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1. UVOD

1.1.2020 se je ustanovila Skupna ob6inska uprava Maribor, ki je zdru2ila do tedaj delujo6i
skupni obeinski upravi Medobeinski ingpektorat in redarstvo ter Medob6inski urad za varstvo
okolja in ohranjanja narave.

Na podlagi 7. odstavka 25. elena Odloka o ustanovitvi Skupne obeinske uprave Maribor smo
pripravili poro6ilo o delovanju Skupne obeinske uprave Maribor, za naloge, ki se v va§i obeini
lzvajaJ o .

2. POROeILO o DELU MEDOB6INSKE INiPEKCIJE ZA LETO 2020

2.1. UVOD

Medobeinska ingpekcija je v tetu 2020 delovala kot ena izmed notranjih organizacijskih enot
Skupne ob6}nske uprave Maribor, ustanovljene na podlagi Odloka o ustanovitvi Skupne
ob6inske uprave Maribor ( MUV, it. 21/2019) na obmoeju 18 oban ustanoviteljic. Na podlagi
navedenega odloka, se vsakoletno pripravi letno poro6ilo o opravljenih nalogah in izvedenih
aktivnostih notranjih organizacijskih enot, ki pa se vsebinsko ne razlikuje od preteklih Iet, saj
so pristojnosti obeinskih ingpekcijskih slu2b nespremenjene, oziroma se ob morebitnih
spremembah podroene zakonodaje, implementirajo v izvajanje nadzora.

Poroeilo o delu v prvem delu prikazuje opredelitev pristojnosti Medobeinske ingpekcije s
prikazom nabora procesnih in materialnih predpisov, ki ingpekciji nalagajo pristojnosti
izvajanja nadzora, v drugem delu so posebej prikazane opravljene aktivnosti po posameznih
obeinah ustanoviteljicah, opredeljene po kljuenih podroejih nadzora teroceno stanja glede na
ugotovitve ingpekcije.

2.2. DELOVANJE MEDOBeINSKE INgPEKCIJE

Pravni temelj za delovanje Medob6inske ingpekcije, poleg ustanovitvenega odloka,
predstavljajo procesni in materialni predpisi, ki opredeljujejo stvarno in krajevno pristojnost
ukrepanja, na podlagi katerih se vsakoletno pripravi program dela, ki predstavlja temelj za
opredelitev usmeritev izvajanja nadzora po posarneznih podroejih.

Delo ingpekcije je organizirano tako, da se vse prijete prijave obravnavajo v najkrajgem
mo2nem easu in glede na t. i. stanje ogro2enosti ter vpliva na okolje. Prijave se skozi vso leto
sprejemajo na sede2u ingpekcije v easu uradnih ur, po telefonu ali pisno, z redno po§to ali
preko elektronske pogte. Prijave o domnevnih nepravilnostih lahko obeani oban
ustanoviteljic, podajajo tudi na sede2u svojih oban, katere pa ingpektorji ob vsakokratnih
obiskih, prevzamejo in opravijo ingpekcijski nadzor.

Za la2jo organizacijo obravnavanja prijav in izvajanja rednih nadzorov, imajo in§pektoai
doloeeno svoje krajevno obmo6je, na katerem dnevno izvajajo redne, izredne, kontrolne in
komisijske nadzore.
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V letu 2020 je na obmoeju 18 oban ustanoviteljic, nadzor izvajalo osem ingpektonev
Medob6inske in§pekcije, administrativno dejavnost je izvajala ena javna uslu2benka, medtem
ko je dvakrat tedensko ena referentka opravljala delo v glavni pisarni ingpekcije.

Delovanje ingpekcije se v osnovi deli na dva temeljna postopka: upravni ingpekcijski
postopek in prekrgkovni postopek. V upravnem ingpekcijskem postopku ingpektor izreka
ukrepe za odpravo nepravilnosti in v pHmeru neizvrgitev nalo2enih ukrepov, nadaljuje s
postopkom upravne izvrgbe, ki lahko poteka z denarno prisilitvijo ali izvedbo izvrgbe po
drugih osebah.

Kadar je posamezno dejanje opredeljeno kot prekrgek, ingpektor uvede ge prekrgkovni
postopek, znotraj katerega izreka opozorila, opomine ali globe na podlagi doloeb Zakona o
prekrgki h .

Procesni predpisi, ki so temetj za zakonito delovanje in§pektorata so Zakon o ingpekcijskem
nadzoru, Zakon o splognem upravnem postopku, Zakon o prekrgkih, Zakon o upravnih
taksah ter Zakon o sodnih taksah.

Zakon o in§pekcijskem nadzoru opredeljuje splogna naeela ingpekcijskega nadzora,
organizacijo in§pekcij, polo2aj, pravice in do12nosti ingpektorjev, pooblastila ingpektoaev,
postopek ingpekcijskega nadzora, ingpekcijske ukrepe in druga vpraganja, povezana z
ingpekcijskim nadzorom (1.den). Ingpekcijski nadzor pomeni nadzor nad izvajanjem in
spogtovanjem zakonov ter drugih predpisov, ki ga izvrgujejo ingpektoai kot uradne osebe s
posebnimi pooblastili in odgovornostmi (2. den). In§pektodi opravljajo naloge ingpekcijskega
nadzora z namenom varovanja javnega interesa ter interesov pravnih in fizi6nih oseb
(5.den)

V tem delu je potrebno opozoriti ge na doloebo 24. elena Zakona o ingpekcijskem nadzoru, ki
dolo6a, da mora ingpektor obravnavati prijave, prito2be, sporoeila in druge vloge v zadevah
iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih najkasneje po
opravljenem nadzoru in sprejetem zadnjem ukrepu oziroma ustavitvi postopka.

Nadalje v materialnem, vsebinskem smislu pristojnosti Medobeinske ingpekcije opredeljujejo
materialni predpisi: zakoni, podzakonski akti in odloki obein ustanoviteljic.

2.3. PRISTOJNOSTI MEDOBeINSKE IN£PEKCIJE

Medob6inska ingpekcija deluje prioritetno na principu odpravljanja nepravilnosti, ugotovljenih
na podlagi doloeb Zakona o cestah in na njegovi osnovi sprejetih podzakonskih aktov ter
odlokov lokalnih skupnosti o obeinskih cestah. V tem segmentu nadzora je najpomembnejge
zagotavljanje nemotenega in neoviranega prometa po obeinskih cestah, nadzorovanja
nedovoljenih posegov na in ob obeinskih cestah ter nadzor nad opravljanjem rednega
vzdr2evanja ob6inskih cest v skladu s Pravilnikom o vrstah rednega vzdr2evanja cest. V sled
temu je obveza ingpektoaev poznavati zelo girok nabor podzakonskih aktov, skozi katere se
uresnieujejo doloebe Zakona o cestah. Najvee pozornosti na tem podro6ju ingpekcija zato
namenja opravljanju rednih ingpekcijskih nadzorov na obeinskih cestah na celotnem obmoeju
svoje krajevne pristojnosti.

Na podroeju cest lahko izpostavimo naslednje najpomembnejge in najpogostejge predpise,
na podlagi katerih je v poro6evalskem letu ingpekcija vr§ila nadzor in izrekala ukrepe: Zakon
o cestah ter na njegovi osnovi sprejeti odloki oban ustanoviteljic o obeinskih cestah, Pravilnik
o rednem vzdr2evanju javnih cest, Pravilnik o cestnih prikljuekih na javne ceste, Pravilnik o
prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Zakon o pravilih v cestnem prometu,
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Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdr2evalnih deI in
vzdr2evalnih deI v javno korist na javnih cestah, Pravilnik o zaporah na cestah, Pravilnik o
avtobusnih postajaligeih, Pravilnik o projektiranju cest, terdrugi predpisi.

Ena izmed pomembnih pristojnosti Medob6inske ingpekcije je varstvo okolja in uresni6evanje
zakonskih dolo6b navedenega zakona. V to podro6je nadzora spada pristojnost ukrepanja v
primeru nedovoljenega odlaganja komunalnih odpadkov, obvezne uporabe storitev javne
slu2be ravnanja s komunalnimi odpadki, nadzora nad pravilnim lo6evanjem odpadkov ter
nadzora nad stanjem ceiovitega vzdr2evanja javne eistoee na javnih mestih; sem sodi
predvsem zagotavljanje 6istoee na t.i. ekologkih otokih in v okolicah zbirnih centrov.

V segment pristojnosti Medobeinske in§pekcije na podro6ju varstva okolja sodi tudi nadzor
nad uporabo storitev obvezne lokalne gospodarske javne slu2be odvajanja in eigeenja
odpadne komunalne in padavinske vode. Tako se vrgijo nadzori nad obvezno uporabo
storitevjavne slu2be, kot je praznjenje greznienega blata in vklju6itve na javno kanalizacijsko
omre2je

Tako kot v preteklem letu, ingpekcija tudi v letu 2020 ugotavlja, da velik problem ie vedno
predstavlja zadnja delitev pristojnosti med dr2avno in obeinsko ingpekcijo, ki je nastala s
spremembo Uredbe o odvajanju in 6igeenju komunalne odpadne vode iz leta 2016, po kateri
je Ingpektorat RS za okolje in prostor pristojen samo za izvajanje nadzora nad izvajalcem
gospodarske javne slu2be, medtem ko je nadzor nad ostalimi zavezanci v pristojnosti
ob6inskih ingpekcij. Takgna razdelitev pristojnosti je v praksi pripeljala do neregljivih
problemov predvsem na podroeju neurejenih in neskladno zgrajenih greznic, torej izgrajenih
v nasprotju z gradbenim dovoljenjem, ki jih ima veeina vseh objektov na obmoeju ob6in
ustanoviteljic. Te2ava nastane takrat, kadar je potrebno urediti ali izgraditi greznico, za kar
pa Medobeinska ingpekcija nima pristojnosti izrekanja ukrepov, In§pekcija za okolje in
prostor, ki pa te pristojnosti ima, pa jih ne izvrguje zaradi zgoraj omenjene uredbe.

Na podroeju nadzora nad gradnjo enostavnih objektov, ingpekcija na podlagi doloeb
Gradbenega zakona, presoja skladnosti enostavnih objektov z obeinskimi prostorskimi akti,
vzdr2evanje objektov ter izvajanje vzdr2evalnih deI v javno korist. Osnova za razvrgdanje
enostavnih, nezahtevnih in zahtevnih objektov, je Uredba o razvr66anju objektov. V prihodnje
se, v skladu z doloebami Zakona o urejanju prostora, predvideva ge sprejem obeinskih
predpisov o urejanju podobe naselij, katerih nadzor bo vrgila rnedob6inska in§pekcija

Na podlagi dolo6b Zakona o spodbujanju razvoja turizrna in Zakona o prijavi prebivatigea,
Medob6inska in§pekcija opravlja nadzor nad pobiranjem in nakazovanjem tunstiene in
promocijske takse na raeun posamezne ob6ine ustanoviteljice. Ingpekcija v tovrstnih primerih
nadzora deluje predvsem na podlagi ugotavljanja stanja iz uradnih evidenc e-Turizrna ter
pridobivanja podatkov o plaeilih takse iz posameznih obein. Osnova za nadzor po navedenih
zakonih je vpogled v knjigo gostov sobodajalca in ugotavljanje resni6nosti zavedenega stanja
glede na dejanske ugotovitve ingpekcije. V tem delu ingpekcija sodeluje tudi z dr2avnimi
organi, predvsem s F}naneno upravo RS in Tr2nim ingpektoratom. Kadar se v sklopu
nadzora ugotov}, da sobodajalec ni vpisan v ustrezni register, se z nepravilnostmi seznani
Finaneno upravo RS, sai gre v tem primeru za opravljanje dela na erno.

Ob navedenih zakonih in uredbah, je v 18 ob6inah ustanoviteljicah v veljavi skupaj ge cca
140 razlienih odlokov, ki opredeUujejo izvajanje obveznih obeinskih gospodarskih javnih slu2b
ter obveznosti uporabnikov, kot tudi drugih zadev oz. vsebin iz pristojnosti oban.

Odloki, ki najpogosteje pooblageajo Medobeinsko in§pekcijo v posameznih obeinah
ustanoviteljicah za ukrepanje so:
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Odloki o obeinskih cestah

Odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki

Odloki o odvajanju in ei96enju odpadnih komunalnih in padavinskih voda

Odloki o oskrbi s pitno vodo

Odloki o oglagevanju

Odloki o rabi javnih povrgin

Odloki o zelenih povrginah

Odloki o javnem redu in miru

Odloki o pogrebni in pokopali6ki dejavnosti

Odloki o turistieni in promocijski taksi

Odloki o avtotaksi prevozih

2.4. POSTOPKI

V letu 2020 je bilo na Mledob6inski ingpekciji uvedenih 641 upravnih in§pekcijskih postopkov
in 114 prekrgkovnih postopkov, v letu 2019 je bilo, za primerjavo, uvedenih 566 upravnih
ingpekcijskih postopkov in 171 prekrgkovnih postopkov. Razlog manjgega upada uvedenih
prekrikovnih postopkov je v tem, da so na podlagi doloeb Odlokov Vlade RS za zajezitev
epidemije, prek§rkovni postopki niso tekli, prav tako je bilo podano bistveno manj prijav o
nepravilnostih s strani bodisi drugih dr2avnih ingpekcij, bodisi s strani obeanov

Po posameznih podroejih nadzora je bilo najvee ingpekcijskih postopkov uvedenih na
podroeju ravnanja z odpadki, kamor sodijo vkljueitve na odvoz odpadkov, nedovoljeno
odlaganje odpadkov in nepravilno lo6evanje odpadkov, gtevileno sledijo postopki, uvedeni po
Zakonu o cestah in na njegovi osnovi sprejetih podzakonskih aktih in obeinskih odlokih
veliko gtevilo postopkov je bilo uvedenih iz relativno novega podroeja pristojnosti na podlagi
Gradbenega zakona, sledijo postopki vkljueitev na javno kanalizacijo in podroeja izrekanja
ukrepov sanitarnih ko§enj na t.i. zelenih povrginah. Ostala podro6ja so bila obravnavana v
manjgem gtevilu.

Na podlagi Zakona o prekrgkih, je bilo po posameznih podroejih nadzora, najveeje gtevilo
postopkov uvedenih prav tako na podro6ju ravnanja s komunalnimi odpadki, znotraj katerega
je bilo najvee nepravilnosti ugotovljenih na podro6ju nedovoljenega odlaganja komunalnih
odpadkov, sledijo postopki v zadevah nedovoljenih posegov v ob6inske ceste ter
nedovoljene rabe javnih povrgin.

2.5. SODELOVANJE V KOMISI JAH IN DELOVNIH TELESIH

Skozi vso leto so in§pektorji aktivno sodelovali v delovnih skupinah obein ustanoviteljic za
priprave in spremembe ob6inskih predpisov, ki so predmet nadzora Medob6inske ingpekcije,
kot 61ani delovnih teles so aktivno sodelovali v razli6nih komisijah pri Skupnosti obein
Slovenije in na ta naein opozadali na pomanjkljivosti zakonodaje, podajali predloge in
pobude za spremembe predpisov, predvsem iz vidika izkugenj, ki jih pridobivajo skozi
izvrgevanje inSpekcijskega nadzora .
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Zaradi zagotavljanja ve6je u6inkovitosti nadzora, so in§pektorji Medobeinske ingpekcije v
poroeevalskem letu organiziral vee skupnih akcij nadzora s Policijo in Tr2nim in§pektoratom
RS

Ob koncu poroeevalskega Beta se ugotavlja, da je Medob6inska ingpekcija uspegno izpolnila
sprejeti letni naert dela za leto 2020 na obmoeju vseh oban ustanoviteljic, obravnavane so
bile vse prejete prijave, postopki so se praviloma vodili v zakonsko doloeenih rokih. V leto
2021 se tako prenagajo samo tisti postopki, ki se niso zakljueili zaradi vlo2enih prito2b, teka
upravnih izvrgb ali ukrepov, ki se lahko izvr§ijo ob koncu zime ter prekrgkovni postopki, ki so
bodisi v fazi izdaje pnkrgkovnih odlo6b bodisi v fazi izteaave izre6enih glob in sodnih taks. V
leto 2021 se prenagajo tudi zadeve, ki se niso mogle obravnavati ali zakljueiti zaradi ukrepov,
povezanih s COVID – 19, ki je daljge dasovno obdobje zamrznil izvajanje postopkov v
prekrgkovnih zadevah in omejih zasliganja strank v zadevah, ki niso nujnega pomena, prav
tako in§pekcijski zavezanci nekaterih ukrepov niso mogli izvrgiti pravoeasno prav zaradi
nedostopnosti do posameznih storitev in omejitev delovanja po posameznih segmentih
dejavnosti

V nadaljevanju je poroeilo podrobneje usmerjeno na opis opravljenega dela po posameznih
podro6jih nadzorih.

2.6. OBSEG NADZORA v OBeINI LENART

Poroeilo o delu Medobeinske ingpekcije v ob6ini Lenart izhaja iz programa dela za leto 2020,
kateri temelji na Odloku o ustanovitvi skupnega organa, kjer je doloeen kljue obveznosti in s
tem posledi6no tudi meseene prisotnosti obeinskega in§pektorja in na predvidenih
aktivnostih, katere se doloeijo glede na vodenje postopkov iz prej§njih Iet, skupnega
dogovora o aktivnostih med Ob6insko upravo obeine Lenart in ingpekcijo ter splognim
navodilom Ob6inske uprave obeine Lenart tekom leta.

Program inSpekcijskega nadzora je sestavljen iz obravnavanja prejetih prijav o nepravilnostih
s strani obeanov in drugih subjektov ter rednega nadzora na obmoeju obeine Lenart.

PODROCyE RAVNANyA z ODPADKI IN (:;lSTOCA NA JAVNIH POVRSIN AH

Medobeinska ingpekcija na podro6ju ravnanja s komunalnimi odpadki, ob rednih
ingpekcijskih pregledih na nadzorovanem obmoeju obeine Lenart, ni ugotovil veejih
nepravilnosti na podroeju ravnanja z odpadki, saj gospodinjstva vestno loeujejo posamezne
frakcije odpadkov in jih odlagajo v ustrezne posode, pooblageeni izvajalec javne slu2be
ravnanja s komunalnimi odpadki na obmoeju obeine Lenart, podjetje Saubermacher, pa
redno ska>i za odvoz loeenih frakcij odpadkov ter redno vzdr2uje eistoeo na lokacijah za
loeeno zbiranje odpadkov.
Pri opravljanju in§pekcijskega nadzora nad prevzemnimi mesti, je bilo v sedmih primerih
ugotovljeno, da so obeani zabojnike za zbiranje odpadov pugeali na javnih prometnih
povr£inah (plo6nikih) in s tem ovirali varno pot po javni prometni povrgini. S tem so krgili
doloebe 6etrte alineje 1. odstavka 43. elena Odloka o na6inu opravljanja obveznih lokalnih
gospodarskih javnih slu2b ravnanja s komunalnimi odpadki v Obeini Lenart (MUV, it.
23/2015), za kar jim je Medobeinska ingpekcija v skladu s 146. 61enom Zakona o splognem
upravnem postopku (UPB2, Ur. list RS, it. 24/06, 126/07, 8/2010 in 82/2013) in v smislu
drugega in tretjega odstavka 33. elena Zakona o ingpekcijskem nadzoru (ZIN-UPBI, Uradni
list RS, it. 43/2007 s spnmembami in dopolnitvami) poslala obvestilo in opozorilo z
dolo6enim rokom za odpravo navedene nepravilnosti. V vseh primerih so zavezanci v roku
odpravili nepravilnosti.
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Primera pu66enih zabojnikov na javni prometni povr§ini

Pri opravljanju ingpekcijskega nadzora nad nedovoljenimi odlo2enimi odpadki na obmo6ju
obeine Lenart ob rednih in§pekcijskih pregledih je btlo ugotovljeno, da je v naselju Mo6na
odlo2ena veeja kolieina gradbenih odpadkov, ker Medobeinska ingpekcija ni pristojna za
tovrstno ukrepanje, smo zadevo v regevanje odstopili tngpektoratu R Slovenije za okolje in
prostor

Primer nedovoljeno odlo2enih gradbenih odpadkov

Ph opravljanju ingpekcijskega nadzora nad vzdr2evanjem 6isto6e na javnih povrginah na
obmoeju obeine Lenart ob rednih ingpekcijskih pregledih je bilo v vee primerih ugotovljenih,
da se nedovoljeno odlagajo odpadki ob jezeru Radehova. V treh primerih so bili kr§itelji
izsledeni in v vseh primerih je bil uveden in zakljueen prekrgkovni postopek, zaradi krgitev
doloeb dvanajste alineje 1. odstavka 43. elena Odloka o na6inu opravljanja obveznih lokalnih
gospodarskih javnih slu2b ravnanja s komunalnimi odpadki v Ob6ini Lenart (MUV, it.
23/2015)
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Primera nedovoljeno odlo2enih odpadkov ob jezeru Radehova

Na prejete prijave nedovoljenega odlaganja odpadkov v naravno okolje na zemljigeu pred tn
na zemlji96u v gozdu v naselju Hrastovec in naselju Zgornja volieina, je Medob6inska
in§pekcija zoper krgitelje nedovoljenega odlaganja odpadkov, uvedla prekrgkovne postopke.

Prijavo nedovoljenega odlaganja raznega odpadnega gradbenega in raznega drugega
odpadnega materiala v naselju Zavrh, pa odstopila v pristojno re§evanje Ministrstvu za okolje
in prostor, Ingpektoratu RS za okolje in prostor.

Nezakonito odlo2eni odpadki v naselju Hrastovec

Pri opravljanju ingpekcijskega nadzora nad vzdr2evanjem 6istoee na javnih povrginah na
obrnoeju obeine Lenart ob rednih in§pekcijskih pregledih ni bRo ugotovljenih in zaznanih
nobenih kr§itev obeinskih predpisov, tako, da ni bilo potrebno ingpekcijsko ukrepanje, saj je
bila okolica javnih objektov in ustanov eista in urejena prav tako pa so bile eiste in urejene
tudi ostale javne povrgine.

PODROCyE VZDR2EVANyA IN NADZORA NA OBe;INSKIH CESTAH

Na podroeju nadzora obeinskih cest in javnih poti se je izvajal redni inipekcijski nadzor
predvsem na podroeju nedovoljenih posegov v obcestni svet obeinskih cest in poti in nadzor
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nad izvajanjem rednega vzdr2evanja ob6inskih cest in poti na obmoeju obeine Lenart.
Medob6inska in§pekcija je ob rednih ingpekcijskih preg}edih ob6inskih cest in javnih poti na
podro6ju rednega vzdr2evanja ugotovila, da Re2ijski obrat ob6ine Lenart, zelo dobro opravlja
svoje delo, saj so bile ob6inske ceste in poti dobro vzdr2evane. V dveh primerih (enem na
podlagi prijave in drugem na podlagi lastne zaznave) je Medobeinska in£pekcija izvedla
ingpekcijske postopke zoper zaradi zasedbe javne prometne povrgine (ploenika) kjer sta
zavezanca krgila doloeila 5. toeke 1. odstavka 40 elena Odloka o obeinskih cestah v Ob6ini
Lenart (MUV, it. 21/12). Za kar jima je Medobeinska ingpekcija v skladu s 146. elenom
Zakona o splognem upravnem postopku (UPB2, Ur. list RS, it. 24/06, 126/07, 8/2010 in
82/2013) in v srnislu drugega in tretjega odstavka 33. elena Zakona o ingpekcijskem nadzoru
(ZIN-UPBI, Uradni list RS, it. 43/2007 s spremembami in dopolnitvami) postala obvestilo in
opozorilo z dolodenim rokom za odpravo navedene nepravilnosti. V obeh primerih sta
zavezanca v roku odpravili nepravitnosti.

+n++

Primera zasedbe javne prometne povrgine

Medobeinska in§pekcija je v letu 2020 prejela gtiri prijave iztekanja odpadnih in meteornih
vod na obeinsko cesto in sicer tri prijave v naselju Zavrh in eno prijavo v naselju Zg. Voli6ina
\I treh primerih se nepravilnosti glede iztekanja odpadnih vod na obe}nsko cesto niso
ugotovile, je pa ingpektor ugotovil, da lastniki niso praznili greznic pri pogodbeniku AGJ
d.o.o.. Za ugotovljeno nepravilnost je in§pektor izrekel opozorila in doloeil rok, v katerem so
morali lastniki izvest erpanje. V Zg. Voli6ini je bilo ugotovljeno, da lastnik odvaja meteorne
vode na javno cestno telo javne ceste in s tem krgi doloeila 7. odstavka 4 elena Zakona o
cestah (Uradni list RS, it. 109/10, 48/12, 36/14 - odI. US, 46/15 in 10/18, v nadaljevanju
ZCes-1), za kar mu je Medobeinska ingpekcija v skladu s 146. elenom Zakona o splo§nem
upravnem postopku (UPB2, Ur. list RS, it. 24/06, 126/07, 8/2010 in 82/2013) in v smislu
drugega in tretjega odstavka 33. elena Zakona o inipekcijskem nadzoru (ZIN-UPBI, Uradni
list RS, it. 43/2007 s spremembami in dopolnitvami) poslala obvestilo in opozorilo ter
doloeila rok za odpravo navedene nepravilnosti.

Na prejeto prijavo, da po obnovi ceste v naselju Moena, ker ni pravilno urejeno odvajanje
padavinskih vod, sedaj ob mo6nem de2evju padavinska voda s ceste prite6e na dvorisee
stanovanjske hi§e, je bit opravljen ingpekcijski pregled in na kraju samem ugotovljeno1 da je
odvajanje padavinskih vod na novo asfaltirani obeinski cesti urejeno z muldo in po2iralniki,
ter, da je pred ograjo stanovanjske hi£e ge dodatno izveden linijski po2iralnik za prepreeitev
iztekanja padavinskih voda z ob6inske ceste na dvoriSee stanovanjske hige. Ker je odvajanje
padavinske vode urejeno v skladu s predpisi ni bilo potrebno ingpekcijsko ukrepanje.
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Odvajanje padavinskih vod na ob6inski cesti v naselju Moena

Obravnavana je bila tudi prijava razra96enih in neobrezanih 2ivih mej v ulici Ob gozdu v
naselju Lenart, kjer pa je bilo ob in§pekcijskem pregledu na kraju samem ugotovljeno, da so
2ive meje obrezane, zato ni bilo potrebno ingpekcijsko ukrepanje.

VZDR2EVANyE yAVNIH ZELENIH POVRSIN IN POKOPALIS C:

Pri inSpekcijskem nadzoru javnih zelenih povrgin okoli osnovnih got, vrtcev in ostalih javnih
objektov na obmo6ju obeine Lenart, Medob6inski ingpektorat ni ugotovil krgitev, saj so bile
javne zelene povrgine redno kogene, primerno vzdr2evane in tepo urejene.
Pri in§pekcijskem nadzoru pokopali96 ob opravljenih rednih ingpekcijskih pregledih, ni bilo
ugotovljenlh krgitev, saj so bila pokopali§6a primemo urejena in vzdr2evana, urejena in
vzdr2evana pa je bila tudi okolica pokopalige. Zaradi navedenega ni bilo potrebno
ingpekcijsko ukrepanje.

PODROCyE OGLASEVANyA IN PLAKATIRAN JA

Ob rednem opravljanju ingpekcijskega nadzora na podro6ju nedovoljenega plakatiranja in
nepravilnega oglagevanja predvsem po avtobusnih nadstregnicah na obmoeju ob6ine Lenart
ob ingpekcijskih pregledih ni bilo zaznanih in ugotovljenih kr§itev, zato ni bilo potrebnega
ingpekcijskega ukrepanja.

PODROCJE yAVNEG A REDA IN MIRU

Na podroeju javnega reda in miru na obmoeju ob6ine Lenart je Medobeinska in6pekcija je v
petih primerih na podlagi lastne zaznave izvedla in§pekcijske postopke zoper lastnike parcel
zaradi razrageanja vegetacije v obcestni svet obeinske ceste in s tem posledieno delno
ovirane preglednosti na delih ob6inskih cest na obmoeju obeine Lenart, ki so krgili doloeila
tretje alineje 1. odstavka 11. elena Odloka o javnem redu in minI na obmoeju ob6ine Lenad
(MUV, it. 5/2013 s spremembami in dopolnitvami) ter v enem primeru na podlagi prijave
zaradi zanemarjenega zemlji§6a v Zg. volieini, kjer je lastnica krgila doloebe prve, druge,
tretje in eetrte alineje 1 . odstavka 11. elena Odloka o javnem red u in miru na obmoeju obeine
Lenart (MUV, it. 5/2013 s spremembami in dopolnitvami). Vsem lastnikom je Medobeinska
ingpekcija v skladu s 146. elenom Zakona o splognem upravnem postopku (UPB2, Ur. list
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RS, it. 24/06, 126/07, 8/2010 in 82/2013) in v smislu drugega in tretjega odstavka 33. elena
Zakona o ingpekcijskem nadzoru (ZIN-UPBI, Uradni list RS, it. 43/2007 s spremembami in
dopolnitvami) poslala obvestilo in opozorilo z doloeenim rokom za odpravo navedene
nepravilnosti. V vseh primerih so zavezanci v roku odpravi li nepravilnosti.

Primera razrageene vegetacije

Primer zanemarjenega zemljigea v Zg. volieini.

13



+';

Zarageeno zemljigee v naselju Zgornji 2edavci

Na prejeto prijavo zara§6enega zemlji96a z visoko travo in plevelom v naselju Zgomji Poreie
je bil opravljen ingpekcijski pregled, kjer pa je bilo na kraju samem ugotovljeno, da je
zemljii6e poko§eno, zato ni bilo potrebno ingpekcijsko ukrepanje.

PODROCyE OSKRBE s PITNO VODO

Na podroeju oskrbe s pitno vodo na obmoeju obeine Lenart je Medob6inska ingpekcija na
podlagi prejetih prijav od pooblageenega izvajalca gospodarske javne slu2be oskrbe s pitno
vodo v obeini Lenart, podjetja Mariborski vodovod, uvedla ingpekcijske postopke za
priklju6itev stanovanjskih objektov, kateri se nahajajo na poselitvenem obmoeju v naseljih,
kjer se zagotavlja oskrba s pitno vodo s storitvami javne slu2be in kateri ge vedno niso
prikljueeni na javno vodovodno omre2je.

OSTALO

Na drugih podroejih pristojnosti v poro6evalskem letu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti in
uvedenih postopkov.
Medobeinska ingpekcija je obravnavala vse prejete prijave ter s predstavniki Obeinske
uprave obeine Lenart uspegno sodelovala in sproti regevala nastalo problematiko.
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Po podatkth lz aplikacije, ki jo vodi Medobeinska ingpekcija v elektronski obliki so bili v
Obeini Lenart v letu 2020 opravljeni naslednji ingpekcijski pregledi in postopki:
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2.7. REALIZACI JA FINANeNEGA NAeRTA MEDOBeINSKE
INgPEKCI JE ZA LETO 2020

BILANCA ODHODKOV

Skupna realizacija odhodkov Ml v letu 2020 je bila 383.380€. Od tega so ostale obeine
soustanoviteljice v skladu z Odlokom o ustanovitvi Skupne ob6inske uprave v }etu 2020
zagotavljale sredstva v vigini 133.498€. Mestna obeina Maribor je zagotovila sredstva v viSini
249.882€. Glede na veljavni FN 2020 je bila realizacija 113,72 %.

FN 2020
sprejet
EUR

337.117

246.915

85.482

4.720

FN 2020
realizacija EUR

Skupaj odhodki

PlaCe, dodatki in prispevki

Materialni strogki – Medobeinska ingpekcija

Nakup opreme

383.380

324.656

56.165

2.559

111804

m1

213402

PRIHODKI

konto
FN 2020
sprejet €

FN 2020
realizacija €

Sredstva od lokalnih skupnosti za delovanje
MI v letu 2020

rB6N

133.497.60 133.497,60

9.102.12



3. OPRAVLJENE NALOGE MEDOBeINSKEGA REDARSTVA

3.1. OPRAVLJENI NADZORI

Z letom 2020 smo v Medobeinskem redarstvu zaeeli statisti6no bele2iti tudi §tevilo izvedenih
nadzorov. Tako smo v vsem letu opravili 29.886 razlienih nadzorov. Od tega smo jih na
podro6ju nepravilnega parkiranja izvedli najvee, 12.592 nadzorov. Z razglasitvijo epidernije
smo velik del nagih opravil namenili prav problematiki COVID-19. Zelo nazomo temu potrjuje
8.818 opravljenih nadzorov na podroeju spogtovanja ukrepov za zajezitev epidemije. V letu
2020 imamo tudi evidentiranih 2.034 opravljenih nadzorov neposredno na osnovi prijav obdank
in ob6anov terdrugih subjektov.

Spodnji graf prikazuje razmede med najpogostejgimi opravljenimi nadzori

Opravljeni nadzori

• napaErn pdlkilanje

a CQVID- 1 9

n a potttev

ostdo po ZPrCP

• varstvo 2ivali

8 ZJRM

aostdo

3.2. SKRB ZA VAREN IN NEOVIRAN PROhnET

Temeljna naloga obeinskega redarstva je skrb za varen in neoviran promet na javnih
prometnih povr§inah v naseljih ter na obeinskih in ne kategoriziranih cestah izven naselij.
Ob6inski redarji Medob6inskega redarstva Maribor veeino svojega dela opravijo v okviru
nadziranja mirujoeega prometa.

Pri tem so redarji v letu 2020 najvee pozomosti namenili tistim krgitvam oz. tistim nepravilnim
parkiranjem, ki so ovirala in ogro2ala ostale udele2ence v cestnem prometu. V nadzorih je bilo
ugotovljeno, da najve6 voznikov vozila ustavi ali parkira na mestih, kjer je to prepovedano s
prometnim znakom in na plo6nikih. Prav zaradi tega je velik del pozomosti bil usmeden v
regevanje te problematike. Tako smo v letu 2020 obravnavali 3.542 kr§itev na mestih, kjer je to
prepovedano s prometnim znakom ter 2.759 primerov kr§itev nepravilnega ustavljanja ali
parkiranja na ploenikth
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Te2avo predstavljajo tudi nepravilno parkirana vozila na zelenicah, saj se s takgnim
parkiranjem povzroda trajna gkoda na urejenih zelenicah. V letu 2020 smo zaznali in
obravnavali 369 takgnih krgitev.

Posebno te2avo predstavljajo nepravilno parkirana vozila na BUS postajaliseih. V letu 2020
smo izvedli tudi nekaj poostrenih nadzorov na tem podro6ju in obravnavali 257 krgitev.

prometni znak
ploenik

obmoeje umirjenega prometa
obmoeje za pe ice

p. prostor za invalide
intervencijska pot
zelenica

BUS postajaliiee
rehod za pegce

ostalo

Tabela najpogostejgih krgitev parkiranja

Graf razmerja najpogostej§ih krgitev parkiranja

Najpogostejge krlitve parkiranja

• prometni znak

a ploEnik

’ = obmoeje umi rjenega prometa

obnlodje za peSce

• p prostor za invaltde

• tntewencijska pot

• zelenica

• BUS postajali§ee

• pnhcid za pe ice

• ostdo

3.3. VARSTVO NAJRANLJIVEJSIH UDELE2ENCEV CESTNEGA PROMETA

Najvee dasa so obeinski redaai izvajali nadzor z namenom za£6ite najranljivejgih udete2encev
v cestnem prometu, med katere zagotovo sodijo otroci, pegci in invalidi. Skoraj vsakodnevno
so zato obeinskt redarji izvajal naloge na obmoejih za peace in obmoejih umirjenega prorneta,
izvedti pa smo tudi 6 poostrenih nadzorov. V letu 2020 smo obravnavali 1.354 tak§nih krgitev.
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Posebno pozomost, kot vsa leta do sedaj namenjamo nepravilnemu parkiranju na ozna6enih
mestih za invalidne osebe. V letu 2020 smo zaznali 425 tovrstnih krgitev, zoper vse krgitelje
pa je bil uveden postopek o prekrgku. Za veeino tako nepravilno parkiranih vozil je bila
odrejena tudi odstranitev vozila (odvoz s kraja prekrgka). Najve6ja te2ava ge vedno
predstavlja neupo§tevanje pravil parkiranja ob trgovskih centrih, saj smo vee kot 200 krgitev
obravnavali prav na parkiri§eih trgovskih centrov. Stanje parkiranja na ostalih javnih parktrnih
mestih se izboljguje.

Trend doloeenih krgitev skozi pretekla leta

Nepravilno parkiranje vozil
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3.4. ODVOZ NEPRAVILNO PARKIRANIH VOZI L IN ZAPUgeENA VOZI LA

V skladu z 19. elenom ZPrCP lahko obeinski redaai odredijo odvoz nepravilno parkiranega
vozila, de ta onemogoea drugemu udele2encu cestnega prometa varno nadaljevanje poti
tako, da je pri izogibanju temu vozilu on ali kdo drug ogro2en ali bi glede na okoli96ine lahko
bil ogro2en, ali de vozilo ovira druge udele2ence cestnega prometa in je nepravilno
parkirano:

na prehodu za pe§ce, stezi za pe§ce, ploeniku ali v obmoeju za peace,
na kolesarski stezi, kolesarski poti, pegpoti ali kolesarskem pasu,
na mestu, na katerem bl parkirano vozilo onemogoeilo vkljueitev v promet ie
parkiranemu vozilu ali onemogo6ilo dovoz na dvorigee stavbe, do gara2e,
skladigenega prostora ali drugega podobnega objekta ali do zasebnega zemljigea,
na ozna6enem parkirnem prostoru za invalide
na oznaeenih poteh, namenjenih intervencijskim vozilom ali
nad priklju6kom za vodovodno omre2je (hidrant).

V letu 2020 so obeinski redaai izdali 2.454 odredb za odvoz nepravilno parkirana vozila. Leto
poprej pa 2.114.
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Graf odrejenih odvozov skozi leta

Odrejeni odvozi

LETO 2014 LETO 2015 LETO 2016 LETO 2017 LFro 2018 LETO 2019 LETO 2020

Prav tako se postopek zoper zapu96eno vozilo vodi na podlagi 19. elena ZPrCP.

3.5. PLAeEVANJE PARKIRNINE

Velik del prekrgkovnih postopkov, ki pa niso vet ugotovljeni s strani obeinskih redadev,
predstavljajo kr§itve pravil plaeevanja parkimine. Te postopke zdaj vodimo na podlagi
predlogov o§kodovanca, Javnega podjetja Marprom, za zaeetek prekrgkovnega postopka.

V letu 2020 smo prejeli 5944 predlogov za za6etek prekr§kovnega postopka. trend prejetih
predlogov je skozi leta v upadu. Sicer je razumljivo, da je v letu 2020 teh predlogov mara, saj je
bilo daljge obdobje zaradi COVID-19 situacije parkiranje brezpla6no.

Graf prejetih predlogov

Predlogi za zatetek postopka o prekriku

2017 2018 2019 2020
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3.6. VAREN IN NEOVIRAN PROMET OB PRIREDITVAH

Ob prireditvah, izvedenih v posameznih ob6inah, so ob6inski redaai izvajali naloge za
zagotavljanje varnega in neoviranega prometa, predvsem prometa pegcev. Tako so skrbeli za
varno odvijanje prometa ob raznih obeinskih proslavah ali protokolarnih prireditvah, pustnih
povorkah, krajevnih in tudi dr2avnih praznikih, §portnih ter veejih kulturnih dogodkih.

Tradicionalno so ob6inski redaai izvajali naloge s tega podroeja dela v 6asu ob Dnevu spomina
na mrtve, ko je bistveno pove6an promet v okolici pokopali96 in je pogosto tudi spremenjen
prometni re2im.

V nekaterih ob6inah so obeinski redarji izvajali tudi naloge za zagotavljanje umirjanja hitrosti ali
ugotavljanja spogtovanja postavljene prometne signalizacije za zaporo cest ob prireditvah na
cesti kot so pustne povorke, festivali, prodaje na cesti ob raznih krajevnih praznovanjih.

Takgnih prireditev je bilo v letu 2020 zaradi COVID-19 krize bistevo manj, kot pretekla leta

3.7. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU IN ZAgeITA 2lVALI

Med podroeja dela obeinskega redarstva sodi tudi nadzor oz. varstvo javnega reda in miru.
Ob6inski redadi Medobeinskega redarstva Manbor so med vsakodnevnimi nadzori v obrno6ju
za peace, v okolici osnovnih aol in vrtcev, na in v okolici pokopalige, na igrigeih ter drugih
rekreacijskih povr§inah, sredi§eih krajev ter v »mestnih< parkih izvajali nadzore s ciljen
prepre6evanja vandalizma. Poleg rednega dela na tem podro6ju so redaai skupaj s policijo
sodelovali v vee poostrenih nadzorih, ki so se izvajali v veeemem in noenem easu tako med
tednom kot tudi ob koncu tedna.

V letu 2020 smo izvedli 600 nadzorov ter 3 poostrene nadzore s podroeja varstva javnega reda
in min. Ob tem smo izvedli 10 prekrgkovnih postopkov. 5 zaradi nedostojnega vedenja do
uradne osebe pri uradnem postopku, 2 zaradi vandalizma, 2 zaradi neupogtevanja zakonite
odredbe ter 1 zaradi nedovoljenega kampiranja.

Na podroeju varstva 2ivali, gre za spogtovanje dolo6il Zakona o zageiti 2ivali - vodenje psov na
javnem kraju terdolo6il Odlokov samoupravnih lokalnih skupnosti, smo v letu 2020, zraven 645
rednih nadzorov, izvedli tudi 3 poostrene nadzorov in ob tem izvedli 17 prekrgkovnih
postopkov.

3.8. VARSTVO ZDRAVJA

S pojavom zdravstvenega problema s giritvijo oku2be Covid-19, kar predstavlja zdravstveni
problem svetovne razse2nosti in dvakratno razglasitvijo epidemija v Republiki Sloveniji, smo
tudi v Medobeinskem redarstvu aktivno pristopili k uresnieevanju Odlokov, Odredb in
priporoeil Vlade Republike Slovenije.

Vlada RS je v oktobru 2020 zadasno prenesla neposredno izvajanje prekrgkovnih postopkov
za krgitve zadasnih Odlokov v smislu prepovedi gibanja, oziroma prehajanja med obeinami in
prepovedi zbiranja ljudi. Bilo je sicer posebej poudaaeno, da »je policija in obeinsko
redarstvo pristojno za vodenje prekrgkovnih postopkov iz 2. in 3. toeke 39. elena ZNB, de pri
izvajanju svojih izvirnih nalog ugotovita te krgitve«, vendar smo v Medobeinskem redarstvu
Maribor aktivno pristopili k nadzoru, ki pa smo ga izvajali ob svojih rednih nalogah , odzvali pa
smo se tudi na morebitne prijave obeanov.

Ve letu 2020 smo izvedli 8.818 nadzorov na podroeju COVID-19. ob tem smo izrekli tudi 287
opozoril posameznikom, glob nismo izrekali.
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3.9. SODELOVAN JE S SVETI ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM
PROMETU IN OSTALI H POSVETOVALNIH TELESIH OBeIN

Medobeinsko redarstvo Maribor tesno sodeluje s sveti, ustanovljenimi za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu. Obeinski redarji se tako udele2ujejo gtevilnih preventivnih akcij, ki jih SPVCP
na6rtuje in izvede tekom leta. Med temi so najodmevnej§e akcije Vamo na pot - v golo s
kolesom, Bistro glavo varuje eelada, Red je vedno pas pripet, Varna golska pot in gtevilne
druge, Bodi pre-viden, ... Redaai skupaj z ostalimi dani SPVCP poueujejo otroke, kako ravnati
v cestnem prometu, jih opoza6ajo na previdnost in nevamosti, ki pre2ijo na cesti, ob vsem tem
pa tudi predstavljajo ob6insko redarstvo kot organ namenjen zagotavljanju dim vi§je stopnje
varnosti cestnega prometa. Obeinski redarji s tovrstnimi aktivnostmi sodelujejo tudi z namenom
odpravljanja nevamih toek za udele2ence cestnega promet.

Razlieni JU so tako dani:
komisije za tehniena vpraganja pri SPVC Maribore

varnostnega sosveta ob6ine Maribor
varnostnega sosveta obeine Ruge
SPVCP ob6ine Miklav2 na Dravskem polju
SPVCP ob6ine Ruge
SPVCP obeine Sveta Trojica
SPVCP obeine Hoee-slivnica
Sveta invalidov Maribor

3.10. SODELOVANJE v KOMISIJI ZA OBeINSKO REDARSKO SLU2BO PRI
SKUPNOSTI OBeIN SLOVENI JE

Medobeinsko redarstvo Maribor aktivno sodeluje v Komisiji za obeinsko redarsko slu2bo pri
Skupnosti ob6in Slovenije. V okviru komisije se izpostavljajo razna opa2anja in te2ave pri delu
ob6inskih redaaev, ki so posledica organizacijskih sprememb in sprememb poslovanja organov
dr2avne uprave. Naloga komisije je uveljavljanje poklica obeinski redar in naeina dela redarstev
pred dr2avnimi organi, s katerimi sodeluje tako pri pripravi predpisov kot tudi pri pripravi
gtevilnih drugih aktov v obliki pogodb in sporazumov za izmenjevanje doloeenih vrst podatkov.
V bodoee si bo komisija prizadevala, da bo Ministrstvo za notranje zadeve oziroma Policijska
akademija izvajala tudi posamezna dodatna usposabljanja obeinskih redarjev na podro6ju
urejanja prometa v kri2igeih in nadzora nad obremenitvijo cest, tehtanja vozil in nadzora
izrednih prevozov. Prav tako si bo komisija prizadevala za enakopravno obravnavanje
ob6inskih redaaev kot javnih uslu2bencev s posebnimi pooblastili.

3.11. SODELOVANJE PRI PRIPRAVI ZAKONOV IN OBeINSK IH ODLOKOV

Sodelovanje pri pripravi ter podajanju mnenj k predlogom dr2avnih predpisov se je izvajalo v
okviru komisije pri Skupnosti ob6in Slovenije. Kar zadeva pripravo lokalnih predplsov oban, pa
je Medobeinsko redarstvo Maribor sodeloval tudi z ob6inami ustanoviteljicami. Pri tem so
predstavniki organa sodelovali pri pripravi odlokov na podro6ju varstva cest in ureditvi
cestnega prometa, na podroeju plakatiranja, zagotavljanja varstva javnega reda in miru.

3.12. PREKR£KOVNI POSTOPKI – REDARJI

Redaai Medobeinskega redarstva so v vseh obeinah ustanoviteljicah MIRM izvedli v letu 2020
12.829 pekrgkovnih postopkov.
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5tevilo prekrikovnih postopkov - redarji

Lrro 2015 LETO 2016 L Fro 2017 LETO 2018 L Fro 2019 LFFO 2020

Med prekrgkovnimi postopki smo izrekli 9.352 glob, 2.979 opozoril in izvedli 498 postopkov
zoper zapugeeno vozilo.

Graf prekrgkovnih postopkov

Prekr§kovni postopki - reda rj i

a izreCene globe

a izreeena opozorila

' zapugee na vozila

3.13. PREKRgKOVNI POSTOPKI NA PISNI PREDLOG PREDLAGATELJA

Gre za prekrgkovne postopke na predlog ogkodovanca, Javnega podjetja Marprom, v zvezi z
nepla6evanjem parkirnine. V letu 2020 smo prejeli 5.944 predlogov. lzdali smo vet kot 5.200
pozivov za izjavo krgitelju, do konca leta 2020 smo izdali vee kot 4.200 odloeb o prekr§ku.

3.14. POSTOPKI po VL02ENIH PRAVNIH SREDSTVIH

Zakon o prekrgkih (ZP-1, Ur.I. RS, it. 7/03, s spremembami in dopolnitvami) dolo6a dve pravni
sredstvi v hitrem postopku, ki ga vodijo prekrgkovni organi, med katere sodi Medobeinsko
redarstvo Maribor. Ti dve pravni sredstvi sta zahteva za sodno varstvo ter ugovor. Ugovor je
pravno sredstvo, ki ga lahko krgitelj vlo2i po vroeitvi posebnega pla6ilnega naloga. Posebni
plaeilni nalog se izreka v postopkih o prekr§kih s podroeja ustavljanja in parkiranja. Zahteva za
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sodno varstvo je sredstvo, ki ga kr§itelj vlo2i na vse ostale vro6ene pla6ilne naloge in odloebe o
prekrgkih ter seveda sklepe prekrgkovnega organa

O vlo2enem ugovoru odloea poobta§6ena uradna oseba prekr§kovnega organa s VII. stopnjo
izobrazbe, ki v postopku izda odloebo. Pooblageena uradna oseba prekr§kovnega organa s
VII. stopnjo izobrazbe prouei tudi vlo2eno zahtevo za sodno varstvo zoper navadni plaeilni
nalog ali odloebo, pri eemer lahko nadomesti plaeilni nalog z odloebo ali nadomesti svojo
prvotno odlo6bo. V primeru, da tega ne stori, ker oceni, da zahteva ni upravi6ena, le-to skupaj
s spisom odstopi v odloeanje pristojnemu okrajnemu sodigeu.

V postopkih po vlo2enih pravnih sredstvih se odmerjajo tudi strogki postopka - sodna taksa. V
odloebi se doloei taksnega zavezanca, ki se mu odmeri sodna taksa. Takgno sodno takso
imenujemo sodna taksa prekrgkovnega organa. Prekrgkovni organ namree izvrguje tudi sodne
takse za sodi96a, kadar Ie ta izdajajo sodbe po vlo2enih pravnih sredstvih zoper odlo6itve
prekr§kovnih organov. Prekrgkovni organ je tudi do12an sodbo po zahtevi za sodno varstvo
vro6iti krgitelju .

VLO2ENA PRAVNA SREDSTVA
po ZAKONU o PREKRgKIH (zp-1 )

Ste vi to

aovor na obvestilo o Drekrgku (nedovoliena vloaa
Uqovor na plaeilni naloq
Zahteva za sodno varstvo
Napoved zahteve za sodno varstvo
Uaovor v postopku izv§be
Skupa

156
95
59
84

142
536

Graf vlo2enih pravnih sredstev

Vlo2ena pravna sredstva

• Ugovor na obvestilo o pre kr Iku
(nedovoljena vloga}

a Ugovor na plaEil ni nalog

Napovedzahteve za sodno varstvo

Zahteva za sodno varstvo

• Ugovor v postopku izvgbe

3.15. DRUGI POSTOPKI V PREKR£KOVNEM IN UPRAVNEM POSTOPKU

Vseh evidentirani pisnih postopkov, ki so vodeni preko aplikacije in raeunalnikov, je bdo v letu
2020 24.779. Od tega je bilo najve6 postopkov na terenu ter izdanih dokumentov s pomoejo
avtomatiziranih postopkov in Elektronske pogte Slovenije (EPPS). Vi ostali postopki pa so
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zahtevali indivtdualno obravnavo vseh zaposlenih na Medob6inskem redarstvu Maribor. Prav
vsi dokumenti pa brez prizadevanja zaposlene v glavni pisarni nebi bili obdelani.

3.16. PREDLOGI IZTERJAV

Pomemben del zakljueka prekrgkovnega postopka je tudi zagotovilo, da krgitelji globe in sodne
takse, ki so jim izreeene, tudi poravnajo. Ve6ina kr§iteljev to poravna pravo6asno, nekaj pa jih
je takgnih, ki tega ne storijo. Zato brez pravoeasno vlo2enih zahtevkov prisilne izterjave ni
pomembnega elementa pri vzgojnem ueinku prekrgkovnega postopka. Zato smo tudi v letu
2020 veliko Casa posvetili temu in skupno vlo2ili 8.255 predlogov za prisilno izterjavo
nepladanih obveznosti.

Predl li izteriav
Predloai izteriav za gjobe po pla6ilnem naloqu
Predloqi izteriav za gjobe po odlo6bi
Predlogi izterjav za sodne takse

Ste vi to
830

3.074
2.590

3.17. OBel NA LENART

OPRAVLJENI NADZORI, OPRAVf LA IN EVIDENTIRANI POSTOPKI

V letu 2020 smo na obmoeju obeine Lenart opravili 1.164 nadzorov.

Podro6je nadzora
Napaen o parkiranje
Zakon o cestah
Javni red in mir

Pokopaligki red
Napotitev
Ostalo po ZPrCP
Varstvo 2ival
COVI D-1 9
Sku

584
9

84
4

12

61

101

309
1164

NADZOR NAD USTAVLJANJEM IN PARKIRAN JEM VOZIL TER SPOSTOVANJEM
OSTALIH PROMETNIH PRAVIL

V letu 2020 so obeinski redarji na obmoeju Ob6ine Lenart izvedli 510 prekr§kovnih postopkov.
Opozorilo krgiteljem so obeinski redaai izrekli v 120 primenh.

Prav tako so obeinski redarji v 8 primerih obravnavali zapugeeno vozilo.

V primerih s podro6ja ustavljanja in parkiranja vozil so bili najpogosteje ugotovljeni naslednji
prekrgki: obmo6je dasovno omejenega brezplaenega parkiranja (modra cona) – 394, parkima
mesta rezervirana za invalidne osebe – 19, neupogtevanje prometnega znaka – 48 (na
obmoeju Avtobusne postaje Lenart).
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Najpogostej§i prekr§ki
Cona kratkotrajnega parkiranja
Neupogtevanje prometnega znaka
Parkima mesta rezervirana za invalidne osebe
Ploenik

Avtobusno postajaligee
Intervencijska pot
Obmo6je za peace
Ostalo

Skup

Najpogostejii prekr:ki
1%3%

1% 3%Ea a'
En

• Cona kratkotrajnega parkiranja

n Neupo$tevanje prometnega
znaka

Parkirna me5ta rezervirana za
invalidne osebe

Ploenik

• Avtobusno postajali5Ce

• Intervencijska pot

• obmoeje za peSce

• Ostato

lz naslova glob in sodnih taks je bilo v letu 2020 na ra6un Ob6ine Lenart pladanih 9.330,00
EUR. Podali smo tudi 25 predlogov za prisilno izteaavo glob v vrednosti 1.160,00 EUR.

OSTALE NALOGE ZA IZBOLySANyE VARNOSTI v CESTNEM PROMETU

Obeinskl redaai so sodelovali v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

V tetu 2020 so ob6inski redaai sodelovali v Nacionalnih preventivnih akcijah AVP:
Januar; Uporaba telefone med vo2njo
Februac Bodi previden
September; Vamost otrok
Oktobec Bodi previden
December Mednarodni dan invalidov
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VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU TER VARSTVO 2lVALI

Obeinski redaai Medob6inskega ingpektorata in redarstva Maribor so v okviru svojih pristojnosti
izvajali nadzore, z namenom prepre6evanja vandalizma. Tovrstni nadzori so se izvajali
predvsem v popoldanskem in ve6ernem easu, v okolici osnovnih aol in vrtcev ter parkov in
avtobusne postaje. Nadzori so se izvajali tudi na igri96ih, na hipodromu RiC Polena terostalih
rekreacijskih povrgin, pri jezeru Radehova, kakor tudi v okolici sakralnih objektov ter objektov z
znaeilnostjo spomenika naravne in kulturne dedigeine. V 84 izvedenih nadzorih krgitev niso
zazna li

lzvedli smo tudi redne in poostrene nadzore na podroeju varstva 2ivalt (psi na povodcu in pod
nadzorom), skupaj 101 nadzor. Ob tem so obeinski redarji izvedli 4 prekrgkovne postopke.

VARSTVO ZDRAVJ A

S pojavom zdravstvenega problema s giritvijo oku2be Covid-19, kar predstavlja zdravstveni
problem svetovne razse2nosti in dvakratno razglasitvijo epidemija v Republiki Sloveniji, smo
tudi v Medob6inskem redarstvu aktivno pristopili k uresnieevanju Odlokov, Odredb in
priporoeil Vlade Republike Slovenije.

Vlada RS je v oktobru 2020 za6asno prenesla neposredno izvajanje prekrgkovnih postopkov
za krgitve zadasnih Odlokov v smislu prepovedi gibanja, oziroma prehajanja med ob6inami in
prepovedi zbiranja ljudi. Bilo je sicer posebej poudarjeno, da »je policija in obeinsko
redarstvo pristojno za vodenje prekr§kovnih postopkov iz 2. in 3. toeke 39. elena ZNB, ee pri
izvajanju svojih izvirnih nalog ugotovita te krgitve«, vendar smo v Medobeinskem redarstvu
Maribor aktivno pristopili k nadzoru, ki pa smo ga izvajali ob svojih rednih nalogah, odzvali pa
smo se tudi na morebitne prijave obeanov

Ve letu 2020 smo na obmoeju obeine Lenart izvedli 309 nadzorov na podro6ju COVID-19.
Ob tem smo izrekli tudi 2 opozorili posameznikom, glob nismo izrekali.

CILJNO USMERJENE AKCIJE

V letu 2020 smo v Medobeinskem redarstvu izvajali ciljno usmeaene akcije poostrenih in tudi
preventivnih nadzorov. Akcije so bile organizirane na osnovi pogostej§ih prijav nepravilnosti s
strani obeanov in tudi drugih organizacij, organov in uradov znotraj Ob6inske uprave MOM in
tudi drugih ob6in soustanoviteljic Medobeinskega redarstva. Akcije so bile tako enodnevne, kot
tudi v trajanju vee dni ali tednov. Nekatere akcije so se tudi ponavljale

V letu 2020 smo izvedli 34 takgnih akcij.

3.18. REALIZACI JA FINANeNEGA NAeRTA MEDOBeINSKEGA
REDARSTVA ZA LETO 2020

BILANCA ODHODKOV

Skupna realizacija odhodkov MR v letu 2020 je bila 649.768€. Od tega so ostale ob6ine
soustanoviteljice v skladu z Odlokom o ustanovitvi Skupne obeinske uprave v letu 2020
zagotavljale sredstva v vigini 94.341€. Mestna obeina Maribor je zagotovita sredstva v vigini
555.427€. Glede na veljavni FN 2020 je bila realizacija 80,65 %.
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FN 2020
sprejet
EUR

805.653

590.085

204.288

11 .280

prora C,
postavka

FN 2020
realizacija EUR

Skupaj odhodki

PlaCe, dodatki in prispevki

a

Nakup opreme

649.768

478.357

164.667

6.744

111805

211714

213403

PRfHODKI

FN 2020FN 2020
realizacija €sprejet €

94.341 ,48 94.341 ,48

25.861 ,4425.861 ,44
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4. SOFINANCIRANJE DELOVANJA SKUPNE OBeINSKE UPRAVE

S 1. januarjem 2020 je v skladu s prehodno doloebo Zakona o spremembah Zakona o
financiranju ob6in (Uradni list RS, it. 71/17 in 21/18 – popr.) ZFO-lC prieel veljati eetrti
odstavek spremenjenega 26. elena zakona, ki vigino sofinanciranja, do katere je upravieena
obeina, ve2e na gtevilo nalog, ki jih za obeino opravlja skupna obeinska uprava .

Ob6ina je do sredstev dr2avnega prora6una za sofinanciranje nalog skupne obeinske uprave
za leto, za katero se ugotavlja vigina sofinanciranja, po novem upravieena v vigini 30%
realiziranih odhodkov njenega proraeuna za financiranje skupnih ob6inskih uprav, ee je
vklju6ena v skupno obeinsko upravo z najmanj tremi ob6inami in se zanjo opravlja najmanj
ena naloga, ki jo opravljajo zaposleni, ki izpolnjujejo z zakonom dolo6ene pogoje. Vigina
sofinanciranja se poveea za 5% za vsako dodatno nalogo iz drugega odstavka 26. elena
ZFO-1, ki jo skupna obeinska uprava opravlja za obeino, vkljueeno v skupno obeinsko
upravo, pri eemer skupna vi§ina sofinanciranja ne sme prese6i 55% sredstev za plaCe in
druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih ob6inskih upravah

Sredstva se zagotavljajo za plaCe in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v
skupnih obeinskih upravah v vigini, doloeeni v eetrtem odstavku tega elena, poveeani za
20%

Obeina Lenart je bila v letu 2020 vkljueena v dve nalogi, tako, da je upravieena do 35%
sofinanciranja.

Strogki za plaCe in prispevke so v letu 2020 znagali:

ODHODKI IN IZDATKI

PlaCe in drugi izdatki zaposlenim

Prispevki delodajalcev za socialno vamost

SKUPAJ 1 +2

VlgINA SREDSTEV

22.374,04 €

3.234,39 €

25.608.43 €

Sofinanciranje s strani MJU bo za leto 2020 znagal predvidoma 10.755,54€.
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Pripravili:

Nina MIKL, ingpektorica svetnica, vodja Medobeinske ingpekcije

Igor REP, vodja Medobeinskega redarstva
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