nadzorov. Akcije so bile organizirane na osnovi pogostejših prijav nepravilnosti s
strani občanov in tudi drugih organizacij, organov in uradov znotraj Občinske uprave MOM in
tudi drugih občin soustanoviteljic Medobčinskega redarstva. Akcije so bile tako enodnevne, kot
tudi v trajanju več dni ali tednov. Nekatere akcije so se tudi ponavljale.
V letu 2018 smo izvedli 39 takšnih akcij. Večino res na območju MOM vendar tudi nekatere
akcije tudi na območju drugih občin, nekatere akcije pa so bile organizirane prav v vseh občinah
soustanoviteljicah.
Akcije, ki so bile izvedeno na območju občine Ruše:
1.
2.
3.
4.

Akcija »varnostni pas«, 19. do 25. marec 2018.
Akcija »varna šolska pot«, september 2018.
Akcija »pešec«, preventivna akcija AVP v oktobru 2018.
Akcija »Mednarodni dan invalidov; 3. do 7. december 2018.
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OBČINA SELNICA OB DRAVI
Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva
Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki
V letu 2018 smo na območju občine Selnice ob Dravi opravili 35 krat nadzor na območju občine.
Izvedli smo tudi dva skupna nadzora s policisti policijske postaje Ruše.
OPRAVILA
Nadzori (redni, izredni)
Nadzori koordinirani s policisti
Evidentirani prekrški – glede na vrsto
VOZILO
ZAPUŠČENO VOZILO
OPOZORILO
KRŠITELJ
Evidentirani postopki
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2)
Izjava po sistemu EPPS
Obvestilo o prekršku (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu)
Opozorilo (na terenu)
Plačilni nalog (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del)
Plačilni nalog
Plačilni nalog – zapuščeno vozilo
Izjava o dejstvih in okoliščinah
Vloga na obvestilo o prekršku
Sklep o zavrženju vloge na OOP
Ugovor na plačilni nalog
Odločba o prekršku
MRVL uradni zaznamek
Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1
Dopis kršitelju
Skupno:

število
35
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41

Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih pravil
V letu 2018 so občinski redarji v občini Selnica ob Dravi s področja varnosti cestnega prometa
izvedli dva prekrškovna postopka. V enem primeru je šlo za zapuščeno vozilo, ki pa ga je lastnik
po naši odredbi pravočasno umaknil z javne površine.
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Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Maribor v občini Selnica ob Dravi izvajali naloge prometne preventive, predvsem v
smislu zaščite najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so tako v okviru
Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovno šolo skušali umiriti hitrost
vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč pri prečkanju vozišča cest ipd.
Občinski redarji so med drugim v neposredni bližini osnovne šole izvajali nadzor z namenom
ugotavljanja pravilnosti prevoza otrok in predvsem ali so otroci pripeti in v otroških sedežih. Pri
tem kršitev niso zaznali.

Varstvo javnega reda in miru v občini Selnica ob Dravi
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih pristojnosti
izvajali nadzore, z namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se izvajali
predvsem v popoldanskem in večernem času, v okolici osnovne šole in vrtca ter v okolici
pokopališča in pri gradu Viltuš. Pri nadzoru kršitev niso zaznali.
Dva krat smo nadzore izvedli tudi skupaj s policisti Policijske postaje Ruše.
Ciljno usmerjene akcije
V letu 2018 smo v Medobčinskem redarstvu uvedli ciljno usmerjene akcije poostrenih in tudi
preventivnih nadzorov. Akcije so bile organizirane na osnovi pogostejših prijav nepravilnosti s
strani občanov in tudi drugih organizacij, organov in uradov znotraj Občinske uprave MOM in
tudi drugih občin soustanoviteljic Medobčinskega redarstva. Akcije so bile tako enodnevne, kot
tudi v trajanju več dni ali tednov. Nekatere akcije so se tudi ponavljale.
V letu 2018 smo izvedli 39 takšnih akcij. Večino res na območju MOM vendar tudi nekatere
akcije tudi na območju drugih občin, nekatere akcije pa so bile organizirane prav v vseh občinah
soustanoviteljicah.
Akcije, ki so bile izvedeno na območju občine Selnice ob Dravi:
1.
2.
3.
4.

Akcija »varnostni pas«, 19. do 25. marec 2018.
Akcija »varna šolska pot«, september 2018.
Akcija »pešec«, preventivna akcija AVP v oktobru 2018.
Akcija »Mednarodni dan invalidov; 3. do 7. december 2018.
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OBČINA STARŠE
Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva
Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki
V letu 2018 smo na območju občine Starše opravili 45 krat nadzor na območju občine.
OPRAVILA
Nadzori (redni, izredni)
Nadzori koordinirani s policisti
Evidentirani prekrški – glede na vrsto
VOZILO
ZAPUŠČENO VOZILO
OPOZORILO
KRŠITELJ
Evidentirani postopki
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2)
Izjava po sistemu EPPS
Obvestilo o prekršku (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu)
Opozorilo (na terenu)
Plačilni nalog (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del)
Plačilni nalog
Plačilni nalog – zapuščeno vozilo
Izjava o dejstvih in okoliščinah
Vloga na obvestilo o prekršku
Sklep o zavrženju vloge na OOP
Ugovor na plačilni nalog
Odločba o prekršku
MRVL uradni zaznamek
Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1
Dopis kršitelju
Skupno:

število
45

4

4

53

Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih pravil
V letu 2018 so občinski redarji v občini Starše s področja varnosti cestnega prometa izvajali
preventivni nadzor, pri čemer niso izrekali represivnih ukrepov. Izvedli so 4 prekrškovne
postopke zoper zapuščeno vozilo. V vseh primerih so lastniki vozilo sami pravočasno umaknili
z javne površine.
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Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Maribor v občini Starše izvajali naloge prometne preventive, predvsem v smislu
zaščite najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so tako v okviru
Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovno šolo skušali umiriti hitrost
vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč pri prečkanju vozišča cest ipd.

Varstvo javnega reda in miru v občini Starše
Občinski redarji Medobčinskega redarstva so v okviru svojih pristojnosti izvajali nadzore, z
namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se izvajali predvsem v
popoldanskem in večernem času, v okolici osnovnih šol in vrtcev v Staršah in v Marjeti. Izvajali
pa so tudi nadzore s ciljem preprečevanja vandalizma in kaznivih dejanj na športnem parki v
Brunšviku in v Zlatoličju. V času nadzorov kršitev niso zaznali.
Ciljno usmerjene akcije
V letu 2018 smo v Medobčinskem redarstvu uvedli ciljno usmerjene akcije poostrenih in tudi
preventivnih nadzorov. Akcije so bile organizirane na osnovi pogostejših prijav nepravilnosti s
strani občanov in tudi drugih organizacij, organov in uradov znotraj Občinske uprave MOM in
tudi drugih občin soustanoviteljic Medobčinskega redarstva. Akcije so bile tako enodnevne, kot
tudi v trajanju več dni ali tednov. Nekatere akcije so se tudi ponavljale.
V letu 2018 smo izvedli 39 takšnih akcij. Večino res na območju MOM vendar tudi nekatere
akcije tudi na območju drugih občin, nekatere akcije pa so bile organizirane prav v vseh občinah
soustanoviteljicah.
Akcije, ki so bile izvedeno na območju občine Starše:
1.
2.
3.
4.
5.

Akcija »varnostni pas«, 19. do 25. marec 2018.
Poostreni nadzori v okolici OŠ Starše; 21. 8. do 31. 10. 2018.
Akcija »varna šolska pot«, september 2018.
Akcija »pešec«, preventivna akcija AVP v oktobru 2018.
Akcija »Mednarodni dan invalidov; 3. do 7. december 2018.
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OBČINA SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH
Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva
Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki
V letu 2018 smo na območju občine Sveta Ana opravili 39 krat nadzor na območju občine. Ob
tem smo opravili tudi 8 skupnih nadzorov s policisti Policijske postaje Lenart, ki so pristojni na
tem območju.
OPRAVILA
Nadzori (redni, izredni)
Nadzori koordinirani s policisti
Evidentirani prekrški – glede na vrsto
VOZILO
ZAPUŠČENO VOZILO
OPOZORILO
KRŠITELJ
Evidentirani postopki
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2)
Izjava po sistemu EPPS
Obvestilo o prekršku (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu)
Opozorilo (na terenu)
Plačilni nalog (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del)
Plačilni nalog
Plačilni nalog – zapuščeno vozilo
Izjava o dejstvih in okoliščinah
Vloga na obvestilo o prekršku
Sklep o zavrženju vloge na OOP
Ugovor na plačilni nalog
Odločba o prekršku
MRVL uradni zaznamek
Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1
Dopis kršitelju
Skupno:

število
39
8
2
2

2

53

Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih pravil
V letu 2018 so občinski redarji v občini Sveta Ana s področja varnosti cestnega prometa izvedli
4 prekrškovne postopke. V dveh primerih so obravnavali zapuščeno vozilo. Večkrat so tudi
posredovali zaradi onesnaženja ceste. Kršitelja so opozorili in je tudi v roku odstranil posledice
onesnaženja.
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Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Maribor v občini Sveta Ana izvajali naloge prometne preventive, predvsem v smislu
zaščite najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so tako v okviru
Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovnima šolama šolo skušali
umiriti hitrost vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč pri prečkanju vozišča cest ipd.
Prav tako so aktivno sodelovali ob izvedbi kolesarskih izpitov in sicer s ciljem umirjanja
prometa in opozarjanja voznikov na nove, najranljivejše udeležence v prometu.
Občinski redarji so pri osnovni šoli na Sveti Ani izvajali tudi nadzore za ugotavljanje pravilnosti
prevoza otrok, predvsem uporabo varnostnih pasov in otroških sedežev. Kršitev niso ugotovili.

Varstvo javnega reda in miru v občini Sveta Ana
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih
pristojnosti izvajali nadzore, z namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se
izvajali predvsem v popoldanskem in večernem času, v okolici osnovnih šol in vrtcev. Pri
nadzoru kršitev niso zaznali.
Aktivnosti ob prireditvah
Občinski redarji so na območju občine Sveta Ana bili prisotni ob prireditvah, izvedenih ob
občinskih praznovanjih. Pri tem so skrbeli za varen in neoviran promet, predvsem s
preprečevanjem parkiranja na pločnikih. Prav tako so skrbeli za javni red in mir v neposredni
bližini prireditvenih prostorov.

Ciljno usmerjene akcije
V letu 2018 smo v Medobčinskem redarstvu uvedli ciljno usmerjene akcije poostrenih in tudi
preventivnih nadzorov. Akcije so bile organizirane na osnovi pogostejših prijav nepravilnosti s
strani občanov in tudi drugih organizacij, organov in uradov znotraj Občinske uprave MOM in
tudi drugih občin soustanoviteljic Medobčinskega redarstva. Akcije so bile tako enodnevne, kot
tudi v trajanju več dni ali tednov. Nekatere akcije so se tudi ponavljale.
V letu 2018 smo izvedli 39 takšnih akcij. Večino res na območju MOM vendar tudi nekatere
akcije tudi na območju drugih občin, nekatere akcije pa so bile organizirane prav v vseh občinah
soustanoviteljicah.
Akcije, ki so bile izvedeno na območju občine Sveta Ana:
1.
2.
3.
4.

Akcija »varnostni pas«, 19. do 25. marec 2018.
Akcija »varna šolska pot«, september 2018.
Akcija »pešec«, preventivna akcija AVP v oktobru 2018.
Akcija »Mednarodni dan invalidov; 3. do 7. december 2018.
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OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH
Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva
Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki
V letu 2018 smo na območju občine Svet Jurij v Slovenskih goricah opravili 48 krat nadzor na
območju občine. Ob tem smo opravili tudi 8 skupnih nadzorov s policisti Policijske postaje Lenart,
ki so pristojni na tem območju.
OPRAVILA
Nadzori (redni, izredni)
Nadzori koordinirani s policisti
Evidentirani prekrški – glede na vrsto
VOZILO
ZAPUŠČENO VOZILO
OPOZORILO
KRŠITELJ
Evidentirani postopki
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2)
Izjava po sistemu EPPS
Obvestilo o prekršku (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu)
Opozorilo (na terenu)
Plačilni nalog (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del)
Plačilni nalog
Plačilni nalog – zapuščeno vozilo
Izjava o dejstvih in okoliščinah
Vloga na obvestilo o prekršku
Sklep o zavrženju vloge na OOP
Ugovor na plačilni nalog
Odločba o prekršku
MRVL uradni zaznamek
Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1
Dopis kršitelju
Skupno:

število
48
8

1

57

Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih pravil
V letu 2018 so občinski redarji v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah s področja varnosti
cestnega prometa enega kršitelja opozorili zaradi nedovoljenega parkiranja na označenem
parkirnem mestu za invalidne osebe.
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Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Maribor v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah izvajali naloge prometne preventive,
predvsem v smislu zaščite najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so
tako v okviru Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovno šolo skušali
umiriti hitrost vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč.

Varstvo javnega reda in miru v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih
pristojnosti izvajali nadzore, z namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se
izvajali predvsem v popoldanskem in večernem času, v okolici osnovne šole ter okolice
pokopališč. Nadzori so se izvajali tudi na igriščih ter rekreacijskih površinah, kakor tudi v okolici
sakralnih objektov ter objektov z značilnostjo spomenika naravne in kulturne dediščine. Pri
nadzoru kršitev niso zaznali.

Ciljno usmerjene akcije
V letu 2018 smo v Medobčinskem redarstvu uvedli ciljno usmerjene akcije poostrenih in tudi
preventivnih nadzorov. Akcije so bile organizirane na osnovi pogostejših prijav nepravilnosti s
strani občanov in tudi drugih organizacij, organov in uradov znotraj Občinske uprave MOM in
tudi drugih občin soustanoviteljic Medobčinskega redarstva. Akcije so bile tako enodnevne, kot
tudi v trajanju več dni ali tednov. Nekatere akcije so se tudi ponavljale.
V letu 2018 smo izvedli 39 takšnih akcij. Večino res na območju MOM vendar tudi nekatere
akcije tudi na območju drugih občin, nekatere akcije pa so bile organizirane prav v vseh občinah
soustanoviteljicah.
Akcije, ki so bile izvedeno na območju občine Sveti Jurij:
1.
2.
3.
4.

Akcija »varnostni pas«, 19. do 25. marec 2018.
Akcija »varna šolska pot«, september 2018.
Akcija »pešec«, preventivna akcija AVP v oktobru 2018.
Akcija »Mednarodni dan invalidov; 3. do 7. december 2018
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OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH
Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva
Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki
V letu 2018 smo na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah opravili 30 krat nadzor
na območju občine. Ob tem smo opravili tudi 8 skupnih nadzorov s policisti Policijske postaje
Lenart, ki so pristojni na tem območju.
OPRAVILA
Nadzori (redni, izredni)
Nadzori koordinirani s policisti
Evidentirani prekrški – glede na vrsto
VOZILO
ZAPUŠČENO VOZILO
OPOZORILO
KRŠITELJ
Evidentirani postopki
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2)
Izjava po sistemu EPPS
Obvestilo o prekršku (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu)
Opozorilo (na terenu)
Plačilni nalog (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del)
Plačilni nalog
Plačilni nalog – zapuščeno vozilo
Izjava o dejstvih in okoliščinah
Vloga na obvestilo o prekršku
Sklep o zavrženju vloge na OOP
Ugovor na plačilni nalog
Odločba o prekršku
MRVL uradni zaznamek
Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1
Dopis kršitelju
Skupno:

število
30
8

1
1

40

Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih pravil
V letu 2018 so občinski redarji v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah s področja ustavljanja
in parkiranja vozil obravnavali en prekršek. Kršitelja so opozorili zaradi napačnega parkiranja na
pločniku. En prekrškovni postopek so izvedli zoper zapuščeno vozilo.
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Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Maribor v občini Sveta Trojica goricah izvajali naloge prometne preventive,
predvsem v smislu zaščite najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so
tako v okviru Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovno šolo skušali
umiriti hitrost vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč.
Aktivno smo tudi sodelovali na sejah Sveta za preventivo.

Varstvo javnega reda in miru v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih
pristojnosti izvajali nadzore, z namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se
izvajali predvsem v popoldanskem in večernem času, v okolici osnovne šole in vrtca s športnim
igriščem in igrali ob vrtcu, v okolici jezera v trojici in pri LD Dobrava. Pri nadzoru kršitev niso
zaznali.

Aktivnosti ob prireditvah
Občinski redarji so na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah bili prisotni ob
prireditvah izvedenih ob občinskem prazniku in pa ob izvedbi obeh tradicionalnih prireditev
»kvatrnica«. Pri tem so skrbeli za varen in neoviran promet, predvsem s preprečevanjem
parkiranja na pločnikih. Prav tako so skrbeli za javni red in mir v neposredni bližini prireditvenih
prostorov.

Ciljno usmerjene akcije
V letu 2018 smo v Medobčinskem redarstvu uvedli ciljno usmerjene akcije poostrenih in tudi
preventivnih nadzorov. Akcije so bile organizirane na osnovi pogostejših prijav nepravilnosti s
strani občanov in tudi drugih organizacij, organov in uradov znotraj Občinske uprave MOM in
tudi drugih občin soustanoviteljic Medobčinskega redarstva. Akcije so bile tako enodnevne, kot
tudi v trajanju več dni ali tednov. Nekatere akcije so se tudi ponavljale.
V letu 2018 smo izvedli 39 takšnih akcij. Večino res na območju MOM vendar tudi nekatere
akcije tudi na območju drugih občin, nekatere akcije pa so bile organizirane prav v vseh občinah
soustanoviteljicah.
Akcije, ki so bile izvedeno na območju občine Sveta Trojica:
1.
2.
3.
4.

Akcija »varnostni pas«, 19. do 25. marec 2018.
Akcija »varna šolska pot«, september 2018.
Akcija »pešec«, preventivna akcija AVP v oktobru 2018.
Akcija »Mednarodni dan invalidov; 3. do 7. december 2018
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OBČINA ŠENTILJ
Opravljene naloge in dela Medobčinskega redarstva
Opravljeni nadzori, opravila in evidentirani postopki
V letu 2018 smo na območju občine Šentilj opravili 34 krat nadzor na območju občine. Izvedli
smo tudi tri skupne nadzore s policisti policijske postaje Šentilj.
OPRAVILA
Nadzori (redni, izredni)
Nadzori koordinirani s policisti
Evidentirani prekrški – glede na vrsto
VOZILO
ZAPUŠČENO VOZILO
OPOZORILO
KRŠITELJ
Evidentirani postopki
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.1)
Plačilni nalog po sistemu EPPS (PLAC.NAL.2)
Izjava po sistemu EPPS
Obvestilo o prekršku (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (na terenu)
Opozorilo (na terenu)
Plačilni nalog (na terenu)
Odredba za zapuščeno vozilo (izvajalec cestnih del)
Plačilni nalog
Plačilni nalog – zapuščeno vozilo
Izjava o dejstvih in okoliščinah
Vloga na obvestilo o prekršku
Sklep o zavrženju vloge na OOP
Ugovor na plačilni nalog
Odločba o prekršku
MRVL uradni zaznamek
Uradni zaznamek – 51. člen ZP-1
Dopis kršitelju
Skupno:

število
34
3
0
24
1
4
0
0
4
0
5
27
1
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
3
109

Nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil ter spoštovanjem ostalih prometnih pravil
V letu 2018 so občinski redarji v občini Šentilj s področja varnosti cestnega prometa izvajali
preventivne aktivnosti, ob tem pa so izvedli 29 prekrškovnih postopkov. Največ, 18 prekrškov,
so obravnavali v območju kratkotrajnega parkiranja na Maistrovi ulici.
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Najpogostejši prekrški
Območje časovno omejenega brezplačnega parkiranja (modra cona)
Pločnik
Nepravilno parkiranje na voznem pasu
Skupaj

število
18
2
8
28

Najpogostejši prekrški

9%

Vozišče v naselju

18%
Pločnik
Območje časovno omejenega
parkiranja

73%

V letu 2018 je bilo evidentiranih plačil iz naslova glob v višini 540,00 eur.
Ostale naloge za izboljšanje varnosti v cestnem prometu
Poleg rednih nadzorov cestnega prometa, so občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Maribor v občini Šentilj izvajali naloge prometne preventive, predvsem v smislu
zaščite najmlajših udeležencev v prometu. Ob pričetku šolskega leta so tako v okviru
Vseslovenske akcije »Varna šolska pot«, s prisotnostjo pred osnovnimi šolami skušali umiriti
hitrost vožnje in po potrebi otrokom nuditi pomoč.

Varstvo javnega reda in miru v občini Šentilj
Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih
pristojnosti izvajali nadzore, z namenom preprečevanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se
izvajali predvsem v popoldanskem in večernem času, v okolici osnovnih šol in vrtcev v Šentilju,
Ceršaku in Sladkem vrhu. Nadzori so se izvajali tudi na igriščih ter rekreacijskih površinah, v
okolici gasilskih ter ostalih društvenih domov in objektov, pomembnih za občane, kakor tudi v
okolici sakralnih objektov ter objektov z značilnostjo spomenika naravne in kulturne dediščine.
Pri nadzoru kršitev niso zaznali.
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Ciljno usmerjene akcije
V letu 2018 smo v Medobčinskem redarstvu uvedli ciljno usmerjene akcije poostrenih in tudi
preventivnih nadzorov. Akcije so bile organizirane na osnovi pogostejših prijav nepravilnosti s
strani občanov in tudi drugih organizacij, organov in uradov znotraj Občinske uprave MOM in
tudi drugih občin soustanoviteljic Medobčinskega redarstva. Akcije so bile tako enodnevne, kot
tudi v trajanju več dni ali tednov. Nekatere akcije so se tudi ponavljale.
V letu 2018 smo izvedli 39 takšnih akcij. Večino res na območju MOM vendar tudi nekatere
akcije tudi na območju drugih občin, nekatere akcije pa so bile organizirane prav v vseh občinah
soustanoviteljicah.
Akcije, ki so bile izvedeno na območju občine Šentilj:
1.
2.
3.
4.
5.

Akcija »varnostni pas«, 19. do 25. marec 2018.
Akcija »varna šolska pot«, september 2018.
Akcija »pešec«, preventivna akcija AVP v oktobru 2018.
Poostreni nadzori pločnika na Sladkogorski cesti; november 2018
Akcija »Mednarodni dan invalidov; 3. do 7. december 2018
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